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Lula fez em Copacabana o maior ato da campanha. (Pág. 3)

Adriana Caldas—T

Página 6

Newton Cruz liderou uma cavalgada na Zona Oeste. (Pág. 4)

TEMPO

Informe JB

COTAÇÕES

Comercial (compra) RS 0,891
Comerclal (venda) RS 0,893
Paralelo (compra) RS 0.89
Paralelo (venda) RS 0,91
Turismo (compra) RS 0,908
Turismo (venda) RS 0,909

P/IPTU residencial R$ 14,70 *
P/IPTU residencial, comercial e territorial,
ISS e Alvará RS 14,70
Taxa de Expediente RS 2,94
' Obs: Verificar exceções junto à prefeitura

Assinatura JB (novas) ® Rio 589-5000
Outros estados/cidades (DDG).ÇJ (021) 800-4613
Atendimento ao assinante....® (021) 589-5000
Classificados <3 Rio 589-9922
Outras praças (DDG) ® (021) 800-4613

URV (30.06)
Salário mínimo em RS.

.CRS 2.750,00
64,79

do dia 22.07 2,5984%

UNIF

UFERJ
Agosto
Diária 22.08

RS 26,14
RS 26,14

Ano C1V —N» 136

Cardoso 
promete

retomar ciclo de

desenvolvimento

O candidato do PSDB à Presidên-
cia, Fernando Henrique Cardoso,
pretende, se eleito, abrir um novo
ciclo de desenvolvimento e crescimen-
to econômico no pais, com investi-
mentos de R$ 70 bilhões em projetos
de infra-estrutura. Essa é a principal
promessa contida no programa de
governo que Cardoso divulgará na
próxima semana. As prioridades es-
tão centradas na reconstrução de es-
tradas, criação de novas fontes de
energia, assistência à produção agri-
cola e reaparelhamento dos portos. O

coordenador do programa de gover-
no de Cardoso, Paulo Renato Souza,
disse que o novo projeto de desenvol-
vimento exigirá a parceria entre o
Estado e o capital privado, nacional e
estrangeiro. Os recursos, segundo ele,
virão de quatro fontes: Orçamento da
União, privatizações, financiamentos
externos — principalmente do Banco
Mundial—e associações com a inicia-
tiva privada. O candidato tucano pas-
sou o dia de ontem em casa com sua
mulher, Ruth, e assessores, trabalhan-
do nos detalhes finais do programa.

PL adere a tucano e pede união nacional

O PL decidiu ontem apoiar Fer-
nando Henrique e propôs que os
outros partidos retirem suas candi-
daturas em favor de um governo de
união nacional. Para o presidente
do PL, deputado Álvaro Valle
(RJ), a estabilização da economia
só será alcançada com o respaldo
de um pacto político. 

"Não é o

Mello Porto põe

nome em boné,

adesivo e caneta

O presidente do Tribunal Regional
do Trabalho (TRT) do Rio, Jose Ma-
ria de Mello Porto, apresentou à Justi-
ça Federal defesa contra acusações de
uso da máquina pública, alegando que
em seus showtnicios inexiste autopro-
moção, "e, sim, a necessidade de dar a
público o que se realiza" no tribunal.
O juiz, no entanto, tem um kit auto-
promoção que inclui bonés e canetas
com seu nome, camisas com seu slo-
gan, santinhos com sua foto e chavei-
ros enaltecendo sua gestão, além de
adesivos-propaganda para carros, es-
paço num programa semanal de TV e
um livro sobre sua vida. (Página 15)

Mexicano vota

em eleição que

Fernando Henrique que está ga-
nhando ou o Lula que está perden-
do. O que o povo mostra é que
quer a união em torno de uma pro-
posta para o problema economi-
co", afirmou em nota oficial. Valle
sugeriu que o presidente Itamar
Franco seja o condutor dos enten-
dimentos entre os partidos. (Página 2)

Polícia frustra

o churrasco

de traficantes

Os traficantes do Morro da Man-
gueira não puderam saborear um chur-
rasco programado para ontem. Os três
rapazes encarregados de providenciar
a carne foram surpreendidos por poli-
ciais quando, fugiam com os 70 quilos
de alcatra e filé roubados de um açou-
gue no Cachambi. O comerciante avi-
sou à patrulha que passava pelo local
e um dos ladrões foi preso, mas os
outros dois conseguiram fugir. Quem
acabou garantindo o churrasco foram
os policiais de plantào na 21a DP, do
Méicr. O dono do açougue, satisfeito
por não ter levado o prejuízo, os pre-
senteou com uma peça de carne. (Pág. 17)

Fundo de ações

de estatais vai

ameaça o PRI ser 40% menor

Os mexicanos votaram ontem em
massa para eleger o novo presidente
do país, estimulados pela adoção iné-
dita de medidas antifraude. Oitenta e
oito mil observadores eleitorais con-
trolaram a votação, que transcorreu
pacificamente. Segundo especialistas,
quanto maior o comparecimento às
urnas mais difícil será a vitória do
candidato do Partido Revolucionário
Institucional (PRI), Ernesto Zedillo, e
mais chances terá a oposição, repre-
sentada por Diego Fernández de Ce-
vallos e Cuauhtémoc Cardenas. O
México tem o mais longo regime par-
tidário-estatal do mundo. (Página 8)

O Fundo de Amortização da Dívida
Pública, criado para reduzir a dívida do
Tesouro com a venda de ações de estatais,
será 40% menor do que o previsto. A ex-
pectativa era de que somasse US$ 10 bi-
lhões. O Fundo deverá, no entanto, dispor
de, no máximo, US$ 6 bilhões. (Pág. 12)

? O delegado do Tesouro Nacional em
São Paulo, João Deifino de Pádua, está
foragido. Ao quitar um título da Sider-
brás, aplicou o IGP de julho em URV, de
4,33%. O credor obteve liminar obrigando
o Tesouro a pagar pelo índice em cru-
zeiros reais. (Informe Econômico, pág. 12)

DÓLAR

Alves inicia obra
sem aval externo
O projeto de transposição das águas do
Rio São Francisco parece estar
destinado a ficar no papel. Embora o
ministro da Integração Regional,
Aluizio Alves, lance hoje a pedra
fundamental da obra, não há ainda
garantia de financiamento externo. "Os
banqueiros internacionais não querem
outra Ferrovia do Aço", disse um
executivo do Banco do Brasil. (Pág. 7)

Rodada acaba bem

para 
clubes cariocas

A terceira rodada do Campeonato
Brasileiro terminou ontem com saldo
positivo para os clubes cariocas. Nas
Laranjeiras, o Fluminense, incentiva-
do pela sua torcida, derrotou o Para-
ná por 2 a 1, gols de Djair e Wélton
para o tricolor, enquanto Tadeu fez o
dos paranaenses. Já em Criciúma, o
Flamengo resistiu à pressão do time
da casa e deixou o campo comemo-
rando o empate de 1 a 1, gols de
Betinho e Sávio. O placar mais ex-
pressivo ficou com o Botafogo, que
no sábado goleou o São Paulo por 4 a
0. Túlio marcou três gols e lidera a

artilharia do campeonato com quatro
gols. Dos times do Rio, apenas o
Vasco não conseguiu conquistar pelo
menos um ponto no final de semana.
No sábado, o time perdeu para o
Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro.
Preocupados com o futuro, os diri-
gentes sonham com a contratação de
Bebeto, que ontem voltou para La
Coruna, na Espanha. Com discreta
atuação, Ronaldo disputou sua pri-
meira partida pelo PSV, da Holanda.
No pouco tempo em que ficou em
campo, Ronaldo perdeu ótima chan-
ce e a partida terminou em 0 a 0.

Esportes

í"ti

Fiocruz vai criar
museu interativo
O Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (PADCT) aprovou três
propostas de museus interativos. Entre
as instituições escolhidas para
implantar os projetos está a Fundação
Oswaldo Cruz, que receberá uma verba
de US$ 1,1 milhão. As outras duas, a
PUC do Rio Grande do Sul e a
Secretaria de Ciência, Tecnologia e

i Meio Ambiente de Pernambuco, vão
J receber US$ 1 milhão e US$ 300 mil

respectivamente. (Página 9)

O melhor dos 30
anos do The Who
Òs melhores momentos do rock da
banda inglesa The Who (foto) — já
com 30 anos de estrada — estão de
volta, remasterizados, às lojas de discos
do país numa caixa de quatro CDs,
importada pela PolyGram. O pacote
traz hits dos anos 70, com as atuações
do lendário baterista Keith Moon
(morto em 1978), e até mesmo jingles
comerciais. (Página 6)

Para ACM vitória de

Cardoso é no 1° turno
Página 2

PDT exige ação de

Nilo contra crime

1



| 
JORNAL DO BR ASIL i

? 
'  II

jj © jornal do brasil sa 1994 RIO DE JANEIRO • Segunda-feira • 22 DE AGOSTO DE 1994 2a Edigao PrwjQ para o Wot Rf 0,70 (CR$ 1 -825,00) |;
Carlo Wrede

SSBBj Cardoso 
promete |

:.i • floff|fV|Qf» PIpIa ||a jl( mmsmmm&m visibilidadc de moderada H ¦ I 
~ 

I I II I I 1 ill <111 III,
I mmmmemsmsm passando a boa.^ - , 

^ ^ 
V/ w VF JL B I I V/AV/m\/ \JL V/

: jaHy- '% 
• 

J||' 

" 

desenvolvimento I

* 0 candidato do PSDB a Presiden- coordenador do programa de gover- p
13 ^ 

"liy • cia, Fernando Henrique Cardoso, no de Cardoso, Paulo Renato Souza,
[J BBte^ . ^2?: ¦ I pretende, se eleito, abrir um novo disse que o novo projeto de desenvol-

 

^ 

dclo de desenvdvimeito^ CTe^mien- vimento 

^exigira 

a parrem^entre o 

^

I™ 

tradas, criagao de novas fontes de sou o dia de ontem em casa com^sua S
HngK energia, assistenda a produ?ao agri- mulher, Ruth, e assessores, trabalhan- 

||

^ 

° 

^ 

PL adere a tucano e pede uniao nacional 

||

H outros partidos retirem suascandi- do. 0 que o povo mostra e que ||O melhor dos 30 daturas em favor de um governo de quer a uniao em torno de uma pro- §•1
§ anos do The Who ciw^/| ¦ uniao nadonal. Para, o presidente posta para o problema economi-

j§ Os meihores momentos do rock da do PL, deputado Alvaro Valle co'\ afirmou em nota ofidal. Valle |."|
|| banda ingiesa The Who (foto)—ja (RJ), a estabilizagao da economia sugeriu que o presidente Itamar |f|
P com 30 anos de estrada—estao de mBmhstk x1fiP so sera alcan^ada com o respaldo Franco seja o condutor dos enten- |*|
I? volta, remasterizados, as lojas de discos lula fez em Copacabana o maior ato da campanha. (Pag. 3) de um pacto politico. 

"Nao e o dimentos entre os partidos. (Pagina 2) m
do pais numa caixa de quatro CDs, J r

f importada pela PolyGram. 0 pacote Adriana Caidas _ _ __ kH
traz to dos anos "7°, rom^asatuagoes ' ' 

" ' • Mdlo POFlO pOC QUddrilllfl ||

nome em bone, metralha carro 

jp

I 

pUT £x|g£ J^30 de \ do Trabalho (TRT) do Rio, Jose*Ma- Carlos Antonio Navega, 45 anos, leve |§j|
Nilo contra crime :>' ¦¦ V''1 ¦' I / ria de Mello Porto, apresentou a^Justi- seu Toyota^placa^EF 9850metralhado 

^

<r Para ACM vitoria de V, ^ I C?
0 juiz, no^entanto, tem um kit auto- pelo bando. Tentou escapar de^re e os

CardOSO e no 1° turno •' 
^ 

com seu nome, camisas com seu slo- tra^o carro, ate a porta do predio,ondc 

^

^ Fiocruz vai criar pago num programa semanal de TV e tambem estava presente. Apesar do tiro- ^

p 
museu interativo ^ 1 Um ^ sua v^a' ^®na ^ te'0, n'nSu^m ^ fcrido- (Pagina 17) ,jp

Tecnologico (PADC^) aprovou tres^ Mexicano vota Fundo de a^oes 

|

^ea^orai 

^^0% 

men^r^ I

^ 0 delcgado do

5 eSSoBaiwodo Brasil.(Pag. 7) Newton Cruz liderou uma cavalgada na Zona Oeste^(Pag. 4) tidario-estatal do mundo. (Pagina 8) zeirosreals.(InformEcondmico,pag. 12) 
|

I   Il,v4 Evandro Telxeira
URV (30.06) CM2.780,00 ¦ B 

"1 "1 "1 "1^ 
• "j "" 

WWW ' . 
'¦!'

I r-***"""—^ Kodada acaba bem ? 
0* 

:+* • 
»..a6%. |

SE^eE para 
clubes cariocas

p| Tur'smo 
'venda'3' bs 

o 909 A terceira rodada do Campeonato artilharia do campeonato com quatro riSSBSI^ 1urlsmo venda Brasileiro 
terminou ontem com saldo gols. Dos times do Rio, apenas o Mr 3 V

; 15 positive para os clubes cariocas. Nas Vasco nao conseguiu conquistar pelo i||?>e'gm 
J§r mUfgRMP* • • . 1

//i do dia 22.07  2,5984% Laranjeiras, o Fluminense, incentiva- menos um ponto no final de semana. |1 * r*wS$$ ~

=5= do pela sua torada, derrotou o Para- No sabado, o time peideu para o 
'mfm 

>? ^ / JF\ ^
!M na 

por 2 a 1, gols de Djair e Welton Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro. * „ 4<i w^ff fe'v '

m p'!"ureIidInciai^o^;;a;;;B;h,orial,' para o tricolor, enquanto Tadeu fez o Preocupados com o futuro, os diri- 
|, . > JjL 

' 
* f

2$ isseAivars rs 14,70 dos paranaenses. Ja em Cnciuma, o gentes sonham com a contrata?ao de '. ¦ 
|r;1 

'• *
Taxa de Expadiante r$2.94 Flamengo reastiu a pressao do time Bebeto, que ontem voltou para La flf . |t| • Obs: veniicar excevaes junto 4 prefeitura da casa e deixou o campo comemo- Corufia, na Espanha. Com discreta 1 JBp.-;-vI <¦

if ufIrj rando o empate de 1 a 1, gols de atuagao, Ronaldo disputou sua pri- 
' r ^ iSJr

jv| Agosto r$26,14 Betinho e Savio. O placar mais ex- meirapartidapelo PSV, daHolanda. , *' 
x;/: ¦'|

l.;»/ Diciria22.08 R$26,14 pressivo ficou com o Botafogo, que No pouco tempo em que ficou em , >. |yl
Ano CIV —N° 136 n0 s^bado goleou o Sao Paulo por 4 a campo, Ronaldo perdeu otima chan- ^ jmm ¦¦ -*C • 1 s

II Assinaturajb(novas) « Rio589-5000 0. Tuho marcou tres gols e hdera a ce e a partida terminou em 0 a 0. Mfe.j ¦'
B; Outros estados/cidades (DDG).® (021) 800-4613 '' '-'u'*¦¦¦'<' ' ' '" '|Vi ' ' " " —, ~ 

i. 1Atendimemoaoassinante....® (021) 589-5000 T? rtv\/\K^-Art Welton marcou o gol da vitoria e saiu de campo aplttudido ;P-JsSf Classilicados ® Rio589-9922 riNlllirirN 5
i'yS Oulras prapas (DDG) ® (021) 800-4613

N ~t i * - 
\

s'^ \

PÜI

Informe JB

Coisas da Política

JORNAL

Preço para o Rioi R$ 0,70 (CR$ 1.025,00)RIÓ DE JANEIRO • Segunda-feira • 22 DE AGOSTO DE 1994© JORNAL DO BRASIL SA 1994
Cario Wrede

Cardoso 
promete

retomar ciclo de

desenvolvimento

¦pjPPRMMpnpil No Rio e em Niterói, céu
pf/M^&^Sjfíll claro a prcialmcnte nu-
Bfcjfllj/ yl blado, Nevoeiros isolados
H^pLJ^I ao amanhecer. Tempera-

I lura em elevação Mjxi-
Ww ma registrada em Bangu

e mínima no Alto da Boa
mmmmsmmm visibilidade de moderada

Fotos do satélite e mapas do tempo, página 18.

O candidato do PSDB à Presidên-
cia, Fernando Henrique Cardoso,
pretende, se eleito, abrir um novo
dclo de desenvolvimento e crescimen-
to econômico no país, com investi-
mentos de RS 70 bilhões em projetos
de infra-estrutura. Essa é a principal
promessa contida no programa de
governo que Cardoso divulgará na
próxima semana. As prioridades es-
tão centradas na reconstrução de es-
tradas, criação de novas fontes de
energia, assistência à produção agrí-
cola e reaparelhamento dos portos. O

PL adere a tucano e

O PL decidiu ontem açoiar Fer-
nando Henrique e propos que os
outros partidos retirem suas candi-
daturas em favor de um governo de
união nacional. Para. o presidente
do PL, deputado Álvaro Valle
(RJ), a estabilização da economia
só será alcançada com o respaldo
de um pacto político. 

"Não é o

coordenador do programa de gover-
no de Cardoso, Paulo Renato Souza,
disse que o novo projeto de desenvol-
vimento exigirá a parceria entre o
Estado e o capital privado, nacional e
estrangeiro. Os recursos, segundo ele,
virão de quatro fontes: Orçamento da
União, privatizações, financiamentos
externos — prindpalmente do Banco
Mundial—e associações com a inicia-
tiva privada. O candidato tucano pas-
sou o dia de ontem em casa com sua
mulher, Ruth, e assessores, trabalhan-
do nos detalhes finais do programa.

pede união nacional

Fernando Henrique que está ga-
nhando ou o Lula que está perden-
do. O que o povo mostra é que
quer a união em torno de uma pro-
posta para o problema economi-
co", afirmou em nota oficial. Valle
sugeriu que o presidente Itamar
Franco seja o condutor dos enten-
dimentos entre os partidos. (Página 2)

O melhor dos 30
anos do The Who
Os melhores momentos do rock da
banda inglesa The Who (foto) — já
com 30 anos de estrada — estão de
volta, remasterizados, ás lojas de discos
do país numa caixa de quatro CDs,
importada pela PolyGram. O pacote
traz to dos anos 70, com as atuações
do lendário baterista Keith Moon
(morto em 1978), e até mesmo jingles
comerciais. (Página 6)

Lula fez em Copacabana o maior ato da campanha. (Pág. 3)

Adriana Caldas

Quadrilha

metralha carro

de 
promotor

O ex-procurador-geral de Justiça
Carlos Antonio Navega, 45 anos, teve
seu Toyota placa EF 9850 metraíhado
ontem à noite, por cinco homens arma-
dos, numa tentativa de assalto, na Rua
Valparaíso, na Tijuca. Acompanhado
da mulher, o promotor saía de uma
festa de aniversario, quando foi cercado
pelo bando. Tentou escapar de ré e os
bandidos o perseguiram, atirando con-
tra o carro, até a porta do prédio, onde
se realizava a festa. Ali, foram rechaça-
dos por seguranças do procurador-geral
de Justiça, Antonio Carlos Biscaia, que
também estava presente. Apesar do tiro-
teio, ninguém saiu ferido. (Página 17)

Mello Porto põe

nome em boné,

adesivo e caneta

O presidente do Tribunal Regional
do Trabalho (TRT) do Rio, Jose Ma-
ria de Mello Porto, apresentou à Justi-
ça Federal defesa contra acusações de
uso da máquina pública, alegando que
em seus showmícios inexiste autopro-
moção, "e* sim, a necessidade de dar a
público o que se realiza" no tribunal.
O juiz, no entanto, tem um kit auto-
promoção que inclui bonés e canetas
com seu nome, camisas com seu slo-
gan, santinhos com sua foto e chavei-
ros enaltecendo sua gestão, além de
adesivos-propaganda para carros, es-
paço num programa semanal de TV e
um livro sobre sua vida. (Página 15)

i PDT exige ação de

I Nilo contra crime
Página 6

Para ACM vitória de

Cardoso é no 1° turno
Página 2

Fiocruz vai criar
museu interativo
O Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (PADCT) aprovou três
propostas de museus interativos. Entre
as instituições escolhidas para
implantar os projetos está a Fundação
Oswaldo Cruz, que receberá uma verba
de USS 1,1 milhão. As outras duas, a
PUC do Rio Grande do Sul e a
Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente de Pernambuco, vão
receber USS 1 milhão e USS 300 mil
respectivamente. (Página 9)

Fundo de ações

de estatais vai

ser 40% menor

O Fundo de Amortização da Dívida
Pública, criado para reduzir a dívida do
Tesouro com a venda de ações de estatais,
será 40% menor do que o previsto. A ex-
pectativa era de que somasse USS 10 bi-
lhões. O Fundo deverá, no entanto, dispor
de, no máximo, USS 6 bilhões. (Pág. 12)

? O delegado do Tesouro Nacional em
São Paulo, João Delfino de Pádua, está
foragido. Ao quitar um título da Sider-
brás, aplicou o IGP de julho em URV, de
4,33%. O credor obteve liminar obrigando
o Tesouro a pagar pelo índice em cru-
zeiros reais. (Informe Econômico, pág. 12)

Mexicano vota

em eleição que

ameaça o PRI

Os mexicanos votaram ontem em
massa para eleger o novo presidente
do país, estimulados pela adoção iné-
dita de medidas antifraude. Oitenta e
oito mil observadores eleitorais con-
trolaram a votação, que transcorreu
pacificamente. Segundo especialistas,
quanto maior o comparecimento às
urnas mais difícil será a vitória do
candidato do Partido Revolucionário
Institucional (PRI), Ernesto Zedillo, e
mais chances terá a oposição, repre-
sentada por Diego Fernández de Ce-
vallos e Cuauhtémoc Cardenas. O
México tem o mais longo regime par-
tidário-estatal do mundo. (Página 8)

Alves inicia obra
sem aval externo
O projeto de transposição das águas do
Rio São Francisco parece estar
destinado a ficar no papel. Embora o
ministro da Integração Regional,
Aluizio Alves, lance hoje a pedra
fundamental da obra, não há ainda
garantia de financiamento externo. "Os
banqueiros internacionais não querem
outra Ferrovia do Aço", disse um
executivo do Banco do Brasil. (Pág. 7) Newton Cruz liderou uma cavalgada na Zona Oeste. (Pág. 4)

Evandro Teixeira

Rodada acaba bem

nara clubes cariocas

Salário mínimo em RS.

Comercial (compra)
Comerciai (venda)..
Paralelo (compra)...
Paralelo (venda)
Turismo (compra)...
Turismo (venda) artilharia do campeonato com quatro

gols. Dos times do Rio, apenas o
Vasco não conseguiu conquistar pelo
menos um ponto no final de semana.
No sábado, o time perdeu para o
Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro.
Preocupados com o futuro, os diri-
gentes sonham com a contratação de
Bebeto, que ontem voltou para La
Coruna, na Espanha. Com discreta
atuação, Ronaldo disputou sua pri-
meira partida pelo PSV, da Holanda.
No pouco tempo em que ficou em
campo, Ronaldo perdeu ótima chan-
ce e a partida terminou em 0 a 0.

A terceira rodada do Campeonato
Brasileiro terminou ontem com saldo
positivo para os clubes cariocas. Nas
Laranjeiras, o Fluminense, incentiva-
do pela sua tordda, derrotou o Para-
ná por 2 a 1, gols de Djair e Wélton
para o tricolor, enquanto Tadeu fez o
dos paranaenses. Já em Criciúma, o
Flamengo resistiu à pressão do time
da casa e deixou o campo comemo-
rando o empate de 1 a 1, gols de
Betinho e Sávio. O placar mais ex-
pressivo ficou com o Botafogo, que
no sábado goleou o São Paulo por 4 a
0. Túlio marcou três gols e lidera a

.2,5984%

P/IPTU residencial R$ 14,70 1
P/IPTU residencial, comercial e territorial,
ISSe Alvará RS 14,70
Taxa de Expediente RS 2,94
' Obs: Verificar exceções junto á prefeitura

Agosto
Diária 22.08

Assinatura JB (novas) ® Rio 589-5000
Outros estados/cidades (DDG).® (021) 800-4813
Atendimento ao assinante.... ® (021) 589-5000
Classificados ® Rio 589-9922
Outras praças (DDG) ® (021) 800-4613

Wélton marcou o gol da vitória e saiu de campo aplaudido
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I coisas DA poiiriciTl Cardoso quer 
inyestjr R$ 70 bilhoes I

¦ Programa de tucano preve volta do crescimento em parceria com a iniciativa privada. fe

^ ^ 

^ 

' 

J
cargos publicos devem ter va render desastres maio- ciativa privada para a concretiza- Cardoso passou o domingo com a mulher, Ruth, e assessores acertando os detalhes jhais do sen programa j 

jgj

| sensibilidade politica para res. Acha que a hora e de gao dos grandes projetos que es- ..... 1 ^ ft
avaliar que o uso da ma- controlar a lingua e que os tamos propondp", disse. 0 programa e dividido em cin- Os recursos para execu?ao do tucano disse que 

"nos 
precisare-

1 quina governamental nao tecnicos — "que estao fa- Fernando Henrique passou o co pontos: 1 — definigao do pro- programa virao de quatro fontes: mos, isto sim, 6 de criar regras

1 se exoressi inenas na libe- zendo um excelente traba- dia de ontem em sua casa, no jeto de desenvolvimento; 2 — orgamento da Uniao, privatiza- para preservar o interesse publi- £»*¦a SJ , „„L 1V1QC r„m ihn" _ Hpvpm rpsprvar Bairro de Higten6polis, reunido fontes de financiamento e investi- goes, financiamentos externos, co".
ragao dc verbas, mas ta^ n£)rci 

cprpm com com sua mulher, Ruth, e mentos em infra-estrutura; 3 — principalmente do Banco Muii- 0 programa, afirmou Paulo j'/j bem no uso da lnlormagao. suas opinioes pa assessores para fazer a revisao fi- esclarescimentos sobre a cinco dial, e associates com a iniciati- Renato, preve uma agao inais efe- j W
Ambos erraram e, durante externadas apos a eleigao. nal do programa, que ira hoje metas basicas; 4 — privatizagao e va privada. Paulo Renato acredi- tiva do Estado na area social; I

j I o final de semana, a maior Antes disso, palavra para a grafica e sera langado na reforma do Estado; 5 — relacio- ta que nao nao havera necessida- privilegiando os setores de saude, j ^
| expectativa era em torno de agoes devem caber exclusi- proxima semana. Ja nesta sema- namento entre o Estado e a co- de de convencimento dos empre- educagao e seguranga. Segundo o j p
I como Itamar reagiria ao vamente aos politicos. na, serao distribuidos fasciculos munidade. A elaboragao do pro- sarios para a participagao nos coordenador do programa, a pro- | ps

fato de o diretor do BC ter Um ministro de Itamar que detalharao as cinco metas grama, de acordo com Paulo Re- empreendimentos em associagao posta de Fernando Henrique "e a 
j

aberto a guarda da forma pensa como ele e diz que que compoem a plataforma elei- nato, teve a participagao de 800 com o Estado. Segundo afirmou, cara do candidato e das forgas j m

\| comoabriu nao e hora de fazer marola. toral do candidato Fernando colaboradores em todo o pais. S6 "o empresariado esta aberto a que o apoiam". 0 programa, I 
|||

^ A torcida e D'ira que 0 momento e de calar Henrique: saude, educagao, segu- em Sao Paulo, foram mobilizidas participagao e desejoso dessa par- concluiu, "e umaassociagaoentre W-
» Itamar nao fagaabsoluta- segundo o ministro, deve ranga, emprego e agricultura. 400pessoas. ceria". 0 assessor do candidato liberalismo e sociaWemocracia". ' 

|
mente nada. Nem mesmo ser esta a posigao do presi- ' 1 ® ffl

I advirta Franco, como quer dente. Tomar qualquer ati- PL 
OTODOe COallZaO CHI tOOlO CIO tUCailO |

o PT. Ministros, governa- tude agora contra o diretor JL r ®
dores e algumas pessoas li- do BC ou criar uma confu- BRASILIA — 0 PL decidiu on- rique seja "adesismo" 

provocado 0 presidente do PL acredita que proposla de utn amplo pacto em j
gadas ao comando da cam- sao interna na campanha tem apoiar Fernando Henrique pela subida do candidato nas pes- as disputas por cargos entre os di- torno de Fernando Henrique para §*

oanha tomaram conheci- fazer exatamente o que es- Cardoso para a Presidencia e vai quisas. 
"Nao e adesao, e apoio ao versos partidos que apoiam Fer- "o indispensavel periodo de transi- j M

; mentn da entrevista de oeraoPT propor aos outros partidos que de- que o povo quer", afirmou. nando Henrique nao inviabiliza a gao que agora se micia". 
|

r„cta,m Pronrn _ P Hn F a0nn nnalnner nro- sistam de suas candidaturas no pri- Leitura — Segundo Alvaro execugao de um pacto politico. A adesao do PL a candidatura j 1
Uustavo rranco ® • 'j meiro turno, para formagao de um Valle, a proposta de um governo de "Acho 

que os partidos estao madu- de Fernando Henrique Cardoso ja » m

j; desmentido desautonzando vocagao pode resuitar em governo de uniao nacional. Em no- uniao nacional e resultado de uma ros e nao praticam mais o clientelis- era esperada ha duas semanas. Por jo comite pela divulgagao risco. "Nao se pode abrir ta oficial, o partido defendeu a ne- "leitura" das pesquisas de opiniao. mo de outros tempos", afirmou causa das denuncias.de venda irre- }
ao mesmo tempo em que defesa, senao e arriscado gociagao de um pacto politico, se- "Nao e o Fernando Henrique que Valle, negando que o PL esteja plei- gular de bonus eleitoral, o Candida- j p
sabiam dos novos indices levar um gol", alerta Mar- guindo o exemplo espanhol — o esta ganhando ou o Lula que esta teando um ministerio para apoiar o t0 do partido a Presidencia, depu- | ®

' do candidato e ampliagao co Maciel. Na opiniao de PactodeMoncloa—, para garantir perdendo. 0 que o povo mostra e candidato da coligaQao PSDB- tado Flavio Rocha (RN), foi obri- j ||
¦ da dianteira em relacao ACM Fernando Henrique o sucesso do piano de estabilizagao que quer a uniao em torno de uma PFL-PTB. gado a renunciar. Antes das denim- 1

nao devem economica. propista para o problema econo- Trandtfo - Ontem n,«mo cias, porem, a Executiva Nacional I I
Lula. 40/o a .7/o, segundo e seus aliados nao devem 0 

presidente nacional do PL, de- miCo do pais", disse. Para ele, se os dingentes do PL comegaram os do partido jafestava pressionando |
I T1' 

respon er a na a nem putado Alvaro Valle (RJ), defendeu nao houver essa coalizao, um even- contatos com os outros partidos Rocha a renunciar em favor do j 1
41% a 24%, de acordo com mesmo as posturas mais que esse amplo entendimento entre tual „overno de Fernando Henri- Para tentar viabilizar aproposta de candid;il0 por causa de seu j |
oDatafolha. agressivas — mas tambem as forgas pohticas seja conduzido g , ... coahzagao nacional. 0 deputado rr„„A rirrrmnrri»in »|PjinM| _ 0 i a

Diante dos numeros, co- nao devem dar demonstra- pelo presidente Itamar Franco. 0 que nao tera condigoes po i icas pa- Alvaro Valle estava preparando as 
A]. .J ultraoassou 1% das ' 1

mecnu -mid', no sabado cao de intimidacao presidente do PL negou que o ra executar com rapidez as refor- cartas que enviaria para os presi- candidato nao ultrapassou 1 /o das 
|

sT^nsolidar a certera de N^S SLstade U do partido a Fernando Hen- mas necessarias. dentes de outros partidos, com a intengoes de vote. 
| 

I

que a vitoria de Fernando Gustavo Franco, o conselho — ! '(

Henrique viraainda no pri- e para que o episodic receba Queda <fe Lllla ' * I nl«"'"aT 
c'~ 

j 1

campanha, Antonio Lava- sua importancia. Ou seja, Sera CXplorada & < ELElCftAO W, j" 
J 

\ |
roda Fijho. acredita que es- cometeu-se uma bobagem A 

queda de Luiz Inacio Lula I I • ! I
| sa hipotcse e fortissima, que deve ser tratada como j da Silva (PT)u.uis_.pesquisas sera 'ttfj4h.il JP®*' I |

^ 

I masque Lula ainda pode taL A maior delas pode nem explorada pela campanha de^Fer^ — \ j |

¦ :% j:: ocii^c**a^iiaA^n^mo a^^ilo^4^^ ^^ad //;/'As/7(^i / | .

i 8 Carios diz: -He s6 nao de- Planalto. Gustavo Franco oiidar a _ ^
M L: ve andar nu na Avenida cometeu um erro que politi- imagem de politico que nao foge iIa r^An0/)0n0flQ I—•
if! fc Paulista mas, ainda assim, co nao faz em epoca de elei- do debate com seus adversarios. [|i 

"olllClllC 
UC L<U

¦ll 12 e capaz de dizerem que gao: admitir a hipotese de Pressionado por marketeiros, Fer- JT
W § naturalista." Cauteloso por vitoria do adversario. nando Henrique chegou a anun- Previa Ha
fe: ciar que nao iria ao debate da TV ¦ ilCVld. ud

U I So no Natal? Bandeirantes, alegando dificulda- Maldita da (
$$ 16 des de agenda. A ultima hora, ele . A
l»i) As noticias da semana Evidente que FHC exa- nao so foi, como sua participagao lllgar a v^arO

B |i que passou, dando conta de gera, pois nem seus asses- acabou sendo disputada como — 
FERNANDES

m };i: que PFL, PSDB e ate sores mais proximos acre- trofeu por grupos distintos dentro _ 
'

11 1 PMDB ja se engalfinham ditam que ele deixara para d? ^mpanha. Oficialmente, tudo 
j ) 

eu ^mando

1 I cargos „o governo escolher os mini.ros uma fefe-^

P I tomar P°sse em 1 de Janei' semana antes da Posse' Ao criar a polemica em torno
|i h ro ~ "a hipotese bastante PFL, que nao brinca em da participagao, o candidato dei-

P provavel de vitoria —, fize- servigo, acha que o deadline xou de ser refem dos organizado-
jfa ram o habitualmente fleu- do Ministerio deve ser em res de debates. Agora, acha um

t*i T:> matico Fernando Henrique novembro. De qualquer assessor, os debates vao se adap-

Ws J: perder a calma. Ele baixou forma, ja se comega a falar |?r as Pon ° ca,n
. - i i; v , ... . . .... dato, e nao vice-versa. A ideia,

: uma ordem no comite de no comite na hipotese de avaliai h evitar sua SUperexposi-
m campanha: "Esta todo Fernando Henrique fazer gao de em debates massantes. A
|| 1 mundo aqui proibido de fa- uma viagem ao exterior de- mesma coisa que os assessores de
|;| j lar no assunto. So vou pen- pois da eleigao, a fim de Collor alegavam em 1989 e, mais

IH I sar em formagao de gover- esfriar os animos dos alia- recentemente, o que fez Lula em
US r v. ,ol» relagao a um debate na Associa-
¦S is n0 deP°ls do Natal- d0s- gao Comercial do Rio de Janeiro.'vf 

$' quando liderava as pesquisas. ;
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Cardoso passou o domingo com a mulher, Ruth, e assessores acertando os detalhesJinais do seu programa

Miriam Fiçhtner
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COISAS DA POLÍTICA

DORA KRAMER

Um erro de

autoria dupla

\to governo, no PSDB
IN e no PFL, a avaliação
é uma só: não se sabe quem
foi o mais ingênuo, o dire-
tor do Banco Central, Gus-
tavo Franco, ao dar uma
entrevista à campanha de
Fernando Henrique ata-
cando o PT ou se a assesso-
ria do candidato, ao divul-

gar as críticas.
Afinal, um alto funcio-

nário do governo deve
manter reserva a respeito
de suas posições pessoais,
enquanto concorrentes a
cargos públicos devem ter
sensibilidade política para
avaliar que o uso da má-

quina governamental não
se expressa apenas na libe-
ração de verbas, mas tam-
bém no uso da informação.
Ambos erraram e, durante
o final de semana, a maior
expectativa era em torno de
como Itamar reagiria ao
fato de o diretor do BC ter
aberto a guarda da forma
como abriu.

A torcida é para que
Itamar não faça absoluta-
mente nada. Nem mesmo
advirta Franco, como quer
o PT. Ministros, governa-
dores e algumas pessoas li-

gadas ao comando da cam-

panha tomaram conheci-
; mento da entrevista de

Gustavo Franco — e do
desmentido desautorizando
o comitê pela divulgação —

ao mesmo tempo em que
sabiam dos novos índices
do candidato e ampliação
da dianteira em relação a
Lula: 40% a 27%, segundo
o Instituto Vox Populi, e
41 % a 24%, de acordo com
o Datafolha.

Diante dos números, co-
meçou, ainda no sábado, a
se consolidar a certeza de
que a vitória de Fernando
Henrique virá ainda no pri-
meiro turno. O analista da
campanha, Antônio Lava-
reda Filho, acredita que es-
sa hipótese é fortíssima,
mas que Lula ainda pode
garantir lugar no segundo
turno com algo em torno
de 22%.

O ex-governador Antô-
nio Carlos Magalhães, me-
nos compromissado com a
ciência da análise de pes-
quisa mas de faro inigualá-
vel para as artes da políti-
ca, já se arrisca a dar o caso
por liquidado: "Basta não
fazer uma enorme besteira
e manter os índices no Nor-
deste que a eleição está ga-
rantida."

Com um humor que re-
cende a vitória, Antônio
Carlos diz: "Ele só não de-
ve andar nu na Avenida
Paulista mas, ainda assim,

JB é capaz de dizerem que é
Sj naturalista." Cauteloso por

natureza, o vice Marco
Maciel, no entanto, prefere
a prudência: 

"Em 
política,

três meses é longo prazo,
não se pode colocar o de-
pois antes do antes." Ma-
ciei lembra que foi jogando
na retranca que Parreira
ganhou a Copa.

Isso posto, avalia-se que
tudo o que Fernando Hen-
rique não precisa agora é
de criar fatos novos. Princi-
palmente de natureza tola.
ACM não acredita que o
episódio Gustavo Franco
vá render desastres maio-
res. Acha que a hora é de
controlar a língua e que os
técnicos — "que estão fa-
zendo um excelente traba-
lho" — devem reservar
suas opiniões para serem
externadas após a eleição.
Antes disso, palavra e
ações devem caber exclusi-
vãmente aos políticos.

Um ministro de Itamar
pensa como ele e diz que
não é hora de fazer marola.
O momento é de calar e,
segundo o ministro, deve
ser esta a posição do presi-
dente. Tomar qualquer ati-
tude agora contra o diretor
do BC ou criar uma confu-
são interna na campanha é
fazer exatamente o que es-
pera o PT.

E, agora, qualquer pro-
vocação pode resultar em
risco. "Não se pode abrir a
defesa, senão é arriscado
levar um gol", alerta Mar-
co Maciel. Na opinião de
ACM, Fernando Henrique
e seus aliados não devem
responder a nada — nem
mesmo às posturas mais
agressivas — mas também
não devem dar demonstra-
çào de intimidação.

No caso da entrevista de
Gustavo Franco, o conselho
é para que o episódio receba
tratamento equivalente à
sua importância. Üu seja,
cometeu-se uma bobagem
que deve ser tratada como
tal. A maior delas pode nem
ter sido o ataque própria-
mente dito a Aloísio Merca-

—daritel nem a insinuação,
por parte de um integrante
de alto escalão do governo,
de que Lula faria, se eleito,
um confisco à maneira de
Fernando Collor.

A escorregadela do dire-
tor do BC, agora já na ava-
liação de integrantes do co-
mando político da campa-
nha, foi ter aceitado emitir
opiniões cujo pré-requisito
admite a eleição de Lula. Ao
dizer que o PT fará isso ou
aquilo quando chegar ao
Planalto, Gustavo Franco
cometeu um erro que políti-
co não faz êm época de elei-
ção: admitir a hipótese de
vitória do adversário.

Só no Natal?

As noticias da semana
tS que passou, dando conta de

p que PFL, PSDB e até o

fíj PMDB já se engalfinham
por cargos no governo a

P tomar posse em Io de janei-
g ro — na hipótese bastante

H provável de vitória —, fize-
ram o habitualmente fleu-

t mático Fernando Henrique

f: perder a calma. Ele baixou
uma ordem no comitê de

1 campanha: "Está todo
I mundo aqui proibido de fa-

lar no assunto. Só vou pen-
sar em formação de gover-
no depois do Natal."

Evidente que FHC exa-
gera, pois nem seus asses-
sores mais próximos acre-
ditam que ele deixará para
escolher os ministros uma
semana antes da posse. O
PFL, que não brinca em
serviço, acha que o deadline
do Ministério deve ser em
novembro. De qualquer
forma, já se começa a falar
no comitê na hipótese de
Fernando Henrique fazer
uma viagem ao exterior de-
pois da eleição, a fim de
esfriar os ânimos dos alia-
dos.

Cardoso 
quer 

investir R$ 70 bilhões

¦ Programa de tucano prevê volta do crescimento em parceria com a iniciativa privada.

CELSON FRANCO

SÃO PAULO
— O progra-
ma de gover-
no do candi-
dato do
PSDB à Pre-
sidência, Fer-
nando Henrique Cardoso, prevê
investimentos de R$ 70 bilhões
em infra-estrutura, com atenção
especial para a reconstrução das
estradas, criação de novas fontes
de energia, assistência à produção
agrícola e reaparelhamento dos
portos.

Segundo o coordenador do
programa, economista Paulo Re-
nato Souza, o que Fernando
Henrique propõe é um novo pro-
jeto de desenvolvimento para o
país que exigirá afinada parceria
com o capital privado, nacional e
estrangeiro. "Queremos estabele-
cer uma nova parceria com a ini-
ciativa privada para a concretiza-
ção dos grandes projetos que es-
tamos propondo", disse.

Fernando Henrique passou o
dia de ontem em sua casa, no
Bairro de Higienópolis, reunido
com com sua mulher, Ruth, e
assessores para fazer a revisão fi-
nal do programa, que irá hoje
para a gráfica e será lançado na
próxima semana. Já nesta sema-
na, serão distribuídos fascículos
que detalharão as cinco metas
que compõem a plataforma elei-
toral do candidato Fernando
Henrique: saúde, educação, segu-
rança, emprego e agricultura.

O programa é dividido em cin-
co pontos: 1 — definição do pro-
jeto de desenvolvimento; 2 —
fontes de financiamento e investi-
mentos em infra-estrutura; 3 —
esclarescimentos sobre a cinco
metas básicas; 4 — privatização e
reforma do Estado; 5 — relacio-
namento entre o Estado e a co-
munidade. A elaboração do pro-
grama, de acordo com Paulo Re-
nato, teve a participação de 800
colaboradores em todo o país. Só
em São Paulo, foram mobilizidas
400 pessoas.

Os recursos para execução do
programa virão de quatro fontes:
orçamento da União, privatiza-
ções, financiamentos externos,
principalmente do Banco • Mun-
dial, e associações com a iniciati-
va privada. Paulo Renato acredi-
ta que não não haverá necessida-
de de convencimento dos empre-
sários para a participação nos
empreendimentos em associação
com o Estado. Segundo afirmou,
"o empresariado está aberto à
participação e desejoso dessa par-
ceria". O assessor do candidato

tucano disse que 
"nós 

precisare-
mos, isto sim, ê de criar regras
para preservar o interesse públi-
co .

O programa, afirmou Paulo
Renato, prevê uma ação mais efe-
tiva do Estado na área social;
privilegiando os setores de saúde,
educação e segurança. Segundo o
coordenador do programa, a pro-
posta de Fernando Henrique "é a
cara do candidato e das forças
que o apoiam". O programa,
concluiu, "é uma associação entre
liberalismo e social-democracia".

PL 
propõe 

coalizão em torno do tucano

BRASÍLIA — O PL decidiu on-
tem apoiar Fernando Henrique
Cardoso para a Presidência e vai
propor aos outros partidos que de-
sistam de suas candidaturas no pri-
meiro turno, para formação de um
governo de união nacional. Em no-
ta oficial, o partido defendeu a ne-
gociação de um pacto político, se-
guindo o exemplo espanhol — o
Pacto de Moncloa —, para garantir
o sucesso do plano de estabilização
econômica.

O presidente nacional do PL, de-
putado Álvaro Valle (RJ), defendeu
que esse amplo entendimento entre
as forças políticas seja conduzido
pelo presidente Itamar Franco. O
presidente do PL negou que o
apoio do partido a Fernando Hen-

Queda de Lula

será explorada
A queda de Luiz Inácio Lula

da Silva TPTLnas pesquisasfserá
explorada pela campanha de Fer-
nando Henrique Cardoso. A idéia
é mostrar que Lula cantava vitó-
ria antes e, por estar atrás agora,
deve ser considerado um perde-
dor. Os tucanos não querem tirar
vantagem da tendência de vitória
no primeiro turno. A meta, di-
zem, é chegar ao segundo turno
com o máximo de vantagem pos-
sível sobre o segundo colocado.

No comitê tucano, comemora-
se o fato, constatado em pesqui-
sas, de que, muito além do Real, a
plástica e a aparência de Fernan-
do Henrique pesam muito mais
entre o eleitorado do que se ima-
gina. Lula, ao contrário, seria
ofuscado por seu vice, Aloizio
Mercadante, que teria melhor
imagem junto ao eleitorado.

Outra estratégia é consolidar a
imagem de político que não foge
do debate com seus adversários.
Pressionado por màrketeiros, Fer-
nando Henrique chegou a anun-
ciar que não iria ao debate da TV
Bandeirantes, alegando dificulda-
des de agenda. À última hora, ele
não só foi, como sua participação
acabou sendo disputada como
troféu por grupos distintos dentro
da efimpanha. Oficialmente, tudo
não passou de estratégia, embora
a verdade seja outra.

Ao criar a polêmica em torno
. da participação, o candidato dei-

xoú de ser refém dos organizado-
res de debates. Agora, acha um
assessor, os debates vão se adap-
tar às disponibilidades do candi-
dato, e não vice-versa. A idéia,
avalia, é evitar sua superexposi-
ção de em debates massantes. A
mesma coisa que os assessores de
Collor alegavam em 1989 e, mais
recentemente, o que fez Lula em
relação a um debate na Associa-
çào Comercial do Rio de Janeiro,
quando liderava as pesquisas.

rique seja "adesismo" 
provocado

pela subida do candidato nas pes-
quisas. 

"Não é adesào, é apoio ao
que o povo quer", afirmou.

Leitura — Segundo Álvaro
Valle, a proposta de um governo de
união nacional é resultado de uma
"leitura" das pesquisas de opinião.
"Não é o Fernando Henrique que
está ganhando ou o Lula que está
perdendo. O que o povo mostra é
que quer a união em torno de uma
proposta para o problema econô-
mico do país", disse. Para ele, se
não houver essa coalizão, um even-
tual governo de Fernando Henri-
que não terá condições políticas pa-
ra executar com rapidez as refor-
mas necessárias.

O presidente do PL acredita que
as disputas por cargos entre os di-
versos partidos que apoiam Fer-
nando Henrique não inviabiliza a
execução de um pacto político."Acho 

que os partidos estão madu-
ros e não praticam mais o clientelis-
mo de outros tempos", afirmou
Valle, negando que o PL esteja piei-
teando úm ministério para apoiar o
candidato da coligação PSDB-
PFL-PTB.

Transição — Ontem mesmo
os dirigentes do PL começaram os
contatos com os outros partidos
para tentar viabilizar a proposta de
coalização nacional. O deputado
Álvaro Valle estava preparando as
cartas que enviaria para os presi-
dentes de outros partidos, com a

proposta de um amplo pacto em
torno de Fernando Henrique para"o indispensável período de transi-
çào que agora se inicia".

A adesão do PL à candidatura
de Fernando Henrique Cardoso já
era esperada há duas semanas. Por
causa das denúncias de venda irre-
guiar de bônus eleitoral, o candida-
to do partido à Presidência, depu-
tado Flávio Rocha (RN), foi obri-
gado a renunciar. Antes das denún-
cias, porém, a Executiva Nacional
do partido já estava pressionando
Rocha a renunciar em favor do
candidato tucano, por causa de seu
fraco desempenho eleitoral — o
candidato não ultrapassou 1 % das
intenções de voto.

Os integrantes da Boca Maldita se orgulham de sua prévia: é voto na urna c sem indução do eleitor

O 
presidente 

de Copacabana

¦ Prévia da Boca

Maldita dá o Io

lugar a Cardoso

LILIAN FERNANDES
eu Fernando Henrique

\-S Cardoso. Se depender dos
1.000 eleitores que participaram
da primeira prévia promovida
ontem pela Boca Maldita — tra-
dicional reduto boêmio, na
Praia de Copacabana —, a elei-
çào para presidente será decidi-
da no primeiro turno. O candi-
dato do PSDB obteve 566 votos,
contra 243 de Lula, o segundo
colocado, e 70 de Enéas.

É bom levar o resultado em
consideração. Segundo Sérgio
França, presidente de honra e
um dos fundadores da Boca
Maldita, o resultado das prévias

costuma se repetir nas urnas.
"Isso 

porque somos o único ins-
tituto que faz pesquisa com voto
de urna, sem indução", orgulha-
se.

A imparcialidade é levada tão
a sério que a Boca Maldita não
permite propaganda de boca de
urna. Ontem, Sérgio teve de
afas;tar os cabos eleitorais de Al-
cides da Fonseca, candidato a
deputado estadual pelo PPR,
que insistiam em gritar 

"Contra

Brizola!" ao lado da urna. Tam-
bém precisou convencer um ra-
paz da impropriedade de pendu-
rar num poste de luz uma ban-
deirinha pró-Lula. Mesmo as-
sim, a política provou que ainda
é capaz de despertar paixões.
Muita gente que passava fazia
questão de bradar o nome de seu
candidato aos quatro ventos.

Eram tantos eleitores que o
pleito, previsto para durar três
horas, terminou às 1 lhlO, 50 mi-
nutos mais cedo. Na hora do
resultado, uma pequena multi-
dão cercou a mesa de apuração.
O primeiro voto foi para Brizo-
la, seguido de Fernando Henri-
que Cardoso e Enéas.

A primeira prévia, realizada
no calçadào da Avenida Atlánti-
ca. em frente à Rua Santa Clara,
deveria ter sido para governa-
dor. mas um erro da gráfica, que
entregou as cédulas trocadas, al-
terou os planos.

O local foi escolhido para ho-
menagear a Banda da Santa Cia-
ra, que faz 11 anos. A próxima
prévia, esta sim para governa-
dor. acontecerá no próximo dia
4 (se não chover), em frente à
Rua Prado Júnior.
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Lula discursa 
para

Militantes atendem à convocacão e deixam o candidato do PT eufórico: 
"O 

povo pode mudar as pesquisas em uma semana"
¦* Cario Wizede

ressonância. Esse evento vai re-
percutir por todo o Brasil", dizia
Benedita da Silva.

"A responsabilidade de vencer
estas eleições é minha e de vocês
também. Faltam 45 dias. Vocês é
que fazem a diferença. O povo
pode mudar as pesquisas em uma
semana", disse Lula. "Depois de
um evento como este é que ganha-
mos consciência do nosso poten-
ciai".

A passeata começou às 1 lh, na
ponta do Leme, e terminou às
14h, em frente à Rua Júlio de
Castilhos. No comício, Lula vol-
tou a carregar nas tintas contra
Fernando Henrique. "Ele diz que
se chama Fernando, mas não é
Collor. Diz que é Cardoso, mas
não é Zélia. Estamos diante de
outro Fernandinho aí", afirmou.

Quem aproveitou o domingo
ensolarado ir à praia voltou para
casa cheio de panfletos, viseiras e
adesivos de Lula, que passou a
maior parte do tempo autogra-
fando camisas. Depois do comi-
cio, Lula almoçou feijoada com
lideranças comunitárias na favela
do Chapéu Mangueira, no Leme
— onde mora Benedita da Silva.
Ao seu lado, estava a enteada de
Benedita, a bela atriz Camila Pi-
tanga, de 17 anos, que ajudou
Lula a tirar do rosto o batom dos
beijos que recebeu. Foi um dia de
glória na campanha do petista.

DANIELLA SHOLL

Frente Brasil
Popular, ^SflflÉKíXLuiz Inácio ^aÍÍ^üÈíM,

iíLula da Sil-
va, fez on-
tem, na praia de Copacabana, Zo-
nal Sul do Rio, o seu maior even-
to da campanha. A militância do
PT, que andava cabisbaixa com
as pesquisas que apontam a possi-
bilidade de vitória do candidato
do PSDB, Fernando Henrique
Cardoso, no primeiro turno, aten-
deu à convocação do petista, so-
prou a poeira das bandeiras e
compareceu em massa à passeata,
do Leme ao Posto Seis, para o
lançamento do programa de go-
verno para a área de saúde. A
coordenação da campanha esti-
mou que 100 mil pessoas partici-
param do ato. A Polícia Militar
calculou um público de 60 mil.

"Essa 
passeata linda marca o

•início de nossa virada", comemo-
jou o ator Jonas Bloch, do alto do
xjarro de som que levava Lula, o
candidato da Frente ao governo

,do Rio, Jorge Bittar, os postulan-
tes ao Senado, Benedita da Silva e
Saturnino Braga, a atriz Ioná
Magalhães, o coordenador do
programa de governo, Marco Au-'rélio 

Garcia, e integrantes da
campanha. "O Rio é uma caixa de

A-'ri "H:
f&HtâirÊét
¦ H
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Vice ataca tucano

O deputado Aloizio Merca- Henrique. E citou os deputados
ífalnte (PT-SP) confirmou a dispo- Francisco Dornelles (PPR-RJ),
$ sição de bater abertamente em Ronaldo Caiado (PFL-GO) e Ro-
8 Fernando Henrique Cardoso, se- berto Jefferson (PTB-RJ), como
$ guindo a trilha iniciada por Lula. políticos "que não querem mudar
l, Em comício na favela do Jacarezi- nada". O petista expôs o que con-
;. nho, sábado à noite, Mercadante sidera ser a diferença entre ele e
? disse que o Plano Real será des- seu adversário. "Meus filhos jan-
f truído pelos 

"especuladores que tam todos os dias e até tomam
L estão no palanqu€ -de--Fernando iogurte. Eu poderia estar acomo-
j' Henrique" e não pelo PT. O vice 'dado dentro dc casa."
f de Lula fez uma brincadeira: No final do comício, Lula con-
( 

"FHC 
quer dizer Fernando Her- clamou a militância a não se dei-

l deiro de Collor". E completou: xar abater. "Eu era cauteloso
r "De Fernando em Fernando, quando as pesquisas me davam
Í gente vai afundando". 40%. E assim continuo agora que
¦j Lula começou seu discurso cri- me dão 20%. Tenho certeza de

ticando os aliados de Fernando que vou ganhar."

.vSV>v-'-

calçadão Cardoso Vieira. No cal-
çadão, inaugura outra versão da
Brizolândia.
16h — Panfletagem no Centro de
Campina Grande.
17h —Retorno ao Rio.

¦.sv,-N-w:i

| Fernando Henrique
;j São Paulo
f, 131i — Almoça no Clube Transa-': tlàntico, depois de passar a ma-
i* nha gravando participações para

horário gratuito.
f 18h30_—.Grava entrevista no
fj. programa Jò Soares Onze e Meia.
II 19h — Comparece ao lançamento

do livro Cara a Cara com Maria
¦' Gabriela, no restaurante Nabuco,

na capital.

Lula
;' São Paulo
" Passa o dia gravando participa-

çòes para o horário gratuito.

j. Brizola
|' Paraíba
\ lOh — Chegada ao Aeroporto
' 

Castro Pinto, em João Pessoa, de
' onde sai em carreata até o Ponto
!< Cem Réis. para inauguração de
ruma versão paraibana da Brizo-
i| lândia.
! 13h — Entrevista em cadeia de

rádio gerada pela Rádio Sanhauá,

| da capital.
114h30 — Embarca no Aeroporto
í Castro Pinto para Campina
/ Grande, onde faz carreata até o

Quércia
São Paulo
17h30 — Encontro com a direto-
ria e os associados do Sindicato
da Micro e Pequena Indústria de
São Paulo (Simpi).
19h — Comparece ao lançamento
do livro Cara a Cara com Marilia
Gabriela.

Amin
Piauí
7h30 — Chegada ao município de
Paranaíba, onde concede entrevis-
ta à Rádio Educadora. De lá, se-
gue para Piracuruca. onde conce-
de entrevista à Rádio 7 Cidades.

1 lh — Corpos corpo nas cidades
de Brasileira, Piripiri e Campo
Maior.
lóh — Chegada a Teresina, onde
concede entrevista coletiva.
I9h _ Palestra na Associação In-
dustrial.
23h30 — Vai para Recife, onde
passa a noite.
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Milton quer 
meihor Marcello condeM interven^ao 

j^WiinzxiiiEOBH §

| 
nivei para 

o debate 
d0 Exercito contra a violencia 9h - Debate no Clube de ra?a0 Paia debate da TV ,' .

,- | Um debate de alto nivel. Esta e a promessa de Eneenharia noCentro Bandeiiantes.

- 
Tucano defende apoio militar, mas sem a invasao de favelas ,LSx |

j2Sil.De acordo com a assessorja de Milton, o candi- dlBS De acordo com o candidalo do PSDB, as duas grama elenoralde TV n«mintnse. u.i I

it ! dato do PMDB esta consciente dos problemas que ™»mommft aimsuoirtnor UHra emnresaspassarama>trocinadorasdopiogramade 22h-Debate da TV Ban- NemonCraz ,,
lij I tornaram o debate da CNT, na semana passada, uma > p. 

Rio „la JSHHT rfdio dele" gragas a supostas trocas de favores. A OK deirantes, no Teatro da 9- Debate no Clube de B
I reuniao de baixarias e desaforos. Mas, se depender do coiieacao 

Rio Unido (PSDB/ Benfica teria se beneficiado da "revogagao de uma Universidade Federal Engenharia, no Ceritro' 
! candidato do PMDB, esta noite sera diferente. PFL/PP/PL), Marcello Alencar, desapropriasao, feita pelo sea preposto Sergio (o atual Fluminense, em Niteroi 22h- Debate da TV Ban- ;,
j "A baixaria do debate passado nao foi digna de que disse nao'acreditar que oschefesmilitaresqueiram prefeito de Campos, Sergio Mendes)" e a 1001 pelo Anthony Garotinho deirantes. no Teatro da $

: homenspublicos numa disputa dfalto nivel. Homens Se envolver diretamente na luta contra a violencia no "aumento real de 117% das tarifas no mumcipio^^ 7h - Reuniao de eampa- Universidade Federal i.

publicosseimpoempelocarater,pelaseriedade.pelos Rio: 
"Pelo que conversei com o general Mey (Edson Chamando Garotinho defarsante .Marcello iez n|ia Fluminense |

§3 areumentos" disse Gongalves. "Quero discutir os Alves Mey, chefe do Comando Militar do Leste), eles lrornas com outra denuncia: Como ele tern ™rr°J 
9h 

- Debate no Clube de jviaton Goncalvcs t
!&rss'u?5rr^= s«r„. »•»&«,» i

; for e onde for. Mas acho absuidoperder tempo em forma daConsmmpo^. 
^ ^ ^ ^ ^ ,mn(lo 0! valores ,5,, baixos". Ele admittu mit6 Neu2a Brizola. em gramas eleitorats para J

ts'i bate-boca estuptdo, que nao leva a nada. 0 e'e'tor J3 ConJjto 
Habitacional da Policia Militar, em Olaiia, que o crescimento do general Newton Cruz atrapalha Copacabana TViradio

|| ; esta vendo e ouvtndo quem tem alguma coisa ^ 
moram ^ mi, 0 tucan0 Voltou sua candidatura: "E um voto de protesto, irresponsa- 22h - Debate da TV Ban- Uh - participa do pro-

I propor para mudar o Rio", completou. atacar q candi(}at0 ^ ppj Anthony Garotinho vel mas compreensivel. 0 povo esta atemorizado'. deirantes, no Teatro da grama Maine Barcelos, i
0 candidato do PMDB garante que nao baixou «um Collor segunda edigao autentica". Segundo Mar- Acompanhadode mais de 50 cabos eleitorais, Mar- Universidade Federal na RadioTupi i

-nivel nem fez promessas demagogicas. "Pelo meu cello, o Tribunal de Contas da Uniao investiga irregu- cello pediu votos para Fernando Henrique Cardoso Fluminense. em Niteroi 22h - Detabe da TV Ban- £
wS • passado e pelos meus compromissos politicos e de laridades no repasse de verbas federals para a Funda- para os candidates ao Senado por sua coligagao. bie jorgc Bittar deirantes, no Teatro da \
II cidadao preocupado o estado, fiz questao de mostrar gao do Menor de Campos. "Ele vai ter dificuldade visitou seis favelas da Zona Norte todas beneticia- Qh. Debate no Clube de Universidade Federal \

minhas posicoes e explicar meus programas", comen- para aprovar estas contas", disse. Confiante em sua das com obras de pavimentaQao contengao de encon- Engenharia, no Centra Fluminense. em Niteroi f,

tou 
Gongalves. nova postura de "atacante" nesta campanha, Marcello tas, .luminagao e drenagem durante sua gestao. _i v
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Que pianos 
tem 

para 
a ciencia no Rio?

ser o principal 

''

q instrumento de

@ E 
para 

as empresas de aita tecnologiar ^^0- HOI

Os candilatos ao govemo do estado —

| tem pelo menos uma promessa em /iaSr*

comum par ah set or de ciencia etecnolo- /,JK ^ 
'

gia: destinar a Fimda<,m de Amparo v ^
-Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

^peri) 

os 

^^0 

ori,jgnenW estadua/

/w/y/ 

proj^ih

'{IS 
universidade e as empresas, enquanio o R(

general Newton Cruz (PSDjPPR) promete (r'mixilios de pesquisa para os cientistas. I—

SXeIeF°oi 3^l'ta 
|jS

tecnologia" da industria" I capital externo

0 "Entre os descalabros da administracao do 0 "Vou fortalecer o selor. destinando a Fundacao
PDT, um dos menos denunciados e o descaso em de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
relagfio a investimentos em Ciencia e Tecnologia. (Faperj) os 2% da dotagao do orgamento estadual. E
Pretendo mudar este quadro trabalhando em associa- o que determina a nossa Constituigao, mas nao vem

gao com empresas do estado e universidades. Nossas sendo cumprido pela atual administragao. Com isso,
industrias so serao competitivas e nossos pesquisado- pretendo utilizar os principals centros de pesquisa
res so serao eficientes se o estado criar condigoes para situados no Rio de Janeiro em beneficio das ativida-
o aprimoramento da qualidade dos produtos e se des industrials e academicas do nosso estado. Resta-
canalizar recursos para a formagao de pesquisadores. belecerei os auxilios individuals ou integrados para
Pretendo tambem fortalecer as escolas tecnicas. cur- projetos de pesquisa e diversas modalidades de bolsas
sos profissionalizantes e institutos de tecnologias. em todos os niveis, a fim de evitar a evasao de

doutores ainda nao contratados pelas universidades
(y "Se o estado equipar e ampliar os centros de QU centros de pesquisa".¦pesquisa dentro de sua area, incentivar as empresas a . .'mvestir em planejamento e desenvolvimento em troea v 

"Creio que as medidas acima concorrerao para
de incentivos e isengoes tributarias, o sucateamento atrair e fixar as empresas do ramo no estado que,
do setor sera revertido. A geragao de empregos sera apesar de tudo, e o segundo maior centra de ciencia e
itievitavel e espontanea se o govemo abrir as portas tecnologia do pais. No meu govemo essa posigao sera
do estado para quem quiser se instalar no Rio. Isso mantida e fortalecida. Claro que. com um governo
vale tambem para cientistas e pesquisadores estran- estadual com tal delimgao, o Rio funcionara como

geiros. que tentarei atrair para o Rio." polo de atragao e fixagao dessas empresas.

política e governo4 • segunda-feira, 22/8/94
Marcelo Theobald

JORNAL DO BRASIL

Newton Cruz lidera

cavalgada e diz que

já 
está no 2° turno

O general Newton Cruz, candidato da coligação
PPR-PSD ao governo do estado, reviveu ontem seus
tempos de líder no comando de uma cavalgada na
Zona Oeste. Montado no cavalo Raio — famoso por
ter participado da novela A história de Ana Raio e Zé
Trovão percorreu 20 quilômetros entre Sepetiba e
Santa Cruz. Apesar da pose e dos sorrisos. Cruz não
empolgou os eleitores, que assistiram à exibição per-
feita de montaria sem esboçar apoio ao candidato.

Acompanhado por motoclicletas-, bicicletas, e ou-
tros cavaleiros, o general, no entanto, achou que a
cavalgada, promovida pelos candidatos a deputado
federal Murilo Albuquerque e a deputado estadual
Anchieta, do PSD, fi)i um sucesso. "A forma como
fui acolhido pela Zona Oeste reforça a certeza de que
ò segundo turno já è certo", afirmou Cruz.

Numa das poucas manifestações de apoio a Cruz,
um eleitor fez questão de gritar: 

"General, tem que
matar muito vagabundo." O candidato sorriu, ace-
nando para o eleitor.

: Milton quer 
melhor

inível para 
o debate

Um debate de alto nível. Esta é a promessa de
•d^ilton Gonçalves, candidato à sucessão ao governo
ílp Rio pelo PMDB, hoje à noite no encontro promo-
I vido pela Rede Bandeirantes, que acontece no Teatro
: da Universidade Fluminense Federal, a partir das

| 2|h. De acordo com a assessoria de Milton, o candi-
! dato do PMDB está consciente dos problemas que
j tornaram o debate da CNT, na semana passada, uma
i reunião de baixarias e desaforos. Mas, se depender do

Í candidato do PMDB, esta noite será diferente,

j 
"A baixaria do debate passado não foi digna de

; homens públicos numa disputa de alto nível. Homens

5 públicos se impõem pelo caráter, pela seriedade, pelos
. argumentos", disse Gonçalves. "Quero discutir os

: problemas e as soluções para o Rio. Seja com quem
: for e onde for. Mas acho absurdo perder tempo em

bate-boca estúpido, que não leva a nada. O eleitor já
; 
'está vendo e ouvindo quem tem alguma coisa a

! propor para mudar o Rio", completou.
O candidato do PMDB garante que não baixou o

-nivel nem fez promessas demagógicas. "Pelo meu
: passado e pelos meus compromissos políticos e de

cidadão preocupado o estado, fiz questão de mostrar
minhas posições e explicar meus programas , comen-
tou Gonçalves.

MarceÚoAÍen<^g^tou<^(mgu feito por moradores no MorwáHteQuem Quer, em Rocha Miranda

Marcello condena intervenção

do Exército contra a violência

¦ Tucano defende apoio militar, mas sem a invasão de favelas

desafiou Garotinho a explicar suas "relações com a
OK Benfica Pneus e a 1001 (empresa de ônibus)".

De acordo com o candidato do PSDB, as duas
empresas passaram a "patrocinadoras do programa de
rádio dele" graças a supostas trocas de favores. A OK
Benfica teria se beneficiado da "revogação de uma
desapropriação, feita pelo seu preposto Sérgio (o atual
prefeito de Campos, Sérgio Mendes)" e a 1001 pelo
"aumento real de 117% das tarifas no município".

Chamando Garotinho de "farsante", Marcello fez
ironias com outra denúncia: "Como ele tem horror de
licitações, dividia as ruas em quatro pedaços para fazer
obras sem licitação, por carta-convite, como a lei
permite quando os valores são baixos". Ele admitiu
que o crescimento do general Newton Cruz atrapalha
sua candidatura: "É um voto de protesto, irresponsá-
vel mas compreensível. O povo está atemorizado".

Acompanhado de mais de 50 cabos eleitorais, Mar-
cello pediu votos para Fernando Henrique Cardoso e
para os candidatos ao Senado por sua coligação. Ele
visitou seis favelas da Zona Norte — todas beneficia-
das com obras de pavimentação, contenção de encon-
tas, iluminação e drenagem durante sua gestão.

Apoio das Forças Armadas,
sim. Intervenção direta na luta
contra o crime, como subir mor-
ros, não. Esta é a opinião do can-
didato ao governo do Rio pela
coligação Rio Unido (PSDB/
PFL/PP/PL), Marcello Alencar,
que disse não acreditar que os chefes militares queiram
se envolver diretamente na luta contra a violência no
Rio: "Pelo que conversei com o general Mey (Edson
Alves Mey, chefe do Comando Militar do Leste), eles
só farão alguma coisa se o governo requisitar, na
forma da Constituição".

Depois de falar para cerca de 10j0 moradores do
Conjunto Habitacional da Policia Militar, em Olaria,
onde moram cinco mil pessoas, o tucano voltou a
atacar o candidato do PDT, Anthony Garotinho
"um Collor segunda edição autêntica". Segundo Mar-'
cello, o Tribunal de Contas da União investiga irregu-
laridades no repasse de verbas federais para a Funda-
ção do Menor de Campos. "Ele vai ter dificuldade
para aprovar estas contas", disse. Confiante em sua
nova postura de "atacante" nesta campanha, Marcello

Os canditatos ao governo do estado

| têm pelo menos uma promessa em

| comum para o setor de ciência e tecnolo-

gia: destinar à Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

(Faperj) os 2% do orçamento estadual

Drevistos por lei. O tucano Marcello
''Alencar 

vai implantar o Instituto Politéc-

nico do Rio de Janeiro. Jorge Bittar, do
¦^T, pretende criar uma carteira no Ba-

%erj para projetos empresariais na área

tecnológica. O pedetista Anthony Garoti-

iiho quer conjugar a política científica

com a educacional. Já Milton Gonçaves
\f PMDB) prega a parceria entre o estado,

|as universidade e as empresas, enquanto o

general Newton Cruz (PSD/PPR) promete
'auxílios de pesquisa para os cientistas.

i [PMDB
i IfVou fortalecer

MILTON GONÇALVES

escolas técnicas

e institutos de

tecnologia"

0 "Entre os descalabros da administração do
PDT. um dos menos denunciados é o descaso em
relação a investimentos em Ciência e Tecnologia.
Pretendo mudar este quadro trabalhando em associa-
ção com empresas do estado e universidades. Nossas
indústrias só serão competitivas e nossos pesquisado-
res só serão eficientes se o estado criar condições para
o aprimoramento da qualidade dos produtos e se
canalizar recursos para a formação de pesquisadores.
Pretendo também fortalecer as escolas técnicas, cur-
sos profissionalizantes e institutos de tecnologias. "

0 "Se o estado equipar e ampliar os centros de
¦pesquisa dentro de sua área, incentivar as empresas a
investir em planejamento e desenvolvimento em troca
de incentivos e isenções tributárias, o sucateamento
'do setor será revertido. A geração de empregos será
ihevitável e espontânea se o governo abrir as portas
do estado para quem quiser se instalar no Rio. Isso
vale também para cientistas e pesquisadores estran-
geiros. que tentarei atrair para o Rio."

PSD/PPR
"Os 

centros de

pesquisa serão

usados em prol
da indústria"

JORGE BITTAR
PT/PSB/PC do B/PPS/PCB/PSTU/PV

"Vamos 
atrair

empresas de alta

tecnologia de

capital externo
99

Pedetista intensifica

eorpo a corpo pelas

ruas da Zona Sul

Anthony Garotinho, candidato do PDT
ao governo do Rio, aproveitou a manhã de
ontem para intensificar a campanha na Zona
Sul. Ele fez corpo a corpo no Aterro do
Flamengo e começou a caminhada, de quase
três hõràsTna"Marina da Glória. Sobre as

acusações do adversário tucano, Marcello

Alencar, que questiona a aprovação de siías

contas na prefeitura de Campos, Garotinho

se limitou a afirmar que 
"quem não deve não

teme".

Garotinho disse que não pretende faltar a

nenhum debate.Podem vasculhar minha

vida. Não vão encontrar sinal de corrupção",

disse. Na praia do Flamengo, o baiano José

Antonio Calixto, 22 anos, tocou o jingle da

campanha de Garotinho no berimbau.

AGENDA DE HOJE

PROGRAMA DE GOVERNO PARA O RIO DE JANEIRO/CIÊNCIAJ^CNOLOGIA

0 Que planos 
tem 

para 
a ciência no Rio?

@ È 
para 

as empresas de alta tecnologia?

0 "Vou fortalecer o setor, destinando à Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
(Faperj) os 2% da dotação do orçamento estadual. E
o que determina a nossa Constituição, mas não vem
sendo cumprido pela atual administração. Com isso,
pretendo utilizar os principais centros de pesquisa
situados no Rio de Janeiro em beneficio das ativida-
des industriais e acadêmicas do nosso estado. Resta-
belecerei os auxílios individuais ou integrados para
projetos de pesquisa e diversas modalidades de bolsas
em todos os niveis, a fim de evitar a evasão de
doutores ainda não contratados pelas universidades
ou centros de pesquisa".

© 
"Creio que as medidas acima concorrerão para

atrair e fixar as empresas do ramo no estado que,
apesar de tudo, é o segundo maiór centro de ciência e
tecnologia do país. No meu governo essa posição será
mantida e fortalecida. Claro que. com um governo
estadual com tal definição, o Rio funcionará como
pólo de atração e fixação dessas empresas."

Marcello Alencar
9h - Debate no Clube de
Engenharia, no Centro
13h - Gravação do pro-
grama eleitoral de rádio
15h - Gravação do pro-
grama eleitoral de TV
22h - Debate da TV Ban-
deirantes, no Teatro da
Universidade Federal
Fluminense, em Niterói
Anthony Garotinho
7h - Reunião de campa-
nha
9h - Debate no Clube de
Engenharia, no Centro
19h - Inauguração do co-
mitê Neuza Brizola, em
Copacabana
22h-Debate da TV Ban-
deirantes, no Teatro da
Universidade Federal
Fluminense, em Niterói
Jorge Bittar
9h - Debate no Clube de
Engenharia, no Centro

15h - Reunião de prepa-
ração para debate da TV
Bandeirantes.
22h - Debate da TV Ban-
deirantes. no Teatro da
Universidade Federal
Fluminense, em Niterói
Newton Cruz
9- Debate no Clube de
Engenharia, no Centro
22h- Debate da TV Ban-
deirantes. no Teatro da
Universidade Federal
Fluminense
Milton Gonçalves
7h - gravação dos pro-
gramas eleitorais para
TV e rádio
llh - participa do pro-
grama Marne Barcelos,
na Rádio Tupi
22h - Detabe da TV Ban-
deirantes. no Teatro da
Universidade Federal
Fluminense, em Niterói

MARCELLO ALENCAR
PSDB/PFL/PP/PL
"A 

Faperj deverá

ser o principal
instrumento de

articulação'

0 
"O Estado do Rio dispõe de um extraordinário

complexo cientifico-teenológico, que envolve cerca de
50 instituições atuantes nas áreas de ensino superior,
pesquisa e desenvolvimento. Isso dá ao estado uma
posição de alta qualificação. Ao governo estadual
cabe fazer a articulação dessas instituições, com o
objetivo de promover o desenvolvimento econômico
e social com base nesse potencial científico e iecnoló-
gico. Como instrumentos de descentralização e forta-
lecimento regional iremos consolidar a implantaçao
da Universidade Estadual do Norte Huminense
(UenO e resgatar o projeto de implantação do Institu-
to Politécnico do Rio de Janeiro, em Friburgo. Assu-
mimos o compromisso de resgatar a Faperj como
principal instrumento do estado na articulação e
fomento de incentivos ao setor."

© 
"Vamos investir na cooperação entre essas inti-

tuiçòes e os setores privados para recuperar sua força
e linhas de pesquisa. O Sebrae. a AD-Rio e os demais
instrumentos do governo têm um papel relevante e
decisivo na atração e fixação de novos empreendi-
mentos no Rio. Por meio deles poderão ser criados
incentivos fiscais, políticos, institucionais e culturais,
sempre tendo em mente a articulação com setores da
economia privada."

PDT/PTB/PMN
u

Daqui não sairá

nenhum cientista

para o exterior

ou outro estado"

V "Nos 100 primeiros dias do meu governo vou
instituir o Plano de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico, reunindo o conjunto das instituições
estaduais de pesquisa, além de empresários e traba-
lhadores. O objetivo será articular a ciência e tecnolo-
gia com o projeto de desenvolvimento econômico do
Rio. O Banerj e a Faperj serão instrumentos funda-
mentais para o financiamento de projetos científicos e
tecnológicos. É bom lembrar que. embora a Consti-
tuição do estado, com base no artigo 328, preveja
uma dotação de 2% da receita corrente na Faperj. o

governo Brizola conseguiu falir a instituição."

0 "Vou oferecer incentivos fiscais, melhoria na
infra-estrutura dos serviços públicos de energia,
transportes e telecomunicações, este último item em
parceria com o governo federal. Pensamos também
numa carteira de desenvolvimento no Banerj destina-
da a projetos empresariais em áreas como software.
biotecnologia e química fina. E vamos atrair empre-
sas 4? alta tecnologia de capital multinacional."

0 "A 
política cientifica do meu governo será con-

jugada com a política educacional porque precisamos
de ensino básico forte e de qualidade de modo que
dele nasçam mais e mais cientistas. A Faperj será o
princiapl órgão da execução de minha política cienti-
fica e tecnológica. Para ela, destinarei recursos consti-
tucionais (2% do orçamento), de modo a viabilizar
projetos e promover a atração e fixação de pesquisa-
dores no estado. Daqui não sairá nem um cientista
para outro estado ou para o exterior.

@ 
"Incentivarei a criação de empresai de base

tecnológica principalmente nas áreas de tecnologia de
ponta, como informática, biotecnologia, química fina
e materiais avançados. Incentivos fiscais e financia-
mentos especiais atrairão as empresas que já desen-
volvem tecnologias em outros estados. Tornarei o
Rio não só o paraíso das pequenas e médias empre-
sas. mas também das que usam alta tecnologia. Vou
liderar uma campanha pelo repasse de recursos devi-
dos pelo governo federal ao estado, que ja somam
USS 300 milhões em apenas três anos."

1
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- JORNAL DO BRASIL ELEIÇÕES

Brizola disse que tecnocratas

acham caro investir em educação
(1:

PELA TV scgunda-leira. 22/8/94 5

Quérciafalou de oficinas culturais

que criou em São Paulo

Lula escolhe aliados de Cardoso como alvo

};m Tucano pede que

eleitores não dêem

c ouvidos a insultos
^jrY candidato do PT à Presi-

vy dência, Luiz Inácio Lula da
c Silva, mudou sua estratégia no
j, horário gratuito, que passou ter

como alvo qs aliados do candida-
^"to do PSDB, Fernando Henrique
O. Cardoso. "0 único que não está

no palanque dele é o PC Farias",
disse o locutor do programa do

Sj PT, na tentativa de ligar Cardoso
I ao ex-presidente Fernando Collor

e PC. "Você acha que Fernando
¦ Henrique faria a reforma agrária
"'estando 

junto com Ronaldo Caia-
í"'do ou faria a política de distribui-

ção de renda junto com os grupos
econômicos. E só olhar o palan-
que dele que você vai ver o palan-
que do Figueiredo, do Collor e do

HSarney", disse Lula. No final do
^programa, um desenho mostrou

Ali Babá e um locutor disse: "Ele

não era mau sujeito, o problema é"'que 
andava com os 40 ladrões".

O candidato do PSDB usou o
programa de ontem para se colo-"'car 

acima de seus adversários.
"Durante os últimos programas,
falei sobre metas e programas de
governo. Tem gente que dedica
seu tempo contra mim. Esses ata-
•ques deram certo no passado",
disse. Cardoso afirmou que uniu
o país 

"olhando para frente, sem
•buscar culpados e sim soluções".,J e desafiou: "Quem não concordar' "com o Plano Real que apresente
outro plano". Ele pediu que os
eleitores não percam tempo "com

jnsultos e falta de educação".
Í Anunciado como "o candidato

da educação do povo trabalha-
-,dor", Leonel Brizola, do PDT,

mais uma vez utilizou imagens do
debate de terça-feira na TV Ban-
deirantes. "Fernando Henrique,
candidato dos ricos, perguntou a
Brizola se os Cieps não eram mui-
to caros", disse o locutor. Leonel
¦Brizola respondeu: "Não encon-
tro um tecnocrata que não ache
cara a educação. Caro mesmo é a
ignorância entremeada no meio
das elites incompetentes. Ou o
país institui uma escola coerente
para as nossas crianças ou nós
não teremos saída", concluiu.

Orestes Quércia, do PMDB,
abriu o programa com um violão
no colo e disse: "Conheço um
pouquinho de música, de violão e
violino, mas a maioria do povo
não tem acesso a isso". Em segui-
da, falou sobre as oficinas de cul-
tura que criou nos bairros pobres
de São Paulo quando governador
e prometeu: 

" Vou fazer isso em
todo o Brasil".

Depois de falar sobre a trajeto-
ria da Lua em torno da Terra, o
nascer do Sol e a morte, o candi-
dato do Prona, Enéas Carneiro,
afirmou que só a história de um
povo não é pré-determinada."Chegou a hora de segurarmos na
mão a tocha olímpica de uma
grande corrida, que faremos jun-
tos para salvar a pátria", disse.

O candidato do PPR, Esperi-
dião Amin, comparou o índice de
analfabetismo no Japão, que è ze-
ro, como o do Brasil, que reúne 30
milhões de pessoas. 

"O Brasil só
vai resolver seus problemas quan-
do todas as crianças estiverem nas
escolas", disse. Depois, o progra-
ma enumerou suas obras no go-
verno de Santa Catarina, desta-
cando a reforma de 2.860 escolas.
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STAMAR FRANCO

(Ne de vezes que o
assunto foi abordado)

a° Ia
ir \ o°

Aimirante
Fortuna

Brizola 1

Eneas

Esperidiao
Amin

Fernando 4
Henrique

Flivio
Rocha

Lula

Qu6rcia 2

Walter
Queirbs
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(N8 de vezes que o
assunto foi abordado)
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Aimirante
Fortuna

Brizola 3

Entas

Esperidiao 4
Amin 1

Fernando *
Henrique 1

Flivio
Rocha"Lula 1

Qutoia

Walter
Queir6s
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Almirante Fortuna

Brizola

Enéas

Esperidião Amin

Fernando Henrique

Lula

Quércia

X. 1.. .Y. Y.

1

1
4

1..

4

1
3
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w 4° $i
Saiide 1 12 13 4
Educa;ao 3 1 1 i ^ 2 3
Transportes 4
Salaries 3 1 2 1
Seguranga 1 12
Emprego 2 3 13 3
Agricultura 1 5 1 2 1
Moradias 2 1 5 1'
Polities 4 4externa ¦ 
Ciencia * ¦*
Tecnologia
Privatizagao 1 1
Justija -\ 1 1
Fome 3 1112 4
Cultura 1 1
Direitos
da mulher '1

"Soma das referências feitas, desde o inicio do horário eleitoral.

ÉTICA, CORRUPÇÃO E CQNGRESSO

(N2de vezes que o
assunto foi abordado,
desde o inicio do
horário eleitoral) 4*

'Soma dos ataques, desde o início do horário eleitoral

Almirante Fortuna

Brizola

Enéas

Esperidião Amin

Fernando Henrique

Lula

Quércia
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Carência de

A propaganda eleitoral de on-
tem, tanto no horário dos presi-

_ denciáveis como no dos candida-
tos a governador, esteve carente

_de promessas. Entre os primeiros,
r só Orestes Quércia, do PMDB,
Kez promessas — aliás, urié pro-
r messa. Quércia disse que, se for
! eleito, construirá oficinas de arte e
| cultura país afora. "Será como
í fizemos no governo de São Pau-
( Io", afirmou. "Vamos criar 90 re-
legiões de desenvolvimento em todo
Lo país, com oficinas culturais, le-
"vando em conta as têndência de
;,cada estado, de cada região".

Entre os candidatos a governa-
dor, só o nctnico Ronald Ázaro,

, do PSC, com a autoridade de
; quem traço em todas as pesquisas
pie intenção de voto, levou pro-

postas ao horário eleitoral: "Vou

promessas
criar 14 áreas de desenvolvimento
no estado, que serão pólos mode-
los." Segundo Ázaro, é possível
dar a essas áreas "isenção de im|
postos e fazer doação de terras
que gerarão 50 mil empregos". E
arrematou: "Teremos um pólo
têxtil em Friburgo, um pólo in-
dustrial em Itaguaí, observando
as vocações de cada município,
desenvolvendo melhor o estado e
desafogando assim a capital".

Além de Quércia e Âzaro, quecomo fazem crer as pesquisastêm poucas chances de se ele-
ger, todos os demais gastaram seu
tempo com ataques pessoais, de-
fesas de críticas feitas anterior-
mente pelos adversários e discur-
sos políticos sem propostas con-
cretas de governo.

O nome do

'nanico' 
é

Pascácio

ARTUR XP.XÍ-O
/^\ Prona não está aproveitan-

do, em seu horário na pro-
paganda eleitoral gratuita, o tem-
po deixado livre pela renúncia do
candidato do PL à Presidência da
República. Tem seus motivos.
Afinal, de acordo com a última
pesquisa do JB/Vox Populi. quan-
to mais aumenta o tempo de
Enéas na TV, mais aumenta tam-
bém a rejeição do eleitorado. Se
pudesse, Enéas ficaria, como na
campanha passada, apenas com

seu discurso de quatro letras: meu
nome é Enéas. Agora, que tem
mais de um minuto no programa
do TSE, ele precisa inventar. E,
ultimamente, sua participação pa-
rece mais adequada ao Telecwso
2" Grau que a uma campanha po-
lítica.

Ontem, sem saber o que fazer
com seu tempo, Enéas elaborou
um discurso ginasiano. 

"A traje-
tória da Lua em torno da Terra é
determinada por uma lei física.
(...) O Sol nasce no levante e, ao
entardecer, desaparece no poen-
te", disse o candidato. Revelador,
não? Mas ele continuou. "Cedo

ou tarde, a morte se abaterá sobre
cada um de nós." Convenhamos,
esta não cabe nem no roteiro do
telecurso.

Utilizando estes argumentos,

Enéas pediu pra gente votar nele:"Basta 
que não nos deixemos di-

rigir por esta meia dúzia de pascá-
cios..." Pascácios? Onde é que o
Enéas arrranja estas palavras?
Aurélio, me ajude: pascácio vem
do espanhol "pascasio" e significa
tolo. Será que não dava para o
Enéas dizer tolo e fazer a gente
economizar tempo? Logo ele que
tem tão pouco tempo na TV...

É difícil levar o horário eleito-
ral a sério com candidatos como
Enéas. Na parte do programa de-
dicada aos postulantes ao gover-
no do Rio, o nível das candidatu-
ras também chega lá embaixo
quando aparece o general Newton
Cruz. Ele ontem surgiu em silhue-
ta com um fundo avermelhado
(parecia que estava na cova do

diabo), enquanto um locutor cm 1
offí se referia ao último debate,' "

quando o general partiu para a -
briga com os eleitores de outras •
candidaturas. "O Rio de Janeiro
está de luto por tudo que estes
homens fizeram no passado 1§
querem continuar fazendo no fti-"
turo", dizia o locutor, referindo-
se aos oponentes de Newton.
Cruz. Não sei não, mas o passado'
não é a melhor plataforma do
general. Depois, em pessoa, o
candidato explicou porque foi tão v
violento no debate: "Alguns, na '

minha cara. ofenderam a minha
mãe, que já é falecida. Reagi em
legítima defesa da honra. ;

Foi a primeira mãe que entroú
na campanha. Tinha que ser logo .
mãe de general?

(«Sm

Candidatos do Rio lembram baixo nível de debate

Sem confronto pessoal
O debate na Rede CNT foi •

, utilizado por quase todos os can-
didatos a governador no horário
eleitoral de ontem. Marcello
Alencar, do PSDB, abriu assim' seu programa: 

"No ar, o show de
• Garotinho, o show da farsa e da
- mentira". Um locutor anunciou:

"Candidato do PDT viu Marcello
1 

questioná-lo com documentos.
Sem resposta, Antônio Mateus, o

' candidato de Brizola, armou uma
grande encenação. Ele cometeu
crime eleitoral ao divulgar fatos

{Jnverídicos e deturpá-los",
p Anthony Garotinho, do PDT,
^mostrou a manchete de um jornal"Marcello exibe prova que Ga-
£rotinho mentiu" — para afirmar
rque mentiroso é seu adversário.
< "Esse é o documento que eu mes-
í mo entreguei à imprensa e que diz
' que as contas de 89 e 90 já foram

aprovadas e as de 91 e 92 só não' foram porque o Tribunal de Con-v'tj| não dispõe de funcionários",
disse. "Minha candidatura con-

' traria interesses poderosos". Ga-' rotinho mostrou fotografias de
sua mulher, Rosinha, e de seus

¦ sete filhos.
Uma voz em off, tendo ao fun-

do a silhueta de Newton Cruz,
PSD/PPR, afirmou que o debate

mostrou ao eleitor o baixo nível
dos candidatos e que 

"o Rio está
, de luto por tudo que esse homens
fizeram e que querem continuar
fazendo". E completou: "Aquele

que é oposição e governo resolveu
me ofender, atribuindo-me fatos

ocorridos no passado. Ele me fez
uma acusação dizendo ter provas

GOVERNO ESTADUAL
(Soma de referências sobre

o atual governo, desde o Inicio do
horárJo eleitoral)
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e eu lhe fiz um desafio. Se em 10
dias ele apresentar todas as pro-
vas eu renuncio á candidatura."

Fotografias da discussão entre
Garotinho e Marcello no debate
foram mais uma vez utilizadas pe-
lo candidato do PT, Jorge Bittar.
Bittar tentou mostrar "o baixo
nível na troca de acusações". Em
seguida, o locutor apresentou
propostas de governo feitas por
Bittar. "Vocês viram homens pú-
blicos que pretendem governar o
Rio atacando uns aos outros. Po-
litieos em plena baixaria."

Depois da baixaria que mar-
cou o encontro entre os candida-
tos a governador nos estúdios da
CNT, a direção da TV Bandeiran-
tes cercou-se de cuidados para
evitar o confronto pessoal, brigas
c xingamentos em debate que pro-
move hoje. Suprimiu o bloco com
perguntas espontâneas de candi-
dato para outro, além de ter redu-
zido de oito para seis o número de
blocos do debate. Caso as brigas
aconteçam mesmo assim, o pro-
grama sairá do ar automatica-
mente.

Além disso, pressionada pelos
assessores dos políticos, a Bandei-
rantes pediu reforço no policia-
mento: estarão de plantão dentro
e fora do teatro, na Rua Miguel
de Frias, em Icarai, pelo menos
100 homens da PM. Isso porque
cada partido ou coligação teve di-
reito a distribuir 35 convites para
os integrantes das costumeiras
elaques que acompanham esse ti-
po de evento.

Desta vez não haverá polêmi-
ca: presente ao debate da CNT,
na última quinta-feira, depois de
decisão tomada na última hora, o
tucano Marcello Alencar, candi-
dato da coligação Rio Unido
(PSDB-PFL-PP-PL). já confir-
mou que estará no debate da Ban-
deirantes. que reunirá os postu-
lantes ao governo do Rio no Tea-

è

tro da Universidade Federal Flu-
minense (UFF), em Niterói, e será
transmitido a partir das 22h.

Hoje, aliás, os candidatos ao
governo do Rio se confrontarão
duas vezes: a primeira no Clube
de Engenharia, em debate que se-
rá transmitido pela Rádio CBN.
O único que não comparecerá é o
candidato do PMDB, Milton
Gonçalves, que já se compromete-
ra a participar do programa Mar-
ne Barcellos, na Rádio Tupi.

Os candidatos a governador
também vão debater — mas em
separado — com estudantes da
Faculdade da Cidade, na Lagoa.
O primeiro será o petista Jorge
Bittar, amanhã, às lOh. Depois
dele, será a vez do general New-
ton Cruz (PSD-PPR^ no dia lu de
setembro. O terceiro debatedor
será Anthony Garotinho. que será
ouvido pelos estudantes no dia 6
de setembro. No dia 13, a facul-
dade receberá o peemedebista
Milton Gonçalves e, por último, o
tucano Marcello Alencar, no dia
20.

Os debates acontecerão no
Teatro da Cidade, da faculdade,
na Avenida Epitácio Pessoa. A
platéia tem apenas 250 lugares,
mas um telão será instalado 110
saguão da faculdade para os que
não conseguirem entrar.

CRITICADOS ? (N'DE VEZES)
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Anthony Garotinho
Jorge Bittar
Marcello Alencar
Mauro César Perez
Milton Gonçalves
Newton Cruz
Santoro
Azaro
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Ciumeira

As campanhas ao Senado dos
candidatos Artur da Távola
(PSDB) e Nélson Carneiro (PP),
integrantes da mesma coligação,
deixam claro que os dois não divi-
dem o mesmo ninho. Távola puxou
para si a deferência de ser o preferi-
do de Fernando Henrique Cardoso.
"Ajude o Fernando Henrique a go-
vernar", disse, garantindo que, elei-
to, será o líder de um eventual go-
verno do tucano.

Os dois candidatos negros ao
Senado pelo Rio, Carlos Alberto
Caó (PDT) e Benedita da Silva
(PT) levantaram as mesmas bandei-
ras: a luta contra o racismo. A pro-
paganda da petista teve como cená-
rio motivos africanos. Ela prome-
teu lutar, como senadora, pelo tra-

por 
tucano

lamento igual entre negros e
brancos. Exatamente o mesmo dis-
curso de Carlos Alberto Caó.

Paulo Rattes, do PMDB. defen-
de um assunto polêmico: a diseri-
minalização da maconha. "Não há
porque tratar o usuário da maco-
nha como um bandido", disse Rát-
tes. Ele sustenta que a maconha
não traz malefícios à saúde.

Desta vez. Jorge Roberto da Sil-
veira, candidato ao Senado pelo
PDT, não falou sobre seu pai, o
ex-governador do estado do Rio
Roberto Silveira. Jorge Roberxo
optou por citar suas realizações co-
mo prefeito de Niterói (1988-1992).
Ele disse que não precisa fazer pro-
messas porque já provou que é 11111
grande realizador.

aix<
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I nirnniii: jn 11 PT 
vai ao TSE contra os hoatos 

|

¦ Partido exige punigao para comite de Cardoso e diretor do BC por criarem 
"panico' |||

ANABELA PAIVA 
' " 

BRASiLIA - ArqU'V° judicial. Assinada pelo advogado . |~
0 PT entrou Claudismar Zupiroli, a representa- PolGIYIICa do

L—¦—————i—|——J com representa- A&fmi/y quo diz que 
"ja se sabia que Fer- C3ITO d© SOITI

eovernador do Rio, Nilo Batista, esta sob intensa pres- quo no Tribunal lggg|jg\ .. nando Henrique Cardoso arreba- k: /
! OsSo do comando da campanha de Leonel Brizola para Superior Eleito- gSggg|; Jf 

* nhou em torno de si todas as fonjas ? 0 prcs.denc.avel Lconel Wk
vy mo uu tumdiiuu * • .. • ou ral (TSE) contra WhBmBm .^^¦b politicas que apoiaram Fernando Bnzola marcou no TSE um (.
atacar frontalmente o crcscunento da violenaa no Rio 

Q As. immmm Colior de Mello, agora, entretanto, tcnto contra o advcrsario Lula. M
— Querem que ele fa?a uma especie de Piano Real da suntos internacionais do Banco da conhecmento que do espolio Atendendo a representagao do fe&l

seguranga — confidencia um assessor. .... Central, Gustavo Franco, e contra ppw# tambem fazia parte a estrategia de PDT de Brizola, o corregedor- ' Ly?
Os pedetistas nao tem pretensao de reduzir os indices de a agenda Free Press, responsavel ft campanha". gcral clcitoral, Cid Flaquer !- ¦

criminalidade neste fim de governo, mas acham que algumas pela assessoria de imprensa da ijRl M20 jornalista Augusto Fonseca, Scartezzini, decidiu ontem no- •
medidas simples — como o permanente policiamento dos campanha de Fernando Henrique coordenador de imprensa da cam- tiflcar Lu|j e os rcsp0nsaveis
tuncis — teriam grande efeito psicologico sobre o eleitor. Henrique Cardoso. panha de Fernando Henrique Car- pelo comite financeiro nacional i .1

A pressao ja comeca a surtir efeitos: foi s6 por insistencia Em entrevista a agencia, na sex- doso, negou ontem, em inota oficial. de sua campanha para que $i%f>
do nartido que Nilo aceitou a proposta do Movimento Viva ta-feira passada, Gustavo Franco que 0 c0'lllte do candidato esteja confirmem, no prazo de cinco ; .«• 4

! Rio de convocar ate o ft, I aU „i»a reuniao sob. ' 
i: seguranga com as Forgas Armadas e o Ministerio da Justuja. co}sa a \(l Colior". Franco insinuou -9*'¦ fjFlV]^|HH que ocorreu foi um crro de inter- . ?. ARf A ,¦ kM-M

[ ! 0 PDT continuara a recusar o uso das Forgas Armadas ainda a possibilidade de um "calote pretaQao da Free Press sobre decla- „ ® , ' . v 3
• » no policiamento diretor, apesar da sua determina^ao de com- na divida interna", prejudicando 

Gustavo Franco: boato ekitora ra96es que ouviu do senhor Gusta- fica?ao sera entregue ojepor

• bater ao mesmo tempo, o crime e os baixos indices eleitorais quem temdinheiro aplicado. to sabidamente inveridico". A re- vo Franco". aois poiiciais leaerais, em aao

\ 
' 

de Brizola- Alem de solicitar ao TSE uma presentagao acusa o comite eleito- Fonseca rebateu ainda as asso- Paulo ao candidato do PT e ao ^

?' - Convocar o Exercito seria mostrar fraqueza - explica advertencia ao candidato tucano, a ral de estar "visando causar panico cifoes que Ibram feifa* entre jwtojto a«d.c:a o v^en-

representa?ao pede que o Ministe- noeleitorado pratica do comite de Fernando te rauio aa oiiva, o vicenunno.
assessor. rio Publico Federal responsabilize 0 PT solicita tambem ao TSE Henrique e a campanha do ex-pre- Por lei, sindicatos estao proibi- ^ *

XI . ,. .Ai' Aa nri^io a™ criminalmente Gustavo Franco e os que a representagao seja encami- sidente Fernando Colior, que em 89 dos de contribuir para campa- V

| | No Rio, a inseguranga derrubou os indices de Brizola dos representantes legais da agencia nhada a Corregedoria Geral Eleito- espalhou o boato de que Lula con- nhas. ¦ •

| seus habituais 30% para apenas 13/o. Free Press, "pela divulgagao de la- ral para a aberiura de investigagao fiscaria a poupanga. —— 
'

I ¦
I ! Armagao ilimitada ^z0efeddeerdae, 

Andrade a depu" ||

1 O candidato do PDT ao Ex-secretario de Seguran- A • ^ • LL • P 1

f Kotfnho, rewbe^mTcarta Allllll HHO OUW aglT OOmO maTlDOSaS ®
I anonima avisando que, cinco Nunca Mais como chefe da re- 1 M. omar- .

| ^rl devTstadl p^°umaConda ¦ CandidatO crftica posa atrasda to S4o rto-SaM ^
91 Trocando farpas , , como se diz no futebol , alertou. 0 ||M .>i

I g Garotinho pretende entre- Maguito Vilela (PMDB) adeSOeS a Card0S0 e candidate do PPR admitiu, no en- ^
' |gar a carta a Nilo Batista. Ronaldo Caiado (PFL), que Se nega a renunCiar tanto, que o senador tucano podera I JTTTTTM >
a 8^ disputam o governo de Goias, . Kg ganhar a eleigao no primeiro turno,

SCavallO dado quase sairam no tapa durante TD RAS1L1A — Mesmo com Caso a candidatura de Luiz Inacio r .. ^
i I Os assessores de Brizola debate na televisao. JJ apenas 1% das mtengoes de Lula da Silva continue esvaziando. ^
« Sconvocaram um economista Caiado, fundador da fami- votos, o candidato do PPR a Pres.- iV;-'-.

f pjargentino para descobrir os er- gerada UDR, foi acusado de dencia. Esperidiao Amin, reiteirou Mas Pode ac?" 0 °P..' f fyM
¦i ^ros do Piano Cavallo. ter se apossado de terras de ontem que nao pretende renunciar surgir outro candidato para dispu- 

t fflliPBSAMfc It I , Wti
^ 0 companheiro Brizmqm colonos no estado. a sua candidatura em favor de Fer- tar o segundo turno com o Fernan- f- 

' iKtSa

I 

g^e^^cm^teqi^o nan^ 

tar^ R

$ lissessoils para redigir seu 35% dos recursos a que tern nha na feira da Vila Paranoa. a 30 datura de Fernando Henrique sao o
« ^-plano de governo, meses de- direito. quilometros de Brasilia. exito do Piano Real e o medo da jj&jJ

Icpois 

da convengao do parti- Enquanto isso, os indios Amin disse ainda que as adesoes populagao de ver Lula como presi- *
>do, FH reduz uma vantagem morrem de fome. que Fernando Henrique vem rece- dente. "Estou careca de ouvir que 

*•

^petista. de es[ar Inicio da linha bendo ultimamente sao perigosas. sou o mellior candidato, mas que f ^
na segunda edicao do seu pro- 0 presidente da Comissao "0 pessoal que esta adcrindo ao nao votam em mini porque tem \ - ' 

|
v erama de.Meio Ambiente da Alerj, Fernando Henrique-e-como mari- mcdo do L-ula ganhar", afirmou. Amin: "Nao 

pen-am seu tempo. Vou dmutar e mi ao 2? turno"
»—'•  

"Alolsio "delOliveira 
(PDT-RJ), n L& Apesar de voce ja tem o aval da Feema para ~~ 

~ .

Em Salvador, Chico Buar- Linha Amarela.
d ' 

que explicou seu voto a favor A primeira audiencia pii- r -m •

I I 
l—a'Gosto 

muito do Fer- M DNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO I ^UCrCia 
rCCebC O apOlO 

|1

£, nando Henrique, e por isso proxima sexta-feira, na Alerj. DIVULGACAO ri»

^ tucanos estarao melhor repre- Votosecreto LEIA NO CADERNO DE CLASSIFICADOS OC paStOTCS eVaii£0llCOS '$m

I rqtllp0FLm0 
d° LUla 

delSScbHmS SELE^AO PARA CONTRATA^ AO sAO PMJLO—0 candidato do A igreja, que apoiou Colior em W
® ; , no debate da TV Bandeirantes: DE PROFESSOR SUBSTITUTO PMDB a Presidencia, Orestes 1989, esta com Quercia, mas nega |
f t Presente de grego — Em quem o senhor vo- —1 Quercia, recebeu ontem em seu apoio a Barros Munhoz, Candida-..
P ; De onde o presidente Ita- tou no segundo turno das elei-  major reduto eleitoral, Campinas to do PMDB ao governo paulista. . I$||

! mar menos esperava veio a pri- goes de 1989? - (SP) o apoio de 450 pastores Os evangelicos do estado estao ^'|
i I meira reivindicagao salarial pa- Com a palavra, FH. Jovens  evangelicos do estado, a maioria apoiando Francisco Rossi, tam-'¦ ra nocautear o Piano ReaJ. Revendo O passado B „ 

 
I deles da Assemblda de Deus. No bem presente ao encontro de on-

perouttSrdSS"a°CS* A Eletronorte vai rever CGIltrO de eStUOOS discurso aos pastores, Quercia tem e candWato ao governo esta- • >M

^ 
P contrato firmado na decada de Adultos prometeu priorizar as camadas dual pelo PDT de Brizola.

% iValietudO 80 com a Aluminio do Brasil  I^FSrni A PAROIIF mais pobres, caso seja eleito. "Os Apos 
receber o apoio, Quercia f$j£|

M | Do presidente do PL, Al- (Albras), que recebe energia da ^ evangelicos tem uma ligagao pro- niinimizou os sinais de debandada )
1 ! varo Valle, sobre o salario mi- hidreletrica de Tucurui a pre- " GINASIO INTEGRADO DA GAVEA l'unda com a parcela mais humilde dos peemedebistas rumo a candi-""' W
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POLÍTICA e governo• segunda-leira, 22/8/94

PT vai ao TSE contra os boatos

ANABELA PAIVA

^governador do Rio, Nilo Batista, está sob intensa pres-
í são do comando da campanha de Leonel Brizola para

atacar frontalmente o crescimento da violência no Rio.
Querem que ele faça uma espécie de Plano Real da

segurança — confidencia um assessor.
Os pedetistas não têm pretensão de reduzir os índices de

criminalidade neste fim de governo, mas acham que algumas
medidas simples — como o permanente policiamento dos
túneis — teriam grande efeito psicológico sobre o eleitor.^

A pressão já começa a surtir efeitos: foi só por insistência
do partido que Nilo aceitou a proposta do Movimento Viva
Rio de convocar até o fim de agosto uma reunião sobre

: segurança com as Forças Armadas e o Ministério da Justiça.
I O PDT continuará a recusar o. uso das Forças Armadas

( no policiamento diretor, apesar da sua determinação de com-
bater, ao mesmo tempo, o crime e os baixos índices eleitorais

; de Brizola:
Convocar o Exército seria mostrar fraqueza — explica

: o assessor.
?

No Rio, a insegurança derrubou os índices de Brizola dos

| seus habituais 30% para apenas 13%.

Rezende de Andrade a depu-
tado federal.

Ex-secretário de Seguran-
ça, Rezende é citado sete vezes
no relatório do Projeto Brasil
Nunca Mais como chefe da re-
pressão política em Minas.
Trocando farpas

Maguito Vilela (PMDB) e
Ronaldo Caiado (PFL), que
disputam o governo de Goiás,
quase saíram no tapa durante
debate na televisão.

Caiado, fundador da fami-
gerada UDR, foi acusado de
ter se apossado de terras de
colonos no estado.
Dinheiro de índio

A Funai está de caixa bai-
xa, sem recursos para atender
às necessidades dos 280 mil ín-
dios brasileiros.

Até hoje, recebeu apenas
35% dos recursos a que tem
direito.

Enquanto isso, os índios
morrem de fome.
Início da linha

O presidente da Comissão
de, Meio Ambiente da Aleri,
Aloisio de Oliveira (PDT-RJ),
já tem o aval da Feema para a
Linha Amarela.

A primeira audiência pú-
blica com os critérios de cons-
trução da obra acontecerá na
próxima sexta-feira, na Alerj.
Voto secreto

Pergunta que Lula deixou
de fazer a Fernando Henrique
no debate da TV Bandeirantes:

— Em quem o senhor vo-
tou no segundo turno das elei-
çòes de 1989?

Com a palavra, FH.
Revendo o passado

A Eletronorte vai rever o
contrato firmado na década de
80 com a Alumínio do Brasil
(Albrás), que recebe energia da
hidrelétrica de Tucuruí a pre-
ços subsidiados.

A estatal quer que a Al-
brás pague o mesmo preço im-
posto ao mortal consumidor.
Tetraconta

O prefeito César Maia pa-
gou R$ 14.587 à Liga Indepen-
dente das Escolas de Samba
por sua participação na recep-
çào aos canarinlios.

O vereador Chico Alencar
(PT) mandou requerimento pa-
ra saber o porquê.
Bate pronto

Os tucanos do Rio bola-
ram uma resposta para o slo-
gan dos petistas que diz: "Com
Fernando no poder não há po-
bre que enrique."

A resposta: "Até o Lula
gostaria de enrique-cer

Gustavo Franco: boato eleitoral
to sabidamente inverídico". A re-
presentação acusa o comitê eleito-
íal de estar "visando causar pânico
no eleitorado".

O PT solicita também ao TSE
que a representação seja encami-
nhada à Corregedoria Geral Eleito-
ral para a abertura de investigação

] Armação ilimitada

j O candidato do PDT ao
j__governo do Rio, Anthony Ga-

rotinho, recebeu uma carta
anônima avisando que, cinco
dias antes da eleição, a cidade

Jserá devastada por uma onda
gde violência.

Garotinho pretende entre-
Sjgar a carta a Nilo Batista.

iÒavallo dado

H Os assessores de Brizola
jjconvocaram um economista
^argentino para descobrir os er-

Éros do Plano Cavallo.
£>¦ O companheiro Briza quer
^prosseguir com os ataques ao
P^Plano Real, iniciados na TV,
jSquando citou sua origem ar-
Ü|gentina.

^Tucano atrasado

^ Ao se reunir ontem com
©assessores para redigir seu
sjplano de governo, meses de-
%>ois da convenção do parti-
£do, FH reduz uma vantagem
£petista.
£ O PT gaba-se de já estar
£ na segunda edição do seu pro-" grama.

Apesar de você
Em Salvador, Chico Buar-

: que explicou seu voto a favor
l de Lula:

— Gosto muito do Fer-
nando Henrique, e por isso
mesmo vou votar no Lula. Os
tucanos estarão melhor repre-
sentados no governo do Lula
do que no do PFL.

| Presente de grego
De onde o presidente Ita-

! mar menos esperava veio a pri-
1 meira reivindicação salarial pa-
.; ra nocautear o Plano Real.
! Inocêncio Oliveira não es-
: perou nem a data-base.
> Valle tudo

. Do presidente do PL, Ál-
] varo Valle, sobre o salário mi-

! nirno:
: — Se eu ganhasse esta mi-
j xaria, seria ladrão — disse.

Versão civil da frase do ge-
i neral Figueiredo, que em 1989
| preferia 

"dar um tiro no coco"
j a viver com o mínimo.
I Alegria de pobre
; O cardeal de Brasília,
! Dom José Falcão, e o Arcebis-
| po Militar do Brasil, Dom Ge-
| raldo Ávila, levaram ao presi-
! dente Itamar seu apoio ao
í real:
; — Até a esmola dos men-
; digos está valendo mais —
í contaram.

; Choque eleitoral
• O grupo Tortura Nunca
| Mais de Minas Gerais quer im-
! pugnar a candidatura de José

Amin não 
quer 

agir como 
"mariposas

Brasília — Josemar Gonçalves
posa atrás da luz. São vira-casacas,
como se diz no futebol", alertou. O
candidato do PPR admitiu, no en-
tanto, que o senador tucano poderá
ganhar a eleição no primeiro turno,
caso a candidatura de Luiz Inácio
Lula da Silva continue esvaziando.

"Mas 
pode acontecer o oposto e

surgir outro candidato para dispu-
tar o segundo turno com o Fernan-
do Henrique. Espero que esse can-
didato seja eu. Mas pode ser o Bri-
zola ou o Quércia. Tudo pode
acontecer na eleição", observou
Amin. Ele afirmou também que as
duas molas propulsoras da candi-
Satura de Fernando Henrique são o
êxito do Plano Real e o medo da
população de ver Lula como presi-
dente. "Estou careca de ouvir que
sou o melhor candidato, mas que
não votam em mim porque têm
medo do Lula-ganhar", afirmou.

¦ Candidato critica

adesões a Cardoso e

se nega a renunciar
"D RASÍLIA — Mesmo com
D apenas 1% das intenções de
votos, o candidato do PPR à Presi-
dência, Esperidião Amin, reiteirou
ontem que não pretende renunciar
a sua candidatura em favor de Fer-
nando Henrique Cardoso. "Não

percam seu tempo: vou disputar es-
sa eleição e estarei no segundo tur-
no do dia 15 de novembro, se Deus
quiser", afirmou, durante campa-
nha na feira da Vila Paranoá, a 30

quilômetros de Brasília.

Amin disse ainda que as adesões

que Fernando Henrique vem rece-
bendo ultimamente são perigosas.
"O 

pessoal que está aderindo ao
Fernando Henrique é como mari- Amin: "Não 

percam seu tempo. Vou disputar e irei ao 2" turno
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'Mais do que nunca é hora de se refleiir sobre
o exercício da cidadania através do voto consciente,
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2 excelentes pontos: Copacabana e Barra
Oferecemos terceirização em venda de

veículos. Os interessados deverão entrar
em contato com o Sr. Assuero.

TB: o número um está de volta.
Musiquinha cantada pelos petistas,

ontem, na passeata de Lula em Copa-
cabana: "Esqueça o que eu disse/ Es-
queça o que escrevi/ Estou com
ACM/ Sorte do FMI!"

Wladimir Palmeira caminhava
ontem cabisbaixo junto ao carro de
som que levava Lula e Jorge Bittar,
para quem perdeu a candidatura ao
governo do Rio.

Os petistas apostam que, depois de
ler Chatô, FH já escolheu Mephisto
como seu próximo livro de cabeceira.

O salário minimo de FH não foi
suficiente para contratar os cabos
eleitorais que agitam bandeiras tuca-
nas na Avenida 23 de Maio, em São
Paulo. Todos trabalham por RS 15
ao dia.

Alisson Sutton, da Anistia Interna-
cional, lança livro sobre trabalho es-
cravo no Brasil no Fórum Contra a- Violência no Campo, em Brasília,
quarta-feira.Os inscritos no concurso da Poli-
cia Federal recorreram à Justiça con-

tra os testes físicos: tem que correr,
nadar e pular cercas.

Os advogados Evandro Lins e Silva
e Evaristo de Moraes Filho têm novo
round hoje, no debate sobre o novo
Código Penal na Faculdade de Direito
da UFRJ.

O PDT inaugura hoje. às I9h, o
comitê Neuza Brizola. em Copaca-
bana.

O secretário da Presidência, Mau-
ro Durante, discursa amanhã no Real
Gabinete Português de Leitura, nas
comemorações do quinto centenário
de Vasco da Gama.

O embaixador Sérgio Rouanct faz
palestra amanhã, às lOh. no fórum
Memória. Cidade c Cultura, no lns-
tituto de Filosofia e Ciências Huma-
nas da Uerj. Tema: Berlim, Cidade
Iluminista.

O cinema Central, de Niterói, co-
brou entrada de um bebê de um ano e
meio na sessão de O Rei Leão, sába-
do.

Lula no Rio: o encanador não
quer morrer na praia.
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1 Obra no Sao Francisco deve near no 
papel |

J ¦ Aluizio Alves langa hoje pedra fundamental da transposigao do no, mas bancos estrangeiros relutam em garantir financiamento 
g|j

1 rjcardo MIRANDA | 1ue "os ultimos cinco meses do go- 0 ministro Aluizio Alves ainda . I'
7 »d a«ii ia _ Mpsmn pnfrpntan- KPI-* < 1 T . > mMijg verno Itamar Franco senam gastos sonha com financiamento por ban- IwllfllSIrO IGilla Kg*

I <,mMO P"fe-'F IJSS 280 milhoes. e o restame nos cos europeus e americanos, ao pra- ajuda externa :j.

i °! m'f1'slrc' Intcgragiio Regional, vg*' 
' 

, * g T &So E 
"EsS 

mgro d« Integra^ i;'
1 

Alm2,oA »csJa,i,a hojc,=rr. Mos. |S| ¦ |fg|f|Sw.s«tta" 
anos, 0 mimslro do Plane,amcnto, Regional, Alaizio Ate. lenta fesoro (RN), a pedra fundamental do ; 

jfjf » • ; /Jfc ^a0 Mambiente para isso e o 
° Bem Vcras' um dos en" atraves do Banco do Brasil a ,

> 
"»lf' 

« lo^«S?dEd|N| 
tusiastas da obra, ja admitiu a as- Contrata?ao de cmprestimo

ehcavetado d'esde o' governo Fi- « WSt Ml S PHStII vez seja o projeto certo, mas o mo- se^sores,110 e,ltant°< 0 P">J?to com um pool de bancos estran- i 
'

ulieiredo tem tudo para continuar SI 
' 

t if #: / 
'' 

{Jm mento e absolutamente errado", esta sendo mal conduzido por Alui- geiros, para financiamento do

existindo apenas no papel e nos \ ; I % § avalia um integrante da equipe eco- zto. Veras acha que Aluizio deveria projeto de transposigao do Rio >
| pianos de'Aluizio. Os primeiros « < * 5 '%\ W'' nomica. Segundo ele, seria muito estar negociando o projeto com os Sao Francisco. A informasao
k cbntatos com bancos estrangeiros I dificil que qualquer banco empres- governadores, alguns deles declara- foi dada ontem em Fortaleza

deixaram pessimistas os executivos V\4> 
% 

^ , !» 'MT *< 
9 j| 

tasse tanto dinheiro para um gover- damente contra a obra, como os de pelo ministro do Planejamcnto, fcgfc
V: do Banco do Brasil e do Banco do '' ' ' ^MMlk no em final de mandato, para uma MinasGeraise Bahia. Beni Veras. Ele participa hoje, i .

Nordeste do Brasil (BNB), encarre- s 
'''' 'JQ® obra sem consenso sequer na regiiio Mesmo sem a garantia de finan- na capital cearense, da instala-

i gados de buscar no exterior finan- '/f'| mj i que seria beneficiada. "Os banquei- cjament0 externo e com o projeto ?ao do cscritorio tecnico res- pf.
; ciamcnto para a obra, cuja primeira < J| ros internacionais nao querem re- fora do Orcamento deste ano o ponsavel pelo projeto da obra,

i etapa custaria USS 600 milhoes. \ ' M .JBiT' t 
'J 

petir errosdo passado, nao querem Ministerin rin Intenn^n Rpoir^ni que funcionara na sede do De¬
ri 

' 
Um assessor do presidente do \ M \ A « i outra Ferrovia do A?o. Eles nao MraistaioAi In'tegragao Reg.onal 

panamcnto Nacional de Obras
1 tianco do Brasil, Alcir Caliari, ga- \ .• W % 

'/ W ignorara o aspecto politico da ja gasta por conta. Os estudos de contra as Secas (Dnocs). Vcras
rantiu que, se depender de uma po- Hm ' f / ' C W obra", diz um executivo do BB. engenharia para o projeto basico da disse que 0 governo federal nao 1?:/$
sigao estritamente tecnica, o Banco Wf Um graduado assessor da area a e os levantamentos para a de- dispoe de vcrbas no orgamento

1 do Brasil nao dara aval ao projeto. \ , "l|;; mm,, I economica concorda que seria deli- sapropriagao das terras em volta do para a transposigao das aguas
No BNB, um assessor da presiden- , % B&k \ % cado para o Banco do Brasil conce- rioja foram iniciados, ao custo pre- do Sao Francisco para as areas
cla disse considerar improvavel que « gak .'A >. der aval para o financiamento da v's'° milhoes. Todos os secas de quatro estados do

Io" 

Banco Europeu de Investimentos ^ ''JESl 
m \ obra. "Os banqueiros gostam de gastos sairao do orgamentarios do Nordeste: Pernambuco, Parai-

curio nnMqUeir 
Ciamen | M trabalhar com seguran?a. Nao de- Ministerio da Integra?ao Regional, ba, Ceara e Rio Grande do

' 0 cronograma traoado pelo Mi- , . . >. . D<t ,n # vemos contar com nada de imedia- atraves da rubrica "outros encargos Norte. v.
.« njstcrio da Intcgragao Regional preve Aluizio ja esta gastando: projeto basico da obra distant RSi 10 milhoes to", avisa um tecnico do BNB. eservigos". J| !-.

; fe
___— CPC

I Consea dara garanta um lugar bem na frente I 
^: S

I 

sugjtfea m .own I 
TERCEIMZACAO I 1

candidatos I 
T m^ ^ ^ |

Wf WjuSkI I i LafpgzA E mmms MMMS a I 1

S;| (Consea) reune-se hoje e amanha, BMMpWBP w H ca. H
« no Palacio do Planalto, para gT H • SERVENTE 197,88 •Recepcionista263,15 • Vigia 263,15 nYfh H
P mnntar novos nrosramas emer- J» EVENTOS H *COPEIRO 237,96 •Telefonista 263,15 •Seg.Patrim 350,00 / fpjft M
II montar 

novos programas emer ^_ H •PORTEIRO 263,15 • Ascensorista...263,15 • Motociclista...750,00 // lut' H Kg
gjenciais de distnbunjao de all- PARALELOS *BOY 197,88 #Jardineiro 225,00 •Ciclista 265,00 pflr f./

^ rfientos e estudar alternativas de H ' - •

p 
com bate a fome no Nordeste. Quem 

quer conquistar o melhor lugar no mercado n3o . \Ti v I
g i Neste encontro, sera concluido .A Ml H'
1^ documento a ser encaminhado ao pode ficar parado esperando as co.sas acontecerem. ¦ II ¦ ^

presidente Itamar e aos Candida- Venha se informar e se atuahzar participando dos ¦ 
|| || 

¦ M

r| tos a Presidencia, com propostas Eventos Paralelos da Rio Negocios 9. Voce nao vat ¦ GfUVO *3C11TOS r-J[ JA WH

pi de politicas educacional, de saude deixar a concorrencia chegar na frente, vai ? H s ' 
III -1 ¦

DE 23 A 26 DE AGOSTO NO RIOCENTRO 542-9900 |
to em para que os can-

j:; didatos se comprometam formal- CALENDARIO EVENTOS PARAl£LOS RIO NEGOCIOS 9 
t 

¦ 
||

| mente Debates:
O Conselho vai tam- 5%

P bem os efeitos da I Conferencia I ¦ 11 ^^B ff I 1 |. I ¦¦ tm 1 I I A ^^B | ¦ 1 ¦ I A 1 |
Nacional de Seguranga Alimen- W 1 I | J I J W 1 I V ^^B llf l 1*1 i

Na de ama-
nha, os integrantes do Consea ^^H!!PIS!i!fVlVI99WfJlfKllYlCV9!Pn!lV!f7fV!MHI ¦ J If J *1 1 L J | T | 11 1 I J aJm >T J I »T

M participarao de seminario sobre IjnlBlJl'll il | I l' I J M | I I I | k V
estoques publicos, Conab e Rede | 1 | L A J I I I j\ Ll_\ A. A. 1_L J. ^

para
das ^ V I I . yj

toneladas de alimento - milho, F6rum Nacionai da Micro e Peauena Emnresa AP°io: 111 I'l I j ;i ¦ I Ll I I C
trigO dos estoques regu- Desenvolvimento Economico _ <4^^ (11 J | A

Municipal e as Micro, Pequenas ( Tir)
e ^<^'as Empresas _____________ \v

v™,SUA 
EMPRESA NAO PODE FICAR BE FORA.

1 nrosrramacao &^fe>resas; 
15 h 25/08/94 SEmm—-f— : 

1
1 pT^cr.r.A.r'.rii.ii«7aA E hora de ganhar dinheiro no MERCOSUL. Por Equipamcntos; Eletro-Elctronicos; Moda, ij £4

% das Micro, Pequenas e Midias 15 h 26/08/94 FLUPEME isso, as pequenas e mddias empresas brasileiras Estetica e Esporte; Mobflia c Dccora^ao;
® P«A<* Empresas n5o podem perder a oportunidade de participar do Software; Editorial e Grafica; Servitjos, cntre
1 _ . . MERCOTRADE - MERCOSUR outros. Para tanto cstima-se que

gwhlrlll TRADE MEETING. ^ * negdeios. |
.. p— r———-j—"-*———~™| Ser3o mais de 120 empresanos da durante os 4 dias do encontro,

5 ao'niinistro X Sidl^Henriaue Terceiriza^ lSh 24/08/94 1 Argentina, Paraguai c Uruguai I K 
' 
£ 

scja entrc USS 50 milheScs e
B ao ministro a lU , prontos para fechar neg6cios de f Wm USS 100 milhoes. Participam do '"5
1 Santlllo, uma proposta para ge- compra e venda de produtos e b| 'M . A«f.; MERCOTRADE ministros, au- : 

"

I 
renciamentodosrecursosdosetor mformalica 15 h 25/08/94 servi distribui5a0i joint. \ JLjfe toridades e entidades empre- I' I

I 
de saude. Na semana passada, venlures e parcerjas Estao li sarias dos pafses do Mcrcosul, 

' 
^

1. tear^euemmlSions!!bltid2Ua Franchising 15h 26/08/94 jjjjbt previstos mais de 1500 Encon- lUHV^ alem de grupos de apoio em I
is tros de Nccocios nos mais todas as areas para a concretiza- KK¦,S um momtoramento. Ele acusou . . ,, , , »;

cqujpe economica de pretender 18h m».»W>4 iraponantes segmentos como: 5,o dos nesoc,„s. Ve„h» te,

cortar verbis destinadas a assis- AHmentos e Bebidas; Quimico, graades «goc,oS no Mc„o- 
|

1 tencia medica da popnlaSao ca- —— • »«~S " ^ - r -,T P°' 
i

y rente e disse fie nao admitilia nlecanicoe Pe^; Maqmniue vagassaoUmiladas. , 
|

g qualquer interveneao em seu mi- Uoiveraid»<le do EmpiwiriO MfcRCOTRdDE , ! |
I 

n' 
Veras nao qnis antccipar |"»- L 

M®C0SUI! ^ "IK™G 
1 I

I conteudo da proposta que levara ^ 
^ ^mil DE 13 A16 DE SETEMBRO NO RIO DE JANEIRO j : ,

a Santillo. Ele adiantou apenas _
>v] que, na conversa com o ministro Redizagao: Apoio: 

IHSCRICOEt flBftTUITA* ^^^^^RLyryQ2^^l5*8^Xjl*8£JUi**e*Bel£*2ee*J*2e6*ifi da Saude, vai apresentar um le- _ _____ .....
n vantamento de gastos na sua pas- 'jj* j ¦ SEBRAE banerj 

MMa*amTORW**' Pe<;a informagoes detalhadas sobre as ofertas e demandas das empresas
it ta, lei to pelo Ipea. FLUPEME fij HHBi Tel: 580-7139 estrangeiras participantes do MERCOTRADE.

» Sebrae Bahia - Tel.: (071) 321-5744 R: 262/238 • Sebrae Goias - Tel.: (062) 285-1244 |
^ • Sebrae Minas Gerais - Tel.:(031) 229-7673 • Sebrae Parana - Tel.: (041) 322-4749 R: 236

_ _ _ P m nHo • Sebrae Rio Grande do Sul - Tel.: (0512) 211-1977 • Sebrae Santa Catarina - Tel.: (0482) 24-9022
1 T| lara garantir a boa imagem de sua empresa, encomende mw vii«uv.w *w* v ^

fl |~| 
~| 

O Brindes Pombo. Voce encontra atendimento • Sebrae Sao Paulo - Tel.: (011) 270-3988 ou [$]
personalizado, materias primas de primeira categoria, ECRETARIA DO MERCOTRADE - SEBRAE/RJ -Tel.: (021) 262-8288 gV; p-w-B -m sempre o melhor acabamento e entrega pontual. Fax-(021) 262-7479/7449/751351 > I 1 I Pega ja a visita de nosso representante e receba em . !«

IA AT I tempo seus brindes com qualidade total.

j|f BjjjjggSjl BRINDES BBHBBB sss

| Aplique este conceito 
^ 

VV 
22222 

FIRJAN SEBRAE banco do brasil

^ 
aos brindes §

de sua empresa. "1 I

Ideias sabado JB
|| ERNESTO ROTHSCHILD S. A. Tei (02D 224-5923 Fax <021)224-7634 f"V" vJos I

j 
__ - 

|
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TODOS OS ENCARGOS INCLUSOS'

CANDIDATOS A GOVERNADOR
COft?, TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV MANCHETE

DIA 26/08 - DE 1S:30H ÀS 17H

PROGRAMAS ECONOMICOS DOS CANDIDATOS A
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

COM TRANSMISSÃO AO VIVO PELA RÁDIO CBN
* DIA 25/08 ÀS 15H

segunda-feira, 22/8/94 • 7BRASILJORNAL DO BRASIL

Obra no São Francisco deve ficar no 
papel

¦ Aluizio Alves lança hoje pedra fundamental da transposição do

RICARDO MIRANDA
• BRASÍLIA — Mesmo enfrentan-

dp resistências dentro do governo,
o ministro da Integração Regional,
Aluizio Alves, lança hoje, em Mos-
soró (RN), a pedra fundamental do
projeto de transposição das águas
dp Rio São Francisco. Esse projeto,
engavetado desde o governo Fi-
glieiredo, tem tudo para continuar
existindo apenas no papel e nos
planos de Aluizio. Os primeiros
cbntatos com bancos estrangeiros
deixaram pessimistas os executivos
do Banco do Brasil e do Banco do
Nordeste do Brasil (BNB), encarre-
gados de buscar no exterior finan-
ciamento para a obra, cuja primeira
etapa custaria US$ 600 milhões.

Um assessor do presidente do
tíanco do Brasil, Alcir Caliari, ga-
rantiu que, se depender de uma po-
siçào estritamente técnica, o Banco
do Brasil não dará aval ao projeto.
No BNB, um assessor da presidên-
cia disse considerar improvável que
o' Banco Europeu de Investimentos
feche qualquer financiamento a
curto prazo.' O cronograma traçado pelo Mi-
njstério da Integração Regional prevê

Ministro tenta

ajuda externa

O O ministro da Integração
Regional, Aluizio Alves, tenta
através do Banco do Brasil a
contratação de empréstimo
com um pool de bancos estran-
geiros, para financiamento do
projeto de transposição do Rio
São Francisco. A informação
foi dada ontem em Fortaleza
pelo ministro do Planejamento,
Beni Veras. Ele participa hoje,
na capital cearense, da instala-
çào do escritório técnico res-
ponsável pelo projeto da obra,
que funcionará na sede do De-
partamento Nacional de Obras
contra as Secas (Dnocs). Veras
disse que o governo federal não
dispõe de verbas no orçamento,
para a transposição das águas
do São Francisco para as áreas
secas de quatro estados do
Nordeste: Pernambuco, Paraí-
ba, Ceará e Rio Grande do
Norte.

Aluizio já está gastando: projeto básicodii obra custará R$ 10 milhões

1 Consea dará

| sugestões a

I 
candidatos

íj^ BRASÍLIA — O Conselho Na-
cional de Segurança Alimentar

S;| (Consea) reúne-se hoje e amanhã,
1'J no Palácio do Planalto, para
$<• montar novos programas emer-

p gcnciais de distribuição de ali-
£| rfientos e estudar alternativas de

combate à fome no Nordeste.
Neste encontro, será concluído

|documento a ser encaminhado ao
presidente Itamar e aos candida-

&'j tos à Presidência, com propostas
de políticas educacional, de saúde

U e; de segurança alimentar.

| . A idéia é entregar o documen-
I" to em solenidade para que os can-
jí didatos se comprometam formal-

| mente a analisar as sugestões.
O Conselho vai avaliar tam-

i|- bém os efeitos da I Conferência
fí£ Nacional de Segurança Alimen-
m tar, realizada no dia 27 de julho,

j-,;; em Brasília. Na reunião de ama-
nhã, os integrantes do Consea

|fj participarão de seminário sobre
jÉ estoques públicos, Conab e Rede
yi Somar, para decidir como será
$3 feita a distribuição das 400 mil
\}f, toneladas de alimento — milho,

p arroz e trigo — dos estoques regu-

^ ladores do governo.

É

I Veras conclui
££ ¦

I programação

| para a Saúde

fortaleza 
— O ministro do

|j Planejamento, Beni Veras, disse
í; ontem que vai entregar amanhã
í; ao ministro da Saúde, Henrique

Santillo, uma proposta para ge-
renciamento dos recursos do setor

í£ de saúde. Na semana passada,
Santillo reagiu ao anúncio de que

:« teria seu ministério submetido a
•| um monitoramento. Ele acusou a

equipe econômica de pretender
cortar verbas destinadas à assis-

K-j tência médica da população ca-
Üj rente e disse que não admitiria

qualquer intervenção em seu mi-
feí nistério.'1 Veras não quis antecipar o

conteúdo da proposta que levará
j| a Santillo. Ele adiantou apenas
!?j que, na conversa com o ministro
jfí da Saúde, vai apresentar um le-

vantamento de gastos na sua pas-
if ta, feito pelo Ipea.

TERCEIRIZAÇÃO

ERVIÇOSMPEZA ERAIS

Recepcionista 263,15
T elefonista 263,15
Ascensorista... 263,15
Jardineiro 225,00

Vigia 263,15
Seg. Patrim 350,00
Motociclista...750,00
Ciclista 265,00.

SERVENTE
COPEIRO...
PORTEIRO
BOY

EVENTOS
PARALELOS

Quem quer conquistar o melhor lugar no mercado não

pode ficar parado esperando as coisas acontecerem.
Venha se informar e se atualizar participando dos

Eventos Paralelos da Rio Negócios 9. Você não vai
deixar a concorrência chegar na írente, vai ?

DE 23 A 26 DE AGOSTO NO RIOCENTRO

<Barros

CALENDÁRIO eventos paralelos RIO NEGÓCIOS 9

Debates:

Fórum Nacional da Micro e Pequena Empresa Apoio-
Desenvolvimento Econômico
Municipal e as Micro, Pequenas
e Médias Empresas

23/08/94

Experiências Internacionais
de Associali vismo 24/08/94

• Progríujia DesenvolvimentoEconomico Nacional e as MicnPequenas e Médias Empresas /Geração de Empregos
25/08/94

É hora de ganhar dinheiro no MÉRCOSUL: Por— Equipamentos; Eletro-Elctrônicos; Moda,
isso, as pequenas e médias empresas brasileiras Estética e Esporte; Mobília c Decoração;
não podem perder a oportunidade de participar do Software; Editorial e Gráfica; Serviços, entre
MERCOTRADE - MERCOSUR outros. Para tanto estima-se que
TRADE MEETING. a movimcntaçüo de negócios,
Serão mais de 120 empresários da Jgjp durante os 4 dias do encontro,
Argentina, Paraguai e Uruguai ! ¦FV seja entre US$ 50 milhões c
prontos para fechar negócios de f Wm jÊÈ A, USS 100 milhões. Participam do
compra e venda de produtos e w| Ã? MERCOTRADE ministros, au-
serviços, distribuição, joint- W , :'^KmÉÊÊSt toridades e entidades empre-
ventures e parcerias. Estão sarias dos países do Mercosul,
previstos mais de 1500 Encon- alem de grupos de apoio em
tros de Negócios nos mais todas as áreas para a concretiza-
importantes segmentos, como: ção dos negócios. Venha fazer
Alimentos e Bebidas; Químico, grandes negócios no Merco-
Plástico e Borracha; Metal- trade. Não perca tempo. As
mecânico e Peças; Máquinas  vagas são limitadas.

MÇRCQlRáX llfl
MÉRCOSUR TMDÉ M€CTIMG

DE 13 A16 DE SETEMBRO NO RIO DE JANEIRO

Programa de Capitalizado
das Micro, Pequenas e Médias
Empresas

FLUPEME26/08/94

Seminários

24/08/94TerceirizaçSo

25/08/94Informática

26/08/94Franchising

Qualidade 24,25 e 26/08/94

Universidade do Empresário

Como abrir seu próprio negócio 24.25 e 26/08/94

Realização:
INSCRIÇÕES GRATUITAS

mmmm, maiores informações:

Si Te.: 580-7139
Peça informações detalhadas sobre as ofertas e demandas das empresas

estrangeiras participantes do MERCOTRADE.
• Sebrae Bahia - Tel.: (071) 321-5744 R: 262/238 • Sebrae Goiás -Tel.: (062) 285-1244

. Sebrae Minas Gerais - Tel.:(031) 229-7673 • Sebrae Paraná - Tel.: (041) 322-4749 R: 236

Sebrae Rio Grande do Sul - Tel.: (0512) 211-1977 • Sebrae Santa Catarina - Tel.: (0482) 24-9022
• Sebrae São Paulo - Tel.: (011) 270-3988 ou

SECRETARIA DO MERCOTRADE - SEBRAE/RJ -Tel.: (021) 262-8288
Fax: (021)262-7479/7449/7513

Iara garantir a boa imagem de sua empresa, encomende
Brindes Pombo. Você encontra atendimento
personalizado, matérias primas de primeira categoria,
sempre o melhor acabamento e entrega pontual.
Peça já a visita de nosso representante e receba em
tempo seus brindes com qualidade total.

BRINDES
Aplique este conceito

aos brindes

de sua empresa.

ERNESTO ROTHSCHILD S.A. Tei <021) 224-5923 Fax (021) 224-7634

BANCO DO BRASILBANERJ FIRJAN

Caderno
SABADOId
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No emdo de Chiapas, onde atua a guerrilla Zapatista, os eleitores tambem acreditaram no poder'do voto Ernesto Zedillo, candidato do PRI, poderd perder as eleifdes se a participagdo dos eleitores ultrapassar 70% )'£"'r^

Elei^ao mexicana amea^a 
parlido governista |

levar ao fim do reinado de 65 anos do PRI; fe
i

0:>
A innnvfinfla candidaturas de esquerda a Eon- |y0

xV IllCUIIlUtlcl vicgao de que uma vitoria nao 'f'
r era um sonho, mas uma realida- i.'

mndrome Poss've'- Bastava, para tanto,
conquistar as simpatias de mail fe;

1 acmio«/la 15% do eleitorado para chegar a j
Ctcl CSIlUCiUd uma posigao de forga. Acontece i„ j

 que os famosos 15% de votos £&:
carlos castilho estavam no centro do espectro ,' i..
Correspondents politico e para C0nquista-l0s ha- i

SAN JOSH — Se o candidato via a necessidade de maquiar o j
da esquerda mexicana, Cuauhte- programa reformista para sedu- ?|fo
moc Cardenas, ficar num tercei- zir indecisos e moderados. |$|
ro lugar nas eleigoes presiden- Cuauhtemoc Cardenas, da £<&
ciais deste domingo, como indi- mesma forma que Lula, saiu a 0>cam as pesquisas, ele sera mais caQa dos moderados com um dis- W,
uma vitima da chamada slndro- curs0 diferente do adotado no M
me dos 15%, que ja fez a desgra- jnicj0 da campanha, caindo na- !
ga do colombiano Antonio Na- quii0 que especialistas em sonda- m
varro Wolf, do salvadorenho gens prjfgeitoraig como o cos- m
Rubem Zamora e ameaga o futu- tarriquenho Victor Borge, cha- I
ro politico de Luis Inacio Lula mam de sindrome dos 15%. ]' i|^ilva' A mudanga de retorica para 'fe;

Os famosos 15% nao sao um tentar ganhar os votos que fal- Wi
numero cabalistico nas sonda- tam |an?ou 0 virus da duvida Ig
gens eleitorais e nem uma cifra da incerteza nos adeptos incon- m
exata, pois podem ser 10% ou dicionais do candidato de es-
20%. Ficaram conhecidos entre querda. Muitos passaram a
os especialistas em pesquisas, achar que ele no fundo nao pas- §1
porque marcam o percentual de sava de um politico como os ou- ®
votos que candidatos da esquer- tros e comegaram as criticas in- jda teriam que conquistar para ternas que acabaram reforgando 'f|
chegar perto dos 50% que asse- a munigao das candidaturas ri- ||
guram a vitoria com ou sem se- vajs> M
gundo turno. £ uma armacJilha geralmente §1

0 mexicano Cardenas, o sal- fatal porque o candidato acaba ^
vadorenho Zamora e o brasileiro em uma posigao de "se correr M
Lula iniciaram suas campanhas bicho pega, se ficar o bicho co- |i
eleitorais com indices de popula- me". Se mantem a retorica radi- ||
ridade de 30% ou mais, gragas a cal, suas chances reais de vitoria
expectativa de grandes mudangas ficam comprometidas. Sebusca ——M

partir da madrugada de 22 de que rfespertaram em eleitorados—4ima^mageirniiodmid;f.provoca Js
Aeosto para _saudar-a-democra- castigadospela pobreza e pelo um esfriamento do entusiasmo m
cia ou para protestar contra a desemprego. de suas bases e permite ataques ^
fraude, dependendo do resultado A excelente largada deu as sua retaguarda. ,£•
das eleigoes. (L.C.) :— $

1

mesnia sala como no mesmo edifi- ^ i. * 

' 

l

oficiais garantiram ontem ao JOR- iSi ; IsP I
NAL DO BRASIL em Porto Princi- ' I
pe que o ministro das Relagoes Ex- •• I

les David, tem mantido contatos I
diarios por telefone com o chanceler I
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No estado de Chiapas, onde atua a guerrilha zapatista, os eleitores também acreditaram no poder do voto Ernesto Zedillo, candidato do PRI, poderá perder as eleições se a participação dos eleitores ultrapassar 70%

Eleição mexicana ameaça 
partido governista

¦ Comparecimento maciço e atuação de 88 mil observadores contra a fraude podem levar ao fim do reinado de 65 anos do PRI

LUCY CONGER
Correspondente

CIDADE DO MÉXICO Os mexica-
nós formaram filas ontem para vo-
tar desde antes da abertura das ur-
nas, na mais competitiva eleição
presidencial desde a revolução que
instaurou no poder o partido gover-
nista, há 65 anos. Segundo especia-
listas, o reinado do Partido Revolu-
cionário Institucional (PRI) pode
estar seriamente ameaçado em vir-
tude da grande participação popu-
lar.

O PRI enfrentou a concorrência
dos dois partidos de oposição, o
conservador Partido da Ação Na-
cional (PAN) e o liberal Partido
Democrático Revolucionário
(PRD). A eleição tornou-se na ver-
dade um referendo sobre o regime
dominado há décadas pelo PRI.

"Agora há interesse [nas elei-
ções], e há muita divisão entre os
eleitores", disse Alberto Garduno,
que entrou na fila antes das 8 da
manhã para votar em Rio Lerma,
no centro da cidade. "Tem mais
gente hoje. Antes, costumávamos
entrar logo", declarou Jose Barina-
ga, observando a fila de 30 pessoas
à sua frente.

Quarenta e cinco milhões de pes-
soas, número recorde, podiam votar
para presidente, senadores e depu-
tados, e para governador do estado
do Chiapas, onde a guerrilha indí-
gena zapatista tem sua base.

Maior será a participação, mais
difícil será para o candidato do
PRI, Ernesto Zedillo, garantir outra
vitória para o partido governista,
segundo o diretor do instituto de
sondagem MORI—Este Pais, Mi-
guel Basanez. Em sua opinião, se os
votarites~TihTapassaTenT~os^íOTorõ
PRI será alcançado pelo PAN, e os
votos para o PRD aumentarão. Se

70% dos eleitores votarem, o PAN
pode ganhar as eleições.

Os mexicanos participaram das
eleições mais limpas de toda a histó-
ria do PRI. Novas regras foram
adotadas como resultado das pres-
sões dos partidos oposicionistas,
das organizações de direitos huma-
nos e da guerrilha zapatista, que
exigiram uma votação honesta.

Mais de 88 mil observadores fo-
ram contratados para supervisionar
as eleições e denunciar irregularida-
des. Um dia antes da eleição, houve
várias denúncias. Na cidade rural de
Tlacotepec, a 140 quilômetros da
capital, a Organização dos Cida-
dãos Observadores Independentes
denunciaram que todos os 24 ofi-
ciais haviam sido removidos na vés-
pera das eleições. "Os novos oficiais
são conhecidos como simpatizantes
do PRI", disseram em um comuni-
cado.

As organizações de observadores
acreditam que as regiões rurais são
as mais passíveis de fraude, porque
há menos controle. Cerca de 20%
dos eleitores estão concentrados
nestas áreas, e na eleição de 1988,
acusada de ter sido manipulada, o
voto rural deu a vitória a Carlos
Salinas em vários distritos, com
85%, e mesmo 100% dos votos para
o PRI.

O dia de eleição começou pacifi-
camente, e terminaou praticamente
sem incidentes. Durante semanas,
rumores circulavam de que protes-
tos violentos poderiam explodir
após as eleições se houvesse suspeita
de fraude. O candidato do PRD,
Cuauhtémoc Cardenas, pediu a seus
eleitores que ocupassem praças na

~madfaga^a-de-«gtmda?feiranpanr
celebrar a democracia ou protestar
contra a fraude.

Á incerteza e a fraude

A incerteza paira sobre a elei-
ção presidencial mexicana. O fa-
to, por si só, é uma grande novi-
dade e uma realidade assustado-
ra. Durante 65 anos, a vitória do
PRI foi sempre algo de previsto.
Na verdade, os mexicanos nunca
se perguntavam sobre o resulta-
do da eleição, mas sobre quem
seria escolhido como candidato
oficial,

Este ano, eles podem imagi-
nar cenários variados para o fu-
turo presidente, porque a pressão
da oposição, cansada da crise
econômica e do governo do PRI,
fazem o partido governista mu-
dar e redobrar esforços.

A incerteza libertou a imagi-
nação dos mexicanos, que apres-
saram-se a criar diferentes cená-
rios. "Um efeito do sistema de
informação fechado (durante o
governo do PRI) é que as pes-
soas pensam que tudo é possí-
vel", disse ao JORNAL DO
BRASIL a vice-presidente para
assuntos latino-americanos do
Conselho de Nova Iorque para
as Américas, Susan Kaufman
Purcell.

O aspecto mais complicado
da eleição é superar a herança
das fraudes eleitorais anteriores,
convencendo a população de que
o voto foi claro e honesto. Mui-
tos mexicanos se recusam a acei-
tar o fato de que o PRI pode
ganhar honestamente, e só acre-
ditariam que a eleição foi limpa
se o PRI perdesse.

Resultados e cenários —
Os cenários possíveis, em ordem
de probabilidade, são:

Zedillo ganha com mais de
50% dos votos, mas a população
duvida do resultado e o PRD
denuncia uma fraude.

Zedillo ganha com menos de
50% dos votos, mas a população
mesmo assim guarda sérias dúvi-
das sobre a honestidade da elei-
ção.

Zedillo, Femandez de Cevai-
los e Cardenas quase empatam,
cada um com 33% dos votos, e
então declarar um vencedor e fa-
zer o público acreditar numa vi-
tória do PRI torna-se muito difi-
cil.

Femandez de Cevallos ganha
com menos de 40%, e a popula-
ção acredita no resultado.

Cuauhtémoc Cardenas ganha
com menos de 40%, e a popula-
ção também acredita no resulta-
do.

Zedillo ganha com menos de
50%, e a população acredita no
resultado.

A eleição vai determinar
quem será presidente, mas não
vai determinar quem assumirá o
poder. Não há segundo turno,
mas em anos recentes protestos
contra a fraude em algumas elei-
ções forçaram o governo a can-
celá-las.

O candidato do PRD, Cuauh-
temoc Cardenas, pediu a seus
eleitores para ocuparem praças
em várias cidades do México a
partir da madrugada de 22 de
Agosto nara snndar-a-demoera-
cia ou para protestar contra a
fraude, dependendo do resultado
das eleições. (L.C.)

A incômoda

síndrome

da esquerda

CARLOS CASTILHO
Correspondente

SAN JOSE — Se o candidato
da esquerda mexicana, Cuauhté-
moc Cardenas, ficar num tercei-
ro lugar nas eleições presiden-
ciais deste domingo, como indi-
cam as pesquisas, ele será mais
uma vítima da chamada síndro-
me dos 15%, que já fez a desgra-
ça do colombiano Antonio Na-
varro Wolf, do salvadorenho
Rubem Zamora e ameaça o futu-
ro político de Luís Inácio Lula
da Silva.

Os famosos 15% não são um
número cabalístico nas sonda-
gens eleitorais e nem uma cifra
exata, pois podem ser 10% ou
20%. Ficaram conhecidos entre
os especialistas em pesquisas,
porque marcam o percentual de
votos que candidatos da esquer-
da teriam que conquistar para
chegar perto dos 50% que asse-
guram a vitória com ou sem se-
gundo turno.

O mexicano Cardenas, o sal-
vadorenho Zamora e o brasileiro
Lula iniciaram suas campanhas
eleitorais com índices de popula-
ridade de 30% ou mais, graças à

candidaturas de esquerda a con-
vicção de que uma vitória não
era um sonho, mas uma realida-
de possível. Bastava, para tanto,
conquistar as simpatias de mais
15% do eleitorado para chegar a
uma posição de força. Acontece
que os famosos 15% de votos
estavam no centro do espectro
político e para conquistá-los ha-
via a necessidade de maquiar o
programa reformista para sedu-
zir indecisos e moderados.

Cuauhtémoc Cardenas, da
mesma forma que Lula, saiu à
caça dos moderados com um dis-
curso diferente do adotado no
início da campanha, caindo na-
quilo que especialistas em sonda-
gens pré-eleitorais, como o cos-
tarriquenho Victor Borge, cha-
mam de síndrome dos 15%.

A mudança de retórica para
tentar ganhar os votos que fal-
tam lançou o vírus da dúvida e
da incerteza nos adeptos incon-
dicionais do candidato de es-
querda. Muitos passaram a
achar que ele no fundo não pas-
sava de um político como os ou-
tros e começaram as críticas in-
ternas que acabaram reforçando
a munição das candidaturas ri-
vais.

É uma armadilha geralmente
fatal porque o candidato acaba
em uma posição de "se correr o
bicho pega, se ficar o bicho co-
me". Se mantém a retórica radi-
cal, suas chances reais de vitória
ficam comprometidas. Se busca

Haitianos vão usar o feitiço do vodu contra a invasão

Até elite segue o ritual

Soukri. Haiti — Reuter
MARLISE 1LHESCA
Correspondente

' PORTO PRÍNCIPE — Se os seis
mil marines norte-americanos que
estão a postos pensam que invadir o
Haiti, o país mais pobre do conti-
nente, vai ser um passeio, podem
tirar o cavalinho da chuva. O Pentá-
gono não pode deixar de levar a
sério a ameaça dos haitianos de co-
locar em ação sua arma secreta para
responder aos ataques de mísseis e
tanques anfíbios: para cada versão
Rambo de última geração, o rei dos
mortos vivos, o terrível Baron Same-
di, está escalando um zumbi de
plantão. Este é o sortilégio que os
60 mil hougans e mambos — os pas-
fores do vodu — estão preparando
cm milhares de ritos invocados nos
últimos dias no país mais mágico do
planeta."Tenho 

que reconhecer que o
desconhecimento dessas nuances
culturais pesaram significativamen-
te no resultado de nosso trabalho",
assumiu o embaixador argentino
Leandro Despuy. Junto com seu co-
lega Dante Caputo, ele tem interme-
diado as negociações até agora fra-
cassadas entre a ONU e os militares
golpistas.

Pó da morte — É o chamado
pó da morte que faz tremer os liai-
tianos, da rua ás mais altas esferas
do poder. A preparação dessa arma
envolve cadáveres e essências de
animais. Levada com facilidade em
qualquer bolso, pode, por exemplo,
•cr colocada sobre a mesa de um

desafeto. Para o interessado, basta
um forte sopro em direção à vítima
para assistir ao seu empalidecimen-
to até sua morte.

Acreditem ou não, os diplomatas
que assistiram às negociações para
decidir quem seria o primeiro minis-
tro haitiano, logo depois do acordo
de Governos Island, juram que a
disputa entre dois senadores candi-
datos quase acabou em tragédia de-
pois que um deles descobriu que o
outro tinha o veneno pronto para
ser usado.

As mesmas fontes asseguram que
a ameaça do pó da morte teria sido
o motivo que levou o general Raoul
Cedras e o presidente Jean Bertrand
Aristide a evitar se cruzar não só na
mesma sala como no mesmo edifí-
cio.

Saída pacífica — Fontes não
oficiais garantiram ontem ao JOR-
NAL DO BRASIL em Porto Prínci-
pe que o ministro das Relações Ex-
teriores do Haiti, o jornalista Char-
les David, tem mantido contatos
diários por telefone com o chanceler
da Venezuela. Miguel Angel Burelli
Rivas. Tudo leva a crer que ainda
esta semana o chanceler do governo
militar haitiano deverá ir até Cara-
cas encontrar os diplomatas daquele
país.

A visita contaria também com a
assistência de altos funcionários do
Brasil, do México e, eventualmente,
do Uruguai — grupo de paises que
tem apoiado a iniciativa do governo
do presidente Rafael Caledera.

Uma haitiana entra em transe durante um ritual vodu em Soukri

COMO E O CULTO

d O vodu é o conjunto (sincre-
tismo) de ritos herdados dos escra-
vos africanos, provenientes de 21
nações diferentes, que foram leva-
dos para o Haiti, lia mais de três
séculos. O mais temido dos rituais
é a zumhificaçào. que consiste em

vender a um Iwugan (pastor vo-
du) a força vital de um inimigo
para transformá-lo num morto-
vivo: através de um poderoso \e-
neno. o hougan confere ao esco-
Ihido a aparência de um morto.

É inegável a convicção dos hai-
tianos na eficácia do vodu, con-
fluência de ritos que derivam da
chegada dos primeiros escravos
africanos à ilha. O Haiti é hoje pro-
vavelmente o único país que tem
como religião oficial um sincretismo
afro-católico tão envolvido com
magia negra e mistérios satânicos.

"Os espíritos permitem que nos
comuniquemos uns com outros",
explicou Frantz Robert Monde,
presidente da Câmara de Depu-
tados. O parlamentar, assim como a
maioria absoluta da população, in-
clusive a elite haitiana, não admite
ironias sobre o assunto. "Foi 

graças
à cerimônia do Guayacaman que os
haitianos puderam expulsar os colo-
nizadores franceses", relata.

"O vodu é uma maneira particu-
lar de viver o haitiano que influiu
definitivamente na formação do ca-
ráter nacional", disse Reginald
Bailly, presidente do Zantray. o
mais representativo dos três ramos
vudus. "É a diferença cultural que
faz com que o haitiano rejeite tão
profundamente a ingerência exter-
na. Hoje, a ameaça vem dos ameri-
canos e, por isso estamos nos prepa-
rando para lutar", resumiu.

Só ele criou, na última semana,
60 zumbis. Mais 200 estarão pron-
tos em 15 dias. A meta é chegar aos
6 mil. "Os zumbis podem voar e se
tornar invisíveis. Não existe infra-
vermelho capaz de detectá-los. Eles

podem entrar nas bases inimigas pa-
ra boicotar e preparar atentados.
Garanto que os invasores vão ficar
apavorados ao ver que esse poder
existe", prevê o líder vuduista.

Entre os rituais vodu, o mais
aterrorizador é o que transforma
qualquer um em zumbi. A zumbifi-
cação ocorre quando, levado por
um ódio profundo, um inimigo ven-
de a um hougan a força vital daquele
que quer prejudicar. O hougan faz a
vítima morrer — ou melhor, lhe
confere a aparência de morte —
através de um veneno. Depois disso,
a família enterra os restos mortais
do pseudo defunto. Durante a noite
o hougan tenta recuperar seu cadá-
ver no cemitério para, com os novos
sortilégios, o trazer à vida. Mas a
alma resta passiva, amorfa e priva-
da de vontade. Ela se transforma
em um zumbi, que não poderá fazer
mais nada do que obedecer cega-
mente às ordens de seu hougan. Este
poderá, por exemplo, fazer com que
trabalhe nos campos, sem descanso
ou salário, roubar nos mercados ou,
neste caso, combater exércitos.

A medicina tem uma explicação:
a aparência do zumbi seria causada
pela ingestão de substâncias tóxicas
que reduzem o metabolismo ao
ponto que as funções vitais parecem
ter parado. A pessoa é trazida à
vida através de um antídoto, mas
ela fica num estado permanente de
esquizofrenia catatônica. (M.I.)
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Cidade do México — APAltamlrano, México — AP

Uma haitiana entra em transe durante um ritual vodu em Soukri

NoêS^Sãpa.ro«í M^^Szapalism^MtÔm mnSm acreditaram mediram Ernesto Zedilla. candidato do PM, poderá perder as eleições se a par,icipa(So á,s eleitores ultrapassar 70%

Eleição mexicana ameaça 
partído governista

Comparecimento maciço e atuação de 88 mil observadores contra a fraude podem levar ao fim do reinado de 65 anos do PRI

70% dos eleitores votarem, o PAN a p 1 _
A incerteza e a fraude

S&l

LUCY CXJNGER
Correspondente

CIDADE DO MÉXICO Os mexica-
nós formaram filas ontem para vo-
tar desde antes da abertura das ur-
nas, na mais competitiva eleição
presidencial desde a revolução que
instaurou no poder o partido gover-
nista, há 65 anos. Segundo especia-
listas, o reinado do Partido Revolu-
cionário Institucional (PRI) pode
estar seriamente ameaçado em vir-
tude da grande participação popu-
lar.

O PRI enfrentou a concorrência
dos dois partidos de oposição, o
conservador Partido da Ação Na-
cional (PAN) e o liberal Partido
Democrático Revolucionário
(PRD). A eleição tornou-se na ver-
dade um referendo sobre o regime
dominado há décadas pelo PRI.

"Agora há interesse [nas elei-
ções], e há muita divisão entre os
eleitores", disse Alberto Garduno,
que entrou na fila antes das 8 da
manhã para votar em Rio Lerma,
no centro da cidade. "Tem mais
gente hoje. Antes, costumávamos
entrar logo", declarou Jose Barina-
ga, observando a fila de 30 pessoas
à sua frente.

Quarenta e cinco milhões de pes-
soas, número recorde, podiam votar
para presidente, senadores e depu-
tados, e para governador do estado
do Chiapas, onde a guerrilha indí-
gena zapatista tem sua base.

Maior será a participação, mais
dificil será para o candidato do

pode ganhar as eleições.
Os mexicanos participaram das

eleições mais limpas de toda a histó-
ria do PRI. Novas regras foram
adotadas como resultado das pres-
sões dos partidos oposicionistas,
das organizações de direitos huma-
nos e da guerrilha zapatista, que
exigiram uma votação honesta.

Mais de 88 mil observadores fo-
ram contratados para supervisionar
as eleições e denunciar irregularida-
des. Um dia antes da eleição, houve
várias denúncias. Na cidade rural de
Tlacotepec, a 140 quilômetros da
capital, a Organização dos Cida-
dãos Observadores Independentes
denunciaram que todos os 24 ofi-
ciais haviam sido removidos na vés-
pera das eleições. "Os novos oficiais
são conhecidos como simpatizantes
do PRI", disseram em um comuni-
cado.

As organizações de observadores
acreditam que as regiões rurais são
as mais passíveis de fraude, porque
há menos controle. Cerca de 20%
dos eleitores estão concentrados
nestas áreas, e na eleição de 1988,
acusada de ter sido manipulada, o
voto rural deu a vitória a Carlos
Salinas em vários distritos, com
85%, e mesmo 100% dos votos para
o PRI.

O dia de eleição começou pacifi-
camente, e terminaou praticamente
sem incidentes. Durante semanas,
rumores circulavam de quejprotes^
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dificil será para o candidato do tos j-iqlentos-podefiam explodir
PRI, Erne^o^dillo. garantir-ouvrü após as eleições se houvesse suspeita
vrtoriã~~pãFa o partido governista, r - - - - - 
segundo o diretor do instituto de
sondagem MORI—Este Pais, Mi-
guel Basanez. Em sua opinião, se os
votantes ultrapassarem os 60%, o
PRI será alcançado pelo PAN, e os
votos para o PRD aumentarão. Se

de fraude. O candidato do PRD,
Cuauhtémoc Cardenas, pediu a seus
eleitores que ocupassem praças na
madrugada de segunda-feira para
celebrar a democracia ou protestar
contra a fraude.

A incerteza paira sobre a elei-
ção presidencial mexicana. O fa-
to, por si só, é uma grande novi-
dade e uma realidade assustado-
ra. Durante 65 anos, a vitória do
PRI foi sempre algo de previsto.
Na verdade, os mexicanos nunca
se perguntavam sobre o resulta-
do da eleição, mas sobre quem
seria escolhido como candidato
oficial.

Este ano, eles podem imagi-
nar cenários variados para o fu-
turo presidente, porque a pressão
da oposição, cansada da crise
econômica e do governo do PRI,
fazem o partido governista mu-
dar-e redobrar esforços.

A incerteza libertou a imagi-
nação dos mexicanos, que apres-
saram-se a criar diferentes cená-
rios. "Um efeito do sistema de
informação fechado (durante o
governo do PRI) é que as pes-
soas pensam que tudo é possí-
vel", disse ao JORNAL DO
BRASIL a vice-presidente para
assuntos latino-americanos do
Conselho de Nova Iorque para
as Américas, Susan Kaufman
Purcell.

O aspecto mais complicado
da eleição é superar a herança
das fraudes eleitorais anteriores,
convencendo a população de que
o voto foi claro e honesto. Mui-,

-"tõfmêxlcanos se recusam a acei-
tar o fato de que o PRI pode
ganhar honestamente, e só acre-
ditariam que a eleição foi limpa
se o PRI perdesse.

Resultados e cenários —

Os cenários possíveis, em ordem
de probabilidade, são:

Zedillo ganha com mais de
50% dos votos, mas a população
duvida do resultado e o PRD
denuncia uma fraude.

Zedillo ganha com menos de
50% dos votos, mas a população
mesmo assim guarda sérias dúvi-
das sobre a honestidade da elei-
ção.

Zedillo, Fernandez de Cevai-
los e Cardenas quase empatam,
cada um com 33% dos votos, e
então declarar um vencedor e fa-
zer o público acreditar numa vi-
tória do PRI torna-se muito difi-
cil.

Fernandez de Cevallos ganha
com menos de 40%, e a popula-
ção acredita no resultado.

Cuauhtémoc Cardenas ganha
com menos de 40%, e a popula-
ção também acredita no resulta-
do.

Zedillo ganha com menos de
50%, e a população acredita no
resultado.

A eleição vai determinar
quem será presidente, mas não
vai determinar quem assumirá o
poder. Não há segundo turno,
mas em anos recentes protestos
contra a fraude em algumas elei-
ções forçaram o governo a can-
celá-las.
OxandidatodoPRDrCuauti-^
temoc Cardenas, pediu a seus
eleitores para ocuparem praças
em várias cidades do México a

partir da madrugada de 22 de
Agosto para saudar a democra-
cia ou para protestar contra a
fraude, dependendo do resultado
das eleições. (L.C.)

A incômoda

síndrome

da esquerda

CARLOS CASTILHO
Correspondente

Q AN JOSE — Se o candidato
da esquerda mexicana,

Cuauhtémoc Cardenas, ficar
num terceiro lugar nas eleições
presidenciais deste domingo, co-
mo indicam as pesquisas, ele será
mais uma vítima da chamada
síndrome dos 15%, que já fez a
desgraça do colombiano Anto-
nio Navarro Wolf, do salvadore-
nho Rubem Zamora e ameaça o
futuro político de Luís Inácio
Lula da Silva.

Os famosos 15% não são um
número cabalístico nas sonda-
gens eleitorais e nem uma cifra
exata, pois podem ser 10% ou
20%. Ficaram conhecidos entre
os especialistas em pesquisas,
porque marcam o percentual de
votos que candidatos da esquer-
da teriam que conquistar para
chegar perto dos 50% que asse-
guram a vitória com ou sem se-
gundo turno.

O mexicano Cardenas, o sal-
vadorenho Zamora e o brasileiro
Lula iniciaram suas campanhas
eleitorais com índices de popula-
ridade de 30% ou mais, graças à
expectativa de grandes mudanças
que despertaram em eleitorados
castigados pela pobreza e pelo
desemprego.

A excelente largada deu às

candidaturas de esquerda a con-
vicção de que uma vitória não
era um sonho, mas uma realida-
de possível. Bastava, para tanto,
conquistar as simpatias de mais
15% do eleitorado para chegar a
uma posição de força. Acontece
que os famosos 15% de votos
estavam no centro do espectro
político e para conquistá-los ha-
via a necessidade de maquiar o
programa reformista para sedu-
zir indecisos e moderados.

Cuauhtémoc Cardenas, da
mesma forma que Lula, saiu à
caça dos moderados com um dis-
curso diferente do adotado no
início da campanha, caindo na-
quilo que especialistas em sonda-
gens pré-eleitorais, como o cos-
tarriquenho Victor Borge, cha-
mam de síndrome dos 15%.

A mudança de retórica para
tentar ganhar os votos que fal-
tam lançou o vírus da dúvida e
da incerteza nos adeptos incon-
dicionais do candidato de es-
querda. Muitos passaram a
achar que ele no fundo não pas-
sava de um político como os ou-
tros e começaram as críticas in-
ternas que acabaram reforçando
a munição das candidaturas ri-
vais.

É uma armadilha geralmente
fatal porque o candidato acaba
em uma posição de "se correr o
bicho pega, se ficar o bicho co-
me". Se mantém a retórica radi-
cal, suas chances reais de vitória
ficam comprometidas. Se busca
uma imagem moderada, provoca
um esfriamento do entusiasmo
de suas bases e permite ataques à
sua retaguarda.
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Haitianos vão usar feitiço do vodu 
Câmara aprova pacote

a****** 
anticrime de ClintonMARLISE 1LHESCA

Correspondente
' PORTO PRÍNCIPE — Se os seis

mil marines norte-americanos que
estão a postos pensam que invadir o
Haiti, o país mais pobre do conti-
nente, vai ser um passeio, podem
tirar o cavalinho da chuva. O Pentá-
góno não pode deixar de levar a
sério a ameaça dos haitianos de co-
locar em ação sua arma secreta para
responder aos ataques de mísseis e
tanques anfíbios: para cada versão
Rambo de última geração, o rei dos
mortos vivos, o terrível Baron Same-
di, está escalando um zumbi de
plantão. Este é o sortilégio que os
60"mil hougans e mambos — os pas-
tores do vodu — estão preparando
em milhares de ritos invocados nos
últimos dias no país mais mágico do
planeta."Tenho que reconhecer que o
desconhecimento dessas nuances
culturais pesaram significativamen-
te no resultado de nosso trabalho",
assumiu o embaixador argentino
Leandro Despuy. Junto com seu co-
lega Dante Caputo, ele tem interme-
diado as negociações até agora fra-
cassadas entre a ONU e os militares
golpistas.

Pó da morte — É o chamado
pó da morte que faz tremer os hai-
tianos, da rua às mais altas esferas
do poder. A preparação dessa arma
envolve cadáveres e essências de
animais. Levada com facilidade em
qualquer bolso, pode, por exemplo,
ser colocada sobre a mesa de um

desafeto. Para o interessado, basta
um forte sopro em direção à vítima
para assistir ao seu empalidecimen-
to até sua morte.

Acreditem ou não, os diplomatas
que assistiram às negociações para
decidir quem seria o primeiro minis-
tro haitiano, logo depois do acordo
de Governos Island, juram que a
disputa entre dois senadores candi-
datos quase acabou em tragédia de-
pois que um deles descobriu que o
outro tinha o veneno pronto para
ser usado.

As mesmas fontes asseguram que
a ameaça do pó da morte teria sido
o motivo que levou o general Raoul
Cedras e o presidente Jean Bertrand
Aristide a evitar se cruzar não só na
mesma sala como no mesmo edifi-
cio.

Saída pacífica — Fontes não
oficiais garantiram ontem ao JOR-
NAL DO BRASIL em Porto Prínci-
pe que o ministro das Relações Ex-
teriores do Haiti, o jornalista Char-
les David, tem mantido contatos
diários por telefone com o chanceler
da Venezuela, Miguel Angel Burelli
Rivas. Tudo leva a crer que ainda
esta semana o chanceler do governo
militar haitiano deverá ir até Cara-
cas encontrar os diplomatas daquele
país.

A visita contaria também com a
assistência de altos funcionários do
Brasil, do México e, eventualmente,
do Uruguai — grupo de países que
tem apoiado a iniciativa do governo
do presidente Rafael Caledera.

COMO É O CULTO

D O vodu é o conjunto (sincre-
tismo) de ritos herdados dos escra-
vos africanos, provenientes de 21
nações diferentes, que foram leva-
dos para o Haiti, há mais de três
séculos. O mais temido dos rituais
é a -umbificação, que consiste em

vender a um hougan (pastor vo-

du) a força vital de um inimigo

para transformá-lo num morto-
vivo: através de um poderoso ve-

neno, o hougan confere ao esco-
Ihido a aparência de um morto.

WASHINGTON — Mais de uma
semana depois de sofrer uma clara
derrota nas discussões prévias, o

presidente Bil Clinton viu ontem
com alívio a aprovação pela Câ-
mara dos Deputados, com uma
margem de 40 votos, da mais sig-
nificativa lei anticrime na história
dos Estados Unidos. Gestões de
última hora e importantes redu-
ções nos programas sociais pre-
ventivos da proposta original ga-
nharam o apoio de vários legisla-
dores republicanos. Votaram a fa-
vor da medida 235 parlamentares
e 195 contra. O projeto vai agora
ao Senado.

A aprovação da lei anticrime
marca a vitória dos democratas e
dos republicanos mais moderados
contra os membros mais radicais
da oposição, que estavam contra a
proibição ao uso de 19 modelos de
rifles de assalto e armas similares,
contemplada no texto da propos-
ta.

Pouco depois de conhecer os
resultados da votação, o presiden-
te agradeceu aos republicanos que
votaram pela aprovação e felici-
tou os representantes de ambos
partidos pelo que qualificou de
"uma 

grande vitória para todos os
norte-americanos amantes da lei".
Clinton recordou, também, haver
suportado grandes pressões para
que retirasse do projeto a alinea

sobre a restrição à venda de armas i
de assalto, graças ao apoio da po- j
lícia, e manifestou sua esperança !
de que agora o Senado aprove a i
medida "sem tardar". j

Por sua parte, o secretário do i
Tesouro, Lloyd Bensten, disse que
a Câmara mostrou que a solução
para o problema do crime nos
Estados Unidos não é um assunto
partidarista.

A mais importante concessão a
que se viu obrigada a Casa Branca
para conseguir a aprovação da lei
anticrime foi o cappítulo relacio-
nado aos planos preventivos entre
a juventude, o qual viu reduzidos
seus fundos em quase US$ 2 mi-
Ihões.

Os republicanos haviam fusti-
gado duramente esse programa
por considerá-lo um "inútil" 

pia-
no de assistência social.

Essa e outras mudanças meno-
res foram as que permitiram a
Clinton superar os entraves apre-
sentados pela maioria dos republi-
canos e democratas, que se opu-
nham a que a proposta da Casa
Branca sequer fosse submetida à
votação.

Com sua nova redação, a legis-
lação anticrime concentrará agora
a maioria de seus fundos na cons-
trução de mais prisões e o aumen-
to do número de no'ic;'.iis que pa-
trulham as ruas
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Xa»Sade P«»"isem automatic, e do sis- ma de Apoio ao Desenvolvimento tui-lo por um local em que a comu- debate permaueuete cum a socieda- vacinas e mediamentos^em qj|| ptronautas. Alem da capacidade tema ^ amerissagem com pa- Cientifico e Tecnoloeico (PADCT) nidade possa participar, descobrir, de- Vamos discutir com a popula- todo o processo de produgao pode-

¦tSmZSSlXSS ra-quedas quando de sua recu- Das trts institutes brasileiras es- experimentar e rfetir sobre o co- cao quwoes eticas, como a experi- ra ser aeompanhado de perto; o A
quilogramas de carga, 

pera?,-10^ colhidas para implantar os proie- nhecimento cientifico", explica Gil- mentagao em ammais, os avna?os bioterio animal; o Jardim de Plan-*

:~tSera 0 ARD descreveri uma tos, destaca-se, em primeiro lugar, son Antunes, gerente do Espago da b.otecnologia e os hmites - ns- tas Medicinais; o Espago Agua Vk"~ r, •

II 

n0Si"Spe"dl0S0, ,1 jetoria balistica suborbital du- a Fundacao Oswaldo Cruz, que re- Museu da Vida, da Fiocruz. Para cos ebenefieios-da ciencia e da va; e o mini-iaboratorio de control^ j,-..- •

! Considerando a lideranga rante uma hora e trinta minu- cebera uma verba deUSS atingir esse objetivo. a fundagao tecnologia^esclarece Antunes. dequahdadeemsaude. 4^
¦ que,f t"anlJa A° tos, com apogeu a 1.200 km. 1.100.000. Selecionada entre 17 trabalha em tres frentes: populari- Cenario O cenano do mu- No castelo — O segundo e JL ;
; 

COnf'Star !'sn . (° ci Depois de uma volta ao redor concorrentes, a Fiocruz foi a que za?ao da ciencia, constru?ao dos ^.eu'.nteraiv° 
e 0 ProPno campus terceiro andares do tradicional cas7fi{ ,¦

; SE! mnndf. T da Terra' ele efetuar;i uma melhor atendeu aos 10 rigorosos conceitos cientificos e debate com a de Mangumhos, com uma area de telo mourisco serao reservados ao,((
: reentrada atmosferica de 15 itens do edital. Ponto para a ciencia sociedade. J20 

md m<. tros qua<i^osJJm Espa9o da Descoberta e da ExperJ |§
pB I cfIai Hpcpifl^nnntpn lirlprnn- minutos e amerissara suave- e a tecnologia do Rio. "Primeiro, 

queremos alfabetizar 011 e" 1 ®a'z . esPe'' e"e mentagao^ ao Centra de Cienciasden; ';;"

ca de suas subsidiarias e por mente no Oceano Pacifico, sus- As outras duas institutes bene- as criangas da rede escolar em cien- yisitacao we' Atualizu^ao'a V]deoto ,de Ci®n?«

#1 
' 

esse motivo em fins de iiinho Pe»s0 Por ^ para-quedas de ficiadas sao a Secretaria Estadual cia", descreve Antunes. Isso sera fc^uoSoh- m 
' 

f 
° 
fW 

6 M W
1 

' durante areuniuo do seu comi- de Cieucia e Tecuologia c Meio fei.ua partir de recursos pedagogi- rgE d, SSda- 
Mostra da Colecao Entomoogtca. a &

Ss-'f ¦ te de politico industrial, notifi- bate Ihe darao a estabiiidadc. Ambiente de Pernambuco (SECT- cos ludicos corno dramatizacoes, de para 0 ecossistenlll da A Partir de outubro estaremow ;

fed 
' 

cou-o da aprova?ao de um apos a amerissagem. O future MA) e a PUC do Rio Grande do esquetes teatrais e jogos. Ma£ Atlantica; a da Energia - abrmdo um clcl° de atividades paraul 
^

pi • contrato de US$ 40 milhoes, CTV devera aternssar no solo Sul. A SECTMA recebera US$ 1 '>0 segundo ponto sera atingido cido e sisten)a onde ser5o apresen. o circuito escolar , diz Antunesve! M

M - que tem como objetivo de- com uma precisao de ordem milhao para implementar o museu a partir de uma desconstrufdo his- tados sistemas de forca, quedas d a- EmbJora 0 Projeto nao esteja ter" M' 
senvolver o Atmospheric de um quilometro quadrado, e a PUC-RS, US$ 300mil. torica: a inten?ao e mostrar que as e relogio de sol; e a Ecologica, minado, as visitas ocorrerao simubfe

I Reentry Demonstrator (De- valor muito superior aos das O museu interativo proposto pe- descobertas e invengoes nao ocor- para observagao da flora e da fauna taneamente ao processo c}e implan--t>
. monstrador de Reentrada At- naves s°yuz aUiais- que' e de la Fiocruz e apenas um dos polos rem de forma linear; ao contrario, <j0 campUS- tapao", garante. As escolas in teres-c
' mosferica) (ARD) que vai en- cerca de vinte quilometros do Espago Museu da Vida — rede sao a diversidade de opinioes e as Entre as paradas obrigatdrias, sadas deverao marcar as visitas^

^ 
' 

volver a Aerospatiale e as suas quadrados. que reu,ie 28 instituigoes, como o contradigoes intrinsecas a produ- destacam-se o Ciencia em Cena, on- com a professora Berenice, no teleX
associadas francesas, belgas, Para o grande publico pare- Museu de Astronomia e Ciencias gao cientifica que constroem essa de os visitantes poderlio participar fone 260-7946. ^ 

'Sjjjtf.
italianas e alemas. O langador ce que a corrida espacial termi- &

. a ser usado nesse projeto c um nou com a guerra fria. Na rea-
pp . foguete Ariene 5, cujo primeiro lidade, o que estamos assistin- "W^ 1 

"1 • "1 
Wjji

Frotessor 
acha 

que 
satoe ensmar bem I

. gressiva de 16 meses. rada que a dos anos 60, pois ... • ® wS
» Segundo Bernard Humbert, ela nao permite grandes gastos eliane bardanachvili passado e a nova tabulagao de da- mes que vem, ja aponta que o qua- muitos professores e diretores na ,,,,

m ; responsavei pelos voos tripula- nem grandes disperdicios. p™*™ e diretores das esco- dos esta prestes a ser concluida. dro pouco se modificou. rede sem concurso';. | M 1|
m dos da Aerospatiale, esse de- corrida e de natureza comer- , p;ofessores.ediret™^»<ConduzidopeloInstituteNacio- 'Pistolao' - O primeiro tra- O^esd°ensmoestao na0f 

%
sjfm ' monstrador e um desafio apai- cial entre empresas que sabem las do pais estao pass g nal de Estudos e Pesquisas Educa- balho do Inep revelou que mais da na sala de aula, como na sala do .
&M xonante que ira mostrar ao o valor do espa?o e lutam para e n**° percebem — de seu obietivo cjonais (Inep), em Brasilia, o Saeb metade do magisterio de 1° grau diretor. De acordo com o Saeb, os

mundo, numa escala significa- manter o controle comercial rea'' ensinar bem. A prova esta nos flagrou uma distancia grande entre adquiriu o direito de entrar na es- lre or?s 
^jos 

rarai11 
^ue 

1 a^ com

I';:"1' tiva, o que os europeus sao sobre os paises concorrentes, resultados do Sistema Nacional de 0 que 0s professores e diretores coia por indicagao — o popular 
a "ibidicidoreTeauivocadosmra

ptfX ; capazes de realizar em tecnolo- explorando a incapacidade nas Avaliagao da Educagao Basica flctem quefasem — uma educacao pistolao —, de politicos (15%) e definir se ela vai bem ou mal Para 10
pS- 

• gia espacial. A importancia nagoes do Terceiro Mundo, (Saeb), que, desde 1990, trabalha aberta, democratica, criativa e efi- tecnicos (38%), e nao por concurso a maioria o "desempenho da dire-''1' dessa competigao tecnologica que nao possuem langadores sobre informagoes colhidas em ciente — e o que oferecem, de fato, publico. 
"Este dado foi apurado no Qa0" e a melhor forma de medir a^ t' ,f

I^.-X 

; de carater nao-belico, mas de mas que sao, a cada dia, obri- 3.779 escolas de 23 estados, atraves a seus alunos — um ensino tradi- segundo levantamento, mas ainda qualidade da escola, enquanto itensX'4 
, natureza economica, e tao gadas a se servir das vantagens de questionarios respondidos por cional, restrito e, na maioria das nao esta tabulado", conta o coor- como indice de repe'tencia e de eva-

i 1 mais importante, quando to- de telecomunicagao do mundo 11 mil professores e diretores e tes- vezes, precario. A segunda avalia- denador nacional do Saeb, Orlando sao dos alunos — verdadeiros teiX tpj
I dos sabem que os russos e ja- moderno. tes aplicados em 113 mil alunos. O gao, de abrangencia parecida e que Pilati. "O indice deve ter se altera- mometros da eficiencia do ensinoIp

levantamento foi refeito no ano devera estar tahulada ate o fim do do. mas. com certezaTainda-existem—=Joranuniase ienorados. m
£ . v W?
i onr 

^ 
| 

| 

^ ^
||| tarefas burocraticas do em MatemAtica: avaliagao do Inep trazem, ao mesj
k;v# .  mo tempo, um lado bom uim

516 ruim Oacesso a escola j'i e prati-l.

V® J • •t  95% das cnangas. A quantidade:
OT [H 

'j 
Jw'\*f I ¦ 

' 
i f' Vl 11 J I 'IlB m J 1 J* 111 [|111 ] d I L J4 norma 

administrativa — ultima s*s6rie 30,8 ^ cursos de recichgem e grande e | f
para os especialistas. Para os dire- 

7 a6r'e ^levanHmento 
^

:\i> tores, a falta de autonomia foi ' .. :ffl
apontada como 0 problenri que 

mostrou que os docentes dispen-^ )v.
'M menos atrapalha a escola, en- ¦PfPVViVVffiRVTIMH ^,em ^oras em cursos de rci-^

B .« MiimiMA hjihiauij cOThecSbem^temas ligados are- qSe'Is regTstradaTna materia e 74% pelos exercicios no - |
Id SHMMMIO TtCNICO NiCIOM^ lagaoprofessor-aluno". aluno com problemas nas primei- quadro-negro, contra porcenta- :, ¦&

m ' V „ 0s alunos desses mesmos pro. ras SerieS! onde deixa de apreen- §ens bem menores em itens que,,, |
m 15° EYDACIf k A M EAIIID&UENTAC DAD A DAhl AhlEUCAO fessores, no eianto, confirmam der cerca de 50% do minimo ne- su8erem mais criatividade, como., g

,j Iv EArVvl^fiy VE EVIVlrlUllElllVw rHRfl nHVIWIrVvflV que a teoria na pratica e outra. 0 cessario, ve se estreitarem as pos- estimular a produgao dos alunos 
^' 

Saeb aplicou testes de Portugues, sibilidades de assimilar novos co- (28%). Para os docentes fatores '¦$

,, fitml Matematica e Ciencias, em tur- nhecimentos", interpreta Pilati. externos como miseria da popula-^
IS) mas de la, 3a, 5° e T series, que 

"Quem superou as primeiras se- 9ao e falta de apoio das lamilias |c
A mMK|H governode tinham a frente os professores que ries, em vez de melhorar a apren- aos alunos, sao os unicos respon-y* .y,

'/VCSlPl 
!¦ PT GOIAS responderam os questionarios. Os dizagem nas mais avangadas, tem saveis pelo fracasso escolar. O .

j'.J AtiOCtACAO 00*«.*tA UAl i*UO»Ai M UA1>*0 » lldUVtlAO Assoctagao Brasiieira s| resultados foram pouco animado- as chances reduzidas pela preca- item "despreparo do professor" , |de Emissoras de Radio e Teievisao res. Apenas entre 30% e 56% dos riedade do processo de ensino". quase nao teve votos. j?v

K » I»>3
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MUSEU INTERATIVO

DESEMPENHO PIORA

NA SALA DE AULA

CIÊNCIA/EDUCAÇÃO segunda-feira, 22/8/94 • 9JORNAL DO BRASIL
Arte JB

! 1 • Portaria e recepção
| dos usuários
| 2 • Bondinho da ciência
| 3 - Trilha ecológica
1 4 • Trilha da biodiversidade
li 5 - Ciência em cena
| 6 - Observatório microcósmico
| 7 - Minl-Fábrlca de vacinas
| 8 - Biotério
| 9 - Jardim de plantas medicinais
| 10 - Palácio Mourisco
| Museu Histórico, Espaço da
| Descoberta, Centro de Ciências
ILdeAtualização, Videoteca

de Ciência, Espaço
Inconográiico, Mostra
da Coleção

J Entomológica, Sala
Oswaldo Cruz

11 - Cavalariça 12 - Pombal

ASTRONOMIA E

ASTRONÁUTICA
Circuito
histórico

.V.V.W.V. ...Xw,

RONALDO ROGÉRIO DE FREITAS MOURAO

:.v.^

A ciência se aproxima

de, para estudar o ecossistema da
Mata Atlântica; a da Energia —
ciclo e sistema, onde serão apresen-
tados sistemas de força, quedas d'á-
gua e relógio de sol; e a Ecológica,
para observação da flora e da fauna
do campus.

Entre as paradas obrigatórias,
destacam-se o Ciência em Cena, on-
de os visitantes poderão participar

sabe ensinar bemProfessor acha

muitos professores e diretores na-f
rede sem concurso".

Os males do ensino estão não só -•
na sala de aula, como na sala do ,
diretor. De acordo com o Saeb, os
diretores mostraram que lidam com
a escola de forma burocrática e
usam indicadores equivocados para
definir se ela vai bem ou mal. Para
a maioria, o "desempenho da dire- 1

ção" é a melhor forma de medir áf
qualidade da escola, enquanto itensfS
como índice de repetência e de eva-
são dos alunos — verdadeiros ter-
mômetros da eficiência do ensino ^

foram quase ignorados.

passado e a nova tabulação de da-
dos está prestes a ser concluída.

Conduzido pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais (Inep), em Brasília, o Saeb
flagrou uma distância grande entre
o que os professores e diretores
acham que fazem — uma educação
aberta, democrática, criativa e efi-
ciente — e o que oferecem, de fato,
a seus alunos — um ensino tradi-
cional, restrito e, na maioria das
vezes, precário. A segunda avalia-
ção, de abrangência parecida e que
deverá estar tabulada até o fim do

mês que vem, já aponta que o qua-
dro pouco se modificou.

'Pistolão' — O primeiro tra-
balho do Inep revelou que mais da
metade do magistério de Io grau
adquiriu o direito de entrar na es-
cola por indicação — o popular
pistolão —, de políticos (15%) e
técnicos (38%), e não por concurso
público. 

"Este dado foi apurado no
segundo levantamento, mas ainda
não está tabulado", conta o coor-
denador nacional do Saeb, Orlando
Pilati. "O índice deve ter se altera-
do, mas, com certeza^-ainda-existem

ELI AN E BARDANACHVILI

Professores e diretores das esco-
Ias do país estão passando longe —

e não percebem — de seu objetivo
real: ensinar bem. A prova está nos
resultados do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica
(Saeb), que, desde 1990, trabalha
sobre informações colhidas em
3.779 escolas de 23 estados, através
de questionários respondidos por
11 mil professores e diretores e tes-
tes aplicados em 113 mil alunos. O
levantamento foi refeito no ano

Conteúdo dos a
>i

cursos é fraco
w

Dois aspectos flagrados na
avaliação do Inep trazem, ao mes-*"
mo tempo, um lado bom e um|
ruim. O acesso à escola já é prati-í.
camente universal e contempla
95% das crianças. A quantidade;.
de cursos de reciclagem é grande
a freqüência dos professores a eles
tem índice alto. O levantamento^
mostrou que os docentes dispen-v.
dem 193 horas em cursos de rei-,»
clagem, por cada cinco anos,
dia considerada alta. „;fi

Esses dados, aparentemente^
animadores, no entanto, revela^
ram-se insuficientes. "A escola éy
acessível à maioria da população,^
mas não está cumprindo seu obje-^
tivo. Avançamos em termos, de,^
quantidade, com atendimento sa-fw
tisfatório, mas em termos de qua-,,^
lidade pouco se fez", avalia Or-;;„,
lando Pilati. "Em relação aos cur-;,^
sos de professores, os conteúdos^,
voltam-se mais para a recupera-;,
ção das deficiências do professor ,,,
do que para aperfeiçoar seus co-1
nhecimentos pedagógicos".

Para Pilati, "os 
professores P0--4,

dem ter um ideário progressista, <„
mas sua prática é acomodada".,,
Segundo ele, 64% disseram optar ;
pela tradicional exposição oral da j,
matéria e 74% pelos exercícios no.
quadro-negro, contra porcenta- j'p
gens bem menores em itens que. )
sugerem mais criatividade, como...
estimular a produção dos alunos
(28%). Para os docentes fatores (i
externos como miséria da popula-J?
ção e falta de apoio das famílias k
aos alunos, são os únicos respoiK,,
sáveis pelo fracasso escolar. O .
item "despreparo do professor" ,
quase não teve votos.

Tarefas burocráticas

Média dos alunos
em Matemática:
1» série
3a série
S* série
7* série

GOVERNO DE

Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio e Televisão

1kUV1í/»0
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'I Fundado em 1801 it. ,'
£ Consclho Editorial LUIS OCTAVIO DA MOTTA VEIGA — Diretor Presidente j / i'S •
£ M.F. DONASCIMENTOBRITO — Presidente \ /\ / fc i 'if
jg WILSON I'lCUEIREDO— Vice-Presidente DACIO MALTA Editor , . .j|
f! MANOEL FRANCISCO BRITO — Editor Executivo   L '• ;j
3? Consclho Corporalivo ROSENTAI. CALMON ALVES— Editor Executivo 7 • : V

FRANCISCO DESiUONIOR ORIVALDO PER1N -Secretirlo de Redafdo  
J \ \ ; •

JOAOGERALDOf^QL^CARNEIRO FERNANDO ZENOBIO A. »E CARVALHO - Diretor /^//\\- " T?"S- 7 fl'A't
JORGE HlLARIO GOUVGA VIEIRA SERGIO REGO MONTEIRO Diretor \ ^ 

I

S Encontro das Aguas // \ \ \ 
jj

I A o contrario do que aconteceu em 1989, quan- Silva, que sempre foi maior do que o PT (que por / / // mm] \ \ fa: f
f Jlx. do a na?ao esteve dilacerada por op^oes sua vez e maior do que a CUT), se recolhe a teses T \ \ \ V Wflpl J x / J j'j 

'

|r extremadas e excludentes, tudo indica que a eleisao intolerantes e xiitas, tornando-se relem das seitas 1 \ \Asi\ \ 1 I / / / / / f-'M
% presidencial de 1994 sera o momento privilegiado excludentes e intolerantes de seu partido. Encolheu \ \ 

Jgj\ VV\ Hffx / / / /
para que a cidadania retorne a salutar pratica de a ponto de virar o anti-Fernando Henrique. \ w| Vyi I j I fcfy:'

$ somar politicamente, redimindo o Brasil da verti- Por esta razao e hoje identificado como urn \ \ .JTy'/zH j l|p
\ gem do atraso e do paralisante sentimento do candidato na defensiva. Tratado com deferencia \ \ I 

'
'\l 

fracasso. paternal pelo tucano no debate, fez figura de filho >/ \ \\X / / \ ;
0 pais precisa de estabilidade e de um presi- rebelde e destemperado, ao investir com ferocidade V \X / /Ss. 

' feJ
«% dente com alto teor de legitimidade, dispondo de contra o professor. Postura mais compreensivel em \ A(( %/vl/- \ / / //N R

apoio politico para a forma?ao de um centra Orestes Quercia, que, no entanto, se comportou It-— 
/ // • ^p|

% consistente capaz de empreender refonnas inadia- com uma especie de fidalguia inerte, ^falando no /\i/y t&Q
, I veis e retomar o crescimento economico. 0 pais torn maquinal e apagado dos que concorrem por / //
;f precisa de um dirigente sintonizado com a exigen- concorrer. A admissao implicita da derrota,contu- / NyN. Mil

| cia de insergao do Brasil na nova ordem internacio- do, teve efeito oposto no caso de Leonel Brizola: /. . \ 
//»^ fe§||

M nal, cujos pressupostos sao o redimensionamento do ex-govemador do Rio se soltou e marcou pontos, / / ^
M Estado, o redirecionamento dos investimentos publi- inclusive em cima do candidato petista. i 1

cos sociais, a renovagao etica da administragao pu- Este diagnostico nao tera escapado a esquerda J
m blica. moderna e civilizada — a mesma que condenou a 

H Estamos testemunhando precisamente o esbo- temeridade de atacar por atacar o piano de estabi- A 
HPINIAO DOS LEITORES 

'

-o?0 de tais.precondigoes. 0 Brasil esta diante da lizagao e insultar a inteligencia da populapao de f% 
vrilliwv i#W^ Whlivnan  

^
5 i- oportunidade rara e inestimavel de consolidar a baixa renda que o aprovou. 0 negativismo siste- I jornal do brasil, Opiniao dos Leitores. Av. Brasil, 500.6° andar. cep 20949-900. Rio de Janeiro, rj. fax-021-580.3349. 1 ^ ;'m 

.'ugovernabilidade indispensavel a retomada de seu matico, 0 sectarismo, 0 eleitoralismo do candidato 0 « . |%|1
M hi destino de nagao democratica, economicamente petista sao tra?os que nao condizem com o papel PrOieSSOreS SUperDaiXO t. ~; :

U 
-^dinamica e politicamente madura. Uma vitoria 

a^mentos Por que uma professora de biologia, como eu, ap6s terminar ,A. "«planta<;ao do projcto Su- fe|
TM "'contundenteemsonsmavelde Fernando Henrique investidas genencas contra eles sao argumentos uma 

faculdade (nivel superior), fazer concurso publico com mate- perbaixo no Leblon com 0 fecha- M
¦Vn: 

"'''Cardoso, 
a se confirmarem as tendencias reveladas pobres. na programitica de nivel superior, ser classificada e tomar posse, mento da Rua Dias Ferreira, foi, pu- > y ;

^ nas pesquisas de opiniao, teria a virtude de diluir Mas nem toda esquerda e assim. Setores do node ser considerada a vida toda pelo estado do Rio de Janeiro e blica e energicamente, repudiada por

f£i 01 as tensoes da coligagao que 0 apoia, conferindo- PPS queja passaram por um sofrido aggiprnamen- ^ governantes, como tecnica de nivel medio, na tabela de moradores e comerciantes locals.

^ lhe 0 comando de um governo de uniao nacional to ideologico, depois da crise do socialismo real, ja classifica?ao para fins de vencimentos? So os formados em Direi- Entende-se que a verba destinaaa a

el 
"'para 

alavancar um projeto socialdemocrata mo- perceberam que 0 estado coionizado pela nontenkla- to, os mWicos e osengenheiros e que s3o de nivel superior? £ esse
I-;]! h 

demo l«ra e apodrecido pela corrup^ao e pelo corpora- mais um incentivo a educa^So? (...) ' c ' 
j:firi

m 
'' 

Fm vprdnde a avassaladora adesao das mais tivismo e pagina virada na Historia. Nao se trata 0 segundo governo Brizola teve a educagao como uma das P°r 
d autoridadcs em

M : variadas tendencias politicas ao candidato tucano de modaneoliberal: aliquidaQao doprotecionismo tSriadSZ executar obra tao inutil qlnto in- M
m esta a aceilar com esta possibilidade. 0 PMDBde edochentehsmo,aena?aodesistemaspubtade .ma.fo.aabarm.cdaajM.(¦¦)Marl.4aCmOtmL~|«r deseja<3a6n0minim0suspcita.£ric0 «
# : Pedro Simon (que eo do dr. Ulysses) e dos gai,- bem-estar social e o compromeUmento com a eco- *m *»**•*•> Brag. - Rio de JaMlro. -

' chos ja se bandeou para Fernando Henrique. A 
^^'^'uw^ripa^ii^lada^eTte'sIculo05 

Venho 
expressar meu desapontainento pela mancira como . V'.V

^ 
J',;fac<;ao do partido capitaneada pelo senador Jose rienuah '• csti 

sendo conduzidaa obtengaodo abono provisorio, concedido jVletlO
Sarney ja anunciou seu voto no segundo turno. A esquerda arejada conhece bem a diferenija aos 

professores aposentados. Esta se<;ao publicou cm 4/7 carta
: 

Orestes Quercia esta sendo nacionalmente "cristia- entre o curto prazo das campanhas e o longo prazo Professores idosos tern enfrentado grandes filas, tanto nos da usuaria Sonia C. Teixeira recla-

nizado" pelo partido. dos interesses nacionais. Sabe que em politica nun- colegios como nas secretariat o que representa um grande sacrifi- mando engano na compra de bilhe- |j|*:

a 

I A An mmm o-.nimr m Pnrinn _ ca se deve fechar portas. Como escreveu em recen- cio, nao se falando ainda daqueles cujo exercicio incluiu outro tes do Metro, na Estagao Carioca.
Independent d quen anh no P rana 

^ # s0£ Jogo ^ Alajn Touraine: ..q mnniclpi0. Existc no »ldro frontal de 
||;Alvaro Uias ^f) OU Jaime Lerner [iui, am 

^ deve fazer uma esco,ha an^,oga ^ que fize. Causa especie que o governo do PDT tenha concedido a todas as bilheterias um adesivo com

II r°Sa°~ j0 ppp 
'Tpram 

os Estados Unidos no inici0 d0 s6cul0' ^uan- P«ridade Para 0 aposentado e depois, com a regencia de tunna, informa<;6cs importantcs sobre o 
g|final. A diregao do PPR, de Paulo Salim Malul e 

partido Renublicano que representava ao tenha retirado essa paridade, numa manobra sutil. Se o professor uso do sistema. Entre elas esta a

i 

Roberto Campos, ainda e oficialmente fiel a Espe- 
os emoresarios e os sindicatos do tivesse um salario digno nao precisaria de gratifica<;ao provisoria. seguinte recomenda?ao: "Confira o sM

ridiao Amin, mas devera tambem engrossar a cor- mesmo tempo os mpresams e^ smoica os^o troco e q ljpo de bjlhete Qua,quer g
rente de Cardoso. 0 mesmo pode se dizer do s e' nun ou , nriri. ,n„ , P Seria muito mais sensato o governo investir na Educa^ao, reclama?ao devera ser feita na bilhe-

governador de Sao Paulo, Luiz Antonio Fleury representava os agncultores apoiados pelo Esta- prestigiando 
o agenteeducador,dando-lhecondi?oesdedesempe- teria no momento da compra." 

|||
Filho (PMDBV do candidato ao governo de Mato do. nhar bem a sua tarefa. Considerando que depois de aposentado o Alem disso, nas tabelas de prego
Grosso Dante de Oliveira (PDT); ao do Para, Touraine sustenta que o PT nao esta aparelha- professor continua a pagar o Iperj, nao se justifica essa politica encontra-se tambem a infbrmatfo: ®

® lirhns P'issirinho (PPRV de Siio Paulo Luiz An- do para fazer esta op?ao. Afirma que a CUT se injusta e discriminat6ria. Hebe Dirce Araujo — Niter6i (RJ). 
"Confira o troco e seu bilhetc." Wfc

 

tonio Medeiros (PP) e d i Piraiba Antonio Mariz converteu num bastiao do setor publico e paraes- —— Muito embora a usuaria tenha Mtonio Medeiros ( ' ' c > . . <• defesa dos interesses cornorati- , , r deixado de zelar pelo seu propno mt
ffi (PMDB)- It; Aids 

milhoes de pessoascada uma — refi- interessei pois a ^0 de ter feito %m Mas nem por isso Fernando Henrique Cardo- vos e do pioteciomsmo economico e tao pengosa AIU r°-me a pesie negra e a gnpe wpa- ra pela manha, s6 constalou II
M so se faz de rogado. Falando na Associa|o de hoje quanto o hberal.smo a Berlusconi. "hola ~ sem.imo.s "ao P0^08 a alegadaLa de bilhetes a noite, M

Funcionarios do Banco do Brasil, disse com todas Mas esta esquerda democratica sabe tambem | jj-JLinando a fal<M id^ia de'aue a 
de!xar nas maos e 8™ e sem visao a 

qliancj0 chcg0u cm casa, rccorrcmos I ®

4 as letras que nao sera prisioneiro do corporativis- que Fernando Henrique Cardoso nao sera pilota- camjsjnha e a grande panaceia do i0000?nos estTenidemia tambem ao llltim0 recurso de que dispilllha" ^
mo estatal. No palanque maranhense de Roseana do pelo fisiologismo dos conservadores, nem fara do 

s,cu1q^ e nQs preservar^ do _. iembrada com horror' ( ) Mar- mos' para tentar esc,arcce.r 0 assun' M,

gi Sarney. avisou-quanaoJcinsigira somojradicjo^ ^ jogo^dos eventum5 Berlusconis. Sabe que o poder LrandLma, q'ue Conieca aos poucos ^ Antonio Baptista de Castro Nunes. t0: uma vez Vs.]sra-Sonia Tcjx«'» 
j J|

^ nal fisiologismo daquelas plagas. A amplitude das de pressao desses interesses sera escasso, dado a se aproximar de n^s, cada vez mMico-veterinario-sanitarista — S5o ^•.^"«8»«^dentificar a M
aliangas reforga as defesas contra velhos vicios da contexto politico brasileiro acima dehneado. Esta mais. Hoje ja diagnostieamos nas Goncalo(RJ). ra que lhe teria vendi o os i ees 

^
v politica brasileira. pela maior margeni de manobra perfeitamente consciente de que o mais respeitado I ruas, na vizinhan?a, nos transportes j)a ^

(PI 
"e autonomia propiciada por apoios dispares ao sociologo da America Latina (e Touraine quem coletivos com facilidade a doen?a, dos rafaSs no dia anterior n9o ten IN

® 
'"tucano. diz), democrata qufdemonstrou suas convicgoes atraves das lesoes de pele tao carac- Em resposta a carta do leitor dos cams no dia mtenw, 

^
m r Hoje, a situagao se inyerteu: ao passo que valentia durante a ditadura, politico cuja integri- A 

£Tb't de I K

M .aiFernando Henrique se mostra cada vez mais de- dade e dedicagao ao bem publico estao fora de , 
dia 

goslica 
^ do m6. de contrato firmado em 14/7/ P«nsa do Metr6 - Rio de Janeiro.

>a| i,- senvolto em sua movimentagao e abrangente em qualquer duvida, esta apto a se tornar o presidente 80, cuja normatizagao para o SFH a Moedas
0?t ¦: suas propostas e acordos, Luiz Inacio Lula da de todos os brasileiros. Acuso os erupos Pela Vidda, epoca, estabelecia correeao trimes- , , jV'
ab Atobd, Abia, (...) de estarem indu- tral para o saldo devedor e corre?ao (...) Ninguem se detem para pen- 

g
t , r*j • zindo a erro nossa juventude e nos- anual (em julho) para o valor da sarnoscus os as mw as no as, ;

i ? 
Interesses em Conflito ir* 

,"*to * 
1

M 
'wr\ 

paciente trabalho de reaproximagao com a Petrobras, que e a executante do monopolio, nao uma doen$a tratAvel. (...) A Aids e Com a cria?ao do Piano de m as se evem a passai^coiniqui 
^

M :'P(J Bolivia para a concretizagao do acordo de precisaria estar a frente do negocio pelo lado 100% letal, diz a literatura mMica. Eqmvalenaa Salanal por Categona ™Jan~s 
Xntodapor P

fc £ 
'fornecimento 

de gas boliviano ao Brasil quase foi brasileiro. Como o gasoduto implica transporte de Acuso esses grupos de estarem a . , politicos - provavelmente nao esta I•
M ¦ Por ag«a aWxo de»ido as Mgencias de ultima gds, a Mi te,e de fear com partici^ao J- P
rf hora do presidente boliviano, Gonzalo Sanchez de minima da 51 h no projeto. que () tudo e per'mitido desde que tuario nao exerceu esse direito. Em as de centimos franceses (amarelas,

P;f Lozada, ao presidente ltamar Franco, pedindo a Na situagao atual, a Petrobras tem faturamen- | u^"a camisinha. Esquecem-se de julho/94 a presta?ao foi reajustada pot&n nao de latao), e como parece
fc-revisaodo prego e da cota de fornecimento. to total sobre o refino e a venda de oleo diesel qUe ^ um m0mento na rclaqao a em 5.142,881%, que corresponde a que nao sabe mais fazer moedas bem 

^
3 As exigencias criaram resistencias junto a Pe- combustivel, engrossando a receita do grupo com dojs em que pinta o afeto, o desejo variagao da UPC de 7/93 a 7/94. difereneiadas em ago lnoxidavel, tu- 

^'c'trobras, a executante pelo lado brasileiro do proje- a fatia de distribui?ao desses combustiveis pela de possuir o outro, integralmente, Elizabeth Constan Campos, gerente om icaquevaopar ir para via i

|i|| 
-''to do gasoduto para levar, na etapa inicial, 8 subsidiaria BR Distribuidora. A racionalidade re- amorosamente, e e neste momento de Nucleo em exercicio da CEF — 

^ar o^nFerraz — Niter6i(RJ).
pm milhoes de metros cubicos de gas diarios a Grande comenda que o pais diversifique as fontes energeti- que a camisinha deixa de ser lembra- Rw de Janeiro. 8 ' 

%
§A 

<•" Sao Paulo, ao custo de 0,90 dolar por milhao de cas, ate mesmo por necessidade estrategica, mas da, e que a contaminatfo pode Yiolencia Piano Real v*
WM BTU. Mas o bom senso prevaleceu e foi capaz de empenho da Petrobras em exercer o monopolio em aconAt"fcr- ("iioic,Arin ,a ^{tAo nc pihalmente a auestao da seeu- Quando li as cartas de Eva Ma- f

prorrogarum projeto cuja ideia completa 21 anos. sua plenitude gera conflito de interesses para „«a 
passoa a ter .ez nos discursos ria M. Hastnlng e Branca Amandc fe)

O interesse estrategico do Brasil recomenda o substituigao do diesel e do oleo combustivel, diante Saide 
de estarem deixando por politicos, por fon;a de um clamor Cavalcante, ficou reforgada a minha

yfvf acordo. A diversifica?ao das fontes energeticas, da provavel perda futura de faturamento pela CQnta desses grupos despreparados, popular que se aproxima do deses- esperanga de que o Piano Real de

ylP com o aproveitamento do gas boliviano, pode re- Petrobras. toda a orienta?ao a populagao, in- pero, especialmente no Rio. O pro- certo. 
^ , - I

solver graves deficiencias do pais em energia: o As exigencias da Bolivia podem inviabilizar elusive fazendoojogodclas, quando blema, porem, vem aumentando em (...) Nao querer pechmctar, n<^ 
^

rj£,l oleo; combustivel, usado nas industrial e o oleb utilizagao do gas. Com um pre?o alto, como pre- de alguma maneira atuam. todo o nosso territorio. Veja-se por gw-se a prwurar o ntais 
^

diesel, consumido por onibus e caminhoes, com tende o presidente boliviano, o gas natural perde- Acuso a humanidade de estar se exemplo os ataques a veiculos de esperar, ou g,

deste 
" 

m rnmhiKtivpl p on O vnlnmp mininio I nao quer l?agSadTdo°K S^orte^Sul do pais. Sucessivos grande ma vontade com o pais. ^deste- oleo combustivel e ao diesel. O volume mimmo na0 1uer ver a 2raviaa^e onu-rnns oue cheeasse- Em Ipanema, onde moro, a me- {
Mas, tambem, pela possibilidade de facilitar, inicial e tambem importante para definir a viabili- SS 

QTse aproxima Nao ha- mos ao absurdo, embora previsivel, dia do frango de um quilo e meio 6 §
&C;| atraves do acordo, o ingresso da Bolivia no Mer- dade de projeto que custara US$ 4 bilhoes, incluin- vera excluidos, todos serenios atingi- dos dias atuais de terror e prejuizo de RS 2,60, e frutas e legumes estao «

cosul, o mercado sem barreiras tarifarias que o do o gasoduto e as estates termeletricas para dos direta ou indiretamente ate material e humano. Alem das vidas muito mais baratos. (...) J?
M Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai inau- redistribui<;ao do gas. 2005, mantidas as reais projeeoes e brutalmente roubadas, (...) o dano Esta mais do que na hora de |
Wm guram em janeiro de 1995. Foi fundamental que a pmw(.mt.ct™w » . •a nao sursindo a cura ia que a vacina social, gra?as a impunidade, nao mudar a nossa mentalidade e (...)
m diplomacia fizesse prevalecer os interesses estrate- Problemas tecmcos a parte, as arestas surgidas ^^Im^S^Xproprias cessa, derivando para o cotfgio de lutar para que as co.sas deem certo. 

J
¦ gicos do pais sobre a visao negocial representada nas neg0Cia90es mostraram 1ue 0 esforC° c°m- caracteristicas do virus. Seremos en- mentes jovens indfenciaveis, porque (...) Sergio Connives Borges Rio

PP pela Petrobras. preensivel da Petrobras para preservar o monopo- | ,5o 400 mjlh6es de contaminados no sem saude e educa gao adequadas. de Janeiro. 
|

m SeoCongresso tivesse alterado a lei do mono- Ho deixa o pais prisioneiro dos interesses da esta- mundo. Oxala os futures eleitos eumpram o M cartas serSo selecionadas para pub(ica?So
nnlio pctntnl Hn nptrnlpn nnp reserva ao Estado a ta'- Enquanto houver o monopolio, se a Petrobras Se considerarmos que as duas que prometem, interrompenao a todo ou em par,0 entr0 as que tivorem

B nao quiser participar do projeto do aproveitamen- grandes cpidemias que ta™. Ij n^toenWtredicao. (...) M —S—;

gsl porte e relino do petroleo e do gas natural, a to do gas da Bolivia, ninguem podera faze-lo. I tonamataram um pouco mats de 20 Pinlieiro - Ri. ie Janeiro. 1 .
>
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Encontro das Águas

Silva, que sempre foi maior do que o PT (que por
sua vez é maior do que a CUT), se recolhe a teses
intolerantes e xiitas, tornando-se reíêm das seitas
excludentes e intolerantes de seu partido. Encolheu
a ponto de virar o anti-Fernando Henrique.

Por esta razão é hoje identificado como um
candidato na defensiva. Tratado com deferência

paternal pelo tucano no debate, fez figura de filho
rebelde e destemperado, ao investir com ferocidade
contra o professor. Postura mais compreensível em
Orestes Quércia, que, no entanto, se comportou
com uma espécie de fidalguia inerte, balando no
tom maquinai e apagado dos que concorrem por
concorrer. A admissão implícita da derrota, contu-
do, teve efeito oposto no caso de Leonel Brizola: o
ex-governador do Rio se soltou e marcou pontos,
inclusive em cima do candidato petista.

Este diagnóstico não terá escapado à esquerda
moderna e civilizada — a mesma que condenou a
temeridade de atacar por atacar o plano de estabi-
lização e insultar a inteligência da população de
baixa renda que o aprovou. O negativismo siste-
mático, o sectarismo, o eleitoralismo do candidato

petista são traços que não condizem com o papel
do estadista. A fúria indignada e mal contida, as
investidas genéricas contra "eles" são argumentos
pobres.

Mas nem toda esquerda é assim. Setores do
PPS que já passaram por um sofrido aggiormnen-
to ideológico, depois da crise do socialismo real, já
perceberam que o estado colonizado pela nomenkla-
tura e apodrecido pela corrupção e pelo corpora-
tivismo é página virada na História. Não se trata
de moda neoliberal: a liquidação do protecionismo
e do clientelismo, a criação de sistemas públicos de
bem-estar social e o comprometimento com a eco-
nomia internacionalizada foram produtos da expe-
riência histórica acumulada neste século.

A esquerda arejada conhece bem a diferença
entre o curto prazo das campanhas e o longo prazo
dos interesses nacionais. Sabe que em política nun-
ca se deve fechar portas. Como escreveu em recen-
te artigo o sociólogo francês Alain Touraine: "O

Brasil deve fazer uma escolha análoga à que fize-
ram os Estados Unidos no início do século, quan-
do o Partido Republicano, que representava ao
mesmo tempo os empresários e os sindicatos do
Leste, triunfou em face do Partido Democrata, que
representava os agricultores apoiados pelo Esta-
do."

Touraine sustenta que o PT não está aparelha-
do para fazer esta opção. Afirma que a CUT se
converteu num bastião do setor público e paraes-
tatal. Afirma que a defesa dos interesses corporati-
vos e do protecionismo econômico é tão perigosa
hoje quanto o liberalismo à Berlusconi.

Mas esta esquerda democrática sabe também
que Fernando Henrique Cardoso não será pilota-
do pelo fisiologismo dos conservadores, nem fará
o jogo dos eventuais Berlusconis. Sabe que o poder
de pressão desses interesses será escasso, dado o
contexto político brasileiro acima delineado. Está

perfeitamente consciente de que o mais respeitado
sociólogo da América Latina (é Touraine quem o
diz), democrata que demonstrou suas convicções e
valentia durante a ditadura, político cuja integri-
dade e dedicação ao bem público estão fora de

qualquer dúvida, está apto a se tornar o presidente
de todos os brasileiros.

A o contrário do que aconteceu em 1989, quan-
/\do a nação esteve dilacerada por opções

§ extremadas e excludentes, tudo indica que a eleição
li presidencial de 1994 será o momento privilegiado
;. para que a cidadania retorne à salutar prática de

U: . somar politicamente, redimindo o Brasil da verti-
V gem do atraso e do paralisante sentimento do

^ fracasso.

|f O país precisa de estabilidade e de um presi-
m dente com alto teor de legitimidade, dispondo de

apoio político para a formação de um centro'I 
consistente capaz de empreender reformas inadiá-

, I veis e retomar o crescimento econômico. O país
precisa de um dirigente sintonizado com a exigên-

" 
cia de inserção do Brasil na nova ordem internado-

vi nal, cujos pressupostos são o redimensionamento do

H Estado, o redirecionamento dos investimentos públi-
jSl cos sociais, a renovação ética da administração pú-

blica.
Estamos testemunhando precisamente o esbo-

V-j -,.ço de tais.precondições. O Brasil está diante da
.' oportunidade rara e inestimável de consolidar a

M 'd governabilidade indispensável à retomada de seu

H ^ destino de nação democrática, economicamente
*'?<( 

É^dinâmica e politicamente madura. Uma vitória
n| '"contundente e insofismável de Fernando Henrique

"li:Cardoso, 
a se confirmarem as tendências reveladas

l&S. nas pesquisas de opinião, teria a virtude de diluir
01 as tensões da coligação que o apóia, conferindo-
" lhe o comando de um governo de união nacional

, para alavancar um projeto socialdemocrata mo-

j..,derno.
v/; Em verdade, a avassaladora adesão das mais
alf , - variadas tendências políticas ao candidato tucano
''lyjl 3 está a acenar com esta possibilidade. O PMDB de

§|| 
"Pedro Simon (que é o do dr. Ulysses) e dos gaú-

.7*;' ' chos já se bandeou para Fernando Henrique. A
£|i 

J 
, facção do partido capitaneada pelo senador José

P§ 
'"Sarney 

já anunciou seu voto no segundo turno.
Orestes Quércia está sendo nacionalmente "cristia-

p| nizado" pelo partido.

||| Independente de quem ganhar no Paraná —
¦¦'fa Álvaro Dias (PP) ou Jaime Lerner (PDT) — am-
11§ bos estarão ao lado do candidato do PSDB na reta

P| final. A direção do PPR, de Paulo Salim Maluf e
Roberto Campos, ainda é oficialmente fiel a Espe-
ridião Amin, mas deverá também engrossar a cor-

M rente de Cardoso. O mesmo pode se dizer do
governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury

$|t Filho (PMDB); do candidato ao governo de Mato

HH Grosso, Dante de Oliveira (PDT); ao do Pará,

||| Jarbas Passarinho (PPR); de São Paulo, Luiz An-

Itônio 

Medeiros (PP) e da Paraíba, Antonio Mariz
(PMDB).

Mas nem por isso Fernando Henrique Cardo-
so se faz de rogado. Falando na Associação de
Funcionários do Banco do Brasil, disse com todas

SpJjR as letras que não será prisioneiro do corporativis-

ypi mo estatal. No palanque maranhense de Roseana
Same-v. fl-visoii-que.não transigirá com o tradicio-

fp|| nal fisiologismo daquelas plagas. A amplitude das
É™ alianças reforça as defesas contra velhos vícios da
íçpll o! política brasileira, pela maior margem de manobra

'"e autonomia propiciada por apoios díspares ao

§1 ,";tucana
|Pa , Hoje, a situação se inverteu: ao passo que
«Sá , ,Fernando Henrique se mostra cada vez mais de-

i,: senvolto em sua movimentação e abrangente em
suas propostas e acordos. Luiz Inácio Lula da

A OPINIÃO DOS LEITORES

Venho expressar meu desapontamento pela maneira como
está sendo conduzida a obtenção do abono provisório, concedido
aos professores aposentados.

Professores idosos têm enfrentado grandes filas, tanto nos
colégios como nas secretarias, o que representa um grande sacrifi-
cio, não se falando ainda daqueles cujo exercício incluiu outro
município.

Causa espécie que o governo do PDT tenha concedido a
paridade para o aposentado e depois, com a regência de turma,
tenha retirado essa paridade, numa manobra sutil. Se o professor
tivesse um salário digno não precisaria de gratificação provisória.
(...)

Seria muito mais sensato o governo investir na Educação,
prestigiando o agente educador, dando-lhe condições de desempe-
nhar bem a sua tarefa. Considerando que depois de aposentado o
professor continua a pagar o Iperj, não se justifica essa política
injusta e discriminatória. Hebe Dirce Araújo — Niterói (RJ).

â

Interesses em Conflito

Petrobrás, que é a executante do monopólio, não
precisaria estar à frente do negócio pelo lado
brasileiro. Como o gasoduto implica transporte de
gás, a Petrobrás teve de ficar com participação
mínima da 51% no projeto.

Na situação atual, a Petrobrás tem faturamen-
to total sobre o refino e a venda de óleo diesel e
combustível, engrossando a receita do grupo com
a fatia de distribuição desses combustíveis pela
subsidiária BR Distribuidora. A racionalidade re-
comenda que o país diversifique as fontes energéti-
cas, até mesmo por necessidade estratégica, mas o
empenho da Petrobrás em exercer o monopólio em
sua plenitude gera conflito de interesses para a
substituição do diesel e do óleo combustível, diante
da provável perda futura de faturamento pela
Petrobrás.

As exigências da Bolívia podem inviabilizar a
utilização do gás. Com um preço alto, como pre-
tende o presidente boliviano, o gás natural perde-
ria a vantagem comparativa de substituição ao
óleo combustível e ao diesel. O volume mínimo
inicial é também importante para definir a viabili-
dade de projeto que custará US$ 4 bilhões, incluin-
do o gasoduto e as estações termelétricas para
redistribuiçâo do gás.

Problemas técnicos à parte, as arestas surgidas
nas negociações mostraram que o esforço com-
preensível da Petrobrás para preservar o monopó-
lio deixa o país prisioneiro dos interesses da esta-
tal. Enquanto houver o monopólio, se a Petrobrás
não quiser participar do projeto do aproveitamen-
to do gás da Bolívia, ninguém poderá fazê-lo.

rv paciente trabalho de reaproximação com a
W Bolívia para a concretização do acordo de

£ fornecimento de gás boliviano ao Brasil quase foi
. por água abaixo devido às exigências de última
hora do presidente boliviano, Gonzalo Sánchez de
Lozada, ao presidente Itamar Franco, pedindo a

previsão do preço e da cota de fornecimento.
" As exigências criaram resistências junto à Pe-
'° trobrás, a executante pelo lado brasileiro do proje-'-''to 

do gasoduto para levar, na etapa inicial, 8
milhões de metros cúbicos de gás diários à Grande
São Paulo, ao custo de 0,90 dólar por milhão de
BTU. Mas o bom senso prevaleceu e foi capaz de
prorrogar um projeto cuja idéia completa 21 anos.

O interesse estratégico do Brasil recomenda o
acordo. A diversificação das fontes energéticas,
com o aproveitamento do gás boliviano, pode re-
solver graves deficiências do país em energia: o
óleo combustível, usado nas indústrias, e o óleo
diesel, consumido por ônibus e caminhões, com

, postos de distribuição no Centro-Oeste e no Su-
deste.

Mas, também, pela possibilidade de facilitar,
através do acordo, o ingresso da Bolívia 110 Mer-
cosul, o mercado sem barreiras tarifárias que o
Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai inau-
guram em janeiro de 1995. Foi fundamental que a
diplomacia fizesse prevalecer os interesses estraté-
gicos do país sobre a visão negociai representada
pela Petrobrás.

Se o Congresso tivesse alterado a lei do mono-
pólio estatal do petróleo, que reserva ao Estado a
exclusividade da exploração, importação, trans-
porte e refino do petróleo e do gás natural, a

As cartas serào selecionadas para publicação
no todo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome completo e legivel e endere-
ço que permita confirmação prévia.

D
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Á encenação de um drama
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HELENA SEVERO ? j
o lado de fora; a multidão
grita: 

"Fora Getúlio! Viva
a UDN! Viva Lacerda!" Começa-
va assim, no dia 24 de agosto de
1991, no pátio interno do Palácio
do Catete, a encenação da crise de
54 que culminou com o suicídio de
Vargas. Durante quase dois anos, com regularidade
impressionante, uma pequena multidão acompanhou no
palco real dos acontecimentos — hoje Museu da Repú-
blica — a dramatização da última noite daquele que
durante mais de duas décadas dominou a cena política
brasileira.

Antes de chegar à cena do suicídio, os espectadores
eram convocados, por bruxas shakespearianas, ao inte-
rior do Palácio. No Salão Ministerial, como voyeurs,
assistiam à última reunião do Gabinete Vargas: o presi-
dente pede uma definição aos ministros. Há o apoio
emocionado de Tancredo Neves, Oswaldo Aranha,
Apolônio Salles e, naturalmente, de sua filha e insepará-
vèl companheira, Alzira. A posição dúbia e hesitante dos
ministros militares e de José Américo de Almeida pesam
sobre o ambiente. Getúlio fala pouco, parece cansado,
alheio mesmo aos acontecimentos. Subitamente, inter-
rompe a reunião e anuncia sua decisão. Não renunciará
è,.se necessário, derramará o próprio sangue: "Só morto
sairei do Catete".

Depois desta primeira cena, a caminhada dos espec-
tadores através do Palácio, seguindo os atores, assume
um clima de suspense — o suspense próprio das tragé-
dias, quando todos sabem quem é a vítima e em que
momento ela será imolada, mas ninguém consegue des-
cartar a esperança. O impressionante diálogo de Getúlio
com a morte — sóbrio e contido — contrasta com a
cena seguinte: ali, no Salão Mourisco do Palácio, espécie
de Falstaff tropical de. nosso presidente, o irmão Benja-
mim Vargas trava um dramático monólogo impregnado
de conhaque e de medo.

Por fim, conduzido ao quarto de austeridade monás-
tica da cena final, o impacto, do público é grande.
Aquele aposento, mais digno da cela de um monge do
que do dormitório de um chefe de Estado, impressiona
por si mesmo. A austeridade das paredes nuas e o
mobiliário despojado de certa forma traduzem a perso-
nalidade de seu último inquilino. (Vargas foi o último
presidente a morar no Catete.) Uma jovem sorridente e
enigmática lhe entrega o revólver que, ato contínuo,
mancha de sangue o pijama listrado que o presidente
vestia no momento. 

"Ato definitivo e irreversível, aquele
tecido manchado entra para a história: de fato, faz
história.

A qualidade do texto de Aderbal Freire Filho e
Carlos Eduardo Novaes, o desempenho de Cláudio
Marzo, pontilhado de silêncios e emoções contidas, a
composição tragicômica de Domingos de Oliveira e dos

Assassinato 
pela 

mídia

CARLOS ALBERTO Dl FRANCO ?

.T"7 m abril deste ano, duas mães compareceram à 16a
¦ > Delegacia de Polícia de São Paulo para fazer uma

denúncia chocante: seus filhos haviam sido submetidos a
abusos sexuais pelos donos da escola onde estudavam.
Imediatamente, o que seria o estopim para uma cuidadosa

" investigação policial se converteu num espetáculo co-parti-
'óipado 

pelo exibicionismo de um delegado e pela síndrome
i sénsacionalista da mídia. Mesmo que a imprensa, num

formidável esforço de reparação, conseguisse limpar o entu-
Ihõ esparramado nos corredores da Escola de Educação

, 'infantil Base, a reputação dos protagonistas do suposto
•' 'escândalo já teria sofrido um abalo irreparável. O episódio,
| dramático e exemplar, indica a premente necessidade de
1 ! repensar muitas coisas.

-De algum tempo para cá, setores da imprensa, sobretu-
<>do'da mídia eletrônica (e não estou pensando apenas no
jornalismo sénsacionalista), manifestam preocupante de-
pendência de um fluxo de escândalos para se manter no
negócio. Esquecem, como lembrava o jornalista inglês Paul
Johnson, que a mídia pode ser "uma arma carregada

1 quando dirigida com intenção hostil contra um indivíduo".
A possibilidade do assassinato pela mídia, cruel e irrepará-"vel; impõe cautelas preventivas. Denúncias, mesmo quando
carregadas de verdades aparentes, são apenas pistas para'-' unia adequada investigação. Não são, obviamente, matéria

' para edição. E têm sido. Um mínimo de senso de justiça
<"'exige que, mesmo no mapeamento de um suposto delito, se
<• proceda com cuidado, sem considerar como certo o que é
oapenas unia possibilidade. A retificação não consegue apa-
Tgar o mal produzido. Há uma evidente desproporção entre

Oi impacto da notícia falsa e a pálida força de retificação.
"Por isso, independentemente do elementar dever de reparar
c o erro, é necessário desenvolver mecanismos práticos de

controle da qualidade ética da informação.
Explorando o denominado jornalismo verdade, se arma

i um espetáculo com o que a natureza humana é capaz de
r.produzir de mais sórdido. A miséria material e moral é
(transformada em instrumento de marketing. O que importa
L-na< fria contabilidade da ciranda eletrônica é um bom
¦desempenho nas pesquisas de opinião. Elevados índices de

-áudiência são suficientes para acalmar eventuais escrúpulos

morais. Certo telejornal, por exemplo, numa versão tupini-
quim de A Montanha dos Sete Abutres, transformou o
desespero final de uma adolescente em alavanca de audiên-
cia. Ao mostrar as imagens do suicídio de uma jovem,
precedidas por inúmeras chamadas, aquele telejornal dispa-
rou um tiro certeiro nas balizas estabelecidas pela ética
profissional. Por mais que a sociedade tenha mudado, tenho
a certeza de que o pretenso 

"realismo" alardeado como
justificativa para a overdose de violência e mau gosto que
caracteriza o jornalismo mundo cão não retrata a realidade
vivida pela maioria esmagadora da população.

Os desvios éticos de setores da mídia, no entanto, têm
uma raiz mais profunda: a crise moral. Quando a chacina
da Candelária é festejada por segmentos da sociedade como
forma de prevenir a delinqüência; quando a morte do feto é
defendida por países do Primeiro Mundo em nome da vida
e do desenvolvimento (o projeto de documento final da
próxima Conferência do Cairo sobre População e Desen-
volvimento é um exemplo dessa nova e cínica forma de
dominação); quando a miséria humana já não comove e faz
parte da paisagem urbana, é preciso fazer uma honesta
autocrítica.

Qual é a nossa parcela de responsabilidade? O que
podemos fazer para que a dignidade humana não seja
enxotada deste final de milênio? A resposta, ao contrário do
que imaginam os moralistas de plantão, não se apóia em
fórmulas piegas ou em alquimias saudosistas; Fundamenta-
se no profissionalismo ético. Atitudes de prejulgamento
podem render alguns pontos do Ibope. A médio prazo,
comprometem a credibilidade e o prestígio da mídia. O
consumidor, curioso num primeiro momento, será implacá-
vel com os que adulteram a informação com os ingredientes
da vulgaridade. A imprensa não é feita por super-homens.
Espera-se. no entanto, que seja conduzida por homens de
bem.

' Chefe do Departamento de Jornalismo e professor titular de Ética
Jornalística na Cásper Libero, é representante da Faculdade de

Clânclas da Informação da Universidade de Navarra no Brasil

Um novo comércio exterior

rRUBENS A. BARBOSA *
o,sr\ processo decisório, no âmbito do governo, e os

%w

jjgg

mecanismos de apoio ao setor privado na área de
. comércio exterior foram intensamente afetados pela cri-
- se do Estado e pela drástica redução de sua capacidade

de coordenação ao longo da década de 80. Esta situação
torna-se ainda mais preocupante quando se considera
que, nos países da OCDE e nos novos países industriali-

. zados asiáticos, a década de 90 caracteriza-se por signifi-
cativos aperfeiçoamentos nos instrumentos de política

.' voltados para aumentar a competitividade internacional
% facilitar a busca de novos mercados.
& Há um evidente contraste entre a tendência mundial e a
,,deterioração no Brasil do quadro de gestão do comércio
1 exterior, em decorrência, sobretudo, da reforma organiza-
j-cional do setor público, introduzida no início de 90.
(. O reconhecimento do hiato entre as deficiências brasilei-

ras e as necessidades impostas pelo quadro internacional,
r sobretudo a partir dos compromissos assumidos na Rodada"Uruguai 

e com a criação da Organização Mundial de' 
Comércio, indicam a conveniência de reforçar a capacidade
de negociação externa, de instrumentar os órgãos responsá-

j veis pelo gerenciamento da política de "tarifaçào" da prote-
Ção externa e de remontar o sistema de promoção de
exportações, especialmente nas funções de informação e
marketing.

Com a atual estrutura, o governo tem dificuldade em
. implementar controles administrativos no comércio ex-
ierior, necessários para acompanhar a abertura da eco-,'nomia 

e responder aos crescentes desafios de nossos'concorrentes cada vez mais competitivos.
Nesse contexto, é imprescindível para que a economia

nacional possa responder aos desafios colocados por seus
^crescentes compromissos internacionais, dar ao comércio'exterior agilidade, reforçar a capacidade de negociação da' diplomacia e ampliar o entrosamento entre o governo e o

setor privado voltado para o exterior.
É irreversível o caminho da simplificação, desburocrati-

. zação c racionalização na exportação e na importação.
A liberalização comercial terá que estar respaldada

,_em uma organização institucional simples, com pessoal
f treinado e com visão clara dos objetivos estratégicos

do comércio exterior para o desenvolvimento econô-
^ mico e social.

Dentro desse quadro, faz falta uma estrutura de
coordenação, em nível alto, que visaria basicamente a:

«-(ai fortalecer institucionalmente o setor de comércio
" exterior, como resultado da vontade política do governo' em considerar essa área um fator de real significado para

_ o êxito da política de desenvolvimento traçada pelo

governo e (b) agilizar o mecanismo administrativo, am-
pliar a coordenação dos diferentes órgãos que interferem
no processo negociador interno e externo e buscar o
entrosamento e a compatibilização da política de comér-
cio exterior, cm especial com a política industrial e a
política de abastecimento interno.

Esse núcleo, necessariamente reduzido c desburocra-
tizado, poderia ser uma Secretaria Especial vinculada â
Presidência da República, que trabalharia em tempo
integral em matérias relacionadas com o intercâmbio
comercial externo.

A Secretaria, entre outras, poderia ter as atribuições de
formular uma política de comércio exterior, bem como
determinar, orientar e coordenar a execução das medidas
necessárias à expansão das exportações e das importações
de bens e serviços e de diretrizes para uma política de.
financiamento e de seguro à exportação.

A Secretaria Especial poderia também servir de ligação
entre o Ministério da Economia e os demais órgãos
intervenientes no processo de comércio exterior e entre
esses órgãos e o setor privado da área de comércio exte-
rior, além de promover a integração dos esforços setoriais
desenvolvidos por todos os órgãos públicos, federais e
estaduais, e setores privados interessados, acompanhando
a execução e fazendo o indispensável acompanhamento
das iniciativas das diversas áreas.

O funcionamento dessa Secretaria não acarretaria
qualquer modificação nas atribuições dos órgãos com-
petentes em matérias relacionadas com o comércio exte-
rior, nem duplicaria o trabalho que continuaria a ser
feito como até aqui, pelos órgãos diretamente interessa-
dos. Da mesma forma, deverá ser preservada a compe-
tência específica do Itamaraty na condução das negocia-
ções comerciais externas, no Mercosul, no Gatt e nas
atividades externas de promoção comercial.

A criação desse órgão de coordenação reclamado
pelo setor privado implicaria importante elevação de
nível de tratamento de um assunto prioritário na estraté-
gia de retomada do crescimento e para a manutenção do
nível de emprego.

Em paralelo a esse esforço de racionalização, o setor
privado também deveria coordenar-se para criar uma
agência de promoção das exportações, nos moldes das
organizações existentes em alguns países asiáticos.

Com essas duas inovações, o comércio exterior pas-
sará a ser de fato uma prioridade para o governo e para
o setor privado, tornando as projeções de rápido incre-
mento uma realidade imediata.

* Embaixador em Londres, ex-subsecretário de Assuntos Econòmi-
cos. Integração e de Comércio Exterior dp MRE

demais atores do Centro de Demolição e Construção de
Espetáculos, todos foram decisivos para que se estabele-
cesse a necessária sintonia do público com a encenação.
Na época diretora do Palácio do Catete, tive a oportuni-
dade de presenciar, junto aos espectadores, momentos
de intensa emoção. Por vezes fui tentada a creditar o
impacto do espetáculo a uma certa "necrofilia" tão
comum entre nós latinos (veja se a trágica novela que
envolveu o cadáver de Eva Perón e que traduz bem este
espírito). Mas, para além das qualidades intrínsecas do
espetáculo ou de qualquer traço daquela necrofilia, o
que terá feito aqueles espectadores viverem com tanta
intensidade esta "viagem teatral" pelos bastidores da
tragédia do poder?

Na trajetória política de Vargas está a resposta. O
movimento que conduziu Getúlio Vargas ao poder, em
1930, representa muito mais do que a simples queda de
um governo constitucional. A Revolução de 30 assinala,
de fato, o fim da hegemonia do Estado oligárquico que,
sob a liderança da burguesia cafeeira, dominou a cena
política brasileira durante toda a Velha República. Já a
partir de 1929, o declínio da economia cafeeira. resul-
tante da crise dos mercados internacionais e da super-
produção interna, indicava a fragilidade de uma estrutu-
ra de poder baseada na grande propriedade agrária e nos
mercados externos. Mas foram as classes médias urba-
nas, somadas aos setores ligados à industrialização, que

se constituíram nas forças decisivas para a derrubada,do
antigo sistema.

O movimento de 30 vocalizou a insatisfação deste
grupos que, já com o tenentismo de 22 e 24 e com a
Coluna Prestes, emitiam os primeiros sinais de exaustão
do regime. Vargas interpretou com muita competência o
desejo histórico de mudança conseguindo, com sua fa-
mosa capacidade de desarmar adversários, desfazer o
equilíbrio da oligarquia, integrando as massas ao siste-
ma participativo sem romper os elos de ligação com os
grupos agrários dominantes.

No entanto, mais do que o estilo conciliatório, o que
diferencia Vargas de seus antecessores é a criação de
uma nova ideologia unificadora, esta sinv inédita nos
anais republicanos. Nesse sentido, ele construiu um
projeto de identidade comum, acima dos interesses e dos
conflitos regionais que, á época, revolviam o país. Antes
dele, havia um projeto de Estado; com ele, surgiu um"projeto de nação", a volúpia da instituição de um ethos
de brasilidade.

A emoção que tomou conta do público no Palácio do
Catete durante a encenação da tragédia de Getúlio
talvez encontre explicação no reconhecimento do princi-
pai legado da Era Vargas: a construção deste novo
conjunto de valores e símbolos cm que se transformou o
Brasil.

' Cientista política e secretária Municipal de Cultura do Rio

O 
pecado 

original

D. BOAVENTURA K.LOPPENBURG *

/^V pecado original é uma das noções mais difíceis de'
entender no conjunto de nossa doutrina cristã.

Por ser de fundamental importância para a antropologia
e a soteriologia, não podemos simplesmente desconhecer
o conceito. Pois, admoesta nosso novo Catecismo no n.
407, "ignorar 

que o ser humano tem uma natureza
lesada, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros
no campo da educação, da política, da ação social c dos
costumes". Este autorizado compêndio da doutrina cris-
tã nos oferece esclarecimentos que nos poderão ajudar
na compreensão da natureza e da importância desta
misteriosa situação de pecado na qual viemos ao mundo
sem nenhuma prévia culpa pessoal.

Para podermos entender a realidade do pecado cm
geral, adverte o Catecismo no n. 386, devemos primeiro
reconhecer o vínculo profundo do homem com Deus.
Sem o conhecimento que a Revolução divina nos dá de
Deus, não se pode entender a realidade do pecado
e sentimos a tentação de explicá-la apenas como um
defeito de crescimento, uma debilidade psicológica, um
erro, a conseqüência necessária de uma estrutura social
inadequada ou coisa semelhante.

É necessário admitir primeiro Jesus Cristo, o Reden-
tor do mundo, como fonte da graça divina, para poder-
mos então conhecer Adão, o primeiro homem, como
fonte do pecado humano. A imensa miséria que nos
oprime e nossa inclinação para o mal e para a morte são
incompreensíveis sem a referência ao pecado originante
e a transmissão de um estado de pecado com que todos
nascemos.

Criado por Deus em estado de santidade, estava o ser
humano destinado a ser plenamente 

"divinizado" por
Deus na glória. Pela sedução do Diabo, quis 

"ser como
Deus". Abusando de sua liberdade, desobedeceu ao
mandamento de Deus e assim entrou o pecado no
mundo, com suas conseqüências dramáticas: nossos pri-
meiros pais perdem a graça da santidade original, têm
medo de Deus, do qual fizeram uma imagem falsa, a de

um Deus enciumado das suas prerrogativas. A harmo-
nia na qual estavam, estabelecida graças à justiça origi-
nal, foi destruída; c o domínio das faculdades espirituais
da alma sobre o corpo está rompido. Desde aquela
primeira desobediência (o "pecado orginal originante"),
uma verdadeira invasão de pecados inunda o mundo."Pela desobediência de um só homem, todos se torna-
ram pecadores", revela São Paulo aos romanos.

Concede o Catecismo que transmissão do pecado
original é um mistério que não somos capazes de com-
preender plenamente. Mas, explica, pela Revelação divi-
na sabemos que Adão havia recebido a santidade e a
justiça originais não exclusivamente para si, c sim para
toda a natureza humana. Em virtude de seu pecado
pessoal, nossos primeiros pais transmitem a seus filhos
um estado privado da .santidade e da justiça originais. E
nesta privação ou ausência da santidade inicial con-
siste propriamente a natureza do pecado 

"original origi-
nado", ensina o Catecismo no mesmo n. 404, com este
importante esclarecimento: "É 

por isso que o pecado
original c denominado 'pecado' de maneira análoga: é
um pecado 

'contraído' e não 'cometido', um estado e
não um ato". E embora próprio a cada um, acrescenta o
n. 405, "o 

pecado original não tem, em nenhum
descendente de Adão, um caráter de falta pessoal". Em
conseqüência deste pecado herdado, nossa natureza hu-
mana não é totalmente corrompida, mas lesada em suhs
forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento c
ao império da niorte, e inclinada ao pecado, com uma
propensão ao mal chamada "concupiscència". Estas se-
quelas do pecado permanecem depois do batismo, já
sem aquela conotação análoga ao pecado.

Mas, anuncia São Paulo aos romanos, "onde o peca-
do abundou, a graça superabundou". E o Catecismo
conclui que a vitória sobre o pecado, conseguida por
Cristo, "deu-nos bens melhores que aqueles que o peca-
do nos havia tirado".

* Bispo de Novo Hamburgo, RS

A síndrome dos vices
ACÍLIO LARA RESENDE *

A Jf uitos brasileiros padecem (pelo menos) de duas sín-
1VX dromes — a do suicídio de Getúlio Vargas, que está
completando 40 anos, e a dos vices. Esta, aliás, é anterior a
Vargas. Mas foi a partir de sua morte que se iniciou a
síndrome dos vices. Refiro-me aos vice-presidentes da Repú-
blica a partir de Café Filho, que se envolveram e ainda se
envolvem em acontecimentos que nos têm deixado em cons-
tante sobressalto.

Márcio Garcia Vilela não quis ou não soube aproveitar-se
das circunstâncias favoráveis que o exercício de importantes
cargos lhe propiciou. Foi quase tudo em seu estado e ainda
rejeitou (recusa que só lhe aumenta o conceito de homem
público que é) a nomeação para o cargo de auditor do
Tribunal de Contas. Pois foi ele mesmo quem cunhou, sobre o
vice, esta frase famosa: "Vice só é útil quando inútil."

Com o desaparecimento de Getúlio, e depostos Café Filho
e Carlos Luz, a salvação do regime democrático deveu-se a
um circunspecto político de Santa Catarina, então vice-presi-
dente do Senado, Ncreu Ramos, que também havia sido
vice-presidente do marechal Eurico Gaspar Dutra. Com ele,
foram realizadas as eleições que fizeram de Juscelino Kubits-
chek presidente da República e de João Goulart vice.

Nereu Ramos, um vice realmente inútil, foi muito útil
quando convocado para o cargo de primeiro mandatário da
nação, numa quadra particularmente difícil da nossa história.
Vale dizer o líder catarinense confirmou, muito antes de sua
existência, a frase cunhada por Márcio Garcia.

Morto Getúlio, já ganhava dimensão nacional João Gou-
lart, que chegou a vice de Juscelino e, depois, de Jânio
Quadros, quando então assumiu a presidência.

Está aqui uma boa oportunidade para a especulação. Sc
Milton Campos, candidato a vice de Jânio, exemplo de
homem público e político, tivesse sido eleito, a história do
Brasil seria outra? Jânio teria renunciado?

Especulações e hipóteses á parte, o fato é que João
Goulart, impedido de assumir, acabou conduzido ao cargo de
presidente de uma República provisoriamente parlamentaris-
ta, que apenas serviu de ponte para que ele mesmo assumisse,
através de um plebiscito, pouco tempo depois, todos os
poderes de presidente da República de um sistema presiden-
cialista.

Jango, um vice que virou presidente, deu no que deu. A
intervenção, francamente liderada pelas maiores expressões
políticas de Minas, provou, quando nada, que "o caminho do
inferno está palmilhado de boas intenções". Pois ninguém
prepara país nenhum para a democracia retirando-lhe, como
fizeram conosco, a liberdade.

José Maria Alkimim, que considerou a renúncia de Jânio
Quadros um ato unilateral, foi vice-presidente de Castcllo
Branco. José Maria, como Nereu Ramos, foi um vice inútil,
razão pela qual deve ler sido muito útil enquanto inútil/Pedro
Aleixo e Aureliano Chaves, para ficar só nos políticos minei-
ros, são os outros dois que chegaram à vice-presidência.
Ambos tiveram suas justificativas e suas circunstâncias para
assumir o cargo. Um, convidado por Costa e Silva, deixou-se
sair do santo estado de inutilidade para liderar a redação de
uma Constituição, que não foi posta em prática, mas serviu de
causa para o seu impedimento. Já Aureliano, numa época em
que se ensaiava a abertura do regime, assumiu a presidência
por mais de uma dezena de vezes, dados os sucessivos impedi-
mentos do presidente. Numa delas, em prolongada enfermi-
dade de Figueiredo, tornou-se um utilissimo vice e, por via de
conseqüência, um dos seus mais cordiais inimigos. Com isto, a
aliança comandada por Tancredo Neves teve, de sua parte,
aval e engajamento irrestritos.

Tancredo e Collor, por sua vez, também nunca imagina-
ram que pudessem ser substituídos pelos vices. Um nem
chegou a assumir. E nos deixou José Sarney, claudicantc e
assustado. O outro, após mil e um salamaleques inspirados
pelos marqueteiros que o cercavam, foi humilhantemente
apeado do poder.

Como a história sempre se repete, os brasileiros não
ficarão livres tão cedo dos seus vices, apesar do enorme e
sincero esforço do deputado Danton Jobim. Sobram-nos,
agora, por exemplo, uma realidade e uma perspectiva.

A realidade é a presença de um ex-vice como presidente.
De quando em vez, ele nos prega um susto, mas sempre pesa
mais o seu lado de cidadão simples e honesto. Se souber se
comportar até o fim, e aproveitar-se da sua circunstância,
passará à história como um governante que, dentre outras
conquistas, foi o responsável pela estabilidade de nossa eco-
nomia. Inquestionavelmente, é forte candidato a estadista e à
glória política.

A perspectiva é a presença do atual candidato a vice na
chapa de Fernando Henrique. A grita inútil, entre tucanos e
não tucanos, foi grande. Se Marco Maciel souber acolher e
compreender o sentido da frase de Márcio Garcia, poderá
desempenhar, adequadamente, o seu papel. E assim, de vice
em vice, o Brasil terá conquistado o seu lugar entre as nações
democráticas do mundo. E com uma vantagem, adquirida
através de longa e sofrida experiência: os vices que não servem
para nada vão sendo descartados mesmo antes das eleições,
como ocorreu agora com três deles. Que Deus nos acompanhe
e ilumine (ou elimine?) os nossos vices!

• Jornalista

jiB
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.1 P
A delecado interino do Tesouro Nacional de Sao Paulo, Joao da Divida Publica sera menor do ;• I' If 18
U Delfino de Padua, passou o final de semana escondido, quccalcuta tecnicos do gover- f 

1M&

I «"v ^o pagar por um titulo da Siderbras, Padua usou o 
^GP^de ^ ^ Fundo eslperavam'contar

Assets, detentor desse titulo, cobrou o pagamento do indice SKpira 
pomiffS vlJH I ilff |H IpF 

'* 
ffiF • 5 '

fjfevisto no contrato. o IGP-DI, superior a 40/o. Obteve da aproximadamente, US$ 1 bilhao, 1^1"®^^ " H
jttiza Marly Ferreira, da 9a Vara da Justiga Federal, uma liminar ainda este ano. 0 levantamento das >» • ' * , , 

'; I . 1 jj> , ->!'•'.• m|.' i;| |•$
obrigando o Tesouro a fazer o pagamento. Padua nao pagou apoes em poder do Tesouro indi- \ - 4 I ? '( ••«*/ 

|r'#
agora esta amea^ado de cadeia. cam, porem, que o fundo devera ' ^ «" Ife"^ ^ ",-1 *1

Nesta segunda-feira, o secretario do Tesouro, Murilo Portu- dispor de, no maximo, US$ 6 bi- 
' 

• v 
f 

. '.'.Viio 
p-i

gal, tenta salvar o assessor das grades. A Procuradoria da lhoes. islL »' I ' "*"£**¦' 1 .• Vio) 0
Fazenda ja informou que o unico jeito c pagar e discutir na Essa constata$ao preocupa al- 1 fm' \ v»- -'#?*?:,? Wl «q p
Justiga a devolugiio. A equipe economica, que ja havia derruba- guns tecnicos, que temem a reagao .. , A! /«»:
do tres liminares do genero. teme, porem, que, ao pagar, esteja do mercado financeiro: um Fundo mHB?- 

9 
t' ' |>J"fa'cilitando 

a vida dos que contestam na Justiga o artigo 38 da lei menor do que o esperado poderia J JSHHh';';
8.880, um dos pilares do piano, que impede corregao monetaria gerar desconfianga em relagao ao ,... 

Pi
ppr indices em cruzeiro real. Uma 

das principals novidades |vps
Z» na regulamentagao do Fundo, em '"'. ggjH^HnjB li^

•'Dura Lex sed Lex' EfeiloRicupero estudo^peia Pr^miox^da^Fa- • , 
* 

: 
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rpir^ 
A Pederagao das Industnas investidores 

que possuem titulos do ; ' 
JS

Tfrt 
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Fazenda, Edgar Proenga Sa^Lmauma campanha com governo possam trocar esses papeis Portugal quer evitar impacto sobre dinheiro em circulofao, e Arida pensa em mgatar titulos ainda este ano 
^ ||

fesa, o inicio do govemo Collor. outdoors divulgando o lema: diretamente por agoes de empresas I I I „ , . . „ . J' * 
|«j|

quando foi moda mandado de "Queremos um Brasil legal. como a Eletrobras e Telebras. 0 ventia de cada lote de agoes. Esse todas as agoes em poder do Tesou- em circulagao , defende o Secreta- -J
; prisiio contra o descumprimento Comprc so de quern da nota fis- tratamento dado as agoes sera deci- texto diria quantas sao as agoes ro que nao sao indispensaveis a rio do Tesouro, Murilo Portugal. ""n( }|^j|

| de liminares da Justiga. Ate o en- pal." As distribuidoras de auto- dido caso a caso e com base em ordinarias (com direito a voto) manutengao do controle acionario, Fundo e uma forma de dar : p|
;j tao presidente do BC. Ibrahim moveisja haviam saido na I'rente avaliagao do mercado, informou ao preferenciais de cada empresa, e co- das empresas federais, como Ele- 11111 destine), claro aos recursos da •«*¦, | c~S

Ens. providenciou um habeas-cor- com campanhas de apoio ao real JORNAL DO BRASIL um tecnico m0.0 governo se desfaria de cada trobr/ls Telebras Banco do Brasil, venda de ativos do g°verno-A ven* ' 
IO

pus preventivo. depots de escapar de quebra, defend® em- do BNDES envolvido na discussao lote. "Esse cuidado e necessario pa- v , do Rio Doce c outras /w/. da de agoes de estatais devc set" :,".;

A P°r P°uco da ™deia- A,Jlllf nao 
presariado. 

-As campanhas do do assunto: "Em alguns casos, ha- ra dar transparencia e evitar con- ' destinada pnontanamente ao pa- ob

i SraC^SI »»»»«*«¦•«•«¦•«». ^ 
«««««. «»««» ,esta50esjudiciais",ccimentaum f. . . . . , e»«»lo da toida , cxplra o Sc-~

SZ&XZZZSZ mailo rata dos cniprcsa- dcrivalivos, conlo.a dofao enj poga- ,ccnic0 da Secrelaria de Planej"- A mclusao das a«oe4as cmp e- crelano dc Polil.ca Econo.n.ca,|j|
to, tsso podt dtc causar um promt- ^n#" mmont-. n nw^Hpnip dn mento (troca; dtreta de.. a$oes por sas no Fundo nao signtfica que elas Winston Frttsch. v?:
ma internaaonal , disse ontem ao ' ' ' , 

titulos 
publicos) ou operagoes no serao vendidas de imediato, ou As minutas de decreto regula- h f.";AJORNAL DO BRASIL. Fiergs, Dagoberto Godoy. mercado 

futuro ou de opgoes". Cabera ao presidente da Repit- mesmo que o governo se descartara mentando o Fundo de Amortiza-
I „ . Lenha na fo°ueira Esse ponto ainda e polemico no blica decidir quais empresas terao delas na redugao da divida interna, gao determinam que nenhuma agao .,.
sj yuerem mais • - governo. Os juristas que assesso- suas agoes incorporadas ao Fundo 0 presidente do BNDES, Persio pode ser vendida por valor abaixo-f. ^
$ Foi bem mais quente do que As liberagoes do^ Ftnamex, ram g economica acreditam de Amortizagao da Divida, que, ao Arida, criador do fundo. deseja u- do alcangado em negociagoes das ^ Ml

eontaram os empresarios a reu- lmha de tinatwiar^nto¦ aoi que 
talvez seja necessario discrimi- contrario do que chegou a se pensar sa-lo, ainda este ano, para reduzir a bolsas de valores. Os tecnicos do m fi'|

ntao entre exportadores e o mi- DbSpaaapo^ q 6 
nar, em decreto, o tratamento dado no governo, nao servira integral- quantidade de titulos publicos em governo pretendem definir, por.-,, ^

i Si SESS sariijn USS145 milhdescslc ana as atoes dc cada estatal incluida no n,cme como las.ro para os lilalos porlaria do niiaistro, que o prcjo v; A
a passaaa. hou\c muiias quetxas rnnrnca^,rn lr|n|njn1l,n Fundo. Assim, se o Fundo tncluir , , . de USb 27 bilhoes. A estabtlidade nitnimo de venda se|a estabelecido UJ pa
t S JpSao'si? 

' ataS 
passado, quando f.caram abaixo agoes da Petrobras, da Vale do Rio ° ,verno ejj 

J ^bHhol econ6mic,a i? facilita oa^gamen- com base no valor alcangado por f. 
gjv i de apoio ao suor. ^ dos USS 60 milhoes. Doce e da Telebras, por exemplo, Para se chegar aos Ubi. 6 bilhoes to e a redugao da divida. O Fundo essas agoes nos 20 ulttmos pregoes-^ ^

I ^ presraente da Assoctagiio dos 
Osmaioresbeneliciadossaoos haveria um texto legal discriminan- previstos pela equipe, os tecnicos permite que isso seja feito sem im- de Bolsa anteriores a edigao do de- p

i Lxportadores. I latm^de^Moraes. 
eXp0rtadores para a Argentina, do, com antecedent, a forma de calcularam o valor de mercado de pacto na quantidade de dinheiro creto de venda. ^ p)

SSera™ imctorl, quf ^ M
com quem queria discutir uma das valor de l)SS 46 nu .(  1 ^ ^
principals reivindicagoes do setor. vendas, no valor dc USS 1..5 mi- i 
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"E eu mesmo, tenho usado so )||

^ que pediu explicagoes sobre de- 
| VOCE NAO VAI BRASiLIA — Com a chegada um talap por mes, enquanto antes 5j|
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INFORME ECONÔMICO
¦ Levantamento mostra que ações somam US$ 6 bilhões, 40% menos que o esperado

Arquivo
SÉRGIO LÊO ' .' WÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊt
FELIPEPATURY ?.» . ,

BRASÍLIA — Criado com o real :• | >| .1';^ 'Mi$r ''' -

para diminuir a divida do Tesouro y; ..
Nacional com a venda de ações de âÊÊÊ^m- 

^

estatais, o Fundo de Amortização •-* WÊki
da Dívida Pública será menor do II *•' WÊÊÈÈ- ' ''
que calculavam técnicos do gover- ,* •*4'. ÉMÉ
no. c enfrenta restrições da área ¦ : -.|||[r^, ¦ ^,, ' a ||.
jurídica do Ministério da Fazenda. f tf- ;,r
Os responsáveis pela regulamenta- f
çào do Fundo esperavam contar .
com ações no valor total de l)S$ 10 ^ÈW:' c>^
bilhões, para permitir a venda de, .\£" |# v w -. -. . 

'L-*. ' •
aproximadamente, USS 1 bilhão, f
ainda este ano. O levantamento das ^: -iJ 

E^s ' •> ar.,«
ações em poder do Tesouro indi- 

' 
-'1^ i 1 v W

cam, porém, que o fundo deverá • W
dispor de, no máximo, USS 6 bi- ' • '

Essa constatação preocupa al- "W
guns técnicos, que temem a reação J|^^_ '
do mercado financeiro: um Fundo , ? $ >f MÊÊÊÊm
menor do que o esperado poderia \ ?'»**<*' JÊBÊÊÊÊ

gerar desconfiança em relação ao .. ãMBÊÊÊm
lastro da divida. 5j ^tBÊm 

X:'; JÊBÊÊBÊÊ
Uma das principais novidades jêéjíl. mm

na regulamentação do Fundo, em I <^EÍ HPl i$ÈÍ!& \
estudo pela Procuradoria da Fa- EBBEBMHHHMbR " ¦ : II ElflEB^Efll '^^1
zenda. será a permissão para que os .' I PwE ^
investidores que possuem títulos do HBBBbBeWH» | *4 ¦ BWEPlPi^* mm -\i

governo possam trocar esses papéis Portugal quer evitar impacto sobre dinheiro em circulação, e Árida pensa em resgatar titutosainacieste ano
por empresas

tratamento dado deci-
caso a caso em

um técnico
discussão

em usaremos
paga-

mercado
Esse ponto no

ram acreditam
que talvez discrimi-

em dado
de cada no

se incluir

Doce por exemplo,
um texto

SÉRGIO LEO

Efeito Ricupero
A Federação das Indústrias

do Rio Grande do Sul iniciou
esta semana uma campanha com
outdoors divulgando o lema:
"Queremos um Brasil legal.
Compre só de quem dá nota fis-
cal." As distribuidoras de auto-
móveis já haviam saído na frente
com campanhas de apoio ao real
que, de quebra, defendem o em-
presariado. 

"As campanhas do
governo se apoiam em uma ima-
gem muito ruim dos empresa-
rios", comenta o presidente da
Fiergs. Dagoberto Godoy.

Lenha na fogueira
As liberações do Finamex, a

linha de financiamento do BN-
DES para exportação que o gover-
no promete aumentar, já ultrapas-
saram USS 145 milhões este ano. c
podem representar o triplo do ano
passado, quando ficaram abaixo
dos USS 60 milhões.

Os maiores beneficiados são os
exportadores para a Argentina,
que fecharam 153 operações, no
valor de USS 46 milhões (foram 87
vendas, no valor de USS 15,5 mi-
lhòes ano passado), As vendas.fi-
nanciádas para o México também
tiveram um boom este ano.

4Dura Lex sed Lex'
A decisão da juíza Marjy Fer-

rcira lembrou ao procurador-ge-
Trt da Fazenda. Edgar Proença
l^ôsa, o inicio do governo Collor.
quando foi moda mandado de
prisão contra o descumprimento
de liminares da Justiça. Até o en-
tào presidente do BC. Ibrahim
Eris. providenciou um habeas-cor-
pus preventivo, depois de escapar
por pouco da cadeia. A juíza não
se comovei "Não se pode despre-
zar um indice que está em contra-
to; isso pode até causar um proble-
ma internacional", disse ontem ao
JORNAL DO BRASIL.

todas as ações em poder do Tesou-
ro que não são indispensáveis á
manutenção do controle acionário,
das empresas federais, como Ele-
trobrás, Telebrás, Banco do Brasil,
Vale do Rio Doce e outras Iwl-
dings.

A inclusão das ações das empre-
sas no Fundo não significa que elas
serão vendidas de imediato, ou
mesmo que o governo se descartará
delas na redução da dívida interna.
O presidente do BNDES, Pérsio
Árida, criador do fundo, deseja u-
sá-lo, ainda este ano, para reduzir a
quantidade de títulos públicos em
poder do mercado — hoje por volta
de USS 27 bilhões. "A estabilidade
econômica já facilita o alongamen-
to e a redução da dívida. O Fundo
permite que isso seja feito sem im-
pacto na quantidade de dinheiro

venda de cada lote de ações. Esse
texto diria quantas são as ações
ordinárias (com direito a voto) e
preferenciais de cada empresa, e co-
mo o governo se desfaria de cada
lote. "Esse cuidado é necessário pa-
ra dar transparência e evitar con-
testações judiciais", comenta um
técnico da Secretaria de Planeja-
mento.

Caberá ao presidente da Repú-
blica decidir quais empresas terão
suas ações incorporadas ao Fundo
de Amortização da Dívida, que, ao
contrário do que chegou a se pensar
no governo, não servirá integral-
mente como lastro para os títulos
do governo em poder do mercado.
Para se chegar aos USS 6 bilhões

previstos pela equipe, os técnicos
calcularam o valor de mercado de

Querem mais
Foi bem mais quente do que

contaram os empresários a reu-
nião entre exportadores e o mi-
nistro Ricupero, quinta-feira
passada. Houve muitas queixas
pela falta de medidas imediatas
de apoio ao setor.

O presidente da Associação dos
Exportadores. Pratini de Moraes,
reclamou da ausência da Febraban
c da Federação das seguradoras,
com quem queria discutir uma das
principais reivindicações do setor,
a criação de uma agência para
seguro de exportação.

Confiança na moeda

reduz o uso dé cheque

Aí|âS|Ípl^ 11111^*- _ -  ...» .- i_,M-y HíaSapl
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Curto-circuito
O presidente Itamar Franco,

que pediu explicações sobre de-
núncias contra o leilão da Escel-
sa, ainda não informou ao dire-
tqr do Programa Nacional de
Dcsestatizaçào, André Franco
Montoro Filho, sua opinião so-
bre as justificativas dos técnicos.
Montoro Filho nem sabia, sema-
na passada, das dúvidas do pre-
sidente. Os responsáveis pela
venda da empresa afirmam, po-
rém, que não haverá adiamento.

"E eu mesmo, tenho usado só xíh
um talão por mês, enquanto antes
do real usava um por semana",-^
diz o gerente de compensação do ,A{
Banco do Brasil, Elisabeto detj»;/,
Carvalho.

Ao contrário do que esperava iifi
a gerência de compensação do"""í
BB, os erros no preenchimento
dos cheques, devido á troca da
moeda, foram poucos. 

"Aguarda-'!#-

vamos muito mais por causa das hJ
//Io

dificuldades de conversão da
moeda", declara Carvalho. •irJf

ISABEL SOBRAL
BRASÍLIA — Com a chegada

do real e a estabilização da infla-
ção, o temor dos brasileiros da
desvalorização da moeda está
dando sinais de que está no fim.
Pelos dados do Banco do Brasil,
de junho a julho, a compensação
de cheques diminuiu em 20,7%.
Em junho, foram 373 milhões, en-
quanto no mês seguinte esse nu-
mero caiu para 281 milhões. Além
disso, as altas tarifas bancárias
são um bom motivo para que as
pessoas estejam andando com
mais dinheiro no bolso.

VOCE NAO VAI

VIRAR AS COSTAS

PRA ESSA GRANDE

OPORTUNIDADE,

VAI ?

Banco Central

Receita Federal 20.140

Banco do Brasil 322.487

Caixa Econômica 277.273

Outros bancos
oficiais

Telefônicas

Sexo no CMN
A recém-criada Comissão

Técnica da Moeda e do Crédi-
to (Gomoc) confundiu os par-
tieipantes da última reunião do
tonselho Monetário Nacional,
que ora chamavam o novo
grupo burocrático de o Co-
ínoc, ora o tratavam como a
Çomoc. Coube ao secretário-e-
xecutivo Clóvis Carvalho eli-
minar o hermafroditismo:1

, "Não é comissão? Então a
partir de agora è só a Comoc'',
tfcgulamentou.

Número de devedores, por credor

? O cadastro de inadimplen-
tes (Cadin) montado pelo go-
vemo ultrapassou este mês os
680 mil nomes. Os devedores
ao setor público inscritos no
cadastro não podem ser mu-
tuários do SFH, ter crédito oji-
ciai, participar de concorrência
e nem vender pura o governo.
Já há telefônicas mandando
quem não paga a conta para
esse cadastro e muita gente
correndo para regularizar a si-
tuação. A Telerj ainda não des-
cobriu esse SPC da burocracia.

Reservas
Edmar Bacha surpreendeu to-

da a equipe econômica lançando
publicamente a idéia de usar as
reservas internacionais para aba-
ter a dívida interna. Ninguém
descarta a proposta, mas a maio-
ria acha que não é assunto para
ser decidido tão cedo. O efeito
imediato de uma medida dessas
seria fazer despencar a cotação do
dólar, já combalida pela entrada
maciça de divisas.

NOSSA PRODUÇÃO

Ê RUIM MESMO

OU SAO AS COPIAS?O maior evento da pequena e média empresa vai
estar 110 Riocentro. A Rio Negócios 9 c a sua

melhor oportunidade de fechar grandes negócios
e ainda conhecer tudo que está acontecendo

no seu mercado, estando bem perto da
concorrência. Além da presença de uma enorme
variedade de empresas nacionais, você ainda vai

poder participar dc um Fórum de Debates e
aproveitar os preços especiais de produtos de

informática na Rio Info 2. Participar
da Rio Negócios 9 é lucro real. Apareça aqui.

A plena carga
: O Leste Europeu e a América

lia ti 11a vêm se mostrando 11111
grande mercado para os fabrican-
tes de máquinas e equipamentos.
A Siemens do Brasil venceu dez
empresas internacionais na con-
çorrència para fornecer hidroge-
íuidores á República Eslovena.
Uma venda de USS 12 milhões.
Outros cinco hidrogeradores. no
valor de USS 46 milhões, foram
vendidos á usina de Yaceretá,
empreendimento binacional da
Argentina e do Paraguai!

RIOCENTRO

DE 23 A 27 DE AGOSTO

DE 14 ÀS 22h.

PELO MERCADO

avaliam consultores da Procurado-
ria da Fazenda e da Advocacia Gc-
ral da União, que haviam rccomen-
dado o veto presidencial.
• Deve ficar para o próximo go-
ferno a conclusão da licitação pa-
ra a conta dc publicidade da Tcle-
brás. dc USS 23 milhões, informa
o presidente da empresa. Adyr da
Silva.

As empresas terão, em breve,
maiores estímulos para investir no
Programa de Alimentação do Tra-
Balhador (PAT). garante o minis-
ijro do Trabalho. Marcelo Pimfn-
lei. que prepara medidas sobre o
assunto.

A lei que proíbe as estatais dis-
(r[buirem dividendos sobre lucros
decorrentes de correção monetária
não passa nos tribunais. É o que

Apresentação: Mareio Ehrlich
Dia 22 de agosto de 1994,
IBAM — largo IBAM. I, Botafogo,
òi Whotav
Patrocínio
HMO G I O V A N N I
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O maior evento da pequena e media empresa vai
estar no Riocentro. A Rio Negocios 9 c a sua

mcllior oportunidadc de fechar grandes negocios
e ainda conhecer tudo que esta acontcccndo

no seu mercado, cstando bem pcrto da
concorrencia. Alem da prcsenga de uma cnormc
variedade de empresas nacionais. voce ainda vai

poder participar dc um Forum de Debates e
aprovcitar os pregos especiais de produtos de

informatica na Rio Info 2. Participar
da Rio Negocios 9 e lucro real. Aparepa aqui.

RIOCENTRO

DE 23 A 27 DE AGOSTO

DE 14 AS 22h.

**01^00 Apoio fromoyio
¦ t \r?. _1 X. " J rrnnjir- BHBH SICRJT4RIA MVMCt/ALDI _pi SEBRAE USIMOLMMINTOlCOndMICO j/\
FLUPEME RJ y3|frocii>ciA r TTOOIOOU «••«.»»

Maiores Informa^oes: (021) 280-6699 / 580-7139
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|'| ta do Peao de Boiadeiro, que come- direlor de eventos da festa. 0 peao ' 
'' '; 

|8w8
gou- no sabado passado na cidade Adriano e um dos que vive de pre- . 

' \ - v ! »* ; >>
& de"Barretos, a 430 quilometros de mios e do patrocinio que recebe de *4 39a versfi0 da Festa do Peao tern no rodeio uma de suas 'matures-atrafdes e este ano contara com doze autenticos 'cowboys' americanos p|
a Saq;Faulo, um dos pedagos mais um frigorifico, 0 Anglo. 

^ V* 

MoPaulo-Car(tosQ°ld^ril0 ^ ' ' N:

s.,j?^Sr^relo"X n
$ de pub!icidadc_ A cota prindpal, de ^jnidos. Na festa dessc ano. 12 au- P ^PRhHr 

^ 
Rl 

120 mil «n prtonlw
RS -30.000, foi arrematada pelo tenticos cowhovs americanos esta- | if .iSmt JTt" 'AtlCtirv t K o c i »""* • £*\"

| 
Bradesco. rao em Barreios. Outro filao de I  ™

| No sabado passado, dia da aber- negocios nos rodeios e o aluguel de L '... . f$M\
;.i tura da festa, o Bradesco langou touros e cavalos para rodeios. Ha CONSUMO ' •

}l um cartao de credito por afinidade, 280 criadores de gado que se dedi- :|g Wll In • '* %Wi
£ em-parceria com o clube OsIndie- cam a essa atividade. Ganham cer- 7\  ; fffl
& pcndentes, que desde 1956 promo- Ca de RS 100 por animal cedido ^¦1 Mi , . milh- . .too ¦' ¦ ts . 

'M

I vem a Festa do Peao de Barretos. cada festa. * fM ...11.™!..° ......!..?!.  ill | f|
M Outras cinco cotas, de US$ 120.000 pu,,;rt ii.nnnpirt vm r- ' ' 'SI - &*jjh

| 
cada: foram vendidas a Chevrolet, JJSeZoSLidos| % 

' 
 J J i||

I Kis 
8 e " ra a festa de Barretos, trouxe 17 M , Wt - 1S0 m|j garratas de relrigerante | B& thWWI!>* animais de sua fazenda, no Mato ? ' '¦ ii  , m&\

1 A Brahma, que tem a exclusivi- Grosso. "Participo de 40 festas co- .1 || Mmii(M„a,MHawh#r. ^ . '$&»

1 dade da venda de cervejas na festa, mo essa a cada ano", diz Junquei- 'mm , 
' ®,  JJ' '

| lancou uma serie especial de cerve- ra ™ S - 1 In ' ' ' $$£•& iqc pm latT mm n Wntinnda fpct-i I , lllllW M 170 mil unidades de sorvete — • mm
1 jas em lata com o logotipo da testa Os rodeios estao se profissionah- • , Um "V •••••••••  -• 1 mk

K do peao. Cerca de 1,4 milhao dessas Hn ta] nnntn nnpenmpram WrWtH 
'/ . Ml. • •

B latinhas estao sendo consumidas, surgir empreL dedladas a organi- Marcelo Murta, promoter, quer trazer a estruturade rodeios dos EUA >,

K alem.de 
y 

milAhao de 'ltrk°l.f zarepromover as "festas de peao". . m

I fae^"C.P Organizadores preparam 
novas atra^oes . 

; 
1

B|i 
fas estarao vazias ate o oniingo carg0 (je uma empresa, a Marcelo BARRETOS, SP — Os organiza- diretos e dois mil, indiretos. Mais 1995. "Sessenta 

por cento dos turis- ram criar gado em outros Estados, ,
que vem. 

Murta Promogoes, que ja coorde- dores da Festa do Peao de Boiadei- de 300 casas da cidade sao alugadas tas brasileiros que visitam o Rio como o Mato Grosso e Goias. A' j , ^
i,t . Negocio — Em seus primor- n0ll! nesse ano, outros tres rodeios ro de Barretos planejam construir, na semana da festa. Como nao ha sao paulistas", diz Fatima Aragao, regiao, a partir dessa cpoca, passotf \ 

' 
>?

dios, nos anos 50 e 60, a Festa do em cidades do interior. ate 1996, um grande parque aquati- onde acomodar tanta gente nos ho- da Riotur. "A festa do Peao 6 um a ser chamada de "California brasi- , 
"y:

Peao de Boiadeiro de Barretos ser- A empresa 0ferece um pacote co (no subsolo de Barretos encon- teis de Barretos, um camping no lugar otimo para divulgar o Rio", leira" - e a festa do Peao de Boia- : |J|
B Via-para reumr empregados de ta- completo de produtos e atragoes, tra-se agua quente), um museu e Parque do Peao recebe cinco mil afirma. deiro foi crescendo a reboque. Em
Bv zendas de pecuana da regiao, que jnc|ujndo.se aj a exibigao dos cinco um hotel fazenda na area de 1 mi- barracas e ha ate quem se hospede A festa do Peao de Boiadeiro 1985, a organizagao da festa d?y, ;
m , ^!fm 

m? ar sua.dcstreza no dos melhores peoes do Brasil e uma lhSo de metros quadrados onde num convento da cidade, o Cidade acontece ha quase 40 anos em Bar- um grande salto: transferiu o ro, !: »
¦I ombo de um touro ou de um cava" trupe com os mais famosos locuto- acontece a festa. O objetivo e atrair de Maria, com capacidade para relos_ mas tomou impu|so a partir deio, que acontecia no centra da ;
K| l0' res e animadores de rodeios. turistas em outras epocas do ano e mais de 200 pessoas. De olho nesse j0 fjna) dos anos 7quando a Barretos, para 0 Parque do Pffl ,

Hoje em dia, no entanto, sobrou Estrutura —"Estamos testan- movimentar a economia da cidade - contingente de turistas, a Riotur regia0 do Noroeste paulista tol- "rea de 1 milhao de metros quadra- • 
|||

K' muito pouco dessa epoca romanti- do no Brasil uma estrutura profis- Que 
exPerimenta fase de baixa montou um estande na Festa do nou-se prospera com 0 plantio da dps na periferia da cidade. Ha cinco | |k;

Wf: ca: afesta transformou-senum sional de rodeios como a que existe desde 0 ano passado, com 0 decli- 
Peao para divulgar o Rio de Janei- laranja e da cana-de-agucar. Boa anos. 0 parque ganhou um estadio 

" 
Wi

wk KiSputadcsporpedesda JegS So^arceloMurto'' ^ 
Fcstedo Peaocna 3.500 em- ro- paz parte de uma estrategia pa- parte dos pecuaristas da regiao aca- de rodeios, projetado por Oscar •

Bi pelo bom motivo de que, no No- n , pregos temporarios em Barretos no ra atrair turistas do Estado de Sao bou vendendo suas fazendas para Niemeycr. com capacidade paia .. ,
»: roeste paulista. as pastagens cede- Quando a testa de Barretos ter- mes de agosto: 1.500 empregos sao Paulo para 0 carnaval carioca de grandes grupos citricultores. Fo- mil pessoas. (F.M.) SM
m ram lugar ao milionario negocio da minar< Murta c,ome«ara a Prom<?" ,, , W
¦§ plantagao e beneficiamento da la- ver um c.rcu.to de rodeios, patroc-   

' W<m- ranja_ nado pela Cervejaria Antarctica, _ . ~ i

m Os pedes que vao a Barretos dis- em cidades turisticas do interior do A. © <***-¦* A Q ®
¦v nutar o nremio nrincinal de USS Estado de Sao Paulo, como Serra   — ¦¦——• '""""ft ZSKSSA : >
K P" .. premio principal, ae upj em.4 «JSr«. iiiHisitHiodeminaseehergia
¦fv 12 mil, sao profissionais do rodeio, Negra e Atibaia. _ , . „ _ ^ „ „.,Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Mlguez de Mello v ,
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Chave el6trica rotativa La eletncode FURNAS ede outras em- I VlflPPIll I no seu I 'eiras, de 09:00 Ss 11:00 horas para a Representa?ao do BNDES em Brasilia: servente, ganjon, ; jte
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- - Centro - RJ., no horario de 09:00 p J . j MUSICA cHilIZADA recebimento das propostas foi adiada para 24/08/94.  , ! j;HI ds 11:00 horas. H J * & informa<;ao Re'uvante Entrega das Propostas: Dia 24/08/94, 14:00h. Local: Av. Rep. do Chile, n» 65, I5 m. • <m i TTS"Diretoria de Admlnistra;So UM andar, sala A, Centro, Rio de Janeiro-RJ. i/lBiSSlllCE(iOS DlSOUe (021) 589-9922 J IS I Q
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OS NÚMEROS DA FESTA

segunda-feira, 22/'8/94 • 13T*NEGOCIOS & FINANÇASJORNAL DO BRASIL
Barretos, SP - Carlos Goldbri

atrai turistas

e eera lucros

A 39a versão da Festa do Peão tem no rodeio uma de suas maiores atrações e este ano contará com doze autênticos 'cowboys' americanos
Sâo Paulo - Carlos Goldbrug 

350 mil turistas

R$ 1,5 milhão de faturamento

R$ 1 milhão em cotas de publicidade

R$ 120 mil em prêmios

3,5 mil empregos temporários

CONSUMO

1,4 milhão de latas de cerveja

1,5 milhão de litros de chope e cerveja

150 mil garrafas de refrigerante

24 mil garrafas de cachaça

170 mil unidades de sorvete

Hoje em dia, no entanto, sobrou
muito pouco dessa época românti-
ca: a festa transformou-se num
grande negócio. Os rodeios já não
são disputados por peões da região,
pelo bom motivo de que, no No-
roeste paulista, as pastagens cede-
ram lugar ao milionário negócio da
plantação e beneficiamento da la-
ranja.

Os peões que vão a Barretos dis-
putar o prêmio principal, de US$
12 mil, são profissionais do rodeio,

PETROBRASPETRÓLEO BRASILEIRO SA

Etetrobrás^ MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello

AVISO DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA CENPES 650-54-3563/94.
Objeto: Fornecimento e instalação de equipamentos para cozinha industrial.Endereço: Cidade Universitária, Quadra 07 - Ilha do Fundáo, Rio de Janeiro • RJ.Valor do Edital: R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais). Critério de Julgamento: Menor
preço. Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias corridos. Abertura das Propostas:26/09/94, às 14:00h„ Prédio 11, sala 11.111. no endereço acima.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA CENPES 650-54-3566/94.
Objeto: Fornecimenlo e instalação de 05 (cinco) Câmaras Frigoríficas e 01 (unia)Antecâmara.
Endereço: Cidade Universitária, Quadra 07 - Ilha do Fundáo, Rio de Janeiro - RJ.Valor do Edital: RS 250,00 (duzentos e cinqüenta reais). Critério de Julgamento: Menor
preço. Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias corridos. Abertura das Pr opostas:23/09/94, às 14:00h.. Prédio 11, sala 11.111, no endereço acima.

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS

NS TP-6051/94 E 6101/94

AVISO DE EDITAL
NS 4264-0031/94

TOMADA DE PREÇOS
FORNECIMENTO DE

SERVIÇOS
Objeto: Serviços e obras visando a
implantação do sistema de automa-
ção de subestações desassistidas:
Elaboração de projeto executivo
completo, fornecimento de painéis,
material avulso, construção civil,
montagem eletromecânica e comis-
sionamento.
Classe Comercial de Serviço exigi-
da: 0.400.11-1.
Nível mínimo exigido: 2.
O Aviso resumido do Edital foi pu-
blicado no D.O.U. de 22/08/94.
Obtenção do Edital e esclareci-
mentos sobre a Licitação na Av.
Marechal Floriano n9 168 - entrada
B-5 - 19 andar - sala 34 - Centro -
RJ, no horário de 09:00 às 16:00
horas.

DIRETORIA TÉCNICA

FURNASCENTRAIS ELÉTRICAS SA
A LIGHT - Serviços de Eletricidade
S.A. torna público que, por razões
de ordem administrativa, foi adiado
o encerramento da TP-6051/94 •
Equipamento Terminal óptico,
constante do Aviso de Edital n9
SSU.A-132/94, de até às 13:00
horas do dia 15/08/94, para até
12/09/94, às 13:00 horas e
TP-6101/94 - Antenas Yagi - Rá-
dio VHF, constante do Aviso de
Edital n9 SSU.A-141/94, de até às
13:00 horas do dia 18/08/94, para
até 12/09/94, às 13:00 horas.
As propostas serão abertas no dia
13/09/94, a partir das 09:00 horas,
no mesmo local.
As referidas Tomada de Preços fo-
ram publicadas no D.O.U. no dia
01/08/94, seção 3, folha 14.439 e
no D.O.U. do dia 04/08/94, seção
3, folha 14.762, respectivamente.
Maiores esclarecimentos, na Av.
Marechal Floriano, 168 - 19 andar

_às segundas, quartas e sextas-
feiras, de 09:00 às 11:00 horas

Diretoria de Administração

Etem*»4s 'f MINISTÉRIOOE MINAS E ENERGIA Eletrobrás
AVISO NS SSU.A-155/94

LICITAÇÃO
TOMADAS DE PREÇOS

FORNECIMENTO DE
MATERIAL

AVISO DE EDITAL
Tomada de Preços N* DRM.0.0007.94

1. Objeto: Prestaçào de Serviços de Lo-
caçáo de 12 (doze) Veículos, sendo: 07
veículos leves com capacidade para 05
(cinco) pessoas ou 400kg, 1.000
cilindradas, sendo quatro (04) com moto-
rista e 03 (três) sem motorista; 01 (um)
veiculo leve. com capacidade para 05
(cinco) pessoas ou 420/450kg, 1.600
cilindradas, sem motorista; 03 (três) ve-
iculos leves, 1.600 cilindradas, capacida-
de para 09 (nove) pessoas ou 1.000kg.
sendo 02 (dois) com motorista e 01 (um)
sem motorista; 01 (um) caminhão 3/4,
4.000 cilindradas com carroceria de ma-
deira, sem motorista, para atendimento
dos serviços do DRM.O, LAWIE.O e
DSEL.O. quando em viagens pelo siste-
ma elétrico de FURNAS e de outras em-
presas afins, localizadas na Usina de
Furnas. Estado de MG
2. Obtenção do Edital: Departamento
de Produção Minas - DRM.O. Rua La-
vras. 288 - Furnas - MG, no horário de 8
as 11 horas e de 13 as 16 horas,
3. Maiores intor mações no DiarioOficial
da União de 22.08.94.

Objeto:
Estação rádio VHF
Conector para cabo coaxial
Fac Simile
Cabo Coaxial
Estação repetidora rádio monoca-
nal/sistema 1, 2 e 3
Estação rádio UHF
Multímetro, medidor multifunção,
termo-higrometro, cronômetro, Hl-
POT, variador de tensão
Chave desligadora à óleo 15 KV
Para-ráios 120 KV
Carregador estático de baterias
Chave elétrica rotativa
Conjunto de ferragens em chapa de
aço
Coluna de concreto
Banco de bateria
Caixa de medição
Conector tipo T
Conector e corona Bel 1
Transformador de potêncial e
Transformador de corrente
Contator tripolar
O Aviso resumido do Edital foi pu-
blicado no D.O.U. de 22-08-94.
Obtenção do Edital e esclareci-
mentos sobre a licitação na Av.
Marechal Floriano, 168 - Mesanino
- Centro - RJ., no horário de 09:00
às 11:00 horas.

Diretoria de Administração

FINAME
BNDES/ BRASIL \UMlAO DE TODOS BNDESPAR

AVISO DE LICITAÇAO

TOMADA DE PREÇOS 04/94
OBJETO: Contratação de empresa prestadora dos seguintes serviços
para a Representação do BNDES em Brasília: servente, garçon,
auxiliar de transporte e assistente administrativo.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 08 de
setembro de 1994, às 15:00 horas na Representação do BNDES em
Brasília, situada no Setor Bancário Sul - Conj. 1 - Bloco E - 138 andar
- Brasília - DF.
EDITAL COMPLETO: À disposição dos interessados nos endereços
abaixo:
Avenida Chile, 100 - 3® andar, sala 365 - Rio de Janeiro, RJ, das 14:30
às 17:30 horas, tel: 021-277-7070.
Setor Bancário Sul - Conj. 1 - Bloco E - 13S andar - Brasília - DF, das
14:00 às 17:30 horas, tel: 061-322-6251. Rio de Janeiro, 18 de agosto
de 1994. Dayse Polatschek V. de Mendonça Lima - Gerente Executiva
de Licitações.

Viagem

PETROBRASPETRÓLEO BRA3LEIR0 SA

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Departamento de Perfuração
AVISO DE ADIAMENTO

CONCORRÊNCIA DEPER-105.0.010.94.9
Objeto: Com relação ao Edital, publicado no D.O.U. em 30/06/94, para
contratação de afretamento de embarcações de apoio marítimo para operação em
toda a extensão da Plataforma Continental Brasileira, comunicamos que a data de
recebimento das propostas foi adiada para 24/08/94.
Entrega das Propostas: Dia 24/08/94, 14:00h. Local: Av. Rep. do Chile, n' 65, I5
andar, sala A, Centro, Rio de Janeiro-RJ.

Comissão Especial de Licitação
Departamento de Produção Minas
DRM.O

MUSICA CIVILIZADA& INFORMAÇÃO RELEVANTE
ClassificadosSATURNO

Cl
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Governo feme reajustes de salaries , 
j|

If ¦ Industria automobilistica diz que produtividade nao absorve reposigao da inflagao fe
£i| felipepatury industrias. Na epoca, as empre- lPC-r ^ FlPE/lPC % DIEESE/ICV % :r'..V

sas so concordaram com o au- Ju,w  608 *w
:+:\ BRASILIA — As reivindica- mento porque pretendiam re- »-r™^v Ha,°  4y0 Hai0  ^ » A"-.'HB 1 • • Hivi.iv/ IGPM/FGV % Junho 50.75 Junta 5071

$5es salariais dos metalurgicos passar o percentual para os pre- — Julll0  695 Ju!h0  7.59 to::; Btt
2b setor automotivo estao colo- 90s dos carros. Essa intenpao Mai°  «*  mi* *«¦*»*«¦»  m$$99

V.I cando os tecnicos do governo provocou a irrita?ao do presi- SZZII «oo "pS  ixm En,u™ses  «>w10< h:s,
£Hi alerta. Os sindicatos preten- dente Itamar Franco, que amea- m to
3fim obter um aumento de 90U romper 0 acordo. IWPICADORES
6,08%, ja no proximo mes, refe- IPI — Em levantamento :M 

'i I 
Wk IWPC/iboe  BIN0108  RS060I3.  SJsBuli

M ^nte 
ainnagaodejulho,_medi- respeito do Imposto sobre Pro- ¦fW ' 

£»= « 5» SfcS* 
W8ap0^'v! 

H
da pelo IPC-r, e em reurnao da dutos Industrializados (IPI), co- BHRTJLI $ ILM . n«PP' ¦"» r_K u»oiw  r$o.bh isjjfouoiMiJ; 9»mmib-'-" j£s'<
eamara setorial, na ultima se- brado sobre os automoveis, a ^pi| iRS£3£ tnS Jill: 3,S' S"' 

'JU\ 
V&

Wfana, os dirigentes da Associa- Receita Federal identificou que - I /, ETTITfflRFTFTIl
•"• 
\i &o Nacional de Fabricantes de 0 aumento dademanda por car- 4 rlil ilill liilmliik ¦ 1M

,,/J Veiculos Automotores (Anfa- ros populares compensou as I % : J: : am Maio3105  CB$tt,'534JS S S"'!'! rll
il4 Wa) e do Sindicato da Industria perdas provocadas pela redu?ao / H 

'$ 
/ m»»m W

&« 3e Autopegas (Sindipegas) ale- da aliquota do tributo para . /J RS&1 fcSS ' 
mlk" 1 "L :• /». • BIH^H^I^I^BBiHIIHH AflOSlO R$ 64,79 AflOStO  4.4606 4.7108 t.h i .

wain que nao tern conduces 0,1%. De acordo com a pesqui- I SI |ix  mmmmtWtCrWffWfllTTTn 14
[7*1 de compensar a reposigao sala- sa, em marco do ano passado, '' / : BH Residenciai . M-

Sal com o aumento da produti- quando o IPI foi reduzido, a HHHHHR km*. $ttM /*mKL. ipcA X'"^3006 
94 SmZ-wu-m ^

;40 wdade. Eles tambem conside- arrecadagao do setor equivalia a Ricupero ameapt liberar importagao de populares se o Agio continuar *wial. . ||i4^3 
da2J0®  miK> wml4

yj. | ram que esse seria um preceden- Rjjl 59,4 milhoes, e, em junho ouadrimesirai 4,3249 6,4903 ¦ Fa-.oroisrioparaApiicacaodejurositbinoscwtratwdes«guros. v-' >

[M te para que os trabalhadores ti- deste ano, chegou a R$ 82 mi- rmrflimn atanara omn Comiircial M
|p| 

vessem reajustes mensais, que, lhoes. IjOVCrilO dldtdid dg1U J* km f||
na pratica, trariam de volta a Para 0 coordenador de Aire- ' 

sAo PAULO — O ministro da nao esta preocupado com a amea- ^a' 4Sq 5»™ Ao90St0 ,T.„|®f8mbro Ig-M1-
/'• 1,1 Hidexaijao e contrariariam 0 cada<;ao da Receita Federal, Jo- Fazenda, Rubens Ricupero, amea- ca:"As quatro montadoras de car- ouadrimesirai 3^1054 4,'oaM 2oZZZZrZZZ."3]5828 ji6Z".].Z J"';
)| Piano Real. O governo so admi- & Alves da Fonseca, os nume- ?ou liberar a importa?ao de carros ros populares no Brasil - GM, S 1;
$• '•?£ $L 0 aumento se as industrias ros coletados no ultimo mes in- populares caso as montadoras e re- Ford, Fiat e Volkswagen — sao as 

absorverem 0 reajuste nas suas dicam que houve uma recupera- vendas nao resolvam logo 0 proble- maiores produtoras de carros mil pt*
margens de lucro. Qao do IPI dos automoveis aos ma <ja cobranga de agio. Durante a cilindradas no mundo e serao essas 
ui "E um momento de preocu- niveis historicos. grava?So do programa Roda Viva, mesmas que irao importar, caso SECRETAR1A DE ESTADO ~;',Y '?

' 1 pa^ao, porque 0 repasse teria A retomada comegou em no- no sabado, Ricupero nao informou governo libere a importagao desses DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS ¦ 
p<5

r-¦"'* um efeito nerverso sobre a infla- vembro, quando a arrecadgao de onde viriam os carros, mas fri- modelos", disse ele. Em sua opi- concessao de licenqa '

Gsn» avaliou 0 secretario de do tributo chegou a R$ 84 mi- sou que e grande a oferta de diver- niao, 0 problema do setor nao e serveng-civilsan s/a - empresas associadas de enqenharia tomapiM? M

<M Folitica Industrial, Antonio Ser- lhoes. No mes seguinte, houve sos modelos no mercado interna- dificuldade de as montadoras pro- ?^rede n? ro^com^affi/de 365 dias paraa pradugab M
^ r,-> gio Martins Pouco antes do uma queda para R$ 37 milhoes Clonal. duzirem OS veiculos de nul Cllindra- de concreto betuminoso usinado a quentena Estrada dos Bandeirantes, 13.8 W f J
\m Uinr;imento do real os trabalha- e, desde entao, os impostos so- No entanto, 0 vice-presidente das, mas a grande diferemja de pre- - Vargem Pequena. municipio do Rio de Janeiro (E-07/200426/94). f*
S .j ifores reivindicaram um aumen- brc os carros nao fleam menores para AssuntosCorporalivosdaAu- 5o que existc entre o carro popular J"

to de 19%, que foi aceito pelas do que R$ 47,6 milhoes, lolatma, Miguel Jor8e, afirmou que eosoutros. I 
&
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k^ll Vale do Rio Dooe 3

II A r^llll Companhla /JSSfeX m,NIst6riodeminaseeneroia ^ ||
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^1 AVISO DB LEIL^JNTCRNACIONAi?Ip^10.0.039.94.2 /MINISTtRIO OE MINAS E EHEROIA J^JTIBSSSSS^SRaSf&rSJSESSSSKSlS^'^T*^*'.*'^* 
IlHgjpl A PETROBRAScomunicaque allenarSseu navlopetrolelro"AMAZONAS",de28938 SUPERINTENDENCIA DO PORTO a) aumsntou sua participagao aciondria no capital da Companhia Sideriirgica de, '

toneladas de porte bruto, mediante leilao Inlernaclonal, a ser reallzado em 21.09.94. Aviso de Adiamento Tubarao- CST, de 13,69% para 20,29% em agoes ordinaries e de 22,14% para m
as 10:00 h, na sede da Frota Nacional de Petrolelros (FRONAPE), localizada na Rua Tomada de Prefos CPUSUPOT - 21/94 25 26% em acoes prelerenciais daclasse A, na datade 19/08/94.

R ' Carlos Seidl 188, Caju, Rio de Janeiro. Adiamento da entrega das propostas para 06/09/94. (Mais informagoes no DOU b> 'a 
partiCjparao da Companhia no capital total passou de 19,05% para 22,19%

i O navlo podera ser visltado no perlodo de 24.08.94 ^ 16.09.94. de 22/08/94).  tendo a operagao representado o montante de R$ 27,5 milhoes. . ^Para marcar vlsita ao navlo, obtencao do Edltal completo ou maiores inlormagoes . mai0ra0a0 se deu atrav6s de cr6ditos detidos pela CVRD junto a outros' 4K
entrar em contato com a FRONAPE/DISUP, sala 331, no endere?o aclma  a 

mapragao se aeu dircvet. u« h , „ m
menclonado ou pelo fax ns: 021-580-5715 e telex 021-22286 ou 021-36148. d) a CVRD Bozano e Unibanco detinham 60,9% do capital ordinario e 75,8% dou, 'iV.;

ml ,;p Pre9° nnlnimo de venda esta estabeleddo no Edltal completo.  
f 

"N 
Spital preferenc^ aciondria que"nao sera modificada erp^. |a  GOVERNO razao da operagao em questao. . H

Wi h'3  m RAHIA e) esta operagao nao implicou alteragao naestrutura administrative da sociedade. ^
EK'M a DCTonnSA'C DHnlM n Acordo de Acionistas celebrado entre as partes passou a produzir eteito. ^ ^
iill JB& Q ISSoS GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Anastdcio Ubaldino Fernandes Filho ||
mm •¦ /isz£\ — SECRETARIA DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICA(0ES — SETC Diretor de Relagoes com o Mercado. ^ 

pMINISTTRIO DE MINAS E ENERGIA I DEPARTAMENTODE ESTRADAS DER0DAGEM DA BAHIA — DERDA I
Rf w Dislrlto de Perfura^ao do Sudesie EDITAL DE TOMADA DE PREQ0S N4 014/94 Lw
KM AVISO DE LICITAQflES AVISO DE LICITAQAO ^

TOMADA DE PRECOS N° 136.98.1374/94. O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA BAHIA. atrav6s da Comissao Perma- ^
Kinmw L ^ Dorfiiroran io 1M" nente de Licitapdes devidamonte autorizada pelo Diretor-Geral conforme Portaria n° 595/91, wUVbRCNVObjeto. Aquisigao de Broca de PerturaQao 12 1/ . fa2 saber aos interessados quo far6 realizar Tomada de Pregos para Contratapao de empresa W\fK DAUIAK • fj'rj * TOMADA DE PRECOS NQ 136.98.0421/94-04. especializada, para prestagao de servigo de transporte do 890 (oitocentos e noventa) toneladas ft#S% DIU1IM ¦>)& £>¦
|4f robielo^quisipaode Materials para »d. d. Aaosllnho COOTO DO - rAlmlMirllriSre cPTr IEnderego para consulta e/ou obtencao dos Editais. DPSE/SECOM Av. Ellas Agostinho, 1994, na sala de reuni6es da Diretoria Geral do DERBA, no 2° andar de sua sede, situado no SECRETARIA DE ENERGIA. TRANSPORTES E COIVIUNICA^OES — SETC
PUP 665 - Imbetiba - Macae/RJ, ale as 14:00h. Edificio do DERBA, Cenlro Administralivo da Bahia, municipio de Salvador/Bahia. Os interos- nritnDTIIMrNTO DP FSTRADfiS DE RODAGEM DA BAHIA — DERBA tir> An.,icinor,- rc 1 n nn (Day roaiQ^ Rnrnhimnnta das documentacoes e sados poderao obter o Edltal ap6s a efetivagSo do recolhimento da quantia RS 25,00 (vmte ULrllKIJIIIlLniU UL LalllnViia UK* nuunuxiifi un. ...
IS PreQoparaAquisigao.RS 10,00 (Dezreais). Hecebimenio das aocumemaqoes e cinco reals), esolicitaresclarecimentos junto s Comissao PermanenteMde Licitagoes, na sede do FniTBT. 1)F CONCORRlNCIA N° 013/94R'toSS Propostas: Dia 05/09/94 as 14:00h no endereqo acima. DERBA, nosdias uteise no hor6rio das 13 &s 19 horas, apresentando prova de sua habilitagao LIHIHli UL tunLUnn n / ^R® poderaoparticipardestasllcHaQoesapenas as empresas cadastradasnaPETROBHAS legal para representar a empresa concorrente. AI/IQO DE LICIT AC AO rrDara os obietos da Tomada de Precos ou que lograrem cadastramento com entrega Salvador, 4 deagostode 1994 DEMAIS MEMBROS MWlOV VB I.IV#l ¦ - t/( ,V.Wh:ST<w« *\ , ' nQrQ tal ata na <»roR\ nntp^ rinHalflllmiteDara Paulo Porto Maciel Gil Ruy Lemos Couto O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA BAHIA, atravos da Comissao Permq- ,w:
mM$ dos documentos necessarios para tal ate 03 (tres) dias antes da data limiie para Presidente da Comissao GuilheVme Jos6 Berenguer nente de L.£itag5o dovidamente autorizada polo Diretor-Geral conforme Portaria n« 595/91. fj f,entrega das propostas. Roberto Barreto Pereira qahor ans inforossados auo far6 roalizor Concorrdncia para Contratagao dos sorvigos do ^

recuporagao da Rodovia BA.757, trocho Lago do Batata-Rodoleiro, subtrecho Lage doij.
«• Batata-Ouroldndia, nn extensao de 36,00 km. Os recobimontos das propostas dar-so-a as l b •

K&vTO? CPC hnrac Hn Hi.i nn Hp Qfitomhm rin 1994. na sala do reunioos da Diretoria Geral do DERBA, no 2' jy f,P
K^"^1 pn andar do sua sodo, situado no Edificio do DERBA no Contro Administralivo da Bahia municipio .r(
Kr*>^g* do Salvador/Bahia. Os interossados podorao obter o Edital ap6s a efetivagao do rocolhimonto i. W

a mmm ¦¦¦¦% A Wl da quantiaRS 50,00 (cinqiionta reais), e solicitor osclarecimontos junto ai Comissao Permanontej ^
U|7 ^ SECRETARIA DE EHEHGIA, TRANSPORTES E COMUNICAQOES I prova do sua habilitagao legal para represontar a omprosa concorronte. ^9

Paulo Porto Maciel_  GH Rt»y Lomos Couto 
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IMIflfl I 1 _ irl Objeto: Servi?os de limpeza e lavagem de caixas
I to 1 » ¦^¦¦AM mihaI subterraneas nas areas das Regioes Capital-Centra (OCC); jS

Kn^4 If I A PE DA Bib R JR if OA ALTO I N°rte (OCN);Sul(OCS);lnterior-NorteFluminense(OIN)eSulwi
m ^ Todosos IV ¦ WIml Blm W w#* ¦ ¦ Fluminense (OIS).Tipo de Licitagao: Menor Prego.ParticipaQao: "r^

Z m \iJ ?ncul«w I Cadastrados naTELERJ.ou em qualquer Empresa do Sistema ,
Ki# I TELEBRAS a nfvel nacional, com Certificado de Registro',''

1 
^5^ .1 I Cadastral (CRC), atualizado, com codigo: EJ03 ou E003 ou

... I EP03 ouBB13. Local, dia e horario de recebimentoe entrega , j
R^li I dos envelopes: Av. Presidente Vargas, 2560, 109 andar, sala ,v

I 1.014, Cidade Nova , Rio de Janeiro - RJ, 06/09/94 &s 09:00 "

Rfofe I horas. Local e horario para informagoese obtencao do Edital:
¦«| I Av. Presidente Vargas, 2560,10sandar, sala 1016 "C", Cidade

- I Nova, Rio de Janeiro - RJ, das 10:00 hs 11:30 e das 13:00 .

RtvJ?< I 15:30 horas. Valor do edital: R$ 5,23 (cinco reais evintee tres
I centavos). Regimento: Lei n9 8.666 de 21/06/93, publicada no
I Diario Oficial da Uniao de 22/06/93 e alteragoes posteriores.

RI I AVISO DE LICITApAO ¦ CONCORRENCIA N2 DO-

feS I Objeto: Prestagao de servigos de manutengao e
I instalagao em sistema de infraestrutura predial nos pr^dios

W : ¦ , I naill IIA#i 1IAIH BAIVA I pertencentes as Regioes de Operagoes Capital-Centra (OCC)11
RM I PARA VOLE VUAK ISAIAU* e Capital-Sul (OCS). Tipo de Licitagao: Menor Prego. Sessao

I _ , . « .. I de entrega dos envelopes: 22/09/94 &s 14:00 horas. Local e -
7 (Rnmc I Fique sabendo em 11150 as condigoes do transito do 

hor^rio para informa?oes e obtengao do Edital: Av. Presidente 1 &
B: ynipO 

~ JjUTTOS B Rio de Janeiro ouvindo o Reporter Aereo JB/Banerj. Vargas, 2560,109 andar, sala 1016 "C", Cidade Nova, Rio de
WK0& ISPVSWSVSVSfSi I DiariamentenasradiosJBFM,adadeFM,FM105eTropicalFM. Janeiro - RJ, das 10:00 as 11 ;30 e das 13:00 as 15:30 horas. !"

s ItCKftSWltlll I <-rr^- MBB | Valor do Edital: R$ 3,86 (tres reais e oitenta e seis centavos).
H'/ 

'l1? 
R BAWERJ I Regimento:Lei n9 8.666, de 21/06/93, publicada no Diario Oficial
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Governo teme reajustes de salários

IPC-r

üs| BRASÍLIA — As reivindica-
?8es salariais dos metalúrgicos
SÒ setor automotivo estão colo-
cando os técnicos do governo
ttti alerta. Os sindicatos preten-
3êm obter um aumento de
6,08%, já no próximo mês, refe-
fênte à inflação de julho, medi-
fjf pelo IPC-r, e em reunião da
câmara setorial, na última se-
tffana, os dirigentes da Associa-
ção Nacional de Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfa-
Wa) e do Sindicato da Indústria
(Se Autopeças (Sindipeças) ale-
garam que não têm condições
Hè compensar a reposição sala-
ruil com o aumento da produti-
vidade. Eles também conside-
ram que esse seria um preceden-
te para que os trabalhadores ti-
vessem reajustes mensais,- que,
na prática, trariam de volta a
Hidexação e contrariariam o
Plano Real. O governo só admi-
f£ o aumento se as indústrias
absorverem o reajuste nas suas
margens de lucro.
«m| "É um momento de preocu-
gâção, porque o repasse teria
um efeito perverso sobre a infla-
ção", avaliou o secretário de
Política Industrial, Antônio Sér-
gio Martins. Pouco antes do
lançamento do real, os trabalha-
pores reivindicaram um aumen-
t.o,de 19%, que foi aceito pelas
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Governo atacara agio

SÃO PAULO — O ministro da não está preocupado com a amea-
Fazenda, Rubens Ricupero, amea- ça:"As quatro montadoras de car-
çou liberar a importação de carros ros populares no Brasil — GM,
populares caso as montadoras e re- Ford, Fiat e Volkswagen — são as
vendas não resolvam logo o proble- maiores produtoras de carros mil
ma da cobrança de ágio. Durante cilindradas no mundo e serão essas
gravação do programa Roda Viva, mesmas que irão importar, caso o
no sábado, Ricupero não informou governo libere a importação desses
de onde viriam os carros, mas fri- modelos", disse ele. Em sua opi-
sou que é grande a oferta de diver- nião, o problema do setor não é a
sos modelos no mercado interna- dificuldade de as montadoras pro-
cional. duzirem os veículos de mil cilindra-

No entanto, o vice-presidente das, mas a grande diferença de pre-
para Assuntos Corporativos da Au- ço que existe entre o carro popular
tolatina, Miguel Jorge, afirmou que e os outros.
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IGP IGPM

Agosto Agosto
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SECRETARIA DE ESTADO
DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS < ,f-[

CONCESSÃO DE LICENÇA
SERVENG-CIVILSAN S/A - EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA torna púW
blico que recebeu da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente -FEEMA
a Licença de Instalação n.° 092/94 com validade de 365 dias para a produção
de concreto betuminoso usinado a quente na Estrada dos Bandeirantes, 13.840'
- Vargem Pequena, município do Rio de Janeiro (E-07/200426/94).

Companhia
Vale do Rio Doce

PETROBRAS
PETROLEO BRASILEHO BA Companhia

Vale do Rio Doce
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Frota Nacional de Petroleiros
AVISO DE LEILÃO INTERNACIONAL N° 310.0.039.94.2

A PETROBRAS comunica que alienará seu navio petroleiro "AMAZONAS", de 28938
toneladas de porte bruto, mediante leilão Internacional, a ser realizado em 21.09.94,
às 10:00 h, na sede da Frota Nacional de Petroleiros (FRONAPE), localizada na Rua
Carlos Seidl 108, Caju, Rio de Janeiro.
O navio poderá ser visitado no período de 24.08.94 à 16.09.94.
Para marcar visita ao navio, obtenção do Edital completo ou maiores informações
entrar em contato com a FRONAPE/DISUP, sala 331, no endereço acima
mencionado ou pelo fax ns: 021-580-5715 e telex 021-22286 ou 021-36148.
O preço mínimo de venda está estabelecido no Edital completo.

/ BRASIL \ ———————
/ união de todos \ MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO
Aviso de Adiamento
Tomada de Preços CPL/SUPOT - 21/94
Adiamento da entrega das propostas para 06/09/94. (Mais informações no DOU
de 22/08/94).

GOVERNO
DA BAHIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES — SETC
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA BAHIA — DERBA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N» 014/94

AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA BAHIA, através da Comissão Perma-nente de Licitações devidamente autorizada pelo Diretor-Geral conforme Portaria n° 595/91,faz saber aos interessados que fará realizar Tomada de Preços para Contratação de empresaespecializada, para prestação de serviço de transporte do 890 (oitocentos e noventa) toneladasde produtos asfálticos para atendor os serviços de pavimentação na 8a S/C, semi-anel docontorno de Itabuna. O rocebimento das propostas dar-se-ã às 15 horas do dia 25 de agosto de1994, na sala de reuniões da Diretoria Geral do DERBA, no 2o andar de sua sedo, situado noEdifício do DERBA, Centro Administrativo da Bahia, município de Salvador/Bahia. Os interos-sados poderão obter o Edital após a efetivação do recolhimento da quantia R$ 25,00 (vinte ecinco reais), e solicitar esclarecimentos junto à Comissão Permanente de Licitações, na sede doDERBA. nos dias úteis e no horário das 13 às 19 horas, apresentando prova de sua habilitaçãolegal para representar a empresa concorrente.
Salvador. 4 de agosto de 1994 DEMAIS MEMBROSPaulo Porto Maciel Gil Ruy Lemos CoutoPresidente da Comissão Guilherme José BerenguerRoberto Barreto Pereira

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Distrito de Perfuração do Sudeste

AVISO DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N» 136.98.1374/94.
Objeto: Aquisição de Broca de Perfuração 12 1/4".
TOMADA DE PREÇOS N" 136.98.0421/94-04.
Objeto: Aquisição de Materiais para rede de transporte de informação.
Endereço para consulta e/ou obtenção dos Editais: DPSE/SECOM - Av. Elias Agostinho,
665 - Imbetiba - Macaé/RJ, alé às 14:00h.
PreçoparaAquisição:R$ 10,00(Dezreais).Recebimento das documentações e
Propostas: Dia 05/09/94 às 14:00h no endereço acima.
Poderão participar destas licitações apenas as empresas cadastradas na PETROBHAS
para os objetos da Tomada de Preços ou que lograrem cadastramento com entrega
dos documentos necessários para tal até 03 (três) dias antes da data limite para
entrega das propostas.

Office B >y
(Mensal)

TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S.A.Empresa òoSiitemaTetebrás
' BRASIL\
UNIÃO DE TODOS MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N'
DO-025-033/94

Objeto: Serviços de limpeza e lavagem de caixas
subterrâneas nas áreas das Regiões Capital-Centro (OCC);
Norte (OCN); Sul (OCS); Interior-Norte Fluminense (OIN) e Sul
Fluminense (OIS).Tipo de Licitação: Menor Preço.Participação:
Cadastrados naTELERJ, ou em qualquer Empresa do Sistema ,,
TELEBRÁS a nível nacional, com Certificado de Registro;¦'
Cadastral (CRC), atualizado, com código: EJ03 ou E003 ou
EP03 ou BB 13. Local, dia e horário de recebimento e entrega :
dos envelopes: Av. Presidente Vargas, 2560, 10a andar, sala fV
1.014, Cidade Nova , Rio de Janeiro - RJ, 06/09/94 às 09:00 "

horas. Local e horário para informações e obtenção do Edital: ^
Av. Presidente Vargas, 2560,10®andar, sala 1016 "C", Cidade
Nova, Rio de Janeiro - RJ, das 10:00 às 11:30 e das 13:00 às ^
15:30 horas. Valor do edital: R$ 5,23 (cinco reais e vinte e três 'r

centavos). Regimento: Lei n9 8.666 de 21/06/93, publicada no 'f_

Diário Oficial da União de 22/06/93 e alterações posteriores.

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Ns DO-
011-048/94

Objeto: Prestação de serviços de manutenção e
instalação em sistema de infraestrutura predial nos prédios
pertencentes às Regiões de Operações Capital-Centro (OCC)11
e Capital-Sul (OCS). Tipo de Licitação: Menor Preço. Sessão
de entrega dos envelopes: 22/09/94 às 14:00 horas. Local e
horário para informações e obtenção do Edital: Av. Presidente !'J
Vargas, 2560,109 andar, sala 1016 "C", Cidade Nova, Rio de '¦>[

Janeiro - RJ, das 10:00 às 11 ;30 e das 13:00 às 15:30 horas. >r.
Valor do Edital: R$ 3,86 (três reais e oitenta e seis centavos).
Regimento:Lei n9 8.666, de 21/06/93, publicada no Diário Oficial
da União de 22/06/93 e alterações posteriores.

Todos os
encargos
inclusos.

PARA VOCE VOAR BAIXO
Fique sabendo em primeira mão as condições do trânsito do
Rio de Janeiro ouvindo o Repórter Aéreo JB/Banerj.
Diariamente nas rádios JB FM, Cidade FM, FM 105 e Tropical FM.

Cjrupo - Carros
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I j8ilNAL DO BRASIL CIDADE segunda-fcira, 22/8/94 m
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I Presidente do TRT tem 

'kit 

autopromo^ao' |

m m Em defesa a Justiga Federal, Mello Porto alega que showmicios tem objetivo de 
4dar 

a publico o que se realiza' naquele tribunal

If f'Kit necessidade' - A bio- do presidente do TRT ainda M

grafia faz parte do que pensava-se estampado em milhares de adesi- T * 1 • , l , 1 • 1 ;
P ser 0 kit autopromofao de Mello yosdecarrosquetrazemoslogan: JU1Z ClaSSlSta CettC tranSDOrtC DSTa aS SOleillttaCieS fa
m Porto. Atraves de sua defesa, en- Mello Porto: Respeito a Lei . ff pi

tretanto, descobre-se agora que plastico e encontrado na maioria "Declaro que desde que assumi fessa que depende de subsidios de ramaserproibidospelajuizaMar- Associagao Carioca de Advogados
jM todo este aparato e 0 kit necessi- dos carros com vaga cativa nas 0 cargo dejuizclassista do Tribunal donos de empresas de onibus para cia Helena Ribeiro Pereira Nunes, Trabalhistas para confecionar umq M
Hp tlcide de dar conliecimento ao pi'tbli- imedia$oes do TRT. Regional do Trabalho passei a ce- realizar seus eventos, como fica a da 6° Vara Federal. A magistrada, faixa com 0 nomc de Mello. Kg
Wfj] eo[ Faixas com'seu nome, placas der transportes de onibus para as isengao na hora dejulgar uma cau- porem, voltou atras, liberando os A responsabilidade pelos trans-1

| 
'A 

biografia foi editada pela com suas maximas — semprc ex- solenidades proniovidas pela cor- sa trabalhista de urn motorista de showmicios. Ela alegou que 0 juiz portes mostra contradigiio com tfM
pll Associagao dos Juizes Classistas, postos nos palanques — e um te." Assinada pelo presidente do onibus? Isto mostra 0 nivel de etica apresentara "Carta tiocumentagao" documento do sindicato patronai If

mas, neste caso, Mello Porto nao programa semanal de televisao Sindicato das Empresas de Trans- do homem que preside a Justiga do provando que 0 dinheiro dos even- de onibus de Nova Iguagu, mas isto
|i )o"de usar a desculpa de que as completam a parafernalia da au- portes de Passageiros de Nova Trabalho no Rio", indigna-se 0 ad- tos nao sai dos cofres publicos. A nfto foi levado em conta. Viveiros M

>egas de seu kit sao doagoes de topromogao. Contra todas as evi- Iguagu, Narciso Gongalves dos vogado Luiz Paulo Viveiros de unica cifra citada, entretanto, e de de Castro pedira rcconsideragiio da fl
W& "ahiigos" e, portanto, nao one- dencias, entretanto, Mello Porto Santos, a declaragao faz parte da Castro, que representa 0 radialista RS 87,40, que consta de um recibo decisao de liberar os showmicios.
Hgt am 0 erario publico. Como juiz, defende-se com uma unica frase: defesa que 0 juiz Mello Porto entre- Jose Paulo Lopes na agao contra 0 sem valor fiscal, sem data e com defesa de Mello Porto e ifirr
¦£' vlello teria obrigagao de frear 0 "Inexiste autopromogao." Por gou a Justiga Federal. magistrado por uso da maquina assinatura ilegivel. 0 documento e besteirol. Ele so consegue acliari §js
H| mpeto dos bajuladores e coibir a enquanto, a frase esta vencendo "Isso nao e uma defesa, e uma publica por autopromogao. da Brainstorm Comunicagao, que quern pagou cinco faixas, mas fails' )!$
» datribuigao de tais mimos, ja que batalha na Justiga Federal. confissao de barganha. Se ele con- Os espetaculos de Mello chega- declara ter recebido a quantia da mos de um megacvento", disse. : >

I 
banqueiro acusado de expulsar 

posseiros §
fiARCELOahmed 

" 
a Nora Lage nao tem direito as ... t L,,.,.v.Joao®erq>ueir® 

Maior pCSaddo 
;'(,V

O /^/m»- anas. d'n-gou iamilia |
K ( 

1 1 
c 1 , de nossc "A Nora Lace ienorou ta ciue fo1 pcurado, ha quase 10; |,

mk{ reeorrer. Faz parte do regime de- ae posse, a iNora Lage ignorou iorete/6-1-92 .,,,2 nrir rpnrp«nnmni.>? Hn tsinn
.^raUco^diz.esMs^^s^s^asimcomo0ju^ ^ ."•'•7 

^^ L^e^yeg

JJespejado de suas casas, hii dois Sebastiao Rodrigues Lima, mem- ^ ^ ^^'' ^ ^r'mcico^Lauer.^iie^o defendena,

do os moradores. os oficiais de OAB, entrou com uma represen- fc | ® FX ? . Nora Laue.'levou'o Gho a Justiga. p
ta^o "j 

^ 

^ 

V'' 

®

B 
| 

da^J^stiga, STF. 

^eceita 

Federal, h^e^a^^os^em^^rarrosj ^

ro local ha varios anos e em do- nadoe'qwrprodu^rumesranda^ ; 
^ 

ram com meu filho,^ainda de col^ a
tiiinentos que comprovariam que lo", afirma Secco. Theqfilo de Azeredo Santos, dpno da hnohiliaria Nora Lage, riega que tenlia agido de maneim irregular na rua". lembra. ;/
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Õldtiwcessidade de dar conhecimento a público' tinha o objetivo de fazer propaganda política de Mell^qttfiêntõüeõnco^

grafia faz parte do que pensava-se
ser. o kit autopromoção de Mello
Porto. Através de sua defesa, en-
tretanto, descobre-se agora que
todo este aparato é o kit itecessi-
ijade de dar conhecimento ao píibli-
í°t.
| 

"A 
biografia foi editada pela

Associação dos Juizes Classistas,
nas, neste caso, Mello Porto não
)ode usar a desculpa de que as
>eças de seu kit são doações de
'ahiigos" e, portanto, não one-
am o erário público. Como juiz,
vlello teria obrigação de frear o
mpeto dos bajuladores e coibir a
üstribuição de tais mimos, já que

anqueiro acusado de expulsar 
posseirosJoão Cerqueiraa Nora Lage não tem direito às

terras.
Transação ilegal — Entre

os documentos, estão duas deci-
sões — do Tribunal de Justiça,
assinado pelo desembargador-re-
lador Doreste Baptista, e do Su-
premo Tribunal Federal (STF),
que teve como relator o ministro
Octavio Gallotti — anulando
uma transação ilegal feita pela
Nora Lage, em 1976. A negocia-
ção transferia as terras da Tourin-
ter do Brasil (uma holding com
empresas estrangeiras) para a
Imobiliária Nora Lage.

O advogado da Nora Lage,
Manoel Alves do Vale, alega que
a imobiliária é uma holding que
congrega as demais empresas e
possui o registro das terras. Fran-
cisco Lauer garante que as terras
não são mais da Nora Lage — em
função da decisão judicial — e
que, por isso, a empresa não pode
entrar com ação de reintegração
de posse: 

"A Nora Lage ignorou
essas decisões, assim como o juiz,
que foi avisado de todas essas
questões", diz Lauer, que procu-
rou, a partir daí, a OAB.

Juiz absolvido — Em 5 de
maio do ano passado, o advogado
Sebastião Rodrigues Lima, mem-
bro do Conselho Executivo da
OAB, entrou com uma represen-
tação contra Orlando Secco no
Tribunal de Justiça, em nome da
entidade. Os desembargadores do
Conselho de Magistratrura, no
entanto, absolveram Secco, que
hoje é titular da 2a Vara Criminal
de Jacarepaguá.

Sebastião Rodrigues encami-
nhou então relatório ao ministro
da Justiça, STF, Receita Federal,
Procuradoria Geral de Justiça e
Procudaria Geral da República,
entre outros órgãos.

Também em conseqüência da
briga, o juiz Orlando Secco en-
trou com queixa-crime contra
Francisco Lauer. por calúnia, in-
júria e difamação. "Este advoga-
do está vendo que vai ser conde-
nado e quer produzir um escânda-
Io", afirma Secco.

Maior pesadelo i

é perder a casa :

A possibilidade de serem despe-
jados de casa tem tirado o sono de
muitos posseiros de Ogiva, em Ca-!
bo Frio. A maioria das casas, cons-!
truídas em função de núcleos fami-i
liares que se criaram durante anos,'
fica em uma área paradisíaca, pró-'
xima ao mar e à margem de Salinas,
desativadas. A maior parte dos mo-',
radores é de salinciros, pescadores e|
seus descendentes. ,

O patriarca Jairo Batista Júnior,'
65 anos, é um desses posseiros. Há)
46 anos ele mora na ponta do Ca-
nal de Itajuru. que liga a Lagoa de-
Araruama ao oceano. Hoje, já soj
mam oito casas onde residem seusj
filhos, netos e bisnetos, uma pedra-
no sapato de qualquer empreendi-»
mento imobiliário, devido à locali-'
zação privilegiada das moradias. !

Salineiro aposentado. Jairo pn-»
ta que foi procurado, há quase lOj
anos, por representantes da Nora.
Lage que queriam desalojá-lo. EIe<
lembra que, em 1988, seu filho Na-:
cil, dono de um bar na beira da!
praia, foi acusado de porte de ma-,
conha, em ação que disse ter sido'
forjada pela PM. O advogado!
Francisco Lauer. que o defende na,
ação de reintegração de posse da:
Nora Lage, levou o caso á Justiça. |

O pintor Denildo Ribeiro.
anos. chegou a ser colocado para-,
fora de sua casa. Há 20 anos mo-'
rando no local, ele conta que pas-j
sou a receber visitas do policial civil;
aposentado Manoel Lopes Barbo-'
sa, uma espécie de capanga da No-:
ra Lage. Depois, um oficial de Jus-!
tiça foi expulsá-lo com um grupo de,
homens armados, em três carros:1
"Reclamei 

que não deram tempo'
pra gente sair, mas Barbosa disse!
que trabalhavam assim". :

A empregada doméstica Mari-J
nete Augusto de Souza, 28 anos, foi|
despejada três vezes. Em todas, foi;
orientada por Francisco Lauer a;
arrancar os cadeados e voltar paraj
casa: "Uma vez eles tiraram tudo;
de noite, cortaram a luz e me deixa-'
ram com meu filho, ainda de colo,:
na rua", lembra.

B1ARCELO AH MED
8 O presidente do Sindicato dos
Bancos do Rio de Janeiro, Theo-
philo de Azeredo Santos, está sen-
Io acusado de expulsar ilegal-
mente posseiros em Cabo Frio,
|m conluio com o juiz Orlando de
g&Jmeida Secco, que foi titular da
Somarei daquele município. A
fardem dos Advogados do Brasil
|pAB), que entrou com represen-
iição contra o juiz no Tribunal de
Biistiça, é a autora da denúncia,
raue enumera uma série de arbitra-
medades cometidas contra os pos-
sfcros cm nome da Imobiliária
Nora Lage, pertencente a Theo-
philo.

O presidente do Sindicato dos
Bancos nega que conheça o juiz e
que sua empresa — que detém em
sociedade com o coronel Manoel
Moreira Paes — tenha agido irre-
ífflarmente. "Todas as decisões
íorâm tomadas no âmbito judicial
com base na lei. Se a pessoa achar
ferrada a decisão, é um direito seu
decorrer. Faz parte do regime de-'piocrático", diz.
| Correntes e cadeados —A
Jbrigá judicial tomou vulto quan-
do o advogado Francisco Vianna
lauer resolveu defender um gru-
bo de posseiros que estava sendo
despejado de suas casas, há dois
unos, 110 bairro de Ogiva. Segun-
do os moradores, os oficiais de
justiça sempre chegavam acompa-
iihados de um grupo de homens
armados, liderado pelo ex-moto-
íistà da Polícia Civil, Manoel Lo-
pes Barbosa, que intimidava os
posseiros, todos simples. Algumas
ímãs foram trancadas com cor-
fente e cadeado e os móveis colo-
fcados do lado de fora.
i Os moradores resolveram en-
jào procurar o advogado Francis-
:o Lauer. que freqüenta Cabo
-rio há vários anos. Ele orientou
is pessoas que retornassem ás
noradias. Depois, pegou as cor-
entes e cadeados e registrou
)corrência na 133aDP (Cabo

,-rio). Para sustentar esta ação
pusada, o advogado baseou-se no
fato de que as famílias já moram
fio local há vários anos e em do-
èmnentos que comprovariam que

Ò pintor Denildo Ribeiro, morador de Ogiva há 20 anos, chegou a ser expulso de casa com a família

Adriana Lorete/6-1-92

«tf.
WmMí

Theqfllo de Azeredo Santos, dpno da Imobiliária Nora Lage, nega que tenha agido de maneira irregular

EM
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Míriam Flchlner

rumo ao

O Bcech Craft, uni dos primeiros aviões do Correio Aéreo Nacional, foi instalado em frente ao museu para promover a mostra Fala, Getúlio!

César Oiticica

Quinze prédios do bairro da Saúde estão classificados para a final

Concurso de fachadas

muda visual do 
porto

de dez anos, pela Associação d:
Moradores e Amigos da Saúde,
mas só no ano passado o projet >
decolou. Batizado de Sagas --

porque engloba os bairros d i
Saúde. Gamboa e Santo Cristo - -
o projeto exigiu bastante trabalh >
dos funcionários do DGPC. Sr-
carregados do levantamento dai
áreas de preservação.

Após feita a identificação, tc-
dos os proprietários dessas áreafc
receberam uma proposta para
participar de um concurso de f;j-
cliadas. que foi criado justamentj;
para incentivar os moradores ii
recuperar os prédios. Além tia
isenção do ÍPTU. os participantes
concorrem a passagens para Ri\
ma (Io lugar), Salvador (2o), uma
máquina Xerox portátil (3o). è
prêmios em dinheiro para os 4°. 5j
e 6o lugares.

Cerca de 40 edificações loran
inscritas na primeira fase do coiv
curso e. no processo de seleção, \í
foram classificadas como fina|s
tas. A fachada vencedora será ei
colhida esta semana por um jur
formado por engenheiros, arqui
tetos e funcionários do DGP(j|
levando em conta o cuidado il|
restauração e a obediência aos pá'
drõls originais. A premiação serj
feita no próximo dia 14.

Casas tão bem cuidadas que
mais parecem um cenário de 110-
vela, ruas iluminadas c calçadas
limpas. Se tudo der certo, em qua-
tro anos. esse será o panorama da
zona portuária do Rio. Por en-
quanto, cerca de 30 casas, que
acabaram de ter suas fachadas
restauradas, convivem com pré-
dios em estado lastimável.

O concurso de fachadas pro-
movido pelo Departamento Geral
de Patrimônio Cultural (DGPC)
— patrocinado pelo JORNAL
DO BRASIL — é um dos proje-
tos para acabar com esses con-
trastes. A Rioluz iluminará os
monumentos, como a igreja de
Nossa Senhora da Saúde e Glória,
do século XVIII, e os jardins do
Valongo, c o calçamento está sen-
do todo refeito pela Secretaria
Municipal de Obras.

Alguns prédios, que pertencem
à igreja, foram restaurados pelo
departamento. Outros ficaram ir-
reconhecíveis depois da obra. de-
vido ao estado de degradação em
que se encontravam. "Está na ho-
ra de resgatar toda a história do
bairro, que desde a época do im-
pério vem sendo estigmatizado",
disse o diretor geral do DGPC.
Alexandre Mendes Nazareth.

O primeiro passo para a revita-
lização da região foi dado há mais

Nesta 36 feira, 23 de agosto, vem ao mundo o primeiro caderno de informática com tudo aquilo que os

usuários de computadores esperam há muito tempo: Caderno Informática dD Jornal do BrasQ, onde os

t«nas são nhnnfarios pnm mais pmfiinriiffarfej seriedade, omhfirimfaito técnico e informações atlial izatfal

Você vai terá disposição as palavras dos grandes profissionais. Coluna de BILLGATES, o

hnmpm que revolucionou a informática nos últimos tempos. Dicas e soluções na Coluna

SOLUCIONÁTICA Coluna CIRCUITO INTEGRADO, abordando o business

na informática. Coluna MUNDO DAS MAÇÃS, especializada em softs e

equipamentos para Macintosh. Seção PECHINCHA DA SEMANA, identifi-^^^R^^ADK

cando oportunidades de compra. TESTES PUC/JB, analisando

produtos, em especial novos softwares. E reportagens exclusivas

que vão dar ainda mais inputs a sua vida. Leia o Caderno

Informática, toda terça, no seu JB. Ainda está pra

nascer outro igual a ela

JORNAL DO BRASIL
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Aviao e usado Qet^ii0) mas tambem de sua-^
em mostra sobre era", acrescenta. Organizada por I

GetliliO VargaS Gisela Magalhaes, a mostra ocu- fl

transito parou na Rua do quarto de Getulio e o anexo Es-
\J Catete ontem de manha. papo Catete. „j
que um aviao Beech Craft, um Qs curiosos m a manha M

berConque°X'eJ tq

Republica, que marcara os 40 cr'dn?dS >. ^'s^e 
}jo„L An a* «a V'lrrt'ic de empresas Haroldo Bastos, 62 i '¦>

anos da morte de Getulio Vargas. ^1^1. nfltrtp >r. _ , ° anos, acompanhado dos netos

da torre da Petrobras, tambem O avi;K) levou quatro lioras Pa^ (j,
estarao expostos. Serao espalha (|0 

Catete.dos pelo pa acto radios tocando . . i-m
musicas de cantores como Orhn- transportado numa carre- .

do Silva e Carmem Miranda lar^m^as 
"asaL^veUi? 

BeecH',Q
cinco teletextos com frases do es- Qaft da Forga Aerea Brasileira,
tadista. que data de 1945, ficara exposto 

'•

"Sera uma das maiores exposi- em frente ao Palacio do Catete aid'
goes ja realizadas nos ultimos 20 0 proximo domingo. Depois. vol- ;
anos, cobrindo 30 anos de histo- tara para 0 Museu Aereo Espa- i.

O Beech Craft, um dos primeiros avioes do Lorreio Aereo isactonai.joi msiaiaao em jreme uumuseuyuru prumuvc, u »««.,» * «.u. na", explica Aneltse Pacheco, di- cial. h
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Polícia frustra churrasco 
que

traficante faria na Mangueira

L Ladrões da carne foram surpreendidos ao fugir do açougue

Caminhão atropela e

mata 2 na Av. Brasil

i i

Por motivos de força maior, foi
adiado por tempo indeterminado
um churrasco de traficantes no
Morro da Mangueira. Os três en-
carregados da carne foram sur-
preendidos por PMs quando fu-
giam do Açougue Vaz de Cami-
nha, no Cachambi, de onde ha-
viam roubado 70 quilos de alcatra
e filé. Um dos ladrões foi preso, e
ps outros dois conseguiram fugir.
Se os traficantes ficaram sem
bhurrasco, os policiais da 23a DP
l(Méier) garantiram o seu. Feliz
por não ter levado prejuízo, o do-
no ido açougue os presenteou com
uma peça de carne.

A ação começou por volta das
8h30, quando Fábio Luiz da Sil-
va, 21 anos, e dois homens identi-
(ficados como Luiz Carlos e Ro-

jnaldo renderam o comerciante

{Paulo Coelho, 59, ainda na Ave-
jnida Visconde de Niterói, perto
ido Buraco Quente, para roubar
çseu Versailles. Paulo e as duas
¦netas, de 9 e 11 anos, ficaram de
reféns na entrada do Buraco
jQuente para não alertar a polícia.' Só carne —Os bandidos se-
iguiram para o Cachambi, onde
•renderam o dono do açougue,
'Joaçjuim Manoel, 63. Luiz Carlos
(ficou na esquina com uma AR-15,
enquanto Ronaldo — que segun-
'do testemunhas vestia colete da'Polícia 

Federal — esperava no
carro e ajudava Fábio a guardar
as peças de carne. "Disse 

que ti-
toha acabado de abrir e não tinha

dinheiro, mas eles só queriam car-
ne", contou Joaquim, que conse-
guiu anotar a placa do veículo e
avisar uma patrulha do 3o BPM
(Méier) que passava no local.

Para fugir da polícia, o bando
seguiu na contramão pela Rua
Miguel Fernandes e, na esquina
com a Rua Capitão Resende, ba-
teu no Uno placa ZE 7947, de
Artur Garen, e no Quantum placa
KBA 2655, de Newton Guima-
rães de Barros. Um dos pneus
estourou e o Versailles rodou na
pista. Fábio foi preso ao sair do
carro, tonto com a batida e desar-
mado. Ronaldo, que fugiu a pé
pela Rua Capitão Resende, não
foi encontrado.

Carona na ambulância —
Mesmo ferido na cabeça por cau-
sa da batida, Luiz Carlos conse-
guiu escapar ameaçando Cleber
da Silva Rocha, 28 anos, motoris-
ta de uma ambulância da Secreta-
ria Municipal de Saúde, que esta-
va num sinal. Cleber levou o ban-
dido de volta à Mangueira. Antes,
Luiz Carlos tentou uma carona na
padaria Visual do Méier. "Ele

não queria carro, queria um mo-
torista", contou o dono, Gilson
da Silva Teixeira.

O dono do Versailles e as netas
foram liberados quando Luiz
Carlos chegou ao morro. "Eles

disseram que iam fazer um ganho.
Esperei cerca de meia hora, até
que o cara chegou na ambulância
dizendo que o negócio tinha fura-

do e eles me mandaram embora",
contou Paulo. Quando recuperou
a carne roubada, o dono do açou-
gue, que teria um prejuízo de RS
350, deixou na delegacia uma pe-
ça de presente para os policiais.
Fábio, que foi preso, é desertor do
Exército—era lotado no Io Bata-
lhào de Guarda, em São Cristo-
vão, de onde fugiu há um ano. Na
delegacia, ele declarou que a car-
ne havia sido encomendada pelo
traficante Alexander Mendes da
Silva, o Polegar, "para uma festi-
vidade". Fábio disse que ele, Luiz
Carlos e Ronaldo cresceram jun-
tos no bairro de Triagem, onde
mora. Recentemente, a casa dos
amigos desabou e eles se muda-
ram para a Mangueira. Após
prestar depoimento, Fábio foi le-
vado para o Batalhão de Guarda.

? Policiais do 6* BPM (Tijuca)
estouraram' na manhã de ontem
uma loja de apostas do jogo do
bicho que funcionava na Rua Izidro
de Figueiredo, número 3-A, no Ma-
racanã. O delegado de plantão na
18a DP (Maracanã), Carlos Dan-
tas, interditou a loja e recolheu no
local uma pequena quantidade de
blocos e carimbos usados nas apos-
tas. O apontador Silvio Correira da
Silva, 71 anos, foi detido em fia-
grante e liberado após pagar fian-
ça. Segundo o delegado, o material
apreendido não possibilita a identi-
fícação do banqueiro de bicho que
controlava a loja.

O representante de um labora-
tório farmacêutico Aloisio Teixei-
ra Braga, 24 anos, e seu primo
André Luiz Lámarao Câmara, 32,'
morreram atropelados por um ca-
minhào. da Comlurb, na madru-
gada de ontem, na Avenida Bra-
sil, quando tentavam tirar de um
bueiro o Chevette branco placa
XK. 2218. Os dois morreram no
local e o motorista do caminhão
fugiu a pé. Só no fim dé semana,
um total de três pessoas morre-
ram atropeladas e uma ficou feri-
da quando faziam reparos em
seus carros na avenida.

O acidente de ontem aconteceu
às 5h30, na altura de Ramos.
Aloisio seguia pela pista sentido
Centro, mas uma das rodas ficou

presa em, um bueiro. Ele trançou
o Chevette e foi até a casa de, seu
primo, também em Ramos, pedir
ajuda,. O caminhão da Comlurb
placa; YX 4641 atingiu os dois.'
Com o choque, p, veículo foi em-
purrado • e. bateu - num poste. O
caminhão, desgovernado, tombou'em frente a uma concessionária
Mercedes-Benz. . • -. '<

Já!na'"'madrugada de sábado, 
'

Wilson dos Santos Siqueira e o
soldado da PM Marco Antônio
Rosa foram atropelados nó acos*
tamento da avenida, em frente à
Refinaria deManguinhos. Eles
trocavam o pneu da Kombi de'
Wilson quando foram, atingidos
pelo Escort de'Noé Alves de Soü-
za, que bateu na mureta e fugiu.

Falsa bomba

contra judeus j

assusta PM ; ;
. ' ¦ ' " I

Uma ameaça de atentudq ai
bomba no Maracanâzinho. ondo
cerca de 10 mil israelitas de toefb o{
pais participam dos Jogos Maça-,
beus de escolas judaicas; deixo» a
polícia assustada sábado, à nojte.j
Uma imitação de bomba, feita <jpm!
uma lata de leite em pó, ,fita cçlaj
casca de ovos e pólvora, foi enabn-

; trada na calçada, próximá-ao flor-!
tão de entrada. A suspeita moçjili-i

' 
zou o Secretário de Polícia Civilv
Mário Covas e uma equipe do "cs-'

'V 
quadrai de bombas da Divisão' do
Recursos Especiais, que desmontou
o artefato. Os participantes dos jo-,
gos iiâo tomaram conhecimento»do
incidente e não houve pânico. | 

'

PROFESSOR

NELSON PIRES

(30° DIA) •

fMeü 

amorzinho qúèridjá^eu gostaria que você voltasse a vivei pia me

fazer feíiz novaménté]é.p6is à minha felicidade se encontrava. na§

alegrias, quase todas reunidas em você. Construí na. minha memória

e no meu çoraçãaasua casinha e de lá você não sairá nunca mais. *

Há um mês rnorro deísguiíàdes de você! .;V «

Sem você o meu mundo ficou:diferente, ficou muito triste. j

Te amo,tanto... tanto...' •''Bichinha Pires ¦;
Sua esposa Jurema Pires convida os parentes, os colegas e os amigos

Dara a Missa de 30° Dia em homenagem ao seu queridissimo e-

inesquecível marido e amigo Prof. NELSON PIRES a ser realizada no

próximo dia 23 de agosto, às 1 8:00h, na Igreja de Sao Jose da Lagoa
— Av. Borges de Medeiros, 2735— Lagoa.

ARMINDA NOGUEIRA DE CARVALHO
MISSA DE 7° DIA

A Família agradece as manifestações de carinho e pesar recebidas por ocasião doi seu
lalecimenlo e convida para a Missa de 7o Dia. a ser realizada dia 23/08/94, às 9 hora.,,
nu Igreja Imaculada Conceição. Praia de Botafogo. ^66 • Botafogo
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NAYDE MARQUES RODRIGUES DE BRITO

(VIÚVA DE JOSÉ SATURNINO RODRIGUES DE BRITO)

f

MARIA DA GLÓRIA ANDRADE MARQUES e Sobrinhos
comunicam o falecimento de sua querida Irma e Tia e
convidam para o sepultamento HOJE. as 15 horas, no
Cemitério São Francisco Xavier (Caju) - Capela L .

DR. NELSON SOARES PIRES
MISSA DE 30° DIA

fGilda. 

José. Jussara e Cristiane Scarpelli. filha, genro e netas
agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasião
de seu falecimento, ocorrido no Rio de Janeiro, e convidam
para celebração da Missa do 30° Dia em intenção de sua

alma. que será realizada dia 23.08.94, às 18:30h, na Paróquia de
São Judas Tadeu. situada na Av. W5-Sul Qd.908 - Brasília - DF.

t

EDUARDO IVO ARAÚJO VIERA
Os Amigos e Vizinhos de EDUARDO, inconformados com
seu prematuro falecimento, convidam para Missa a ser
celebrada em sua intenção na Igreja Santa Monic.i. no
L eblon às 1 8:30 horas do dia 22/08. 2" leiia. ____

GEN. MÉDICO R. VÓSSIO BRÍGIDO

t

(1 ANO DE FALECIMENTO)

Esposa, filhos e netos convidam para a missa em inten-

ção de seu querido Vóssio, a ser realizada terça-feira, dia
23 de agosto de 1994 às 9h na Igreja S. José da Lagoa.

NEUY CORRÊA BULC&O DE MORAES

(FALECIMENTO)

f 

RENATO, MARINA, NATALIA, JÚLIO, CE Cl-

LIA CLÓVIS, CONSTANÇA, ROBERTA, MAR-

CIA, RICARDO, FERNANDO, seus Filhos, No-

ras,' Genros e Netos comunicam o seu

falecimento e convidam para o seu sepultamento
HOJE, às 11 horas, saindo o féretro da Capela Real

Grandeza n° 06 parao Cemitério São João Batista.

CYRO DE OLIVEIRA RAMOS

§Lucyra 

e Everaldo F. da Silva, Leila e

Olavo Sargentelli, Loretta Rasteili Ramos

e Lúcia Ramos Pestana, Eduardo, Claudia,

Alessandra, Alberto, Flávia, Anais, Victor, An-

dré e Mária, filhas, genros,^ netos e bisnetos,

agradecem as manifestações de pesar pelo
falecimento de seu querido CYRO e convi-

dam para a MISSA DE 7° DIA que se realizara

no dia 23 de agosto, às 17:30 horas na Igreja

de N.S. do Rosário, Rua Gal. Ribeiro da Cos-

ta, 164 - Leme.

EDUARDO SECCO

(MISSA DE 7® DIA)

A Família enlutada em profunda, dor agradece |bor tantas

manifestações de carinho e solidariedade demonstradas ao

nosso inesquecível amado e convidam a todos aqueles que

desejam unir-se a nós em fervorosa prece para Missa de 7o Dia

a ser celebrada HOJE, 22/08. às 18 horas, n? Igreja N_S. Copacaba-

na Capela da Consolação, situada na Rua Hilário de Gouveia, 3b.

I*

Hj

f-âr

pj.1 V' y

smmBÊF
teM1iltâgsi

11111
ilkfi

I|1
Wm
1111

LEDA CURTY SECCO

f 

EDUARDO (in memoriam). Júlio, Nazareth e

Beth, filhos, genro, nora, netos e bisnetos

comunicam, com grande pesar, o falecimento

de sua querida e inesquecível LEDA. O sepulta-

mento realizar-se-á hoje (22-8-1994), às 10h,

no Cemitério São João Baptista, saindo o féretro

da Capela 01.

/r

mm

Após 66 anos de casamento, sua mulher Raquel,

suas 3 filhas, seu filho Fritz, seus genros e nora,

seus 15 netos e seus 20 bisnetos,

com o maior amor,

participam que o queridíssimo

Frederico Percstrêllo d'

partiu ao encontro de seu tão adorado DEUS.

Lisboa, 17 de julho de 1901 f São Paulo, 21 de agosto cie 1994

Tf

OCTAVIO AGUEDA

(MISSA DE 1 ANO)

JL Chris, Manoel, Heloísa e Justiniano Águeda con-

t vidam irmãos, parentes e amigos para a Missa de

1 Ano em homenagem à memória do inesquecí-

vel irmão e chefe de família na Igreja Nossa Senhora

de Copacabana, no dia 22/08/94 às 16:30h.

SAMIRA NAHID MESQUITA
"Assim em cada lago a lua t°da

brilha, porque alta vive"
(Fernando Pessoa)

Adolphina Bonapace, Alexandre Pinto Cardoso, Alicia Navarro de Souza, Amélia Maria N.

Pessoa de Queiroz, Amelinha Alcôfra, Ângela Beatriz de Carvalho Faria, Angela Garcia,

Angélica Madeira, Anna Maria de Castro, Antônio Carlos Secchm, Aparecida L|n° Pa^°ko;

nis Aparecida Pinilla, Apparecida Vasconcellos, Aracy do Rego Antunes, Ayla Gomes,

Bernardina da Silveira Pinheiro, Beth e Márcio Donnici, Carlos Alberto Sepulveda, Carlos

Eduardo Tannus, Carlos Eduardo Uchôa,. Carmem Lúcia Tindo Carmen Navarro Rivas,

Cecília e Nilton Nascimento, Célia Therezinha de Oliveira Ciça Teixeira,!-llene e Paulo

Pereira, Circe, Horus e Liana Vital Brazil, Clécio Quesado, Cleonice Bernardinelli, Christina

Motta Maia, Cristina Ayoub Riche, Dinah Callou, Dirce Riegel, Edilai Vieira, Edione 
^evedo,

Êdson P. de Souza, Edwaldo Cafezeiro, Eleonora Ziller, Elodia Xavier, Esteia Kaufman,

Fernando Amorim, Gema da Costa Vai, Geny Harb, Gilda e Emanuel Santos, Gildc. Sklos,

Godofredo de Oliveira Neto, Gumercinda Gonda, Henriette Amado, Horacio Maced°

Ibrahim George Khalil, Ivo Barbieri, Jacqueline Castro, João Baptista Vargas, João Eduardo

do Nascimento Fonseca, Jorge F. Silveira, José Carlos de Azeredo, M^cía 
de

Bárbara, Lúcia Maria Moutinho, Lucinda Brito, Luiz Antonio Garcia, Lylian Mareia de

Almeida, Margarida Alves Ferreira, Maria Cesário Alvim, Maria da Glor|a J?'°™ '

Maria da Penha Johanssen, Maria de Lourdes Gonçalves Alves, Mana do Socorro| C. L.

Almeida, Maria Elizabeth Vasconcellos, Maria Helena Marques, Maria Jose c^vitarese,

Maria Laura Leite Lopes, Maria Nazareth Lins Soares, Maria Portes, Maria Theresa Abelha,

Maria Thereza Indiani, Mariúza Vieira Gomes, Marlene Ballalai, Marlene de Castro Co re ,

Marta de Senna, Meri Cristina Fraga, Miguel Barbosa do Rosário, Nelida Pion,_Nelson

Souza e Silva, Regina Célia Angelim, Renata Bondim, Rosa Gens, Sarah de Castro Barbosa^

Scheila Feital, Sérgio Martagão Gesteira, Sílvia Brandao Simone «i OJvwa. Suzana

D'Âvila, Teresa Cristina Cerdeira, Teresa Pinto, Terezinha Vai, Thereza Barbieri, Theresia

Oliveira, Valdete Pinheiro Santos e Viola de Alencar.

Profundamente consternados, comunicam o falecimento da sua sempre e

para sempre querida SAMIRA, ocorrido no último d.a 13, e conv,dar" 
^todos

que tiveram o privilégio de conhecê-la para a missa a ser celebrada em sua

intenção, hoje segunda-feira, às 19 horas, na Igreja Santa Momca. a Rua

Ataulfo de Paiva - Leblon.
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JORNAL DO BRA —... Fernando Rabelp;

!¦ exnro- 

nfeMagn
I curador-se- 53BPJ ruas Haddock Lobo com Melo tro. Hoje mesmo, segundo os po- if ^®g
I ral de Justica /'^T^vvHL Mattos. Quando terminou a con- liciais de plantao, deve come^ar W M
I Carlos Anto- / /#%i\ V® fusao, Biscaia desceu do predio investigagao para tentar identifl- f m:

nio Navega, LWyJS' paraconversar com o promotor. car os marginais. 0 carro do ex- | 
'M

M 45 anos, teve tsfi^SSM Minutos antes os criminosos procurador foi levado ainda on- M
n U carro, o ^BOSBS^m. assaltaram Mauro Simoes, mora- tem para o Institute Carlos Eboli §§

If Toyota placa EF 9850, modelo dor da rua — urn dos acessos ao para que fosse penctado. 0 auto- p,
'I 

Hilux, metralhado ontem a noite Morro do Chacrinha —, e leva- move!, importado, estava com §|f
Cj fem tentativa de assalto na Rua ram sua motocicleta Yamaha RD duas perfuragfies no vidro dian- § :?» »? »

I Valparaiso, na Tijuca. Ele saia, 350. Os ladroes ainda deram um teiro e ficou com 0 para-lama iH' Si
m'J com a mulher, a promotora Rose- tiro em Mauro, mas nao 0 feri- dianteiro amassado. 0 proprio

?: lina Nalin, da festa de aniversario ram. Os disparos, que acertaram promotor dirigiu 0 veiculo da de- W

: *' de 2 anos da filha do presidente ate janelas de apartamentos, fo- legacia ate 0 local da pericia. && 111 
~- •- PMT V 

1 Prr 
' 

1
pa Associaoao dos Funcionarios ram ouvidos por quase toda a Policiais militarcs do 6° BPM "' ' EB
io Ministerio Publico, Jose Car- vizinhan<ja, que reclama do au- (Tijuca) voltaram ate 0 lugar on- ... . , 

'L-"J.

$ os Paes, quando 0 automovel foi mento do numero de assaltos nas ^ Live a tentativa de assalto CXbNavega sala de lo^Tfesta na Tijuca quando texe sen Toyota mterceptado e baleacto po, |

i';| nterceptado. ultimas semanas. "Passamos a fizeram um patrulhamento nas ; \' 
Armados de pistolas e metra- madrugada inteira de domingo ruas proximas, mas nao encontra- ft?"

hadoras, num Kadett verde, cin- ouvindo disparos que vinham do ram nenhum suspeito. 0 promo- PROFESSOR ! 5§j
\\ :o homens cercaram 0 promotor. morro", contou uma moradora tor e sua mulher foram escoltados 1 m

f$ Navega tinha chegado de viagem que nao quis se identificar. por policiais ate chegarem em ca- |L| C I O |W| DID CC !
e resolveu sair mais cedo da festa. Alem de Navega e Biscaia, cer- sa, em Niter6i. |^| g L ^ |^| | 1|\. C

m Ele entrou no carro com a mulher ca de 40 promotores participavam 1 *

If p foi abordado assim que ligou da festa. Os gar?ons contaram P (30° DIA) |$
;*1 taotor. Ao perceber que se tratava que os tiros entre os assaltantes trafteantes no Moito da Mangu a 

*<=> Q wiv/or nra mp' &'¦*
fM ie um assalto, tentou escapar de os seguran?as provocaram minu- ra foi adiado por tempo indetemu- MeU amorzinho querido, eu gostaria que voce voltasse a viver pra me., ^

narcha a re. A quadrilha, entao, tos de panico entre os participan- nado.Ostr6sencarregadosdelevar fazer feliz novamente, p.ois a minha felicidade se encontrava naa ^

&} atirou em dire?ao ao veiculo e tes da festa. Alguns convidados a carne foram surpreendidos por V a|eqriaS, quase todas reunidas em voce. Construi na minha memori^ \\.
jerseguiu ate a porta do predio chegaram a pensar que se tratava polciaismiUtaresquandofugiamdo I Q me(J COracao a sua casinha e de 1^ voc§ nao saira nunca mais. :;;J

H pnde ocorria a festa. de um seqiiestro ou um atentado Mo^ Vaz de Caminha, no Ca^ Ha 
um mes morro de saudades de voce! 

'! M

Vt| Fuga - Ali estava - entre contra osmembrosdo Ministerio ch™b' °, ® 
Ti iim Hr! Sem voce o meu mundo ficou diferente, ficou muito triste. ffe

14 kutros promotores-,oprocura- Publico. Em seguida, eles deixa- quitos de alcatra e file. Um dos jpTmn tanto ' ' 
0

pf Sor-geral de Justi<?a, Antonio ram 0 local e ninguem quis falar ladrtes fo. preso, e os outros dois I e amo tanto... xanio... "Bichinha Pjres" , ; M
Carlos Biscaia, cujos seguran?as com a imprensa. Jose Carlos Paes conseguiram escapar. Se os trafi- clia 

ocnnQa Inrpma Pires convida OS parentes, OS colegas e os amigos , M
¦cM enfrentaram os bandidos que fu- disse que estava muito nervoso cantes ficaram sem churrasco, os Sua esposa Jurema rires c 

hnmLnpm an qpu nueridissimo K'.t
liram pela contramao pela Rua tambem nao quis dar declara- policiais da 23* DP (Meier) garan- para a Missa de 30 Dia em 

PIRFc a <?er realizada no M
NincSm ficou coes. tiram 0 sea. Feliz por nao ter leva- inesquecivel mando e amigo Prof. NELSON PIRES. a ser realizaaa no |&

if ferido Navega e sua mulher con- Depois da confusao, Navega do prejuizo, 0 dono do a?ougue os prdximo dia 23 de agosto, as 1 8.00h na Igreja de Sao ose a 0|
¦M 

fceguiram parar 0 carro em um seguiu para a 18a DP (Prapa da presenteou com uma pe^a de carne. — Av. Borges de Medeiros, 2735 — Lagoa..
kjCf ~~~~~¦*"—~~"""™"""" i Isl

H ARMINDA NOGUEIRA DE CARVALHO I DR. NELSON SOARES PIRES I ^PHi^o^H^nhos de E^UARDO. inconformados com I |;|
¦'W MISSA DE 7° DIA MISSA DE 30" DIA 4* seu prematura falecimento. convidam para Missa a ser
WM A Famllia agradece as manifestapdes de carinho e pesar recebidas pof ocasiao1 do sou misa« • , brada em sua intengao na Igreja Santa Monica, no ^

falecimento e convida para a Missa de 7" Dia a ser railizada dia 23/08/94, 6s 9 horas. rrietir.no cjJUlli filha nenrO 6 netas I Leblon. as 1 8:30 horas do dia 22/08. 2 '-loira.
na loroia Imaculada Conceipao. Praia de Bolalogo. 266 - Botafogo. f Gllda. Jose. JllSSafa e CflStiane bCarpelll, Ulna, geriro 8 n(jl°b ________________!,v fv-; —1mm—m i agradecem as manifestacoes de pesar recebidas por ocasiao i?}i

I de seu falecimento, ocorrido no Rio de Janeiro, e convidam ^

nayde marques rodrigues de brito CYRO 
DE OLIVEIRA RAMOS 1>'m Sao Judas Tadeu.situadanaAv.W5-SulQd.908-Brasilia-DF. VIHW l#h VilfW«n ,ir"'

f§ O/lliVA DE JOS* SATURNINO RODRIOOES DE BRITO)  _i_ I nrvra e Everaldo F. da Silva. Leila e fl
mm . maria da gloria andrade marques e T Olavo Sarqentelli, Loretta Rastelli Ramos j§3
¦ mciiv rrmtk Rlllf 1ftMMOBAES 

'e Lucia Ramos Pea,ana' 
!du?r^- ?°T- 1'%3M I Cemit6rio sap Francisco Xavier (Caju)-Capela C. llCLLT 

%URKCM DUIi%MV Wm lllVlXMW AleSSandfO AlbertO, FlaVia, AnaiS, VlCtOT, An-

ZZZZZHmill—______ (FALECIMENTO) dre e Maria, filhas. genros, netos e bisnetos, |]

II x—^ . renato MARINA, NATALIA, JULIO, CECI- agradecem as manifestacoes de pesar pelo f|
GEN. MEDICO R. VOSSIO BRIGIDO 4- ua, CLO'vis, CONSTANQA, ROBERTA, mar- falecimento de seu querido CYRO e convi- ||

I CIA, RICARDO, FERNANDO, seus Filhos, No- dam a M|SSA DE 7° DIA que se realizara
imi (1 ANO DE FALECIMENTO) i ras> Genros e Netos comunicam o seu 

nQ dja 23 de agosto, as 17:30 horas na Igreja gj
m t Esposa filhos e netos convidam para a missa em inten- faleciment?AC°nVida^ de N.S. do Rosario, Rua Gal. Ribeiro da Cos- 

|
Hi T cISde seu querido V6ssio. a ser realizada terca-feira. d.a HOJ E. as 11 horas. saindo ta, 

1 64 - Leme.  1
I 23 de agosto de 1994 ^s 9h na Igreja S. Jose da Lagoa. Grandeza n° 06 para o Cemit6no Sao Joao Batis .— 

|_ ||

| 
EDUARDOSECCO OCTAVIO AGUEDA 

j

jfi (MISSA 
DE 7® DIA) (MISSA DE l ANO) |

SI JLA Familia enlutada em profunda dor agradece por tantas » 
Chris, Manoel, Heloisa e JustinianO Agueda COn-

MM 
'¦ 
T manifestaQoes de carinho e solidariedade demonstradas ao « 

v-((jam jrma0S, parentes e amigOS para a Missa de

m 
70qDia 

' 
1 Ano em homenagem a memoria do inesquecl- 

|
MS a ser ceiebrada hoje, 22/08, is 18 horas, na igreja n. s. Copacaba- ve| jrmao e chefe de familia na Igreja Nossa Senhora 

I

ip na. Capela da Consolacao. situada na Rua Hiiario de Gouveia. 36. 
| de Copacabana, no dia 22/08/94 as 1 6:30h. | |

^ l rr\ a fl IDTV CE^^O SAMIRA NAHID MESQUITA |

Pf 
LED A CUKTT 9CLLU "ASSimSadpo?qSeaSa^'

.. (Fernando Pessoa) ;

IB JL EDUARDO (in memoriam), Julio, Nazareth e Adolphina Bonapace, Alexandre Pinto Cardoso, Alicia Navarro de Souza, Amelia Mariai N.

m i t Beth, filhos, genro, nora, netos e bisnetos I

llfl 
= 1 nnrnnni^m rnm nranHp np^r n falfiP.imentO _ nis. Aoarecida Pinilla, Apparecida Vasconcellos, Aracy do Rego Antunes,_Ayla_Gomes, ;

WM [f
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mm
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CarbsNavega saíade'wmfasÍana tijuco quando leve seu Toyota interceptado e baleado por 5 homens

JORNAL DO BRASIL CIDADE 2a Edição i segunda-feira, 22/8/94 • Tf (

Promotor escapa de assalto

Fernando Rabalo.

mas tem o carro

p Ex-procurador-geral foi salvo pelos seguranças de Biscaia

ex-pro-
çurador-ge-
ral de Justiça
Carlos Antô-
pio Navega,
45 anos, teve
seu carro, o
ÍToyota placa EF 9850, modelo
^lilux, metralhado ontem à noite
fem tentativa de assalto na Rua

yalparaíso, na Tijuca. Ele saía,
com a mulher, a promotora Rose-
jina Nalin, da festa de aniversário
{ie 2 anos da filha do presidente
ia Associação dos Funcionários
lo Ministério Público, José Car-
os Paes, quando o automóvel foi
nterceptado.

Armados de pistolas e metra-
hadoras, num Kadett verde, cin-
:o homens cercaram o promotor.
Navega tinha chegado de viagem
6 resolveu sair mais cedo da festa.
Ele entrou no carro com a mulher

s foi abordado assim que ligou o
¦notor. Ao perceber que se tratava
le um assalto, tentou escapar de
narcha à ré. A quadrilha, então,
itirou em direção ao veículo e o
rerseguiu até a porta do prédio
)nde ocorria a festa.

Fuga — Ali estava — entre
kutros promotores —, o procura-
por-geral de Justiça, Antônio
Carlos Biscaia, cujos seguranças
enfrentaram os bandidos que fu-

giram pela contramão pela Rua
Çonde de Bonfim. Ninguém ficou
erido. Navega e sua mulher con-
;eguiram parar o carro em um

posto de gasolina na esquina das
ruas Haddock Lobo com Melo
Mattos. Quando terminou a con-
fusão, Biscaia desceu do prédio
para conversar com o promotor.

Minutos antes os criminosos
assaltaram Mauro Simões, mora-
dor da rua — um dos acessos ao
Morro do Chacrinha —, e leva-
ram sua motocicleta Yamaha RD
350. Os ladrões ainda deram um
tiro em Mauro, mas não o feri-
ram. Os disparos, que acertaram
até janelas de apartamentos, fo-
ram ouvidos por quase toda a
vizinhança, que reclama do au-
mento do número de assaltos nas
últimas semanas. "Passamos a
madrugada inteira de domingo
ouvindo disparos que vinham do
morro", contou uma moradora
que não quis se identificar.

Além de Navega e Biscaia, cer-
ca de 40 promotores participavam
da festa. Os garçons contaram
que os tiros entre os assaltantes e
os seguranças provocaram minu-
tos de pânico entre os participan-
tes da festa. Alguns convidados
chegaram a pensar que se tratava
de um seqüestro ou um atentado
contra os membros do Ministério
Público. Em seguida, eles deixa-
ram o local e ninguém quis falar
com a imprensa. José Carlos Paes
disse que estava muito nervoso e
também não quis dar declara-
ções.

Depois da confusão, Navega
seguiu para a 18a DP (Praça da

Bandeira), onde foi feito o regis-
tro. Hoje mesmo, segundo os po-
liciais de plantão, deve começar a
investigação para tentar identifi-
car os marginais. O carro do ex-
procurador foi levado ainda on-
tem para o Instituto Carlos Éboli
para que fosse periciado. O auto-
móvel, importado, estava com
duas perfurações no vidro dian-
teiro e ficou com o pára-lama
dianteiro amassado. O próprio
promotor dirigiu o veículo da de-
legada até o local da perícia.

Policiais militares do 6o BPM
(Tijuca) voltaram até o lugar on-
de houve a tentativa de assalto e
fizeram um patrulhamento nas
ruas próximas, mas não encontra-
ram nenhum suspeito. O promo-
tor e sua mulher foram escoltados
por policiais até chegarem em ca-
sa, em Niterói.

? Um churrasco promovido por
traficantes no Morro da Manguei-
ra foi adiado por tempo indetermi-
nado. Os três encarregados de levar
a carne foram surpreendidos por
polciais militares quando fugiam do
Açougue Vaz de Caminha, no Ca-
chambi, de onde haviam roubado 70
quilos de alcatra e filé. Um dos
ladrões foi preso, e os outros dois
conseguiram escapar. Se os trafi-
cantes ficaram sem churrasco, os
policiais da 23" DP (Méier) garan-
tiram o seu. Feliz por não ter leva-
do prejuízo, o dono do açougue os
presenteou com uma peça de carne.

M

PROFESSOR

NELSON PIRES

(30° DIA)

tMeu 

amorzinho querido, eu gostaria que você voltasse a viver pra me,

fazer feliz novamente, pois a minha felicidade se encontrava naa

aleqrias, quase todas reunidas em você. Construí na minha memória:

e no meu coração a sua casinha e de lá você não sairá nunca mais. ?

Há um mês morro de saudades de você! ,
Sem você o meu mundo ficou diferente, ficou muito triste. „

Te amo tanto... tanto... "Bichinha Pires

Sua esposa Jurema Pires convida os parentes, os colegas e os amigos

nara a Missa de 30° Dia em homenagem ao seu queridissimo e

inesquecível marido e amigo Prof. NELSON PIRES a ser realizada no

próximo dia 23 de agosto, às 1 8:00h, na Igreja de Sao Jose da Lagoa
— Av. Borges de Medeiros, 2735 — Lagoa.

ARMINDA NOGUEIRA DE CARVALHO
MISSA DE 7® DIA .

A Família agradece as manifestações de carinho e pesar recebidas pof ocaaao^aasau
lalecimento e convida para a Missa de 7" Dia. a ser realizada dia 23/08/94, às 9 horas,
na Igreja Imaculada Conceição. Praia de Botafogo. 266 - Botafogo.

NAYDE MARQUES RODRIGUES DE BRITO

(VIÚVA DE JOSÉ SATURNINO RODRIGUES DE BRITO)

MARIA DA GLÓRIA ANDRADE MARQUES e Sobrinhos
•ia comunicam o falecimento de sua querida Irmã e Tia e

convidam para o sepultamento HOJE. as 15 horas, no
| Cemitério São Francisco Xavier_(Caiu)j^Capela^C^^^^^^

DR. NELSON SOARES PIRES
MISSA DE 30° DIA

tGilda. 

José, Jussara e Cristiane Scarpelli. filha, genro e netas
agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasião
de seu falecimento, ocorrido no Rio de Janeiro, e convidam
para celebracão da Missa do 30° Dia em intenção de sua

alma, que será realizada dia 23.08.94, às 18:30h. na Paróquia de
São Judas Tadeu, situada na Av. W5-Sul Qd.908 - Brasília-DF.

EDUARDO IVO ARAÚJO VIERA
Os Amigos e Vizinhos de EDUARDO, inconformados com
seu prematuro falecimento, convidam para Missn a ser
celebrada em sua intenção na Igreja Santa Mônica. no
Leblon, às 1 8:30 horas do dia 22/08. 2"-feira.

GEN. MÉDICO R. VÓSSIO BRÍGIDO

(1 ANO DE FALECIMENTO)

JL Esposa, filhos e netos convidam para a missa em inten-

I cão de seu querido Vóssio, a ser realizada terça-feira, dia

I 23 de agosto de 1994 às 9h na Igreja S. José da Lagoa.

NELLY CORRÊA BULCÂO DE MORAES

(FALECIMENTO)
. RENATO, MARINA, NATALIA, JÚLIO, CECjJ

4* LIA, CLÓVIS, CONSTANÇA, ROBERTA, MAR-

| CIA, RICARDO, FERNANDO, seus Filhos, No-

ras,' Genros e Netos comunicam o seu

falecimento e convidam para o seu sepultamento

HOJE, às 11 horas, saindo o féretro da Capela Real

Grandeza n° 06 para o Cemitério São João Batista.

CYRO DE OLIVEIRA RAMOS

ÍLucyra 

e Everaldó F. da Silva, LeiIa e

Olavo Sargentelli, Loretta Rastelli Ramos

e Lúcia Ramos Pestana, Eduardo, Claudia,

Alessandro, Alberto, Flávia, Anais, Victor, An-

dré e Mária, filhas, genros, netos e bisnetos,

agradecem as manifestações de pesar pelo
falecimento de seu querido CYRO e convi-

dam para a MISSA DE 7o DIA que se realizara

no dia 23 de agosto, às 17:30 horas na Igreja

de N.S. do Rosário, Rua Gal. Ribeiro da Cos-

ta, 164 - Leme.

EDUARDO SECCO

(MISSA DE 7° DIA)

A Família enlutada em profunda dor agradece por tantas

manifestações de carinho e solidariedade demonstradas ao

nosso inesquecível amado e convidam a todos aqueles que

desejam unir-se a nós em fervorosa prece para Missa de /° üia

a ser celebrada HOJE, 22/08, às 18 horas, na Igreja KS. Copacaba-

na Capela da Consolação, situada na Rua Hilário de Gouveia, ób.

OCTAVIO AGUEDA

(MISSA DE 1 ANO)

4. Chris, Manoel, Heloisa e Justiniano Águeda con-

| vidam irmãos, parentes e amigos para a Missa de

1 Ano em homenagem à memória do inesquecí-

vel irmão e chefe de família na Igreja Nossa Senhora

de Copacabana, no dia 22/08/94 às 16:30h.

LEDA CURTY SECCO

4. EDUARDO (in memoriam). Júlio, Nazareth e

? Beth, filhos, genro, nora, netos e bisnetos

comunicam, com grande pesar, o falecimento

de sua querida e inesquecível LEDA. O sepulta-

mento realizar-se-á hoje (22-8-1994), às 10h,

no Cemitério São João Baptista, saindo o féretro

da Capela 01. 

Após 66 anos de casamento, sua mulher Raquel,

suas 3 filhas, seu filho Fritz, seus genros e nora,

seus 15 netos e seus 20 bisnetos,

com o maior amor,

participam que o queridíssimo

Frederico Perestrêllo d'Orey

partiu ao encontro de seu tão adorado DEUS.

-$• Lisboa, 17 de julho de 1901 f São Paulo, 21 de agosto de 1994

SAMIRA NAHID MESQUITA
"Assim em cada lago a lua toda

brilha, porque alta vive"
(Fernando Pessoa)

Adolohina Bonapace, Alexandre Pinto Cardoso, Alicia Navarro de Souza, Amélia Maria N.

Pessoa de Queiroz, Amelinha Alcôfra, Ângela Beatriz de Carvalho Faria, Angela Garcia,

Angélica Madeira, Anna Maria de Castro, Antônio Carlos Secchin, Aparecida Uno Pa^°k°-

nis Aparecida Pinilla, Apparecida Vasconcellos, Aracy do Rego Antunes, Ayla Gomes

Bernardina da Silveira Pinheiro, Beth e Márcio Donnici, Carlos Alberto Sepulveda, Carlos

Eduardo Tannus, Carlos Eduardo Uchôa, Carmem Lúcia Tindo Carmen Navarro Rivas

Cecília e Nilton Nascimento, Célia Therezinha de Oliveira, Ciça Teixeira, 
re,^'°

Pereira, Circe, Horus e Liana Vital Brazil, Clécio Quesado, Cleonice Bernardinelli, Christina

Motta Maia, Cristina Ayoub Riche, Dinah Callou, Dirce Riegel, Edilai Vieira, Edione Azevedo,

Edson P. de Souza, Edwaldo Cafezeiro, Eleonora Ziller, Elódia Xavier, Esteia Kaufman,

Fernando Amorim, Gema da Costa Vai, Geny Harb, Gilda e Emanuel Santos, Gildci Skios,

Godofredo de Oliveira Neto, Gumercinda Gonda, Henriette Amado, Horác'° 
^cedo,

Ibrahim George Khalil, Ivo Barbieri, Jacqueline Castro, João Baptista Vargas João Eduardo

do Nascimento Fonseca, Jorge F. Silveira, José Carlos de Azeredo, J^s Fernanda L_éo

Bárbara, Lúcia Maria Moutinho, Lucinda Brito, Luiz Antonio Garcia, Lylian Café• Mar&ade

Almeida, Margarida Alves Ferreira, Maria Cesário Alvim, Mana d| Gloria Toledo Gomes,

Maria da Penha Johanssen, Maria de Lourdes Gonçalves Alves, Maria do» Socpnoi O L.

Almeida, Maria Elizabeth Vasconcellos, Maria Helena Marques, Maria Jose Chev't^®-

Maria Laura Leite Lopes, Maria Nazareth Lins Soares, Mana Portes, Mana Theresa Abelha,

Maria Thereza Indiani, Mariúza Vieira Gomes, Marlene Ballalai, Martene de Castro Co rôa

Marta de Senna, Meri Cristina Fraga, Miguel Barbosa do Rosário, Néhda Pm Né^on

Souza e Silva, Regina Célia Angelim, Renata Bondim, Rosa Gens, Sarah de Castro Barbosa,

Scheila Feital, Sérgio Martagão Gesteira Sfvia Brandao Simone de 01've^ra, Su

?'Ávila, Teresa Cristina Cerdeira, Teresa Pinto, Terezinha Vai, Thereza Barbieri, Therèsia

Oliveira, Valdete Pinheiro Santos e Viola de Alencar.

Profundamente consternados, comunicam o falecimento da sua sempre e

para sempre querida SAMIRA, ocorrido no último dia 13, e c°nv'dam at°dos

que tiveram o privilégio de conhecê-la para a missa a ser celebr^a 
^

intenção, hoje, segunda-feira, às 19 horas, na Igreja Santa Momca, a Rua

Ataulfo de Paiva - Leblon.
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CIDADE JORNAL DO BRASILy18* segunda-feira. 22/8/94

REGISTRO

Formulou: um convite especial ao presidente
Itamar Franco, para assistir à peça O cara de
bronze, em Juiz de Fora, o ator Di Franzoni. No
convite, ele propõe ao filho mais ilustre da cidade
provar que 

"santo de casa faz milagre sim."

ROUBADA'ACUAVE.
DA CIDADE. DO RJ O
DE JWE.lRO.OCRl-
ME. ACONTECEU NO
PALÁCIO CACICADH.
QUE F\CANASPRO-
XlMIDAbES DO MORRO
DOUAMA£TA,ONCfcMEM
SeH0O"H5AVAÍ)A^PIA6
OfvVA BATALHA E.NTT5L A
moA íimmm
S|MACWiVt,aüEÍU-
SMAPAEftAKRi\Q-

WAN/\5\TA^IUJS-
T^ÊS(0 RSQ FIC/VMD-

TO\AMEHTEBlDTO-

DO.N^WOS CHAVEIROS

F0PAM CONNJOCAÜCSfôR
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m tSÍÁUKCWAVl E
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Cuiabá

Campo
.QranitoClaro

Claro e
nublado W$!i0ÊfMéâ
Nublado
Chuvas
ocasionais

Nublado
com
chuvas P

Prestaram: homenagem ao compositor Ary
Barroso, gravando Folha morta, Luiz Melodia e
Wagner Tiso (foto). Ary morreu há 31 anos e o
produtor Aimir Chediak lançará um songbook so-
bre ele, com participação de Tom Jobim.

Região^
serrana

BalxadaV
fluminense

Baixada
litorânea'

Confirmada: a vinda ||
de Dori Caymmi (foto) ao ||
Brasil na próxima semana ®

para lançar seu terceiro CD, í;
If em,.. O disco, gravado f
na Qwest Record, de |
Quincy Jones, será lançado |
primeiro no país e somente 1
no inicio de 1995 nos Esta- I

Fechou: contrato com o editor americano
Thomas Cocke, para a edição de Rebeldes com
causa, livro sobre Manuel Puig, o escritor Ovér-
land Airton. Ele é autor de Passagens para a
vida, com prefácio de Xuxa Meneghel.

m semana começa com tempo bom, mas pode mudar a partir de quarta-feita.
A Para hoje, a previsão é de muito sol e calor durante o dia, com a
temperatura podendo cair um pouco à noite. A máxima tica em torno de 28
graus nas serras, 32 graus no Norte Fluminense e 33 graus na capital. Em
Friburgo, a minima pode chegar a 9 graus, variando de 12 a 19 graus nas
demais regiões. A taxa de umidade relativa do ar permanece com variação de
60% a 70%. Nas próximas 48 horas, a frente fria que está semi-estacionária no
Rio Grande do Sul pode se deslocar para o Rio, provocando aumento de
nebulosidade e chuvas isoladas.

Acertou: o concurso 43 da qui-
na, um apostador de São Paulo
capital, que receberá a quantia de
R$ 216.656,42, já descontado o
Imposto de Renda. A quadra pa-
gará R$ 1.062,04 a cada um de
seus 204 ganhadores. Já cada um
dos 10.453 apostadores do terno
vão receber o prêmio de R$ 27,57.

Prestigiaram: o show do pia-
nista João Carlos Assis Brasil e do
cantor Cláudio Botelho, os cantores
Ney Matogrosso e Olívia Hime.
Ney, aliás, já confirmou uma parti-
cipação especial no show de Renata
Arruda em São Paiilo.

dos Unidos e na Europa.
Em temporada no Mistura
Fina de 31 de agosto a 3 de
setembro, Dori mostra mú-
sica inédita, Saudade do
Rio, composta por ele em
Los Angeles, onde mora.

Fotos: Inpe06h12min
17h39inln

nascente
poente

19h01min
06h43mln

nascente

Cheia Minguante
21/8 a 29/8 29/8 a 5/9

trp da Cicncia e Tecnologia, |
José Israel Vargas, foi con- •'
vidado para o encontro.
• Amanhã, a Finep (Finan-
ciadora de Estudos e Proje^
tos) promove o debate ProQ
duçào de arte contemporâ-||
itèa, com a artista plásticaj|
Anna Bella Geiger e os criti^
cos de arte Fernando Coc*
chiarale e Agnaldo Farias.
Será no Paço Imperial às
I8h30, com entrada franca, ffi

O cônsul-geral da Fran-
ça, Claude Fouquct, toma
posse como membro do
Instituto Histórico e Geo-
gráfico Brasileiro quarta-
feira, às 17h. Na solenidade,
falará sobre Atualidades da
Santa Aliança.
• A Firjan (Federação das
Indústrias do Rio) promove
hoje, às 14h30, o seminário
Incentivos fiscais para o
avanço tecnológico da indús-
tria, na entidade. O minis-

Esses moços, de Lupis-
cínio Rodrigues. Leny
acabou de fazer um
show em Copenhague,
Dinamarca, e cantou
para 15 mil pessoas no
Hollywood Bowl 94,
em Los Angeles, EUA,
ao lado de Oscar Cas-
tro Neves, Milton Nas-
cimento e Sérgio Men-
des.

Agendada: para
setembro, a vinda ao
Brasil dos cantores
Leny Andrade e Rober-
to Lubambo (foto) para
lançar o CD Coisa fina,
que gravaram juntos
em Nova Iorque. O dis-
co reúne pérolas da
MPB como Só danço
samba, de Tom Jobim e
Vinicius de Moraes, e

Nova Crescente
5/9 a 12/9 12/9 a 19/9

Fonte: Observatório
Nacional

Meteosat - 18h (21/8) Há possibilidade de chuvas ocasio-
nais no Amazonas. Roraima e no litoral leste do Nordeste. Para o
restante do pais. a tendência é de céu claro, com nóvoa seca à
tarde em todo o Centro-oeste e no Tocantins. Temperaturas: 8o a
30° Sul; 10° a 33° Sudeste; 12° a 37" Centro-Oeste; 13® a 36°
Nordeste: e 18° a 37° Norte.

Internada: na clínica psiquiá-
trica Priory, em Londres, a cantora
Sinnéad 0'Connor, 28 anos. A notí-
cia foi publicada na revista Nem òf
the World. Ela teria se internado
"porque resolveu enfrentar os pro-
blemas de frente". Há meses, teria
tentado suicídio misturando vodea
e barbitúricos. A clínica é especiali-
zada na recuperação de dependen-
tes de drogas e álcool.

02h53min
15h11min

09h38min
21h45min

A previsão para hoje na
orla marítima do Rio é de
céu claro a parcialmentenublado, com nèvoa úmi-
da ao amanhecer. Os ven-
tòs passam de nordeste a
norte, com velocidade de
10 a 15 nós. Mar de nor-
deste com ondas de 1 m a
1,5 m, em intervalos de 4
à 5 segundos. A visibili-
dade varia de 4 km a 10
km pela manhã, passando
para 20 km a partir da tar-
de. Em Niterói, a tempe-
ratura da água permanceem torno de 21 graus.

tela do com

César OiticicaMeteosat-21 h (20/8) Uma Irente Iria permanece semi-es-tacionária no Rio Grande do Sul. mantendo o tempo chuvoso no
estado. Os demais estados da região Sul tôm previsão de tempo
bom. No Sudeste, predomina céu claro, com névoa úmida ao
amanhecer Pode ocorrer formação de névoa seca à tarde emMinas Gerais e em algumas áreas do Rio do Janeiro

uma formação da empresa para
gerenciar a rede e preparar nos
computadores material para as
aulas. Um laboratório completo,
que pode servir até 500 alunos por
mês, numa média de duas horas
por semana, vai custar RS 38 mil
para a escola.

A novidade da IBM é o Proje-
to Quorum, que há seis meses está
funcionando em seis escolas do
Rio em caráter experimental.
Além da comunicação entre as
escolas, o sistema — elaborado
em conjunto com a Universidade
de West Califórnia, nos Estados
Unidos — permite o acesso dos
alunos a debates internacionais
sobre diferentes temas, bibliotecas
e correios eletrônicos.

Crianças do Colégio Santo
Inácio, entre os escolhidos para os
testes do Projeto Quorum, já estão
organizando encontros, eventos
esportivos e escrevendo cartas pa-
ra alunos do Colégio Bahiense,
Gama Filho ou Piedade. Rodrigo
Guimarães, ll anos, é um dos
alunos do Santo Inácio que parti-
cipa da experência e não perde
uma aula. "A Daniele, da escola
da Piedade, me apelidou de Di-
guinho e já combinamos um en-
contro para o fim do ano", con-
tou. Na primeira aula depois das
férias ele encontrou na tela de seu
computador várias mensagens da
amiga.

Além das brincadeiras, os alu-
nos estudam trocam informações
e tiram dúvidas com os corres-
pondentes. 

"Eles estão adorando
a experiência e todos querem par-
ticipar", contou o coordenador de
informática do Santo Inácio, pro-
fessor Abílio Aranha.

¦ Informática muda

até as relações

entre estudantes
Mangaratiba
Grumari
Recreio Condições maxmin Cidade Condições max min

Maceió nub/chuvas 29 19
Aracaju nub/chuvas 29 20
Salvador nub/chuvas 28 20

BETH GARCIA

A 
era da informática está re-
formulando o ensino, o

aprendizado e o relacionamento
entre os estudantes. Até as paque-
ras entre alunos já estão passando
pelos teclados e telas de computa-
dores. Desde o começo do ano,
dois projetos de informatização,
que usam programas educativos
em escolas públicas e particulares,
estão investindo em jovens de 10 a
18 anos.

No Ciep Ministro Gustavo
Capanema, na Favela da Maré,
os alunos de Engenharia da Uni-
versidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ) dão aulas de infor-
mática, inglês e eletricidade, en-
quanto a IBM implementa uma
rede de intercâmbio de informa-
çòes entre escolas particulares e
bancos de dados internacionais.

Através do Projeto Minerva, a
UFRJ e a Coppe revivem há oito
meses o antigo Projeto Maré, ex-
tinto há quatro anos, que além de
educação levava assistência médi-
ca e dentária aos moradores da
favela. Agora, com a chegada de
novas tecnologias, a ajuda dos es-
tudantes tem o objetivo de fami-
liarizar as crianças com a lingua-
gem dos computadores e mostrar
a utilidade de planilhas, processa-
dores de texto e sistemas opera-
cionais, como o DOS, preparan-
do-os para o mercado de traba-
lho.

A partir da 4a série do Io grau,
os alunos recebem três horas se-

Porto Velho claroImprópria
Imprópria Rio Branco claroSào Conrado Manaus par/nublado 34 21Imprópria
Própria

leblon
Ipanema Boa Vista nub/chuvas 33 18

Belém par/nublado 33 22
Macapá par/nublado 33 22

Campo Grande claroCopacabana
PisGoiânia

Brasilia claro 26 13
Belo Horizonte claro 27 12
Vitória par/nublado 29 15
São Paulo par/nublado 27 13
Curitiba par/nublado 27 14
Florianópolis par/nublado 27 14
Porto Alegre nub/chuvas 22 15

Imprópria Sáoluis claroImprópria Teresina par/nublado 36 19
Fortaleza nublado 33 21
Natal nub/chuvas 30 20
João Pessoa nub'chuvas 30 22

Piratininga

Itacoatiara
nub/chuvas 28 20

Jaconè
ImprópriaAraruama Cidado Condições maxmin Cidade Condições max mm

Amsterdã claro 22 09 jS»0 r-bW» '
Atenas claro 36 25 Wwrò wbtedo
Barcelona claro 31 22 frofaÍMili chuvas 15J
Berlim claro 23 10 Mc«ou ._ nuWato 17 09
Briuelas claro 23 10 Nova 'oique chuvas 28 21

Cabo Frio
Atraial do Cabo

Rio das Ostras
Fonte: Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Boletim de 19IBI94)

Buenos Aires nublado

Presidenta Dutra (BR 110)
Operação Tapa-buraco do Km
163 ao Km 208 (RJ-SP). Acosta-
mento interditado no Km 298
(SP-RJ).
Rio - Juiz de For» (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
fainas da direita e da esquerda
alternadamente entre o Km 91
e o Km 102 (RJ-JF).

Santiago nublado
Sào Francisco claro

Frankfurt claro
Johanesburgo claro

nublado
nubladonublado

Toronto nubladoLondres claro
nubladoLos Angeles nublado 32 21

39 20 Washington nublado 30 23

Alunos do Colégio Santo Inácio participam de uni projeto da IBM

iniciado há três anos, a empresa
vende para as escolas um Kit di-
dático: estações, servidor, impres-
sora e softwares operacionais e
educacionais, além da assessoria
técnica. O programa já existe em
80 escolas do Brasil, cerca de 30
no Rio, e atinge crianças de Io e 2o
graus e professores, que recebem

Tempo bom. Névoa pela§wanhà.
Tempo bom. Névoa pela manhá.

Galeão
Santos Dumont

Rio - Santos (BR 101)
Trechos em obras do Km 14 ao
Km 20 e do Km 65 ao Km 76.
Desvio na pista no Km 25. Meia
pista no Km 52 (RJ-Santos).Acostamento interditado nos
Kms 32. 44. 52. 59 e 64. Mãqui-
.nas na pista no Km 69. Tráfego
por variante pavimentada do
Km 35 ao Km 36 e nos Kms 90 e
134. Pista com deformações
nos Kms 150.183 e 208.

manais de aula, ministradas gra-
tuitamente pelos universitários,
nas salas da UFRJ. A formação
acompanhará as crianças até a 8a
série e, a partir do próximo ano,
crianças mais novas já terão con-
tato com o sistema.

A proposta da IBM é mais am-
biciosa. No Projeto Horizonte,

Tempo bom. Névoa pela manhã.
Tempo bom. Nèvoa pela manhà^
Tempo bom. Visibilidade boa. t
Tempo bom. Visibilidade boa.
Tempo bom Visibilidade boa.
Tempo bom;.Névoa'pe!a manhã.
Tempo bom. Visibilidade boa
Par/nublado. Visibilidade boa. ^
Par/nublado. Visibilidade boa.
Tempo bom. Névoa peja manhã.

Cumbica(SP)
Congonhas(SP)
Viracopos (SP)
Confins (BH)
Brasilia _
Manaus
Fortaleza
Recife
Salvador

Rio - Campos (BR 101)Trânsito normal
CuritibaRio - Toretópolis (BR 110)

Trânsito normal Tempo nublado. Chuvas ocasionais
Fcnta: DNERI DER
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Bebetti (foto) viajou 

Rio 

de Janeiro — Segunda-telra. 22 de agosto de 1994 U^'nirS^do p|f

| qSps j SS!^11- 
0

| SiSJao^ ¦¦;•¦; Ij \ p
¦i Obrasilejro ¦! ¦ ¦¦ ¦ H ¦ %*C «. 1? 14 de volei fcmmmo gv
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N|§F vcnccu u da China fer
superou b lituano ...MiWE'iWm A L ^ .|1 

' I icon em primciro |B
Ray Maauolis no IhH'HI " iugar no grupo. ?//j

• ¦-¦ ¦ - ___ ' . -; :—-. —i—; :—i TTTi ., , X
II O apoiador Djair (D) teve de ajudar a defesa tricolor em certosmomentos, quando o Parana criou algumas boas oportumdades de gol, pnncipalmente com Adoilson (8) 

|

Sem convencer I
^—y-

? 0 'tetracampeao Ronaldo sentiu anteontem o gostinlto de jogar pela primeira vcz ro, deve dar ao Fluminense um estilo mais ofensivo, ? 0 Flamengo conseguiuum bom resultadoao empatai dc la |

® \com a camisa do seu now time, o PSV. Ele parUcipou dos 20 minutosfmais do amistoso como deseja a torcida. 0 zagueiro Marcio Costa e o contra o Crtcmna, gols de Betmho ? 
Z°J>idLara \
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JORNAL DO BRASIL

Não pode ser vendido separadamente
Artilheiro
0 atacante Túlio
(foto), do Botafogo,
lidera a artilharia do
Brasileiro e promete
muito mais gols.

Bebeto
Bebcto (foto) viajou
ontem à noite para
a Espanha sabendo
que está nos planos
do Vasço.

Rio de Janélro — Segunda-feira, 22 de agosto de 1994

Vôlei
A seleção brasileira
de vôlei feminino
venceu a da China c
ficou em primeiro
lugar no grupo.

Nata^Ao
Obrasilejiro
GustavolBorges
superou b lituano
Ray Maiuolis no
Duejo de Natação.
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¦ O Fluminense ganhou do

Paraná por 2 a 1 mas não teve

atuação do agrado da torcida

O mais importante, o Fluminense conseguiu. Mesmo
sem jogar bem, obteve a sua segunda vitória em casa, ao
derrotar o Paraná por 2 a 1, ontem, nas Laranjeiras.
Com o resultado, o tricolor se firmou em segundo lugar
no Grupo D do Campeonato Brasileiro, com quatro
pontos ganhos, ao lado do União São João, mantendo a
expectativa de seus torcedores de conquistar uma das

quatro vagas para a segunda fase.

Mas a equipe comandada por Pinheiro deixou a
desejar. Fez 1 a 0 no primeiro tempo — gol de Djair,
aos 23 minutos — e não soube se impor ante um
adversário fraco, visivelmente preocupado em se de-
fender. No segundo tempo, o Paraná reagiu e empa-
tou aos 24 minutos, num pênalti cobrado por Tadeu,
mas o Fluminense teve sorte, pois um minuto após
Wélton marcou o segundo gol, que seria o da vitória.

Para o jogo de quarta-feira, contra o Internacional,
nas Laranjeiras, o time contará novamente com Luís
Henrique, que cumpriu ontem o segundo jogo de sus-

pensão, saindo Wélton. Esta mudança, segundo Pinhei-
ro, deve dar ao Fluminense um estilo mais ofensivo,
como deseja a torcida. O zagueiro Márcio Costa e o
lateral-esquerdo Eduardo, contundidos, preocupam o
treinador, pois podem desfalcar o time. (Página 6)

? 0 Flamengo conseguiu um bom resultado ao empatar de 1 a 1
contra o Criciúma, gols de Betinho e Sávio, ambos de falta.
Henrique (foto) jogou muito bem, mas contundiu-se e é dúvida para
o jogo contra o Grêmio, quarta-feira, em Porto Alegre. Página 3

? O 7etracampeâo Ronaldo sentiu anteontem o gostinho de jogar pela primeira vez
com a camisa do seu novo time, o PSV. Ele participou dos 20 minutos finais do amistoso
entre PSV e Heerenveen. Embora tenha se movimentado bem — chegou, inclusive, a

perdei, um gol — Ronaldo não conseguiu evitar o empate de 0 x 0.
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M sp^t 2" Maior goleada: j k> nao conse^iu marcar ponto na terceira j ras), Fdbio (Sport) M ,,,,0 M

1^ 

"40"Corinthians 3 
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FI«m«n9o 16h* llhadoRetiro FI«n>ngoRjO X[3D Bragantino 21 h Maracana

$y 1T1 [«1 '1*1 :l <HI J Til !M I . 13/6 CrtcKto«[T]X[T] Corinthian* 16h- Heriberto Hulse Crtmioin X[£] Crlcluma 21 Omvco  
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BragantinoQBX[B Ortonlo 16h MarceloStefani Portuguasaffi] X[fl] Botafogo 2oh30 Canmde ;;

Primeirafase mentor, disputado pelos eli- Botfogofflxffl vit6Ha m_ Martins j ^ih" i
E formada por ciubes dividi- ¦ minados da primeira fase. PayMndu[Ex[5]saoPa«.o jth_ 

Mangug^o • i7/s c"»»,r°mxEs.n °, _gh 
^ I

dos em quatro grupos de Terceirafase Atwico-iio [g] x [g] Portuguaaa i7h Mineifao— *"° 
^ ^ . —— |

Ii seis. Classificam-se para a Formada por quatro grupos i4/e Bah^xfflVKQ JZ!L ' 
Un,ao s^joio ffi x -g- 

^grr,
fase seguinte os quatro pri- de dois times, com jogos de | 

'*' 
SaHo* g] x S3 R»m° — VllaBelrn'r0 — C° 

[S x m ¦ 
"t —20M0 

Durvai de Bnto" n
rfl mciros colocados de cada ida e volta. Classificam-se os | , Cuaranl ^ 

x 
^ 

Cmieiro — Bnncode0uro — 
pT* ^ x I7TI ati6tic^wic 2ih Moru^ % S

-^1 arupo. Os climmados dispu- vencedorcsdccada grupo. FlumhwiwSIxH3HMatco i6h—laraniaras— — "^'nKmsmi iih 
p^Il/ ('

\mumTomeioebmplmm- Qnartatase ,M 
co.-h„n.m«map.r, ;

m ... lor, para vollar a partidpar Dois grupos de dois, jogos | 
1 ||||||ggl||g I «* I va.H.Pg] >03 M 

^ j
^ii'1 do Campeonato na terceira dc ida e volta. BHHHHHHHESEIEJXOIZISPHIii^HIHHBI
'M ' " etapa. Quintafase ^ 

' How , Loc*i frta , v 
T n ^

f Segundafase Os vencedorcs da quarta fa- ^ I Botafogo ["41 X f6~l Wo Paulo 16h* Caio Martins Gremio L_] X[_J Flamengo 21 ¦

I Formada por dois grupos de se decidem O Brasileiro. I »an«o>Bxffl»HCO 16h' WaBetmiro ¦ 
:1;0 Bragantino? XQCortnthian» 20h30 Marcelostelan,,;

c^'yt ;! oito ciubes, com jogos em RebaixamentO I || CHduma [j] X[T1 Flamango 16h Heriberto Hulse Sport ? XQ Cnciuma 21h "hado Ratiro-,,.

dois turnos. No primeiro, OS Os dois ultimos do Tonieio I Bragantino [S X m Sport 16h Marcelo Stelani Botafogo nn X ? Atletico-MG —CaoWa^^T

. times jogam dentro do mes- Complementer serao rebai-| CorinthiansBQ x[Z] Cr&mio i6h Pacaembu _m vitoria ? x? Sao Paulo 2ih—Fonle * 
^

7 

mo grupo; no segundo, cn- xados, exceto se ja tiverem Portuguesa [T] X ron Vltdrla 16h Canind6 Paysandu ? XD Portuguesa 21h_ Leomdas 
£¦<", l

I frentam as equipes de outro. sido campeao OU vice do I ? 21/8 Atl6tlco-MG PT1 x [3] Paysandu I7h Mineirao ' 
Cruzeiro ? X? Vasco 21h Mineirao^ (,

I Classificam-se OS vencedorcs Brasil desde 1971. Neste ca- Bahia[g] X[jjQGuarani 17h FonteNova 2^Q Santos? XQ Bahia 21h VilaBelpirpVii

1 de cada turno de cada gru- so. tern 0 direito de realizar | . Remo |~2l x Oil Cruzeiro I7h Manguetrao . Guarani ? xpj Remo 20h30 Bnncod6purp.,_;

$\Mi 1 po. alefii dos dois melhores dois jogos contra 0 anteces- I Flumlnense [g] X S] Parani 16^ La-ani&ras Fluminense Dj(I=L'"ternacional 21h Laranjeliato/
> *'<$ i por indice tecnico, e dos ven- sor para definir quem real-1 Nautico [g] x [JH Uniao Sao Joao i7h Ajiitos Palmeiras ? u"|a° Sa° Joao Pa.qjeAnar,^

|| cedores do Tonieio Compk'- mentccai. Intemaclonal [£] X 5H Palmeiras 15h Beira-Rio 25/8 Parana ED x ? Nautico l20h30l ~'"Vel °e

'Jogos transmitidos pela TV

0 BRASILEIRO EM RESUMOCLASSIFICAÇAO

ARTILHEIROS

PRIMEIRO TURNO

RESUMO DO REGULAMENTO

ESPORTES JORNAL DO
2 o segunda-feira, 22/8/94

alimenta sonbÉ

Módia
de
gois:

OFATO PARODADA
Times l.f.J

1° nameiijõ
Grêmio 4

1B-.J
;oSs>

SílVjl ()

4 golsr Túlio (Botafogo)
3 gois: Evair (Palmei-
ras), Fábio (Sport)
2 gois: Nélio (Flamen-
go), Caio (Inter), Ézio
(Fluminense), Djalmi-
nha (Guarani), França
(Vasco), Carlos Miguel
(Grêmio), Edmundo
(Palmeiras)
Gois contra: Valmir
(Guarani) para o Vasco
e índio (Flamengo) para
o Bragantino

Dos quatro clubes do Rio de Janeiro
que disputam o Campeonato, apenas um
nào conseguiu marcar ponto na terceira
rodada: o Vasco, derrotado pelo Santos
(2 a 0), na Vila Belmiro. O Botafogo foi o
destaque, com a goleada sobre o São
Paulo por 4 a 0.0 Fluminense venceu em
casa (2 a 1 no Paraná) e o Flamengo
conseguiu um ponto em Criciúma. Os
clubes mineiros e baianos fizeram o pior.
Todos perderam. Atlético e Cruzeiro fo-
ram derrotados por seus adversários pa-
raenses (Paysandu e Remo), enquanto
Bahia e Vitória perderam para paulistas
(Guarani e Portuguesa).

Maior goleada:
Botafogo 4x0 São Paulo
Defesas menos vazadas:
Portuguesa e Santos,com zerogol
Ataque mais positivo:
Palmeiras com 9 gois
Maior público:
29.264 - Inter 0x2 Palmeiras
Maior renda:
R$ 149.523,00 - Inter 0x2 Palmeiras

Média de público:
7.946 pagantes -

,4°,.Cori.nth.ians
5o Criciúma
6° Bragantino

Times
1° Paysandu...
2° Botafogo..

Portuguesa
4° São Paulo ..
5o Vitória

Atlético-MG Gois de
cabeça:

Gois
contra

Gois
de pó
esquerdo

Times
1,"Santos
2° Guarani

.3° Vasco
Remo

5° Bahia
6° Cruzeiro

Gois de
pênalti:

Gois
de pó
direitoGois de

dentro
da área:

Gois no
1S tempo Gois de

jogada de
escanteio

• • ,
Times

1° Palmeiras
2°.FIumimnM

IJn-jão S.J.
4°...'.n.ter
5° Paraná
6° Náutico

Obs.iO total de gois iá inferior ao somatório dos parciais porque alguns gois são computados em mais de uma especificação.

Flamengo ITIXlTl Bragantino
Jogo '

Sport m X nrí Flamengo Maracanã
OlímpicoHeriberto Hulse

Portuguesa I O IX ÍÕ1 Botafogo Canindé2oh30Bragantino PÕ1XITT1 Grêmio Marcelo Stefani
Vasco filxm Guarani São Januário20h30Bíotafogom XfTI Vitória Caio MartinsPrimeira fase mentar, disputado pelos eli-

É formada por clubes dividi- minados da primeira fase. |
dos em quatro grupos de Terceira fase
seis. Classificam-se para Formada por quatro grupos ,
fase seguinte os quatro pri- de dois times, com jogos de |
metros colocados de cada ida e volta. Classificam-se os

grupo. Os eliminados dispu- vencedores de cada grupo, g
tam um Torneio Complemen- Quarta fase g
tar, para voltar a participar Dois grupos de dois, jogos |
do Campeonato na terceira de ida e volta,
etapa. Quinta fase
Segunda fase Os vencedores da quarta fa- |
Formada por dois grupos de se decidem o Brasileiro. |
oito clubes, com jogos em Rebaixamento |
dois turnos. No primeiro, os Os dois últimos do Torneio |
times jogam dentro do mes- Complementar serão rebai- |
mo grupo; no segundo, en- xados, exceto se já tiverem :§
frentam as equipes de outro, sido campeão ou vice do j
Classificam-se os vencedores Brasil desde 1971. Neste ca- g
de cada turno de cada gru- so. têm o direito de realizar |
po, além dos dois melhores dois jogos contra o anteces- I
por índice técnico, e dos ven- sor para definir quem real-
cedores do Torneio Compile| mente cai.

Cruzeiro HT1X fÕl Santos MineiráoPaysandu FOI X fOI São Paulo Mangueirào
Evandro AlmeidaAtlétlco-MO nn X nn Portuguesa Mineirão
HermínioOmettoBahia fOI X í"01 Vasco

Náuticorrixíal PalmeirasVila Belmiro
Paraná [TI X [TI Internacional 20h30 Durval deGuarani HEI X l"0"l Cruzeiro Brinco de Ouro

Laranjeiras São Paulo I 1 I X fÕl Atlético-MG
Corínthians I 1 I X IT~l Sport Pacaembú

Fonte NovaVitória [~p~l X [TI PaysanduPalmeiras [TI X PT1 Paraná Parque Antártica

. Jogo . , ,
Grêmior~~l XI I FlamengoCaio Martins

Bragantino I I XI I Corínthians Marcelo Sgfonjg
Ilha do Rett.ro-.
Caio Mártirts!-Oi
Fonte Mèvà-' :

Leòmdas Ca,strtj'1
Mineirãó;

Vila Beltgirp^.;.

20h30Vila Belmiro
Sport rn XI I CriciúmaCriciúma IT1X f^l Flamengo Heriberto Hulse

Botafogo I I XI I Atlético-MG
Vitória I I Xl I São Paulo

Bragantino fÕl X l"T~l Sport
Corinthians [71X fZ~l Grêmio

Marcelo Stefani
Pacaembu

Paysandu I I Xl I PortuguesaPortuguesa II I X10 I Vitória Canindé
Cruzeiro [ I XI I VascoAtlético-MG [~T1 X f3l Paysandu Mineirão

Santos I I XI I BahiaBahia f"Õ1 X Í2~l Guarani
Guarani I I Xl I Remo

FluminenseI IXl I Internacional
Palmeiras I I XI 1 União São João

20H30Remo [~2l X [TI Cruzeiro Mangueirào
La-ameiras Laranjeiras•',/

20h30 Parque AntárticaNáutico fÕl x m União São João
Paraná I I X [ I Náutico 20h30Internacional t£] X |_2J Palmeiras

'Jogos transmitidos pela TVwmnmmmmnmmmmm

LS



raps

p— i|—¦ t-^y'''
rcnnnTtC segunda-fcira,22/8/94o 3 [M|

I -M!m. DO BRASH- ESPORTES  
1 

g|

I 
pamengo 

empata outra vez fora de casa I

| 
«Tinie "2° fbi be.n.^nas mQ^rou 1

J2T2SS: •• 
-** - 2®  

|

^arlinhos Ainda o sonho Romario 
" 

Palmeiras faz o 
que quer 

no Beira-Rio 
|

flSyf eloaia Oprcsidentcdo Barcelonaentendero •!¦ An,(.,r ,i,. nnvi nmmwiii tMir- t"S
aarotada Flamenco. Luis que Romario significa porto ALEGRE — Apesar de la, deixava Evair e Edmundo na Aos 47 minutos, Zozimo fez pe- . ; p ¦ i 

^ 
<¦ ^ 

|skill Augusto Veloso, hoje para o publico , fn IhiS frente oara os contra-ataque. nalti em Edmundo. que cobrou mas ual — desconto de Ri _. u sobrt |

WM O tecnico Carlmhos admitiu ontem queo brasileiro e o libcre. Sem alguns desfalques, o Palmeiras tm- Edmundo 
conseguiu aos 29 mi- Sergio defendeu, impedindo o ter- |s RS 7,00 da arquihancada supe- ^

iMffl estav;(,radianiepormais Flamengo estuda isso,nadafeito."0 possuamaior categoria e iv uma 
boa iouada e cruzou, ceirogol noprimeirotempo. Irrita- nor para quern usassc a camisa, do 8j

fSBI unlf'omo, possibilidade de trazer empresario Joao trabalho para veneer mits 
a'defesa do Inter salvou. Lesio- da. parte da torcida colorada come- clulu' — eoapelo durante a semana ^

prf§ fefpn!° y, Romario de volta ao Henrique Areas, que nal por 2 a 0. gols de Edmundo d_ 
0 zaoUeir0 Adilson foi substi- cou a gritar 

"vamos invadir. vamos paraj|pomparecimentp do publico. |
HE lSic":H®nn rn! Brasil- 

"Mas 6 Precis0 wordenado o projetoda Rivaldo. no primeiro tempo, ontem • . 
Zozimo. Neste meio tem- invadir". Tambem jogaram peilras a direvao do Inter errou na organi- |

mm ^^fcfti'vL'rauc esses que Hque bem claro que volta de Romario, deve a tarde. em pleno Beira-Rio. 0 p a- Edmundo 
fez uma jogada indivi- no campo, impedindo a saida de zavao: nao houve troco de moedas |

1 SES sssssr ma. gHSir/si: wfessssr. a«w?

fciiks, •«*.«. ssrsaas® ES£s=x ssssssass ssasast

s:s.r ssaas ass aeainag SgSEK afer™- !

IS-- sssar sasat- natJX* SSiEs jdfcsec afflasas*

sa. KB ===s ssaswse gSsssfe Sfcgsas S®%S« t
>fcirzh'/j' na nrclccaocm relucao o Ncliodcclcpassarpor Hcnnquclevou urn fnrras e Qiuilidade para mudar o . to • \r - , in Adilson (Zozimo), Robinson. An i
S0 i?SXSda| cinui da bula. Quandoo ^deOMf. MK tempo foi P'f"" "JfeSS^ 

*" * "m0 *** «"» ° Arson. 
Daniel JJra«on. Ebon

Cricima a alia e nosso juiz apitou. espcrei sofreu uma torgao no . P , , gel101 expulso. ficando o time temacional. num lance em que El- Caico; Dinei e Caio Junior (Mazi- |
MM ataque baixo. Ainda percebi que o golciro tornozelo direito. morno ate o ]pnmc ro|g p< cho ..seffii. a.» son agarrou Edmundo pela camisa. nho Loiola). Reiula: RS 149.523.00.
m&Mk. ;wsinviicMvamosao cstava conluso e decidi duvidaparaojogo rense. aos 30 minutos. O ataq com o segundo gol do Pa me ra ^ 

eSergio dfcndeu a bola com 29.264'pagantes .Juiz: Leo
toJiacaniod^ contraoGremio. na Colorado nao tmha agress.v.dade R.valdo de cabega. apos nova la- ova" Feldman.

bola" uoleiro. qQUTta-fcirar o Palmeiras. que tocava bem a bo- iha de Wmck.
WM —:

SERGIO 

NORONHA |

py^P|iP|P 
passand0 ^ 

m««,ap?*

m 

*-i' no 

teste 
||;f| todos 

passaram.

13 
^ 'jPfi' 

*k 1 Apenas uma derrota. nos quatro jogos dos times do Rio. Ncste fini de semana foi a vez da torcida doBotafogo 
gverter

iftfJ t > ' uma boa media. Perdcu o Vasco. na tarde dc sabado. co termo o clima e entrar em eufona. Dar uma fcoluda no Sao Pa

Sfe _ St > M&&correto 6 exatamente perder: o Santos livrou-se de um empale ainda que reprcsenlado por urn time de reset\ as - ^niprt ajuda a

, -Vt. $>{ vijMSi sracas I quantidade de gols perdidos por Valdir. todos da inflano ego. cm quaisqucr circunstaneias.
MM T « ^ ^ 1 'W? Sena E 

ter o artilhciro da compet^ap c comeear a semana vendo

feS 
:z&Mas xanlui na cahi\a M Mipe na wrtuwdc ontem no Mmtmbi Q 

p|uminense |anibem deve sua vitoria sobre o Parana a um pasaros cantar.
ifflmfi •-jsai3 - • *¦ m m> • iocador, o goleiro Welerson, maior figura do jogo. 0 Parana , ?, , L„trA. „rt- fftr., „
yllfll i Al,lTlt'll19H6 ||QA CO I n esteve melhor em boa parte do jogo e esbarrou na boa forma do A eabe^a de Valdir andou abalada, por i 1 

|'
mm 

nd° jovem 
goleiro do Fluminense. qucm pagou foi o Vasco. que deixou de ao menos empatar ct

-••ovS * Quem esteve nas Laranjeiras sabe que o time do Fluminense Santosporqueseu artilhciroestava sem precisaoj

feffl PlYinatP oom O CremiO precisa de reformas urgentes. Nao e apenas a aquisiijao de O Vasco perdeu cineo oportunidades claras dcy>l,
tUU1 " mCUUU jogadores. 

mas. tambemfa forma de jogar. .. atravesde 
Vald.r.dentro da pcquena a^

^£'$1 sao paulo — O Corinthians gol corintiano. Aos 21 minutos. O meio de campo nao combate e nem marca. permitindo que Lazaroni cometeu apenas o peed c 
.

1^9 cedetf ontem o terceiro empale no Gremio empatou com um penalti 0 a<jversario eonsiaa ehegar com a bola dominada diante dos Paulo na direita. onde o jogador ticou torto e p « jv •

B.»iro: 2 x 2 contra o Gremio. cobrado por Agnaldo. zaeueiros. que nao sao la essas eoisas. mas seu time soube reagir quando tomou o gol. l s t

no-e'stadio do Morumbi. Foi um Corinthians: Ronaldo. Paulo ^4 conseaiiencia obvia e a sobrecarea do goleiro. que precisa segundo ja no fim do jogo.
Sli jogo tlisputado com muita foci- Roberto. Gralak. Henrique e Elf * dilt para rcsolver os problemas. Uma coisa. porem. 6 certa: sem William o time perde o r.tmo c

^ dade.pelosdois timeseque teveum Ze Elias. Boiadeiro. Souza (Wilson Claudio e Luis Antonio se movimentam, mas Dejair joga a criatividade.

gS—SSS:1 Pari^rremE^^St^°COrrC 
Osarbitrosestaoindoparao^ossemocartaovermelhono

»1 O atacante gremista Carlos Miguel Tecnico: Jair Pereira. Gremio: quer a bola no pe. embora saja^.za^mu 
| 
benv Us arb os 

|Uomoop 
^ 

cart6es ama-
iez5falta no zagueiro Gralak antes Danrlei. Ayupe, Agnaldo. Luciano Para piorar as cotsas. ontem nao hava Luis Henrique pa. bohaO ntg>me^iq Renaio^i 

| ^ a ajguma
do"€scanteio que resultou no uol. e Roser: Pingo. Jamir e Emerson chegar na frente, deixando Ezio so e inutil. c Ji ^ . rui:

MM A?s40 minutos. Viola empatou. (Groto): Fabinho. Nildo (Carli- Pinheiro vai ter muito trabalho para acertar o primeiro recomendagao poi parte dc L bK

EBeSSL s^efundo tempo comegou equi- nhos) e Carlos Miguel. Tecnico: combate. pois nao e justo contar com um jovem goleiro para U
Jibrado. com contra-aiaques velo- Luis Felipe. Juiz: Claudio Cerdeira. rcsolver todos os jogos. O que e que ha com o ue O mil i .

Infiiiij zes"de lado a lado. Mas. ao.s sete Renda: RS 148.792.00. Publico: t

-
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empata outra

L DO BRASIL

Criciúma

mostrou a deiemimçào habitual para (tesarmar os atacantes do Criciúma c ajiu ar o ¦ amen^o a empata,

Palmeiras faz o 
que quer 

no Beira-Rio

CWwiii

IlíiTime não foi bem,
-w€*wciúMA. sc — O Flamengo
vòlfôi? a conseguir um bom resul-
j^tólinesta primeira fase do Brasi-
-leireopelo grupo A. Como já ocor-
rbrui^m sua estréia contra o Sport.
ftflWtíém fora de casa, onlem o time
d^Caflinhos voltou a sofrer um gol'
e^Wíbstrou capacidade de reação
OTlffipatar. Apesar das muitas
fipluís exibidas pelo time. o 1 a 1

ç^iça o Criciúma, no Heriberto
yiuúç;', agradou o técnico Carli-
nho^flue já deixou clara sua inten-
çào de. nesta Fase] vencer em casa e
empatar fora. Os gols saíram no
segundo tempo. Betinho abriu o

placar para os catarinenses e Sávio.
de Jata, empatou para o Flamen-

go. .
Nõ primeiro tempo, o Criciu-

líía aproveitou-se do fato de jogar
cm, casa para tentar abafar o Fia-
iViengo. As seguidas falhas da du-

pía? de zaga. Gélson e índio, in-
tranqüilizavam o resto do time,

que*acabou aceitando a correria
catarinense. As melhores chances
do Criciúma saíam todas de la-
lhas do Flamengo, incluindo aí o
•goleiro Gilmar, que não esteve
numa boa tarde.

¦ - Sávio e Magno sofriam dura
marcação c não tinham apoio do
irieio-campo rubro-negro. So-
mente quando isso aconteceu, o
Flamengo teve algumas chances.
Aos 35 minutos, Marquinhos des-
perdiçoú grande chance — o go-
leiro Roberto salvou com o pé.
Quatro minutos depois foi a vez
de Magno perder boa oportuni-
dade.

No segundo tempo, com Jairo
Leiizi no lugar de Daniel, a corre-
ria do Criciúma aumentou. O
Flamengo voltou mais acuado
ainda porque o lateral Henrique,
eoiitiindido. não voltou do inter-
iâsál

Roberto, Sandro, Vilmar, Wilson e
Gilvan; Paulo da Pinta, Daniel (Jai-
ro Lenzi), Betinho e Nenê; Maurici-
nho e Marcos Gaúcho (Miranda).
Técnico: Lori Sandri.

Flamengo ir
Gilmar, Henrique (Fábio Baiano),
Gélson, índio e Marcos Adriano;
Charles Guerreiro, Marquinhos
(Paulo Nunes), Hugo e Nèlio; Mag-
no e Sávio. Técnico: Carlinhos.
Local: Estádio Heriberto Hulse.
Renda: RS 79.062,00. Público:
12.029. «lula: João Paulo Araújo.
Cartõea amarelos: Nélio, Charles
Guerreiro, Gélson e Fábio Baiano.
Cola: No segundo tempo, Betinho
aos 15 minutos e Sávio aos 36.

ir

m
Wm

arlinhos
ielogia a

garotada
ÍO técnico Carlinhos
estava,radiante por mais
um, ponto fora de

jcorçeguido pelo
l;liVnjengo. Ele explicou
[jgifco deixou mais
ifeíiz^l-oi ver que esses
ImenMis têm plena
Ima^dade para. após
lleya&iim gol. não se
çiitregar e correr atras'do resultado". Apesar
jdo bom resultado.
'Carlinhos admitiu que o
'-ptnmengo apresentou
falhas. "No segundo
tempo, tivemos umas
Wbeiras. Havia alertado
na preleçào em relação
aos centros. A zaga do
Cricima á alta e nosso
ataque baixo. Ainda
assim, ehemhamos ao
fundo e levamavamos r

Ainda o sonho Romário
O presidente do Barcelona entender o
Flamengo, Luis
Augusto Veloso,
admitiu ontem que o
Flamengo estuda a
possibilidade de trazer
Romário de volta ao
Brasil. "Mas é preciso
que fique bem claro que
o Flamengo só pensaria
nessa negociação se o

A salvação
com Sávio
Sávio salvou a derrota
batendo com perfeição a
lalta que decretou o
empate. "A bola estava
à feição. Combinei com
o Nélio de ele passar por
cima da bola. Quando o
juiz apitou, esperei e
percebi que o goleiro
estava confuso e decidi

-ímíct-Jiq canto do
goleiro."

que Romário significa
hoje para o público
brasileiro e o libere. Sem
isso, nada feito." O
empresário João
Henrique Arêas, que
coordenado o projeto da
volta de Romário, deve
viajar hoje com o
jogador a Barcelona.

Henrique é
problema
O Flamengo perdeu
ontem, no final do
primeiro tempo, uma de
suas principais armas de
ataque. O lateral-dircito
Henrique levou um
pontapé de Gilvan e
sofreu uma torção no
tornozelo direito. É
dúvida para o jogo
contra o Grêmio, na

§gqáariu=feiri7

São Paulo — Hèlcio Tolh

PORTO ALEGRE — Apesar de
alguns desfalques, ò Palmeiras im-
pôs sua maior categoria e não teve
trabalho para vencer o Internacio-
nal por 2 a 0. gols de Edmundo e
Rivaldo, no primeiro tempo, ontem
à tarde, em pleno Beira-Rio. O pia-
car só não foi maior por causa de
uma curiosidade da partida: o Inter
cometeu quatro pênaltis, dos quais
dois foram marcados pelo juiz Léo
Feldman. Só que, nas duas oportu-
nidades. Edmundo cobrou e Sérgio
defendeu.

Com 10 em campo após a expul-
são de Argel no fim do primeiro
tempo, o Internacional não teve
forças e qualidade para mudar o
resultado. O primeiro tempo foi
morno até o primeiro gol palmei-
rense, aos 30 minutos. O ataque
colorado não tinha agressividade e
o Palmeiras, que tocava bem a bo-

la, deixava Evair e Edmundo na
frente, para os contra-ataque.

Edmundo conseguiu aos 29 mi-
nutos, uma boa jogada e cruzou,
mas a defesa do Inter salvou. Lesio-
nado, o zagueiro Adilson foi substi-
tuido por Zózimo. Neste meio tem-
po, Edmundo fez uma jogada indivi-
dual, ganhou de Argel e na saída de
Sérgio tocou por baixo. A bola ia
saindo pela linha de fundo, mas Ed-
mundo a alcançou e tocou com o pé
direito para dentro do gol. aos 30.

Logo depois, em nova e incrível
falha da defesa, desta vez de Zózi-
mo, Edmundo só não fez o segundo
gol porque Sérgio salvou. A situa-
çào favorável ao Palmeiras se com-
pletou aos 38 minutos, quando Ar-
gel foi expulso, ficando o time gaú-
cho sem a zaga tilular. e aos 39,
com o segundo gol do Palmeiras;
Rivaldo, de cabeça, após nova fa-
lha de Winck.

Aos 47 minutos, Zózimo fez pé-
nalti em Edmundo, que cobrou irias
Sérgio defendeu, impedindo o ter-
ceiro gol no primeiro tempo. Irrita-
da. parte da torcida colorada come-
çou a gritar 

"vamos invadir, vamos
invadir". Também jogaram pedras
no campo, impedindo a saída de

jogadores do Palmeiras no interva-
Io? Eles só conseguiram ir para o
vestiário após vários minutos, e
com a proteção dos escudos da Bri-

gada Militar. O problema se repetiu
no final da partida.

No segundo tempo, o Inter en-
trou mais elétrico com Loiola. Mas
foi Rivaldo quem quase marcou o
terceiro, de cabeça, aos 5 minutos,
Aos 26, novo pênalti contra o In-

teriiacional. num lance em que El-

son agarrou Edmundo pela camisa.
Novamente Sérgio defendeu a bola
chutada por Edmundo.

Apesar de uma promoção espe-
ciai — desconto de RS 2.00 sobre
os RS 7,00 da arquibancada supe-
rior para quem usasse a camisa do
clube — e o apelo durante a semana
para o comparecimento do público,
a direção do Inter errou na organi-
zaçào: não houve troco de moedas
em Real e funcionários em quanti-
dade para atender o público nas
bilheterias. Surgiram grandes filas
momentos antes da partida e mui-
tos foram embora.

Palmeiras'. Velloso: Cláudio, To-
nhão. Clébcr e Roberto Carlos;
Flávio. Amaral. Rivaldo e Zinho:
Edmundo e Evair. Internacional:
Sérgio: Luis Carlos Winck. Argel.
Adilson (Zózimo), Robinson: An-
derson, Daniel Frasson. Êlson e
Caíco; Dinei e Caio Júnior (Ma/i-
nho Loiola). Renda: RS 149.523.00.
com 29.264 pagantes. Juiz: Léo
Feldman.
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Zé Éljas ganha na cabeça de Ayupe na partida de ontem no Morumbi

Corinthians não sai do

' nvoV ®

üppate com o Grêmio

Passando

no teste

SÉRGIO NORONHA

Hi

81
9
mm

SÃO PAULO — O Corinthians
cedei! ontem o terceiro empate no

ro: 2x2 contra o Grêmio.
no-estádio do Morumbi. Foi um
jogo 

"-disputado 
com muita veloci-

dade. pelos dois times e que teve um
lançe contestável, no primeiro gol
da partida, marcado pelo Grêmio.
Q atacante gremista Carlos Miguel
fezHfalta no zagueiro Gralak antes
dO'esçanteio que resultou no gol.
Aos.40 minutos. Viola empatou.

£ )0;segundo tempo começou equi-
Jjbrado, com contra-ataques velo-
zes de lado a lado. Mas. aos sete
minutos. Boiadeiro fez o segundo

gol corintiano. Aos 21 minutos, o
Grêmio empatou com um pênalti
cobrado por Agnaldo.

Corinthians: Ronaldo. Paulo
Roberto. Gralak. Henrique e Elias:
Zé Elias. Boiadeiro. Souza (Wilson
Mano) e Marcelinho Paulista
(Marques); Marcelinho e Viola.
Técnico: Jair Pereira. Grêmio:
Danrlei. Ayupe. Agnaldo. Luciano
e Roger: Pingo. Jamir e Emérson
(Groto): Fabinho. Nildo (Carli-
nhos) e Carlos Miguel. Técnico:
Luis Felipe. Juiz: Cláudio Cerdeira.
Renda: RS 148.792.00. Público:

Apenas uma derrota, nos quatro jogos dos times do Rio, é

uma boa média. Perdeu o Vasco, na tarde de sábado, e o termo
correto é exatamente perder: o Santos livrou-se de um empate

graças à quantidade de gols perdidos por Valdir, todos da

pequena área.
O Fluminense também deve sua vitória sobre o Parana a uni

jogador, o goleiro Welerson, maior figura do jogo. O Paraná
esteve melhor em boa parte do jogo e esbarrou na boa foi ma do

jovem goleiro do Fluminense.
Quem esteve nas Laranjeiras sabe que o time do Fluminense

precisa de reformas urgentes. Nào é apenas a aquisição de

jogadores, mas, também, a forma de jogar.
O meio de campo não combate e nem marca, permitindo que

o adversário consiga chegar com a bola dominada diante dos
zagueiros, que não são lá essas coisas.

A conseqüência óbvia é a sobrecarga do goleiro, que precisa
estar sempre em um bom dia para resolver os problemas.

Cláudio e Luís Antônio se movimentam, mas Dejair joga
parado, como um centro-médio de antigamente. Nào corre e

quer a bola no pé, embora saiba utilizá-la muito bem.
Para piorar as coisas, ontem não havia Luís Henrique para
chegar na frente, deixando Ezio só e inútil.

Pinheiro vai ter muito trabalho para acertar o primeiro
combate, pois nào é justo contar com um jovem goleiro para
resolver todos os jogos.

Nào vi. apenas ouvi que o Flamengo também teve sorte em

seu empate diante do Criciúma. A nova fórmula, com Nélio

fazendo o quarto homem, nem pode ser testada.
Um teste apenas para os nervos de alguns jogadores, e nem

todos passaram.
?

Neste fim de semana foi a vez da torcida do Botafogo revertei

o clima c entrar cm euforia. Dar uma goleada no Sao Paulo -

ainda que representado por um time de reservas - sempre ajuda a

inflar o ego. cm quaisquer circunstâncias.
E ter o artilheiro da competição é começar a semana vendo

pásaros cantar.
?

A cabeça de Valdir andou abalada, por dentro e por fora. e

quem pagou foi o Vasco, que deixou de ao menos empatar com o

Santos porque seu artilheiro estava sem precisão.
O Vasco perdeu cinco oportunidades claras de gol. e tres delas

através de Valdir, dentro da pequena arca.
Lazaroni cometeu apenas o pecado de começai com João

Paulo na direita, onde o jogador ficou torto e preso à marcação,

mas seu time soube reagir quando tomou o gol. e soticu o

sesundojá no fim do jogo. .
Uma coisa, porem, é certa: sem William o time perde o i itmo c

a criatividade.
?

Os árbitros estão indo para os jogos sem o cartão vermelho no

bolso. Ontem mesmo Renato Marsigilia deu nove caitões ama-

relos no jogo Fluminense x Parana. como se obedecesse a alguma

recomendação por parle de CBF.
?

O que é que há com o futebol mineiro?

n

o
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SEStf S£SF §S&.c |ST'C OesfbrcodoatacanteYebSa(^r,ao^eguiuJazerMn que oEintracht, mesmo em casa, saSse do 0 atnojogo contra o Colonia M
2x2Treze/PB-F OxOCeara-F 1*1S™s-F 7*0Coritiba-N • ' ' J'.('¦'OxOTroze/PB-C 1xOCeara/CE-C nSinSr/Bq iF 1x4 Palmeiras/SP - S , ,. Em.Roma. Roma 1 xOValencia do5 *3 AABB-Lagoa/Guaraplus: UnoGame/Jorah
1x1 Flamengo/RJ-C 0x0Braganllno/SP-F _ 1xl |nlcr;Rs.c Campeonato Ingles Em Napolos. Napoli 1 x 1 Parma 7 x I Academia Caxiense/Gralica Manezinho; ' i
i5rt^iSS!ffi'lp:P mSSF IxONSutico/PE-F 2x1 Fluminense/RJ - (1-rodada) AABB-Tijuca/Arrobontacao 6 x 2 Selecao da Baixa- ; ."j

I rm Fmw. rni ,• W/„ mi . 2:15% COL. Is30% COL.x:40% COL. 2:30% AraWa 3^x o Manchester City Chelsea 2 x o .'/--ji tut. ¦ ;—- " ~ ~~ Pamnnonato Brasiloiro Norwich, Coyentry 1 x 1 Wihibledon. Crystal Palace Classificapao linal por pontos >Xv'M¦M amummA,,t0* y Bnialnnn/RJ KS Inter/RS X NAutiCO/PE P 1x6 Liverpool, Everton2x 2 Aston Villa, IpswichOx BHH||||H||MI^H I' Santa Luzia c-Gama Fillio 10 pontos,." Rlampngo f[ ¦ v
151 W""®""* * ¦"¦"H™1" tJJJ Beira-Rio-Porto Ategrc SerioB 1 Nottingham Forest, Manchester United 2x0 . . 8.3' AAUB-Lagoa. AABB-Tijuca. Uno Game -1 A*.;.-,

I Manqueirao- ® m NAuT!CO/PE GrupoA Queen's Park Rangers. Sheffield 3 x 4 Tottenham. Grand Prix dc Colonia " •]
PAVSANOU/PA BOTAFOGO/RJ INTER/R5 ftn Porto-<S Fortaleza0x0America/AN Southhampton 1 x 1 Blackburn. West Ham 0 x 0 ' h . " Vj2x1 Sport Belem-C 1x1 Manchester/MG - F 1x0 Passo Fundo - F 1x0Porto (Alemanha) ?iS§

h;°™'F 1x0larra8-C03 3x1 Guarani/G-*F^ SPS-S Sa^l^* CampBOnatO JapOneS 100m!, 
lr°Dennis Mitchell, EUA. 110m ci barrel- WillSiBlUMH M

raSSS SclSK mS-F O^OSantaC'UZ-F Oemocrata 0 x 0 Santa Cruz (4-rodada) I^Venuste ^Sn^abo^Bur)11Sls^^'mo- Campeonato I ngl§S de F 3 ^0x0 S.Paulo/SP - C 1x1 Vitoria/BA-C 2xOUmfloS.Jo§o-C 1x3 Fluminense/RJr+ GrupoC Attetico/PR Sanfrecce Hiroshima 2 x 0 Urawa Rod Diamonds. tros; Samue, Ma,G,e (Zam) 48s20. Salto tri- (Pembrey. Gales) K571x0 Vitoria/BA - F 0x0 P.Desportos/SP - F 1x1 Parang -F 1x3 Palmeiras/SP'C ? , Verdy Kawasaki 1 x 0 Yokohama Marinos. Shimizu pi0 1° Mike Conley (EUA) 17.20m; Salto em distan- 13-etapnI - 3x1 Atl6tico/MG - F 4x0 S.Paulo/SP - C 0x2 Palmeiras - C OxlUnaoS. uoi^s 2 x 0 Am6rica/SP s-Pulse 2 x 1 Kashima Antlers. Bellmare. Hiratsuka J Sottomayor, Cuba. 2,34m; Salto com vara f Jan Magnussen. Din. 15m11s52; 2° Vincente Ra- 'S>g
I COL. 1: 30% COL. x: 35% COL. 2: 35% COL. 1: 45 /o COL, x: 30 /O LUL. /o virU^0Mir m 1 a Hnnnu 3 x 1 Je,f United' Na9°ya GramPus 2x0 Yokohama ,u Hodion Gataullin. Rus. 13,88m; Disco, 1° Dmitry dermeckor. Bel. a 0s20: 3> Dario Franchittf. a 2s35,
rfj* ~~ ~ 

P"^1 Cnrfatnta/rF X CearS/CE '-HHLy! •? v n PnntP Pr^ta Flugels. Jubilo Iwata 2 x'2Gamba' Osaka Schevchenko. Rus. 64.24m. 4J Ricardo Rosset. Brasil. 4s68; 8J Gualter Salles.
fT\ S.Pauto/SP X P.pe»p0rt0s/SP WR FortoaffirE -orifba 2 x 0 Ponte Pre^ Classitica^o, 1° Sanlrecce Hiroshima fl, 2U Yo- Feminino . Bra.a12s3'l '?I»v
^^1 Morumbi - Sao Paulo Mh 41 ^asieiao- CanipeOnatO GaUChO kohama Marinos e Verdy Kawasaki 6. 4" Jell 1100 inetros: I* Maria Mulola iMoc) 1ni57s58; 1500 M-eiapa 'jfe1]
S.PAULO/SP P.DESPORTOS/SP SS/CE 4xO*»frosdoArffl „,ufno Un',ed4 met'OS. 1"p Mag.iu&on. t7m52st9; 2" Franchitli.
4x3U.Espanola(CHI-C 0x0Bragantino-C 2x0llapipoca-N 0x0LinharoslES-C Laieadense3 x I Sao Luiz CampBOnatO ArgentinO 400motros 11<im Batten,(EU. )5'S 3" Bossel. a ln.36: 4 Hoes, a 2s35. r Saltes. a V*,
1x1 Novonzontino*C 2x So,Andre-F 1x1 Guarani/S-C 1x0Linhares/ES-F Esaortivo2x0SPaulo • * . . , 1 ° Corrida do GragOata gs16: 11' Luiz Garcia Jr. Brasi ga Ojqj; 15'
1x4Aracatuba-F 3x1 Sto, Andre - C 0x5Fcrroviario-N 3x1 Fortaleza-N Lsportivo i xiuo.r,au iu (Torneio dc Encerramento) n„^,i„ jiiiifW a -<K77 OCt"2x10limpia/PAR-C 1xOGuarani-F 1x3Ceara-N 0x0Gr6mio/RS-C Brasil2xOGuarany/G Penultima rodada (Niterdi. RJ) cnssiticacao''i Maunussen 228. 2* Radarrfiofc' 'ih..

I 0x0Paysandu/PA¦ F 1x1Santos-C 0x2America/RN-F OxIGromo RS -F aanlaCruz 1 xOVeranOpolis Huracan 2 x 0 Bantield. Gimnasia y Esgrima I > Masculino v-'Rom 12B 4»' Franchitti 112 5",Rpssoi0x1 Olimpia/PAR • F 0x0 Atletico/MG • F 2x2 Central/PE 2x0 Tuna Luso/PA - Inter/SM 1 xOAimor6 5 Independiente, River Plato 1 x 0 Rosario Central, i« Tomix AWes da Costa S'JmOBsbr ^ r? rL.n, AS V0, saiiife ?g II Gnlc'ia Jr1x0 Atl6tico/MG - C OxOBotalogo/RJ-C IxICeara-N «F«»«-N Ouarany/CA 1 x I Juventude Ling Club 0 x 3 Boca Juniors. Lanis 3 x 3 2= Geraldo do Assis ....... 29ml1sl8 93, 0' Guoiros 8A 10 Salles 29. 11 Galea J, ,
0x4 Botafogo/RJ - F 1x0 Vitoria/BA-C Anionca.RN-C Moto Clube/MA - DassoFundo0x0 Gloria EstudiantesdelaPlala.FerroCarnlOasloOxOSan 3« Luiz Antonio dos Santos 29m32sB9 '8 [,%I ml 1-50% COL. x: 30% COL.'2:20% COL. 1:30% COL, x: 35% COL. 2:35 GuaranWVA IxOPelolas i„,^7o Ri.laMn« 0 « 0 Plalense. Newell's Old Feminino S»,I GremioSantanense2x0lpiranga Boys 2 x 2 Deportivo Espatiol. Velez 3 x 2 Argenti- t° Viviane Anderson ...34m14s75

Atletico/MGX VHoria/BA Rol Palmeiras/SPX Flumlnen»e/RJ Camneonato Catarinense nosJrs.GimnasiayTirolxOMand.yu. 2»Sibolia Vasconcelos : 35|4te ¦QmnQQIMEH
171 iSn2ri?n(fnHnriJnStft P ?! Parque Ant^rtica - Sao Paulo Uampeonaio Ud ciassificapflo: Huracan 25. Independendiente M 3".Marcia Narlock ,. .36m24s82

I iiuiubm«b/«i-i Pentagonal principal (os dois decidem o titulo domingo). San Loren- nn u*i Unn<4o •
ATL^TICO/MG VIT6RIA/BA PALMEIRAS/SP Joinville 1 x2Tubarao zo 22. Rosario e Platense 21. Rebaixados. Estu- CampeOnatO Mobll-Honclgy,
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SKKSf0 sss»rc sa«f--ah §W ZZZZT" mmmnsgrnmU I1x3Paysandu/PA-C 0x1 P.Desporlos/SP-F 2x0Intcr/RS- F 2x1 Parana/PR -C Amenca2x2Goiatuba AmiStOSOS (AABB -Tiiuca) 'M
I COL l'40% COL, x: 30% COL. 2:30% COL. 1:40% COL, x: 30% COL..: .30/u Anapolis 1 xOLuziania Em Barcelona. EspanolOx 3^Milan Santa Luzia/Wooloko 3 x 2 Flamango/Atama: p.eda- (U; ~ intemas 2xocafdaa Campeonato Paulista . «

Piracanjuba 0 x t Jataionse n»nn-i»
 Sania Helena 4 x 0 CRAC ^ SSa: r^.layh |i. ifarfeiiau- ®
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XADREZ Campeonato Brasiliense
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nwvmalr'^7" c'oiiandense 1 xiGuarl 1 C2'W* A J ' Circuito Banco do Brasil/ ^
Ascensao de Kamsky and- I A. tf. .vpps. s-s'srsrs » 1

|.U1Z LOURmRO SS5S^B[SS5?5- Campeonato Cearonse ' '¦ '»*>*> 
HST8®5®^ 1

Dc forma scrcna c regular, o nalu- ^monsiro clclronico" fez um®slrago: 3-iurno ^ • IBPWl^TlAlClO OG cias^ijid&^oimai 
' 'M

ralizaao amchcano dc origcnV tartara. |- 2") Kasparov c l;riu 3 Pen (!!) icasaoxo^Mrio UUI m Ma&mino i* z«^rewRaifflpir«iiio-fp»BA) -S
Gala Kiimsky. com pinta de lulum 12.5 em 17: 3") Anand - 12: 4".-6") uXan.fx o°caSos do a, BsflB W ' M — mill—iini . . ... V Guiihomw/Pa.# <^). i^IW- fj
campeao mondial, venceu o internacio- Short. Gclfand. Dreiew-11; 7") K. Camoeonato 

Alaqoano MIL M ^ Ana^cmwR^nn,, ,03-1^. ^nal de Las I'almas de clevada catcgona Georgia-10.5:8") Kramimk-IO c mais Campeonato Alagoano • B ® : / %
(17!). supcrando inclusive 0 campeao Cvitan. Nikolic. Hertncck. Hubncr. 3»turno 9 * 9?** ^gJfS|5k» ^ j Mmundial Fide. Vejam os numeros tlnais Chernin. Woitkicwcz. Lobron. Hjar- ^^lI111^.J?poj| A% 1A C %.
c lima parlida desse muito jovern CM tltarson. Pcturson c Lcko. cse 1«1 comerciai »cI H 1 Mj\r I' "IwUmS i . . „ u i':
(18 anos) cujo estilo e eclciico. 1") 0 compelidor nao-humano teve en- ramnB„natn Paraih,n„ rfil ^ « Aberto de New Haven 

|,Kamsky -6.5 ps eml). invicto; 2°) K.ir- ( suasvitimas. 011" I. Kasparov, alem Campeonato Paraibano I , ; ; . : IBWM S s :jfMM (Connecticut;Esind^unidos) „, i K
pov -6 (pcrdeu para Lautier); fm IZZ.. Gclfand. Kraminik. nun, M '>*  " > ' •' - ¦JB'M 

'' 
\'M dSt 1Topalov e Lauticr -5 5: 5") J. Polgar dcsempenho assombroso. Porem. no ^ : r"'x« ' ¦*-4.5;4.6"/8°) lllescas. Moroyic. e Adams match dcscmpatc para 01" lugar (cm socremo2x isousa —¦¦¦¦Hil-4:9")Schirov-3.5:10")Epishin-1,5ps. p^iijas),dciogoumuitoabaixodesse Nacionai.1 *0Boiaiogo r|

G. Kamsky (2.695) x M. Adams piidrao c I'oi' trucidado pelo campcao sociedade2xicampinense | 
^ 

-v ffiBgPB _ »n FctaHnal
(2.660) -India kregubr (|J) UI4 Cffi "decarnecosso"por4.\ I,comapenas Campeonato Maranhense 
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' 

N~a.^0A r,n'!
0-0 10-I-4C5 ll-dxc5 Cxc5 12-Bxc8 -pilha nao trocada" para cxplicar per- P^anco 1 x.O Imperatl . - JlR ni' '~mL» miantP;juvonil: 1° Botalogi B. 2- Flame^o B 3" fc

mm$ Cxb3 13-Bxb7 Bxc3+ !4-bxc3 Cxal fonnances tao contrastantcs. Eu achei chavoc "rMP • 1 wsk 91VTC fvilBl FiamenooA ¦ M. >
L5-Rd2Cd7 l6-Bxa8Txa8 17-Txal Cc5 ,udo muito... humano! Duque de Caxl.as IX 2 Bacabal ¦ ? * ,JK j||Lf 

».• '/Ex. 
SlEm.S!l^tSSadei^,2:Fln,ren. i

I8<5 Ce6 19-exd6 cxd6 20-TW Tc8 Rdampago tambem — No Tijuca Campeonato Piauiense 1M# |t't'\^f —«• go,3"vasco
mi T.C.,cm fins de junho.sob 0 patrocinio SegundoP,urno I24-Bb6 Cxl4 25-a5. Cd5 -6-Rd3 Rftl de SPort BEER.um aconchcgante

27-Rc4 Cxh4 28-cxM Re/29-Rb5 TaS bar dc Vila Isabel.original por tcr entrc Paysandu i x i corisabba ^
30-a6 Rd7 3l-a7(l — 0). as muilas curligoes permitidas aos fre- P°cose4x0'i°RiverPmnalba WW 

'jsB* ' * m. * j- Campeonato Estadual
C'JTtXI Mulheresdominam veteranos — Na uueses unia crandc vanedade de jo- MvVHlMnnW' . £.•>•: \ \ Km I ri e„«v «;•» p,,nrinn^inv«nrAmi
&Bi y edieao do match Damas x Vetera- g0S.Cntreeles xadrez.foi realizado o 3" Campeonato Sergipano * S I ' JmJBBBMKfl ' 

, If m'xso" \
Vv^il nos, realizado no Principado de Mona- Torneio de Xadrez Relampago do Ti- 2- fase—turno mmm' tK K' * Qs &3W& ln,antil: 0laria 54 x 61 Jequia: Tliuca 69 x 58^ra,'au
mi CO, em finsde maio. viu-se 0 tira-teima juca T.C.Sob dire^ao e arbitragem de Jtabaiana3x2Garalu16^0 ICpiJ 

' VV> 
^ a® fn?an?o?FluminenseU54 x 38 Funcionarios: Tijuca

que laltava para csclareccr sc. nas . Pedro P. Queiroz c Fnedrich Sala- AmWea i rfomtianJ ~:*k''£9 71x68Boiaiogo; Grajao 73xesvasco ¦
primeiras edigoes, algum dos rcsultados mon.l2 finalistas competiram por uma Dorense 1 x 1 waruinense, M—H *" •' ' \lW3Ste:; .* \: M Juvenii Angra 27 x eg vasco; comary,4i , w

f lora casual: em 1992. cm Aniba. Anti- premiagiio de ecrca de RS 180.00 e os Copa da Italia VUi V £-flt } * '' Fiamengo

|M lhas, os Veteranos venceram por 39 x ^ncipais colocados foram l°)Jose C. ^ :gll : ^ ^33 pontos; mas em 93, em Viena Aus- Fenvandes-9.0 em 11: 2°)Silvio Men- Ravenna 1 x 2 Palermo. Mo«a 2 x 1 veneza. ri /^I'lwkiWl •••
aBwan tria. as "ladies" deram 0 troco. "com 

jcs.9- jojl Lourciro-8.5:4°)Sergio Mu- como 1 x0amoii.Perugia2x0verona.Boiogna0 . -~r~^%rrJ .w,^T
^ rilo-8: 5°)Ricardo Toxeira-6.5: 6»)Ser- ®|a&3^2 S'sm o°" S 
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^ V&j ' ,| Taca Comodoro ^i,® -&A aumentaram 0 lucro C0mn0\avil0- nio Amador-6.ate O 12 lugar. Piacenza. Salernitana 0 X I F. Andria, Reggina 4x6 C. ., » *. ' •"'.>* '"3>' - 'J til (late Clube do Rio de Janeiro)
W>$s ria. ainda que por cstrcita margem: 37 X " 

n I FITftR- Rccebemos C aarade- Leccc. Pescara 0 X 1 Cesena. Fiorenzuola 3x2 - V-.V '¦''{** ' 
c A tfr • '<)/r • " Classe Oceanojjllta azul. 1° Com. Sergio SHisky,12'
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LOTECA Frankfurt, Alemanha—AP

Botalogo/RJ 4x0 Sâo PauloíSP
Corinthians/SP 2x2 Grêmlo/RS

CriciumaíSC 1 x 1 FlamengoIRJ
BraganlinolSP 0x1 Spoit/PE

P.Oespoitos/SP 1x0 Vit6ria/BA
AtléticolMG 1 x3 PaysanduíPA

Bahia/BA 0x2 Guarani/SP
Fortaleza/CE 0x0 América/HN

Fluminense/RJ 2x1 Paranâ/PR
Náutico/PE 0x1 União S.João/SP
Coritiba/PR 2x0 PonlePreta/SP

Santos/SP 2x0 VascolRJ
Inter/RS 0x2 Palmeiras/SP mm

? 
Flamengo/RJ X Corlnthl«i«/SP

Maracanã • Rio de Janeiro
FLAMDMO/RJ COBIHTHIAH1/1P3x1 B.Munique/ALE - 2x0 S.Paulo - N
1x1 Celtic/ESC - 1x3 Novorizontino F
2x2 CeltlclESC - 6x3 Santos -C
1x1 Cruzeiro/MG - 1x1Santos-F
1x1 Sport/PE - 1x1 Criciúma F
2x1 Bragantino/SP - 1x1 Sport/PE • C
1x1 Criciuma/SC - 2x2 Grêmio - C
COL. 1:30% COL. x: 35% COL.2:35%

O concurso 34 da Loteca
começa no sábado, com os jo-
gos 2 (Guarani/SP x Santos/
SP) e 13 (Palmeiras/SP x Flu-
minense/RJ). As outras parti-
das serão no domingo.

ri Vaico/RJ X Remo/PA
LOJ São Januário-Rio de Janeiro
VASCO/RJ REMO/PA4x3 Atlético - 1x1 Tuna Luso - F
1x3 Shimizu/JAP - 2x2 Paysandu • N
0x0 Grémio/RS-C 1x1 Paysandu-N
1x2 Grêmio/RS-F 2x0 Paysandu - N
0x0 Bahia/BA - 0x1 Santos/SP - F
3x1 Guarani/SP-C 1x1 Bahia/BA-C
0x2 Santos/SP - 2x1 Cruzeiro/MG - C
COL. 1:50% COL. x: 30% COL. x: 20%

fíl Guarani/SP X Santos/SP
Brinco de Ouro-Campinas

QUARANI/5P SANTOS/SP1x2 S.Paulo -C 1x0 Nacional-F
0x1 P.Desportos - C 2x1 Palmeiras - C
0x2 Ferroviária - F 3x6 Corinthians - F
1x3 Santos-C 1x1 Corinthians-C
2x0 Cruzeiro/MG - C 1x0 Remo/PA - C
1x3Vasco/RJ-F 0x0 Cruzeiro • F
2x0 Bahia/BA - F 2x0 Vasco -C
COL. 1:30% COL. x: 40% COL. 2:311"/

0 
CricIúma/SC X Bragantino/SP

HeriberloHulse-Criciúma
CRICIÚMA/SC BRAGANTINO/SP0x0 Joinville - 1x3 Corinthians-F
0x0 Tubarão-C 0x0 P.Desportos - F
0x0 Juventus - 1x0 S.Paulo -C
1x1 Figueírense - 1x0 América - C
1x0 Joinville - 1x0 Santo André-F
1x1 Corinthians/SP - 0x0 Grêmio/RS - C
1x2 Grêmio/RS - 1x2 Flamengo/RJ - F
1x1 Flamengo/RJ - 0x1 Sport/PE - C
COL. 1:40% COL. x: 30% COL. 2:30%

? 
Sport/PE X Grêmio/RSIlha do Retiro - Recife

SPORT/PE GRÊMIO/RS1x0 Porto-C 1x Passo Fundo-F
0x0 Santa Cruz-F 0x0 Vasco/RJ - F
2x0 Náutico - 2x1 Vasco/RJ - C
2x2Treze/PB-F 0x0 Ceará-F
OxOTroze/PB-C 1x0Cearà/CE-C1x1 Flamengo/RJ - 0x0 Bragantino/SP - F
1x1 Corinthians/SP • 2x1 Criciúma/SC • C
1x0 Bragantino/SP • 2x2 Corinthians ¦ F
COL. 1:35% COL.x: 30"n COL. 2:35'

de b x 3 AABB-Lagoa/Guaraplus; Uno Game/Torah
7 x 1 Academia Caxiense/Gráfica Marièzinho;
AABB-Tijuca/Arrobentacão 6x2 Seleção da Baixa-
da.
Classificação linal por pontos1' Santa Luzia e Gama Filho 1ü pontos, 2' Flamengo
8. 3' AAHB-Lagoa. AABB-Tijuca, Uno Gamo 4

Em.Roma.Roma 1 xOValencia
Em Nàpolos: Napoli 1 x 1 Parma

frl Paysandu/PA X Botafogo/RJL^J Mangueirão - Belém
PAVSAHDU/PA BOTAFOGO/RJ
2x1 Sport Belém • C 1x1 Manchester/MG - F
3x0 Tuna Luso - F 2x0 Sel.Carioca Novos - F
2x2 Remo-N 1x0 Barra-C
1x1Romo-N 1xOUnião/PORT-C0x2 Remo - 1x1 Cruzeiro/MG - F
0x0 S.Paulo/SP -C 1x1 Vitória/BA - C
1x0 Vitória/BA - F 0x0 P.Desporlos/SP -1
3x1 Atlético/MG - F 4x0 S.Paulo/SP - C
COL. 1:30% COL. x: 35% COL. 2:35%

Grand Prix de Côlonia
(Alemanha)Masculino
100m. 1° Dennis Mltchell. EUA: 11011) Cl barrei-
ras: 1° Mark Mcrear, EUA. 13S13; 1.500 metros
1° Venuste Nyjongabo (Bur) 3m31s98; 400 me-
tros: Io Samuel Malote (Zam) 4BS20, Sailo tri-
pio 1° Mike Conloy (EUA) I7.20m; Salto em distón-
cia: 1° J Sottomayor. Cuba, 2,34m; Salto com vara:
1° Rodion Gataullin, Rus. b,88m: Disco. 1" Dmitry
Schevchenko. Rus. 64.24m.
Feminino .
Ü00 metros: 1a Maria Mutola (Moç) 1m57s58; l 500
metros: 1* Vekalerina Podkopayeva (Rus) 4m01sS8
400 metros: 1* Kim Batten (EUA) 54s47
1 ° Corrida do G ragoatá
(Niterói. RJ)
Masculino-
Io Tomix Alves da Costa 29m06s67
2" Geraldo de Assis • 29m11st8
3" Luiz Antonio dos Santos 29m32s89
Feminino
1° Viviane Anderson
2o Sibélia Vasconcelos3ü.Marcia NarlocK ....

Campeonato Inglês de F 3
(Pembrey, Gales)
13'' etapa

Jan Magnussen. Din. I5m11s52; 2" Vincente Ra«
dermeckor. Bel. a 0s20: 3'1 Dario Ftanchittí. o 2s35,
•I Ricardo Rosset. Brasil. 4s(i8: 8' Malter(Salles.
Bra. a 12s34
14" etapa '!> ,
Io Magnussen. 17m52sl9; 2o Ftanchittí. üs85:

3o Rosset. a tm36: 4' Rees. a 2s35; 7" Safles. a
9s16; 11° Luiz Garcia Jr Brasil, a 1üsf}u:i 15*
Roberto Xavier. Bra. a 31s77 ,'
Classificação. 1" Magnussen 228, 2o RadernHec-
kor 156, 3" Rees 129. 4" Francllilti 112, 0' Rpssol
93, 0" Guniros 82. M Salles 29, II Olllcia Jr

fc"l S.Paulo/SP X P.Desportos/SP
1^1 Morumbi - São Paulo
S.PAULO/SP P.DESPORTOS/SP4x3 U.Espanola/CHI - C 0x0 Braganlino • C
1x1 Novorizontino - C 2x1 Sto.Andró - F
1x4 Araçatuba - F 3x1 Sto.Andró - C
2x10limpia/PAR-C 1x0 Guarani -F
0x0 Paysandu/PA - F 1x1 Santos - C
0x1 Olimpia/PAR - F 0x0 Atlético/MG • F
1x0 Atlético/MG - C 0x0 Botalogo/RJ - C
0x4 Botafogo/RJ-F 1x0 Vitória/BA - C
COL. 1: 50% COL. x: 30% COL. 2:20% ,34ml4s75

35m48s77
36m24s82

? 
Atlético/MG X Vitória/BAMineirào - Belo Horizonte

ATLÉTICO/MG VITÓRIA/BA1x3 Vasco/RJ -F 0x2 Bahia-N
3x4 Vasco/RJ - 2x0 Camaçari - F
3x1 Vila Nova-C 1x0 Bahia-N
2x0 Guarani/D -C 5x1 Camaçari - C
3x1 América -N 1x1 Bahia-N
0x0 P.Dcsportos/SP - C 1x1 Botalogo/RJ - F
0x1 S.Paulo/SP • 0x1 Paysandu/PA - C
1x3 Paysandu/PA - 0x1 P.Desporlos/SP - F
COL. 1:40% COL. x: 30% COL. 2:30%

Campeonato Mobil-Hond^>.;
(3* etapa. Interlagos. São Paulo) » n jSuper Bike: l" Antonio Zanandrea, 2U Adilson C<
ru. 3o Luiz Cerciari JI Meeting do

Rio de Janeiro
(AABB-Tijuca)Santa Luzia/Wooloko 3x2 Flamengo/Alania: Pleda-

2" turno
América 2x2 Goiatuba
Anápolis 1 x OLuziania
Inhumas 2 x 0 Caldas
Piracanjuba 0 x 1 Jataiense
Santa Helena 4x0 CRAC
Atlético 2x0 Itumbiara
Rio Verde 2x0 Anapolina
Campeonato Brasiliense
2o turno
Samambaia 1 x 0 Brasília
Ceilandense 1 x 1 Guará
Gama 0x0 Sobradinho
Comercial 3x2 Planaltina
Tíradentes 1 xOTaguatinga
Campeonato Cearense
3U turno
IcasaOx 0 Ferroviário
Itapipoca 2x0 Quixadá
Guarani 7x0 Calouros do Ar
Campeonato Alagoano
3" turno
Bom Jesus 1 x 1 Capela
ASA 2 x 2 Cruzeiro
CSE 1 x 1 Comercial

Campeonato Paulista >
(Interlagos. 6'1 etapa) {;
Graduados A: lü CaioTravaglini (SP); Ricardo Mau-
ricio (SP): Luciano Burti (SP) f j'j )

XADREZ

Ascensão de Kamsky
Circuito Banco do Brasil
(Praia de Tambaú. João Pessoa)
Final. Zii Marco /Paulo Emilio (PB-BA), ,J2 Jx 9
e 12 x 8 Guilherme/Pará (RJ). , . .
Final. Gerusa/Shelda (RJ-AL) 12x4 o 12 x 4-Krfrina/
Renata (RJ) . .
Classificação linal f ()f.Masculino: 1° Zó Marco/Paulo Emilio (PETBA).
2J Guilherme/Pará (RJ); 3" Òénnys/Badá (PB-|W'
Feminino: Io Gerusa/Shelda (RJ-AL); 2o Karinà/Re-
nata (RJ); 3o Ana Richa/Rejane (RJ-BA). ífQX

nlio dc um novn "ehip". chamado Pen-
úum. fabricado pela... INTEL! E o
"monstro eletrônico" fez um estrago:
I" 2") Kaspáròv e Fritz 3/Pen (!!) —
12.5 em 17: 3°) Anand - 12: 4°/6")
Short. Gelfand. Dreiew-U: 7") K.
Georgiev-10.5; 8°) Kraminik-10 e mais
Cvitan. Nikolic. Hertneck. Hubner.
Çhernin. Woitkiewcz. Lobron. Hjar-
tliarson. Peturson e Leko.

O competidor não-humano teve en-
ire suas vítimas, o n" j. Kasparov. além
de Anand.. Gelfand. Kraminik. num
desempenho assombroso. Porém, no
matcli desempate para o 1° lugar (em 6
partidas), ele jogou muito abaixo desse
padrão e foi trucidado pelo campeão
"de carne e osso" por 4 x 1. com apenas
2 empates. Alguns comentaristas fala-
ram em 'ehip trocado" c outros em
"pilha não trocada" para explicar per-
Ibrmances tão contrastantes. Eu achei
tudo muito... humano!

Relâmpago também — No Tijuca
T.C.em fins de junho.sob o patrocínio
de SPORT BEER.um aconchegante
bar dc Vila Babel,original por ter entre
as muitas curtições permitidas aos fre-
gueses uma grande variedade de jo-
gos.entre eles xadrez,foi realizado o 3"
Torneio de Xadrez Relâmpago do Ti-
jucá T.C.Sob direção e arbitragem de
Pedro P. Queiroz e Friedrich Sala-
mon.12 finalistas competiram por uma
premiação dc cerca de RS 180.00 e os
principais colocados foram l°)José C.
Ferriandes-9.0 em 11: 2°)Sílvio Men-
des-9:3")L.Loureiro-8.5:4°)Scrgio Mu-
rilo-8: 5°)Rieardo Teixeira-6.5: 6")Sér-
gio Amador-6.até o 12° lugar.

O LEITOR: Recebemos e agrade-
cemos a correspondência enviada pelos
leitores Sady de Sá.de Ma-
naus(AM).Gencral João C. Rotta de
Porto Alegre(RS),Márlio Costa de Mu-
riaé(MG).alèm de Aluisio J.L.
Maia.Luiz do Prado.Jorgc Mo-
raes.João Prcvitera Filho e Romário
G.Lousada.todos do Rio de Janei-
ro(RJ).

F.RRATA: Observamos' a ocorrên-
cia de 2 erros na anotação das partidas
publicadas na coluna do dia 25 de ju-
ího.último.Na partida Schirov x J. Pol-
gar faltou 19-..exf4 e na partida J.Pol-
gar x 1. Sokolov faltou 24-Bh6.

LUIZ LOUREIRO:
De forma serena e regular, o natu-

ralizado americano de origem tártara.
Gata Kamsky, com pinta de futuro
campeão mundial, venceu o internado-
nal de Las Palmas dc elevada categoria
(17!). superando inclusive o campeão
mundial Fide. Vejam os números finais
e uma partida desse muito jovem GM
(18 anos) cujo estilo é eclético. 1")
Kamsky -6.5 ps em 9. invicto: 2") Kar-
pov -6* (perdeu para Lauticr): 3°/4°)
Topalov e Lautier -5.5: 5") J. Polgar
-4.5: 6"/8°) Illescas. Morovic e. Adams
4:9") Schirov-3.5:10") Epishin -1,5 ps.

G. Kamsky (2.695) x M., Adams
(2.660) -índia Irregular (Ia) l-d4 CT6
2-Cf3 d6 3-c4 Bg4 4-Cc3 BxO 5-gxO g6
6-Db3 Dc8 7-Bh3 Cfd7 8-e4 Bg7 9-Be3
0-0 10-14 c5 U-dxe5 Cxc5 12-Bxc8
Cxb3 13-Bxb7 Bxc3+ 14-bxe3 Cxal
15-Rd2Cd7 16-Bxa8Txa8 17-TxalCç5
!8-e5 Ce6 l9-exd6 cxd6 20-Tbl Tc8
2I-Bxa7 Txc4 22-TM Tc6 23-a4 Ta6
24-Bb6 Cxf4 25-ai Cd5 26-Rd3 Rfô
27-Rc4 Cxb4 28-cxb4 Re7 29-Rb5 Ta8
30-a6Rd7 3l-a7(l—0).

Mulheres dominam veteranos — Na
3a edição do match Damas x Vctera-
nos. realizado no Principado de Mona-
co. em fins dc maio. viu-se o tira-teima
que faltava para esclarecer se. nas 2
primeiras edições, algum dos resultados
tora casual: em 1992. cm Aniba. Atiti-
lhas. os Veteranos venceram por 39 x
33 pontos: mas em 93. em Viena Áus-
iria. as "ladies" deram o troco, "com

goijeta". marcando 40.5 x 31.5. Agora,
"aumentaram o lucro" com nova viló-
ria, ainda que por estreita margem: 37 x
35.0 grupo de Xie Jun (7.5 pontos). J.
Polgar (7.5) Z. Polgar (7). loseliani (6.5)
Chiburdanidze (5.5). Arachamia (3) su-
perou os tarimbados Smyslov (8). Hort
(7.5). Spassky (6). Portish (5,5). lvkov
(4.5) e Larsen (3.5). contra a maioria
dos prognósticos.

Homens contra "chips" — Num
evento promocional envolvendo grana
em escala, a INTEL, gigante do ramo
de Informática, e que banca lodo o
drcuito de eventos da PCA (Associa-
çào Profissional de Xadrez), fez aconte-
ccr um curioso torneio de "Xadrez Re-
làmpago" (partidas de 5 minutos para
cada jogador) nessa cidade alemã: nada
menos de 17 dos melhores GMs do
mundo, encabeçados pelo próprio carn-
peão PCA (G. Kasparov) e um progra-
ma para PC. chamado Fritz 3 Pen e
que necessita para seu melhor desempe-

Aberto de New Haven (1q
(Conneclicul, Estados Unidos) • i
Boris Becker (Alemanha) 6/3 e 7/5 Marti. Hossel
(Suíça) j „•

Campeonato Paraibano
3o turno
Vila Branca 1 x 0 Guarabira
Treze 0x0 Auto Esporte
Socremo 2 x 1 Sousa
Nacional 1 xOBotalogo
Sociedade 2 x 1 Campinense
Campeonato Maranhense
Chave A
Boa Vontade 0x4 Sampaio
Chave B
Porto Franco 1 x.O Imperatriz
Chave C
Duque de Caxias I x 2 Bacabal
Campeonato Piauiense
Segundo turno
Flamengo 2 x 2IV de Julho
Paysandu 1 x 1 Corisabba
Comercial 0x3 Parnaiba
Picos 4 x t River
Campeonato Sergipano
2" fase —turno
Cotinnuiba 3 x I S.Cristóvão
Itabaiana 3x2 Gararu
América 1 x 1 Confiança
Dorense 1 x 1 Maruinense
Copa da Itália
(1°turno)
Ravenna 1 x 2 Palermo. Monza 2 x 1 Veneza.
Como 1 x 0 Ascoli. Perugia 2x0 Verona. Bologna 0
x I Atalanla, Juve StaOia O x 1 Udinese. Acireale 2 x
3 Vicenza. Modena 3x2 Cosenza. Spal 0 x 1
Piacenza, Salernitana O x 1 F. Andria. Reggina 4 x 6
Lecce. Pescara O x 1 Cesena. Fiorenzuola 3x2
Ancona. Pro Sesto 0x2 Reggiana, Chievo 5 x 4
Lucchese. Chievo 5x4 Luccnese. (Hoje: Lodlgiani x
Inter)
Campeonato Português
(T rodada)
Belenenses 0x0 Amadora. Farense 0x0 Sporting.
Guimarães 2x0 Boavista. Chaves 0 x 1 Salgueiros.
Gil Vicente 0 x 1 Tirsense. Porto 2x0 Braga. Leiria 1
x 2 União Ilha da Madeira. Marítimo 3x2 Setúbal
Campeonato Alemão
(1* rodada)
Stuttgart 2 x 1 Hamburgo. Schalke 04 1 x O Borussia
Monchengladbach. Bayer Leverkusen 0 x t Kai-
serslauerten, Dynamo Dresden 1 x 1 Werder Bre-
mem, Bayern Munich 3x1 Bochum. Karlsruher 2 x
0 Friburgo. Bayer Uerdingen 1 x 1 Duisburgo. Bo-
russia Dortmund 4x0 TSV Munich 1860. Eintracht
Frankfurt 0x0 Colonia
Campeonato Francês
(5a rodada)
Nanles 1 x 0 Paris SG. Bordeaux 2 (Valdeir lez o
primeiro) x 1 Saint Etienne. Le Havre 1 x 2 Montpel-
lier. Lens 2 x 1 Martigues. Sochaux 1 x 3 Rennes.
Strasbourg 3x2 Nice. Monaco 2x0 Lille. Cannes 5
x 1 Lyon. Bastia 1 x 0 Caen. Metz 1 x 1 Auxerre
Classificação: Io Nantes 13: 2" Lens. Cannes. Lyon
e Bordeaux 10

Campeonato Estadual
(5o Regata) jl- ''
Intajpí 1* Vasco A, 2° Flamengo A ,,; i •
3° Botafogo ^
Intanto juvenil; 1° Botafogo B. 2U Flamengo B, 3J
Flamengo "j
Júnior. Io Flamengo. 2o Botafogo, 3" Vasco'
Oito com. júnior. 1" Botafogo/Madeiras, 2'' Flaipoiv
go. 3o Vasco

Campeonato Estadual >'/<>
Mirim: Fluminense 62 x 53 Funcionários;:Qrá|,iú
64x50 Vasco. .,-..,1
Infantil: Olaria 54 x 61 Jequiá: Tijuca 69 x ssGrajaú.
Flamengo 55 x 45 Tijuca ' ,,
Infanto: Fluminense 54 x 38 Funcionários: Tijuca
71 x 65 Botafogo; Grajaú 73 x 65 Vasco ;
Juvenil' Angra 27 x 69 Vasco; Comary,41 t 64
Flamengo

r ÍPCÂ . fimrfiM
VV?V"£-v Taca Comodoro 5* V(late Clube do Rio de Janeiro) ~ ,v xClasse Oceano, fita azul, 1" Com. Sérgio Mirsky, 2"

Com. Axel Schmidt ^ 1
Classe Ranger 22: 1° Francisco Mendes. 2" Sérgio
Augusto
Classe Star: 1" Alan Adler, 2" Jonh King
Classe Lazor: 1" Peter King. 2° Ricardo Bagtjio l
Classe Snipe 1J Antonio Paes Leme. 2J l^an
Pimentel
V Campeonato Estadual da
Classe Europa
(late Clube Jardim Guanabara)
1" Eduardo Florencio 12
2° João Signorini \13
3° Alex Lago |16

primeiro pelotão com Gustavo

Garzon e Fernando Dielfen-

tlweler. A'o ciclismo, Fernanda

assumiu a liderança sem pro-
hlemas, só administrando a vi-

tória nos 5km M corrida f— sua

principal adversária. Márcia
Ferreira, não competiu devido
a um acidente. No masculino, a
vitória acabou com Alexandre
Ribeiro, destaque na corrida —

Barcellos era campeão anteci-

pado da Copa. Os vencedores
da etapa receberam USS 750.

? Fernanda Keller (centro) no

feminino e Armando Barcellos
no masculino Joram os grandes
campeões da Copa Estácio de
Sá-Boavista de Triatlo, que teve
sua terceira e 'última etapa dis-

putada ontem pela manhã. A
largada foi ás 8li, no Posto 6,
com 320 atletas. Já nos 750m de
natação despontavam os Jdvori-
tos. Fernanda saiu da água cm
segundo Iatrás da paulista
Maria José Moreira, ex-nada-
doraj. Já Barcellos dividia o

ENDEREÇO PARA CORRESPON-
DÊNCIA: Clube de Xadrez Guanaba-
ra-Av. Churchill 109, sl 101 — Centro
— 20.020-050 — Rio de Janeiro -RJ

x

x
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LOTECA I 

PLACARJB t~ 

g

^ ^° o ImPostode Renda~ wSo^ aclSS^ 
^ -- ,, '9jf^jj1^^^ ^

^ 
OlMMMl/SPX Tiwntni-fir Q Wa^W X «w»»A • ^ %k ^ ^ ; ' ¦¦ v ¦ 

$Jjjjj^'^' 

' 
."' jj^^: ^

pj 1x2 S.Paulo-C hONfSoST-F wSttico-F uHuna luso - V ^jj ^L ^"' !©&0x1 P.Despoftos • C 2x1 Palmelras - 1x3 Shimizu/JAP - F 2x2 Paysandu - "?' ' S e*fe« -A~ W W
H 0x2 FerroviSria - F 3x6 Corinlhians - 0x0 Gr6mlo/RS - C 1x1 Paysandu - | : ;^^HBl>|iv!; Mi:. ''^i P'.'
Cffl 1x3Sanlos-C 1x1 Corinthians• 1x2Grdmio/HS• F 2x0Paysandu• v* ,|^H ¦ > . JM Mil \i-jpv v , «•» fi'i-v. 2x0Cruzolro/MG• C 1x0 Flemo/PA - 0x0 Bahia/BA - F 0x1 Santos/SP-^F ¦ ¦', <h 

J *' v(lV ^*Tj# Oc
fcOBatffi-F^ SSSTcF 

0x2 
Santos/SP^ F° 

^ 

Mtol«S«-C ^ 
^

ISoStavSte^F 

WCoSnSB? 2x0Vnona-N 3x1 Vasco/RJ - "i ' .flffi BV . JkggHL / «P ?*« *'/ 0';/*.
OxOTubario-C 0x0P.Dcsportos• 1x0Cama?ari-C 3$ seUJnai «? 1J|,WM| ; -JSb&^\'&£*-. <¦*'•• 'V,1*''
1x1 Figueirense-F 1x0Am6rica-C <1x0 Cama?an - F 1x1 Botalogo'RJ - *' : w- ' ;* h,*i-1x0 Jotnville • C 1x0 Santo Andre-F 1x1 ViI6ria - N 1x1 Flamengo • j& WBKuMmmSmmf' W& -ti :s;,; .S i#)1x1 Corinthians/SP - C 0x0 Gr6mio/RS ¦ 0x0 Vasco/RJ • C 0x2 Guaram - »€' ¦^•jy TmMmKF^KBK*tHb m* '*s :i'"J LVl*1x2Grfimio/RS-F 1x2Flamengo/RJ -F 1x1Remo/PA-F OxOSanlos-C "' ' ">'<«. J < ,. *v • -
IxlHamongoffM-C 0x1 Sport/PE-C 0x2Guaranl/SP-C^ 1x2Rcmo-F^ ^ 

^

'i?r?c«'pe% oioSa'BFJ'c i?»'c 
°!?a°(£c'oJnC O esfoixo do ataccmte Yebolia (E) ndo consegiiiii fazer com que <> em cma. saissc do 0 a 0 no jogo contra o Colouia ^

OxOTreze/PB-C 1x0Cear«CE-C 0x0 Rio Branco - C 1x0 Coriliba - ' ¦'
1x1 Flamenao/RJ - C 0x0 Braaantino/SP - 0x2 Inter/RS - F 1x4Palmeiras/SP-F "y /v«^ >

5 Shians/SP-F Si CriclDma/SO-C 1x0Fluminense/RJ-C 1x1 Inler/RS-C HBBgB|BVHHB| Campeonato Inqles Em Roma: Roma 1 xO Valencia de 5 x 3 AABB-Lagoa/Guaraplus; Uno Gnme/Tdfah
1x0 Braganlino/SP - F 2x2 Corinthians - 1x0 NSutico/PE - F 2x1 Flumlnonse/RJ - Em NSpoles: Mapoli 1 x 1 Parma 7 x t Acadnmia Caxlenso/Grallca Manezlnlro; N",r'-
COL. 1:35% COL. X: 30% COL. 2: 35% COL. 1:30% COL, x: 40% COL. 2: 30% LZ??, 0 Manches.er city. Chelsea 2 X AAB|Tliuba^rebon,aPao 6 x 2 Sele9S0 da(Ba,x^-

fSl Paytandu/PA X Botafogo/RJ ffl Inter/RS X (MuBco/Pl CampeonatoBra8.le.ro cmssuicapao .ma, Por pomos. ^IpJ Manauoirao - Bel6m bUJ Beira-Rio- Porto Aleqre Serie B . P ' , ,4 v® villa, Ipswich 0 x HBHHNMHHHMMHHHHH i° Santa Luzia e Gama Filho 10 pontos; 2" Flnmenqo y:<Xd
SSiuru.rn. mi. TSS/bs Miunco/K Grupo A 1 Noll ngham Forest. Manchester United 2 x 0 u. 3° AABB-Lagoa. AABB-Tijuca. Uno Game4. I <5®4 Aft PAYSAHDU/PA BOTAFOOO/RJ INTER/RS NAUTiCO/PE , Queen s Park Rangers, Shelliold 3 x 4 Tqttonham. Grand Prix de Cfilonia Vv?f"*<iIjw 2x1 SportBetem-C 1x1 Manchester/MG-F 1x0PassoFundo-F 1x0Porto-C Fortaleza0x0 Amenca/RN Southhampton 1 x 1 Blackburn. West Ham 0 x 0 _iL>'-% 3x0 Tuna Luso -F 2xOSelCarlocaNovos-F 0x0 Santa Cruz -C 3x5 Santa Cruz -F Grupo B Leeds (Alemanha) , ;v;

t."3 2x2 Remo - N 1x0Barra-C 3x1 Guarani/G - F 4x0 Santa Cruz-F Desportiva 1 x 0 Sergipe Mascullno
aj. ,' 1x1 Remo-N 1x0Uniao/PORT-C 1x1 Brasil/F-C 0x2Sport-F Americano2 x0CRB CampOOnatO JaponeS 100m: 1" Dennis Mitchell, EUA-. 110m d barrei- !&'»SK8 0x2 Remo-N 1x1 Cruzolro/MG - OxOBag§-F 0x0 Santa Cruz - Democrala 0x0 Santa Cruz ras: 1" Mark Mcrear. EUA. 13s13: 1.500 melros: rislK
^ 0x0S.Paulo/SP-C 1x1 VitAria/BA-C 2x0UnlSoS.Jofio-C 1x3Fluminense/RJ-F GrupoC (4 rodada) l« Venuste Nyiongabo (Bur) 3m31s98; 400 mo- CampeOnatO Inglfis de F 3 & frM4X 1x0 Vit6ria/BA - F 0x0 P.Desportos/SP - 1x1ParanS-F 1x3Palmelras/SP-C 3arra do Garqa 0 x 1 Alldtico/PR Santrecce Hiroshima 2 x 0 Urawa Red Diamonds. . I- Samuel Matete (Zam) 48s20' Salto tri- '.'4 1
i 3x1 A1l6tico/MG - F 4x0 S.PauG/SP - 0x2 Palmeiras - C 0*1 UniaoSJoSo/SP-C Goias 2 x 0 AmMca/SP Verdy Kawasaki I x 0 Yokohama Marines. Shimizu $",Jey(EUA) V20m-So om distal P™broy. Gales) ;<
m COL. 1:30% COL, x: 35% COL. 2: 35% COL 1:45% COL, x: 30% COL. 2: 25% Grupo D S^u,se2 X 

^jUoaA:B^^H^ka L: V J. Sottomayor. Cuba. 2.34m; Salto com vara: I" Jai^Magnusson, Din. 15m„s52, 2" Vincontu'Ha- If;
H R1 SMXPMP.MV Rl Fortaleia/CE X Ceari/CE S Sa 

°W"a 1"™-ker. Bel. a 0s20:3» Dario Franchitti. a 2S35: m
L6J Mnmmhi S^pSul" £3 Casteiao - Fortaleza Goritiha 2 x 0 Pome Preta Classilica9ao: 1" Sanlrecce Hiroshima 8: 2- Yo- fS 4-Ricardo Rossol. Brasil. 4,88: 8» Gualter Sallos. »*,•

1S.PAULO/8P 

P.DESPORTOS/SP FOBTALHA/CE CEARAyCe CampeOnatO Gaucho kohama Marinos e Vordy Kawasaki 6: 4° Jell Ba0 metres: 1" Maria Mu.oia (Mc?) 1n,ors58: 1.000 fe^34 W$
4x3 U.EspaRola/CHI - C 0x0 Bragantino - ilnSinMa N MLShSES^C llJm0 Unitod4 metros: 1» Yekaterina Podkopayeva (Rus) 4m01s58. .. ,;i^v
IxINovorizontlno-C 2x1 Sto.Andr6 - 1X1 Guarani/S - C 1x0 Linhares/ES - Lajeadense 3 x 1 Sao Luiz CampeOnatO ArgentinO 400 metros;,,1' Kim Ballon (EUA) 54s47 !• nSSelTIni^V ReU a Sm 7»'salte{;» i^r1x4 Arapatuba - F 3x1 Sto.Andr6 - 0x5 Fcrrovi^rio - N 3x1 Fortaleza - Esportivo 2 x 0 S.Paulo 1o rnrridn rln Rrnnnata hosset, a inub. ? noes, a .isjo, t aaiies. ^o jj, r
2x1 Olimpia/PAR -C 1x0Guarani-F 1x3Cear^-N 0x0GrSmio/RS-C Brasil 2 x 0 Guarany/G (Torneio de Bncerramento) ¦ Corrida dO liragoata 9s16; ir Luiz Garcia Jr, Brasil. a 18s85: 15,
0x0 Paysandu/PA - F 1x1 Santos-C 0x2 Am6rica/RN - F 0x1 Gr6mio/RS - Santa Cruz 1 x 0 Veranopohs Penultima rodada (Niteroi, RJ) Roberto Xavier. Bra. a 31s77
0x1 Olimpia/PAR - F 0x0 Atl6tico/MG - 2x2 Central/PB - F 2x0 Tuna Luso/PA - Inter/SM 1 x 0 Aimore Huracan 2 x 0 Banfield, Gimnasia y Esgrima 1 x Musculino Classificapao: 1° Magnussen 228. 2U Radermed-
1x0 Atl6tico/MG - C 0x0 Botafogo/RJ - 1x1Cear^-N 1x1 Fortaleza - q.nnnu/rA 1 * i inuontnrin 5 Independiente. River Plate 1 x 0 Rosario Central. 1° Tomix Alves da Costa . 29m06s67 ker 156, 3° Rees 129, 4° Franchitti 112, 5° Rosset Cf V0x4Botalogo/RJ-F 1x0 Vit6ria/BA -C AmMca/RN-C MotoClube/MA-C P^F^ooVoS Racing Club 0 x 3 Boca Juniors. Lanus 3 x 3 |SdSde Assls"!!."  . . 29ml 1sl8 93. 6- Gueiros 82. 10" Sallns 29. 11" Garcia dr
COL. 1:50% COL, x: 30% COL. 2:20% COL. I: 30% COL, x: 35% COL. 2:35% Guararil/wli X 0 Pelotas Estudiantes dela Plata, FerroCarrilOesteOxOSan • 3» Luiz Antonio dos Santos 29m32s89 28

Qr4mi0 samanense 2 x 0 Iplranga Lorenzo. Belgrano 0 x 0 Platense, Newoll's Old Feminino
^V AHAHco/MQ XUH6ria/BA R| Palmeiras/SPX Fluminensa/IU — _ Boys 2x2 Deportfvo Espnnol, Voiez 3x2 Argonti- t° Viviane Anderson 34mi4s75
17 J MSo-teloHorrante 63 ParqueAnlSrtica -SSo Paulo CampeOnatO Catar.nense nos Jrs. Gimnasia y Tiro 1 x 0 Mandiyii. 2» Sibylla Vasconcelos 35m48s?7 ^HWVIV9JV9f2f|HWVS|H| %!l'miS * Classillcapao: Huracan 25. Independendiente 24 3-Marcia Nnrlock 36m24s82 ^¦UkJUUiiUlik^HATLtTICO/MQ VITORIA/BA PALMEIRAS/SP FLUMINENSE/RJ Pentagonal pimupal |05 dQ|s docidem 0 ,|lu(0 ^mingo), san Loren-

1x3 Vasco/RJ - F 0x2Bahia-N 0x1Am6rica-F 1x1 Manchester/MG-F Jomv illo 1 x2Tubarflo zo 22. Rosario e Platense 21. Rebaixados: Eslu- Camoeonato Mobil-Honda WW;3x4Vasco/RJ-C 2xOCama5ari-F 2x0Audax/CHI-C 4x0Sel.Coroata/MA-F FiguoirenseOxOJuventus diantes de la Plata e Gimnasia Y Tiro, com 14 uampBuiiaiuiviuminui.ua
ft 3x1 Vila Nova ¦ C 1x0Bahia-N 3x1 Parmaiat/HUN - C 1x0 Mara/BEL - Quadrangular |os (31 etapa. Interlagos, Sao Paulo)

2x0Guarani/D-C 5x1Cama5ari-C 1x2Santos-F 4x0Pinheiro/MA'-F Joacaba3x4Conc6rdia Super Blko: 1° Antonio Zanandrea. 2° Adilson Oajbr mgfi
tag 3x1 America-N 1x1Bahia-N 1x1 Penarol/URU-C 0x0BarraMansa-F . SuperCODa da Holanda , .. fu.3°.LDIzCerclari0x0 P.Desportos/SP-C 1x1 Botafogo/RJ - 4x1 ParanS/PR-C 3x1 NAutico/PE - CampeOnatO Go.ano I Meeting do .f nl
>'«H 0x1 S.Paulo/SP - F 0x1 Paysandu/PA - 3x1 NSutico/PE - F 0*1 Unite SJoSo/SP-F '< Final: Aiax 3 x 0 Feynnoorri  SmiJm 1x3 Paysandu/PA-C 0x1 P.Dosportos/SP - 2x0 Inter/RS - F 2x1 Parana/PR - 2 lll,n0 flmictnon-: R.O de Janeiro 3S$
M COL. 1:40% COL. x: 30% COL. 2:30% COL 1:40% COL x: 30% COL 2:30% ^Wca2x2Qoiatuba Mirasiosos ,aabb • Tijuca) &]
jira Anftpolis 1 x 0 Luziania Em BarColona: Espanol 0x3 Milan Sanla Luzia/Wooloko 3x2 Flamengo/Atama: Pieda- 8g«IInhumas 2x0 Caldas t.yW;*

Piracanjuba 0 x t Jataiense CaiUpBOIiatO PaUllSta
KIa Santa Helena 4 x 0 CRAC v/v «^-^ (Interlagos. 6" etapa)
¦ffl AIIW'CO 2 x 0 ItumOiara .:m* Graduados A 1? Cblo Travaglin. (SP). Ricardo Mau-
^ VAHDB7 Rio 

Verde 2x0 Anapolina , | rlcio (SP). Luciano Burti (SP)
f AAUKEm Campeonato Brasiliense -A 1 *vN ^

T7" *¦ Samambaia 1 x 0 Brasilia
11 Ascensao de Ivamsky asaar ISTA >/? li,* o«».B«M»<.a«»« 

-r i
Ris ¦»» \Jr ¦:> SSK53 mmfM LoImihim ¦fc'.T, i iii7initonipo 

nhgfgc um novo "chip", chamado Pen- #l,os * a3uai"0'1 " ft g'iiahfzi Marco ^ouio Emiiio (pb-ba) 12 x. e
fe-'! rvr 1 lium. labricado pcla... INTEL! E Campeonato Cearense ljLuNs^lR R^G°usS%%i2x^x4Ka.i|ft/ pDc forma screna e regular, 0 nutu- "monstro cletronico" fez um estrago: 3-iumo $' > A. 0 it Renata(Rj) '.->V

ralizado americano dc ongem tartara. l"/2") Kasparov c Fritz 3/Pcn (!!) |L 0 * oForroviano IfiftU |T^METCTICZl^ gfligal ciassiiica5ao imai
B?,.' Gala Kamsky. com pinia dc ftituro 12.5 cm 17; 3°) Anand — 12; 4°/6°) napipocaa.oouiwKio • w - ^ Jl' ** Mascuimo: i- zs Sbo/Pauiopmiiio ipb-bai:
R;i:« carripeao mundial,vcnceu 0 iriterhacio- si,orl Gelfand Drcicw-IL 7") Guaram7xocaiourosdoAi 9R m. roumiecoieinani(fy^3»oannys/Badt(pb-rji,,

Gcprgicv-10,5; Kraminik-10 tMiiais Campeonato Alagoano H 
M ' K°"na" 

®'

K-i1 mundial l-idc. Vcjam os nunwros llnais Chcrnin. Woiikicwcz. Lohrqn. Hjar- Bom josus 1 x 1 capeia »- ""r""
^Juma-parlida-desse inuito jovcm G?»i tharson. Pctursbne 

2fEi®come^i HHBllififliiHH

Ej Kamsky -6J ps cm 9. invicto; 3°).^ SSfSSSt K^'3im Campeonato Paralbano . S«lBlK^rS^V * Aborto da Wow Hovon

1^ CtteBllffiltC <1= A»nd, 0,l6«d Kmml,,*. »»m ~ « Jmm 
' 

M* 
' ' 

eSSSt.|.J tsi¦»,W lopalov c Lauticr -j.j. j ) j. loigar descmpcnho assombroso. Porem. 110 Vila Branca i xoouarabira fa, . ''Bk^^BMR mt $> ' <Su|ca) :v-4.5; 6"/8") lllcscas. Morovicc Adams match desempale para 0 1° lugar (em ¦ ,VrKjS -4;9°)Schirov-3,5; 10°) Epishin -1.5 ps. p.,riidas). elcjogou muito abaixo desse Nacionai 1 x0Botatogo .JHUBUS. |."V
G. Kamsky (2.695) \ \1. Adanis padrao e loi irucidado pelo campeao sociedade2x 1 campmense I grm BII^HHUiMaHHHB

B».:t (2.660) -India Irregular (lJ) l-d4 Cf6 "decamecosso"por4x l.comapcnas Campeonato Maranhense jf 3ii -- ^^HBBB 
_ 

^ Cn..A,-.2-COd63-c4Bg44-Cc3Bx(35-gxBg6 2 empales. Alguns comcnlaristas fala- cbavoA ' ^1 V Wm&EL Campeonato 
Estadual ,

7-Bh3 Cfd7 
ram 

em "chip irocado" e oulros em BoaVontade0>4Sampaio 
% i\ Wmjjttjf wauTrvaacoA J|a^goA »'.*

B;';"] Cxb3 13"Bxb7 13xc3+ 14-bxc3 Cxal formances tao contrastantcs. Eu aehci Porto Franco IX 0 Imperatriz IntanJ ju»onil. I" Botnlogo B. 2" Flamengo B. 3" |v15-Rd2Cd716-Bxa8Txa8 !7-T.xalCc5 mdo muito... Iiumano! ouquedocaxiaa 1 x2Bacaoai IflflP. s Jll«aBllirSx"^ «K»JBh . . ~Wm.. ;V;

TcrSSSr^S campeonato 
Piauiense 1|8| TfZT 

"Bo1— I

Wfr, 24-Bb6 Gxf4 25-a5 Cd5 26-Rd3 RIX il^RT BFPR ^ MtfgKW  IV->7 d.,i TyM Rr»7 10 RhS T*iS BbbR,lim aconcnegantc Flamengo 2 x 2 IV do Juiho Avv;
Kvf j i! ( iii^ 11 bar de Vila Isabel.original por ler cntre Paysandu 1 x i:corisabba ftStt . ' WmL> As30-a6 Kd/. l-a/(I (I). as muiias curticocs pcrmitidas aosprtf comerciai0x3pornaib| iaMF f

Nlulhercs dominam vcteranos — Na „Ueses uma grande variedade de jo- p.c°s4 x. n.ve, W Wk <> * »; Campeonato Estadual
»-i 3J edivao do match Datnas x \eiera- g0s.emre eles xadrez.foi realizado 0 3° Campeonato Sergipano tSID® li MMmfhuniiaanaa ez «ss'PuadonMoa; QraJ •/,;
Wpvi nos, realizado no Pnncipado dc Mona- Tonieio dc Xadrez Rclampaao do Ti- 2Maso—tumo ; 'vm*- 64 x 50 vasco ^

1 co, cm fins dc maio. viu-sc 0 lira-teima jUca T.C.Sob dircgao c arbitnmcm dc cot.nou.ba3x 1 scr.stovAo if9*! :' miantii: oiaria54xei jcquid:muca69k58Grajaui jp
K:| que faltava pani esclarecer se. nas Pedr0 P. Queiroz e Friedrich Sala- il,i# ... M il x»Fu,JLo,;^ f,Pnn'orasedivoes. algum dos resultados mon.12 Hnalislas eompetiram por uma ooronsoi x iMaruinonse @0^55,$1t '•if' y.'® 71 xosBotaiogo;Graiaa73x65vasco. •;
¦gl lora casual: cm 1992. em Aruba, Ami- nremiacao dc ecrci dc RS18000 c os „ ..... 3 JuvenihjAnora 27 x 69 vasco; comary 4® 64
Bv| llias. os Vcteranos venccram por 39 p'Hncipais colocados foram HJose C. Copa da Italia 

S(1 (WitO^ I 
F'am,i"90

¦>;& 33 pontos; mas em 93. cm Viena Aus- Fernandes-90 cm IP 2°)Silvio Men- " v» " 
ah

MM tria. as 'ladies" denim 0 IRK-O. "com dcs-9; 
3")L.Loureiro-8.5:4»)Scrgio Mu- A HBH| }K's goijcla , marcando 40,5 x 3l,S. Agoni. rilo-8*, 5°)Ricardo Tcixcira-6,5i 6°)Scr- x i Ataiama, juvestabiaox i udineso. Acireaie2% £$ ^

¦i5j "aumentanim 0 lucro" com nova vitu- ,jo Amador-6 alt o P" iuear 3 vicenzo, Modana 3 k. 2 cosenza. sPai o x | />• S TacaComodoro i'»-6 cv.il.. nv,r.,..m- 17 glO/WMUOTttdlt U U liuui. Piacenza.Saiernltana0* i F Andria.Reqgina4x6 £.** M/S M:' dc -J.IShlji •
Ht ' na. ainfla que por CStrCltd margem.. 0 LE1TOR: Rcccbemos C aarade- Lecce. Pescara 0 X I Cessna. Fiorenzuoia 3 X 2 y.., (late Clube do Rio do Janeiro)

35. Ognipode XieJuil (7.5 pontos). J. Ancona, Pro Sastb.'O * 2 Regglana; Chtevo 5M4 » ( r> C 77? <)/ ! ctasso Oceano lita azuli" Com Sergio M.rsky, 2- S
B'jS Polffiir(7 5)Z Polcar (7) loscliani (6 cemos a correspondencia enviada pclos Lucchase.cnievosMLucchese. (Hole: Lodigi.mi ' * c.m.'Axeischmid, g.' r-. y • ,1. Cltores Sady dc Sa.dc Ma- Inter) I—| I- , . , , Classe Ranger 22. f Francisco Mendes. 2° SOrgio iJt
B'r-i Chibufdaradze (5,5), Arachamia (3) su- AMir„-npr',i imn c Rmn rie ? Fernanda Keller (centra j no pnmeiro pelotao cum Gustavo Aligusto $3

pcrouOS tarimbados Smyslov (8). Hon ; , ,. i, Campeonato Portugues inn r- 1 n; ciassostar: 1»Aian Adier.2-jonhKing
K^j [7C1 Cnoccl'v lfi\ Pnrlish (S 5\ Ivknv PorlQ Alcgre(RS).MarllO CoSta de Mil- ,0H ,H„, emmmo C miVHIim Btmellos Garzon C Fernando Dieljen- Classe Lazer 1" Peter King. 2" Ricardo Baggio IB' '' vOJ. I OrilSIl p.Jj, 1VK0\ ri'l.W MPii ilotn Hp Alnicin II L . ' Classe Snipe 1" Antonio Paes Lome. 2° Ivarr, fV'
¦Wi (4.5) e Larsen (3.5). contra a maioria Mo- SSSSSS NO masculhw foraill OS gmuks thaekr. No delist,W, Fernanda |

mi 
teZSra "chips" - Nun, raesJoao Previtera Filho]e Romario ffifcS."1 CUmpedes da Copa EsUlcio de assiunil, a lidermm |w pro- ^gamigonrto 

Estadual da 
^
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ESPORTES4 o segunda-feira, 22/8/94 u 2" Edição JORNAL DO IÍRASII.

PLACAR JBLOTECA
Frankfurt, Alemanha -t.AP

Botafogo/RJ 4 * 0 São Paulo/SP
Corlnthlarts/SP 2*2 Grêmlo/RS

Crlciuma/SC 1x1 Flamengo/RJ
Bragantino/SP 0x1 Sport/PE

P.DesportosíSP 1 xO Vitária/BA
Atlético/MG 1 x3 Paysandu/PA

Bahia/BA 0x2 Guarani/SP
Fortaleza/CE 0x0 AmêticafRN

Fluminense/RJ 2x1 ParanálPR
Náutico/PE 0x1 União S. João/SP
Coritiba/PR 2x0 Ponte Preta/SP

Santos/SP 2x0 Vasco/RJ
Inter/RS 0x2 Palmelras/SP

? 
Flamango/RJ X Coriirthiani/SP

Maracanã - Rio de Janeiro
PUUMNOOmj COMNTMIANt/SP3x1 B.Munlque/ALE - 2x0 S.Paulo - N
1x1 Celtic/ESC - 1x3 Novorizontino F
2x2 Celdc/ESC - 6x3 Santos-C1x1 Cruzeiro/MG - 1x1 Santos - F
1x1 Sport/PE - 1x1 Criciúma F
2x1 Bragantino/SP - 1x1 Sport/PE - C
1x1 Criciúma/SC - 2x2 Grêmio - C
COL. 1:30% COL. x: 35% COL.2:35%

Os apostadores que fí-
zerem os 13 pontos vão
dividir o prêmio de R$
135.836,14, já desconta-
do o Imposto de Renda.

P71 Vasco/RJ X Rmm/PA1®J São Januário - Rio de Janeiro
VASCO/RJ REMO/PA4x3 Atlético - 1x1 Tuna Luso - F1x3 Shimizu/JAP - F 2x2 Paysandu - N
0x0 Grêmlo/RS - 1x1 Paysandu - N
1x2 Grêmio/RS - 2x0 Paysandu - N
0x0 Bahia/BA - 0x1 Santos/SP - F
3x1 Guarani/SP - 1x1 Bahia/BA - C
0x2 Santos/SP - 2x1 Cruzelro/MG - C
COL 1:50% COL. x: 30% COL. x: 20%

ÍJl Ouarani/SP X Santoa/SPBrinco de Ouro - Campinas
OUAHANI/SP SANTOS/SP1x2 S.Paulo - 1x0 Nacional - F
0x1 P.Desportos - C 2x1 Palmeiras - C
0x2 Ferroviária • F 3x6 Corinthians - F
1x3 Santos - 1x1 Corinthians - C
2x0 Cruzelro/MG - C 1x0 Remo/PA - C
1x3 Vasco/RJ -F 0x0 Cruzeiro - F
2x0 Bahla/BA -F 2x0 Vasco -C
COL 1:30% COL. x: 40% COL. 2:30%

ri Bahia/BA X Crazrto/MQFonte Nova - Salvador
BAHIA/BA CRUZE RO/MO
2x0 Vitória-N 3x1 Vasco/RJ - F
1x0 Camaçari - 2x0 Ideal - F
0x1 Vitória - 3x0 Sei. Unal - F
4x0 Camaçari - 1x1 Botafogo/RJ - C
1x1 Vitória - 1x1 Flamengo - C
0x0 Vasco/RJ -C 0x2 Guarani -F
1x1 Remo/PA - 0x0 Santos - C
0x2 Guarani/SP - 1x2 Remo - F
COL. 1:35% COL. x: 30% COL. 2: 35%

? 
Criciúma/SC X Bragantino/SPHeriberto Hulse - Criciúma

CMCIÚMA/SC BRAGANTINO/SP0x0 Joinville-F 1x3 Corinthians - F
0x0 Tubarão-C 0x0 P.Desportos - F
OxOJuventus-F 1x0 S.Paulo-C1x1 Figueirense - 1x0 América - C1x0 Joinville-C 1x0 Santo Andró - F1x1 Corinthians/SP - 0x0 Grômio/RS - C1x2 Grômio/RS - 1x2 Flamengo/RJ • F1x1 Flamengo/RJ - 0x1 Sport/PE - C
COL. 1:40% COL. x: 30% COL. 2: 30%

RqV União S. Joio/SP X ParanáHermlnio Ometto - Araras
UNltoSJO&O/SP PARANÁ/PR0x2 Mogi-Mirim - 1x1 Coritilja - F
1x0 Ituano - 2x0 Deportivo/ESP - C
2x0 Ferroviária - 0x0 Londrina - C
1x1 Santos - 2x2 Atlético - N
0x0 Rio Branco - 1x0 Coriliba - N
0x2 Inter/RS - 1x4 Palmeiras/SP - F
1x0 Fluminense/RJ - 1x1 Inter/RS - C
1x0 Náutico/PE - 2x1 Fluminense/RJ - F
COL. 1:30% COL. x: 40% COL. 2:30%

? 
Sport/PE X Qrémio/RSIlha do Retiro - Recife

SPORT/PE ORÉM IO/RS
1x0 Porto - 1x Passo Fundo - F
0x0 Santa Cruz - 0x0 Vasco/RJ - F
2x0 Náutico - 2x1 Vasco/RJ - C
2x2Treze/PB-F 0x0 Ceará-F
0x0Treze/PB-C 1x0 Ceará/CE - C
1x1 Flamengo/RJ - 0x0 Bragantino/SP - F
1x1 Corlnthians/SP - 2x1 Criciúma/SC - C
1x0 Bragantino/SP - 2x2 Corinthians - F
COL. f: 35% COL. x: 30% COL. 2:35%

O esforço do atacante Yeboha (E) não conseguiu fazer com que o Êintracht, mesmo em casd, saísse do 0 a 0 no jogo contra o Colonia

de 5 x 3 AABB-Lagoa/Gunraplus; Uno Game/Tófah7 x 1 Academia Caxlense/Gráfica Manezintrq;AAQB-Tijuca/ArrebentaçSo 6x2 Seleção da Baixa-
da ''Ji
Classiticaçao linal por pontos. :1" Santa Luzia e Gama Filho 10 pontos; 2" Flamenqo
ü; 3o AABB-Lagoa, AABB-Tijuca. Uno Game 4.

Em Roma: Roma 1 x 0 Valencia
Em Nápoles: Napoli 1 x 1 ParmaCampeonato Inglês

(1" rodada)
Arsenal 3x0 Manchester City, Chelsea 2x0Norwich, Coventry 1 x 1 Wimbledon, Crystal Palace1 x 6 Liuerpool, Everton 2x2 Aston Vllla. Ipswlch 0 xI Nottingham Forest, Manchester United 2x0Queen's Park Rangers, Shelliold 3x4 Tottenham.Soulhhampton 1 x 1 Blackburn. West Ham 0x0Leeds
Campeonato Japonês
(4* rodada)
Sanfrecce Hiroshima 2x0 Urawa Red Diamonds.Verdy Kawasaki 1 x 0 Yokohama Marinos, ShimizuS-Pulse 2 x 1 Kashima Antlers, Bellmare Hiratsuka
3x1 Jeff United. Nagoya Grampus 2x0 Yokohama
Flugels, Júbilo Iwata 2x2 Gamba Osaka
Classificação: 1o Sanfrecce Hiroshima 8: 2° Yo-kohama Marinos e Vordy Kawasaki 6: 4o JeffUnitod 4
Campeonato Argentino
(Torneio de Encerramento)
Penúltima rodada
Huracan 2x0 Banfield, Gimnasia y Esgrima 1 x
5 Independiente, River Plate 1 x 0 Rosário Central,
Racing Club 0x3 Boca Juniors, Lanús 3x3
Estudiantes de Ia Plata, Ferro Carril Oeste 0x0 San
Lorenzo, Belgrano 0x0 Platense, Neweirs Old
Boys 2x2 Deportivo Espanol, Velez 3x2 Argenti-
nos Jrs, Gimnasia y Tiro 1x0 Matidiyú.
Classificação: Huracan 25, Independendiente 24
(os dois decidem o titulo domingo), San Loren-
zo 22, Rosário e Platense 21. Rebaixados: Estu-
diantes de Ia Plata e Gimnasia Y Tiro, com 14
pontos.
Supercopa da Holanda
Final: Ajax 3x0 Feyonoord
Amistosos
Em Barcelona: Espanol 0x3 Milan

Campeonato Brasileiro
Série B
Grupo A
Fortaleza 0x0 América/RN
Grupo B
Desportiva 1 x 0 Sergipe
Americano 2x0 CRB
Democrata 0x0 Santa Cruz
Grupo C
Barra do Garça 0 x 1 Atlótico/PR
Goiás 2x0 América/SP
Grupo D
Vtogi-Mirim 1 x 0 Bangu
Coritiba 2x0 Ponte Preta
Campeonato Gaúcho
Io turno
Lajeadense 3 x 1 São Luiz
Esportivo 2 x OS. Paulo
Brasil 2x0 Guarany/G
Santa Cruz 1 x 0 Veranópolis
Inter/SM 1 x 0 Aimoré
Guarany/CA 1 x 1 Juventude
Passo Fundo 0x0 Glória
Guarani/VA 1 x 0 Pelotas
Grêmio Santanense 2x0 Ipiranga
Campeonato Catarinense
Pentagonal principalJoinville 1 x 2 Tubarão
Figueirense 0x0 Juventus
Quadrangular
Joaçaba 3x4 Concórdia
Campeonato Goiano
2o turno
América 2x2 Goiatuba
Anápolis 1 x OLuziania
Inhumas 2x0 Caldas
Piracanjuba 0 x 1 Jataiense
Santa Helena 4x0 CRAC
/yiético 2x0 Itumbiara
Rio Verde 2x0 Anapolina
Campeonato Brasiliense
2o turno
Samambaia 1 x 0 Brasília
Ceilandense 1 x 1 Guará
Gama 0x0 Sobradinho
Comercial 3x2 Planaltjna
Tiradentes 1 xOTaguatinga
Campeonato Cearense
3° turno
Icasa 0x0 Ferroviário
Itapipoca 2x0 Quixadá
Guarani 7x0 Calouros do Ar
Campeonato Alagoano
3o turno
Bom Jesus 1 x 1 Capela
ÃSÃ 2 x 2 Cruzeiro
CSE 1 x 1 Comercial

fTil Inter/RS X Náutico/PEBeira-Rio - Porto Alegre
INTER/RS NiUTICO/PE1x0 Passo Fundo - F 1x0 Porto-C
0x0 Santa Cruz-C 3x5 Santa Cruz-F3x1 Guarani/G - F 4x0 Santa Cruz - F
1x1 Brasil/F - 0x2 Sport - F
0x0 Bagè - 0x0 Santa Cruz - F2x0 UnlSo S.Joáo - C 1x3 Fluminense/RJ - F1x1 Paraná - 1x3 Palmeiras/SP - C0x2 Palmeiras - C 0x1 União S.João/SP - C
COL. 1:45% COL. x: 30% COL. 2:25%

fêl Paysandu/PA X Botafogo/RJ
|^U Mangueirão - Belém
PAYSANDU/PA BOTAFOOO/RJ2x1 Sport Belém - C 1x1 Manchester/MG - F
3x0 Tuna Luso - F 2x0 SelCarloca Novos-F
2x2 Remo-N 1x0 Barra-C
1x1 Remo - 1x0 UnlSo/POftT - C
0x2 Remo - 1x1 Cruzeiro/MG - F
0x0 S.Paulo/SP - C 1x1 Vitórla/BA - C
1x0 Vltória/BA - F 0x0 P.Desportos/SP - F
3x1 Atlético/MG - F 4x0 S.Paulo/SP - C
COL. 1:30% COL. x: 35% COL. 2:35%

Grand Prix de Côlonia
(Alemanha)Masculino
100m: Io Dennis Mitchell, EUA; 110m c/ barrei-
ras: 1o Mark Mcrear. EUA. 13s13; 1.500 metros:
1o Venuste Nyjongabo (Bur) 3m31s98; 400 mo-
tros: Io Samuel Matete (Zam) 48s20; Salto tri-
pio: 1o Mike Conley (EUA) 17.20m; Salto em distán-
cia. 1o J. Sottomayor, Cuba. 2,34m; Salto com vara:
Io Rodion Gataullin, Rus. íj,88m; Disco: 1u Dmitry
Schevchenko. Rus, 64,24m.
Feminino
800 metros: 1* Maria Mutola (Moç) 1m57s58: 1.500
metros. 1" Yekaterina Podkopayeva (Rus) 4m01s58;
400 metros: 1* Kim Batten (EUA) 54s47
1° Corrida do Gragoatá
(Niterói, RJ)
Masculino
Io Tomix Alves da Costa 29m06s67
2o Geraldo do Assis 29m11s18
3o Luiz Antonio dos Santos 29m32s89
Feminino
Io Viviane Anderson 34m14s75
2" Sibélia Vasconcelos 35m48s77
3o Mareia Narlock 36m24s82

Campeonato Inglês de F 3 >
(Pembroy, Gales) ^
13a etapa ,'u
Io Jan Magnussen, Din. 15mt1s52; 2" Vincente Ra-
dermecker, Boi, a 0s20; 3o Dario Franchitti, a 2s35;
4o Ricardo Rossot. Brasil. 4s68: 8" Gualter Salles,
Bra, a 12s34
14' etapa
Io Magnussen. 17m52s19. 2° Franchitti, a Óséí}:
3o Rosset, a 1m36; 4o Roes, a 2s35; 7° Salles; n
9s16; 11° Luiz Garcia Jr, Brasil, a 18s85: 15"
Roberto Xavier, Bra, a 31s77
Classificação: Io Magnussen 228, 2U Radermec-
ker 156, 3o Rees 129, 4o Franchitti 112, 5o Rosset
93, 6o Gueiros 82. 10" Salles 29, 11" Garcia.dl

Rol Fortaleza/CE X Ceari/CECastelão - Fortaleza
FORTALEZA/CE CEARÁ/CE2x2 Ceará-N 4x0 Calouros do Ar - N
2x0 Itapipoca - 0x0 Linhares/ES - C
1x1 Guarani/S - 1x0 Linhares/ES - F0x5 Ferroviário - 3x1 Fortaleza - N1x3 Ceará - 0x0 Grêmio/RS - C0x2 América/RN ¦ 0x1 Grêmio/RS - F2x2 Central/PE - 2x0 Tuna Luso/PA - C1x1 Ceará - 1x1 Fortaleza - N
América/RN - Moto Clube/MA - C
COL. 1:30% COL. x: 35% COL. 2:35%

RI S. Pau Io/SP X P.Desportos/SPMorumbi - S&o Paulo
S.PAULO/SP P.DESPORTOS/SP4x3 U.Espaitola/CHI - 0x0 Braganlino - C
1x1 Novorizontino - 2x1 Sto.André - F
1x4 Araçatuba - 3x1 Sto.André - C
2x1 Olimpia/PAR - 1x0 Guarani - F
0x0 Paysandu/PA - 1x1 Santos - C
0x1 Olimpia/PAR - 0x0 Atlético/MG - F
1x0 Atlético/MG -C 0x0 Botalogo/RJ - C
0x4 Botafogo/RJ - 1x0 Vitória/BA - C
COL. 1:50% COL. x: 30% COL. 2:20%

Palmeiras/SP X Fluminense/RJ
kl yI Parque Antártica - São Paulo
PALMEIRAS/SP FLUMINENSE/RJ0x1 América - 1x1 Manchester/MG - F
2x0 Audax/CHI - 4x0 Sel.Coroata/MA - F
3x1 Parmalat/HUN - C 1x0 Mara/BEL - N1x2 Santos - 4x0 Pinheiro/MAF
1x1 Penarol/URU - 0x0 Barra Mansa - F
4x1 Paraná/PR - 3x1 Náutico/PE - C
3x1 Náutico/PE - 0x1 Uniào S.João/SP - F
2x0 Inter/RS - 2x1 Paraná/PR - C
COL. 1:40% COL. x: 30% COL. 2:30%

F71 Atlético/MG X Vitória/BAMineirão - Belo Horizonte
ATLÉTICO/MO VITÔRIA/BA1x3 Vasco/RJ - 0x2 Bahia - N
3x4 Vasco/RJ - 2x0 Camaçari • F
3x1 Vila Nova - 1x0 Bahia - N
2x0 Guarani/D - 5x1 Camaçari - C
3x1 América - 1x1 Bahia - N0x0 P.Desportos/SP - 1x1 Botafogo/RJ - F
0x1 S.Paulo/SP - 0x1 Paysandu/PA - C1x3 Paysandu/PA - 0x1 P.Dosportos/SP - T
COL. 1:40% COL. x: 30% COL. 2:30%

Campeonato Mobil-Honda
(3* etapa, Interlagos, Ôão Paulo)
Supor Biko: 1o Antonio Zanandrea, 2o Adilson Cajli-
ru, 3o Luiz CerciariI Meeting do

Rio de Janeiro
(AABB - Tijuca)
Santa Luzia/Wooloko 3x2 Flamengo/Atama; Pieda-

Campeonato Paulista
(Interlagos, 6" etapa)
Graduados A-. 1" Caio Trnvaglini (SP); Ricardo Mau-
ricio (SP); Luciano Burti (SP).

XADREZ

Ascensão de Kamsky Circuito Banco do Brasil
(Praia de Tambaú, João Pessoa)
Final: Zé Marco /Paulo Emílio (PB-BA) 12 x._8
e 12 x 8 Guilherme/Pará (RJ).Final: Gerusa/Shelda (RJ-AL) 12 x 4 e 12 x 4 Kanjfa/
Renata (RJ).
Classificação final
Masculino: Io Zé Marco/Paulo Emílio (PB-BA);2o Guilherme/Pará (RJ); 3o Dennys/Badá (PB-RJ).,.Feminino: 1o Gerusa/Shelda (RJ-AL); 2o Karina/Ré-
nata (RJ); 3o Ana Richa/Rojnne (RJ-BA). i

nho de um novo "cliip", chamado Pen-
tium, fabricado pela... INTEL! E o"monstro eletrônico" fez um estrago:
\°M Kasparov e Frite 3/Pen (!!) —
12.5 em 17; 3o) Anand - 12; 4°/6°)
Shorl, Gelfand. Drcicw-ll; 7") K.
Georgiev-10,5: 8o) Kraminik-10 e mais
Cvitaní Nikolic, Hertneck. Hubner,
Cliernin. Woitkiewcz. Lobrom Hjar-.

llmfsW.TêtüTsõrfe Leko.
O competidor não-humano teve cn-

tre suas vítimas, o u" 1. Kasparov, além
de Anand,, Gelfand, Rraminik, num
desempenho assombroso. Porém, no
matcli desempate para o Io lugar (em 6
partidas), ele jogou muito abaixo desse
padrão e foi trucidado pelo campeão"de cante e osso" por 4 x 1. com apenas
2 empates. Alguns comentaristas fala-
ram em "cliip trocado" e outros em"pilha não trocada" para explicar per-
Ibrmances tão contrastantes. Eu achei
tudo muito... humano!

Relâmpago também — No Tijuca
T.C.,cm lins de junho.sob o patrocínio
dc SPORT BEER.um aconchegante
bar de Vila Isabel,original por ter entre
as muitas curtjçõès permitidas aos Ire-
gueses uma grande variedade de jo-
gos,entre eles xadre?..foi realizado o 3o
torneio de Xadrez Relâmpago do Ti-
juca T.C.Sob direção e arbitragem de
Pedro P. Queiroz e Fricdrich Sala-
mon.12 finalistas competiram por uma
premiação de cerca de RS 180,00 e os
principais colocados foram l°)José C.
Fernandes-9,0 em II: 2°)Silvio Men-
des-9; 3")L.Loureiro-8.5:4°)Sérgio Mu-
rilo-8; 5°)Ricardo Teixeira-6.5: 6°)Sér-
gio Amador-ô.até o 12" lugar.

O LEITOR: Recebemos e agrade-
centos a correspondência enviada pelos
leitores Sady dc Sá.dc Ma-
naus(AM).General João C. Rotut de
Porto Alcgre(RS).Màrlio Costa de Mu-
riaé(MG),além de Aluisio J.L.
Maia.Luiz do Prado.Jorge Mo-
raesJoão Previlera Filho e Romário
G.Lousada.todos do Rio de Janei-
ro(RJ).

ERRATA: Observamos a ocorrèn-
cia de 2 erros na anotação das partidas
publicadas na coluna do dia 25 de ju-
ihp.último.Na partida Scliirov x J. Pol-
gar faltou 19-..exf4 e na partida J.Pol-
aar x 1. Sokolov faltou 24-Bli6.

LUiZ LOUREIRO
De forma serena e regular, o natu-

ralizado americano dc origem tártara.
Gata Kamsky, com pinta de futuro
campeão mundial, venceu o internado-
nal de Las Palmas de elevada categoria
(17!), superando inclusive o campeão
mundial Fidc. Vejam os números finais
-s-uma -partida desse- -muito-jovem- G M—
(18 anos) cujo estilo é eclético. 1")
Kamsky -6.5 ps cm 9, invicto: 2°) Kar-
pov -6 (perdeu para Lauticr); 374°)
Topalov e Lauticr -5.5; 5") J. Polgar
-4.5; 678°) Illcscas. Morovic c Adams
4; 9°) Schirov-3,5; 10°) Epishin -1,5 ps.

G. Kamsky (2.695) x M. Adams
(2.660) -índia Irregular (Ia) l-d4 Cf6
2-CÍ3 do 3-c4 Bg4 4-Cc3 Bxl3 5-gxB 26
6-Db3 Dc8 7-Bh3 Cfd7 8-c4 Bu7 9-Be3
0-0 IO-f4 c5 1 l-dxc5 Cxc5 12-Bxc8
C.xb3 13-Bxb7 Bxc3+ 14-bxc3 Cxal
15-Rd2 Cd7 16-Bxa8 Txa8 17-Txal Cc5
18-e5 Cc6 19-exd6 e.xd6 20-Tbl Tc8
21-Bxa7 T.xc4 22-Tb4 Tc6 23-a4 Ta6
24-Bb6 Cxf4 25-a5 Cd5 26-Rd3 RIX
27-Rc4 Cxb4 28-cxM Re7 29-Rb5 Ta8
30-a6 Rd7 31-a7 (1 —0).

Mulheres dominam veteranos — Na
3a edição do inatch Damas x Vetera-
nos. realizado 110 Principado de Mônit-
co, em fins de maio. viu-se o tira-teima
que faltava para esclarecer se, nas 2
primeiras edições, algum dos resultados
feira casual: em 1992. em Aruba, Anti-
lhas. os Veteranos venceram por 39 x
33 pontos: mas em 93. cm Viena Áus-
tria. as "ladies" deram o troco, "com
goijeta", marcando 40,5 x 31,5. Agora,"aumentaram o lucro" com nova vjtó-
ria, ainda que por estreita margem: 37 x
35.0 grupo de Xie Jun (7.5 pontos). J.
Polgar (7.5) Z. Polgar (7), loseliani (6.5)
Chiburdanidze (5.5). Arachamia (3) su-
perou os tarimbados Smyslov (8). Hort
(7.5), Spassky (6). Portish (5.5). lvkov
(4.5) e Larsen (3.5). contra a maioria
dos prognósticos.

Homens contra "chips" — Num
evento promocional envolvendo grana
em escala, a INTEL, gigante do ranto
de Informática, e que banca todo o
circuito de eventos da PCA (Associa-
çào Profissional de Xadrez), fez acontc-
cer um curioso torneio de "Xadrez Re-
lãmpago" (partidas de 5 minutos para
cada jogador) nessa cidade alemã: nada
menos de 17 dos melhores GMs do
mundo, encabeçados pelo próprio cam-
peão PCA (G. Kasparov) e um progra-
ma para PC. chamado Fritz 3 Pen e
que necessita para seu melhor desempe-

Aberto de New Haven
(Connectlcut, Estados Unidos)
Boris Beckor (Alemanha) 6/3 e 7/5 Marc Ro^sut
(Suiça)

Campeonato Paraibano
3o turno
Vila Branca 1 x 0 Guarabira
Troze 0x0 Auto EsporteSocremo 2 x 1 SousaNacional 1 x 0 BotafogoSociedade 2 x 1 Campinense
Campeonato Maranhense
Chavo A
Boa Vontade 0x4 Sampaio
Chave BPorto Franco 1 x 0 Imperatriz
Chave C
Duque do Caxias 1 x 2 Bacabal
Campeonato Piauiense
Segundo turno
Flamengo 2 x 2IV de JulhoPaysandu 1 x 1 CorisabbaComercial 0x3 ParnaibaPicos 4 x 1 River

Campeonato Estadual
(5o Regata)
Infantil: 1" Vasco A, 2° Flamengo A
3o Botafogo B
Infanto juvonil: Io Botafogo B, 2o Flamengo B, 3Q
Flamengo . .
Júnior: 1° Flamengo. 2o Botafogo, 3o Vasco
Oito com, júnior: 1o Botafogo/Madeiras, 2o Flamen^
go, 3o Vasco

Campeonato Estadual
Mirim: Fluminense 62 x 53 Funcionários. Grajaú
64 x 50 Vasco
Infantil: Olaria 54 x 61 Jequiá; Tijuca 69 x 58 Grajaú:
Flamengo 55 x 45 Tijuca
Infanto: Fluminense 54 x 38 Funcionários; Tijuca
71 x 65 Botafogo; Grajaú 73 x 65 Vasco.
Juvenil: Angra 27 x 69 Vasco; Comary 41 x 64
Flamengo

Campeonato Sergipano
2Á faso — turno
Cotinguiba 3 x 1 S.Cristóvão
itabaiana 3 x 2 GararuAmerica 1 x 1 Confiança
Doronse 1 x 1 Maruinense ,0-00?fO«W5 j|T ?$(>

Sd&r/iÍQk £ ÜiKfmk^ Oome,^

ma* Fimmm 

Copa da Itália
(Io turno)
Ravenna 1 x 2 Palermo. Monza 2 x 1 Veneza.
Como 1 x 0 Ascoli, Perugia 2x0 Verona. Bologna 0
x 1 Atalanta. Juve Stabia 0 x 1 Udinese, Acireale 2 x
3 Vicenza, Modena 3x2 Cosenza, Spal 0 x 1
Piacenza, Salernitana 0 * 1 F. Andria. Reggina 4x6
Lecce, Pescara 0 x 1 Cesena, Fiorenzuola 3x2
Ancona, Pro Sesto 0x2 Reggiana. Chievo 5x4
Lucchese. Chievo 5x4 Lucchese. (Hoje: Lodigiani x
Inter)
Campeonato Português
(1* rodada)
Belenenses 0x0 Amadora, Farense 0x0 Sporting,
Guimarães 2x0 Boavista. Chaves 0 x 1 Salgueiros.
Gil Vicente 0 x 1 Tirsense. Porto 2x0 Braga. Leiria 1
x 2 União Ilha da Madeira. Marítimo 3x2 Setúbal
Campeonato Alemão
(1' rodada)
Stuttgart 2 x 1 Hamburgo. Schalke 04 1 x 0 Borussia
Monchengladbach. Bayer Leverkusen 0 x 1 Kai-
serslauerten. Dynamo Dresden 1 x 1 Werder Bre-mem. Bayern Munich 3 x 1 Bochum. Karlsruher 2 x
0 Friburgo. Bayer Uerdingen 1 x 1 Duisburgo. Bo-
russia Dortmund 4x0 TSV Munich 1860. Êintracht
Frankfurt 0x0 Colonia

Taça Comodoro
(lato Clube do Rio de Janeiro)
Classe Oceano: fita azul. Io Com. Sérgio Mirsky, 2o
Com. Axel Schmidt
Classe Ranger 22; 1o Francisco Mendes. 2o Sérgio
Augusto
Classe Star. 1" Alan Adler. 2^ Jonh King
Classe Lazer 1" Peter King. 2" Ricardo Baggio
Classe Snipe 1o Antonio Paes Leme. 2" Ivan
Pimentel
V Campeonato Estadual da
Classe Europa
(late Clube Jardim Guanabara)
Io Eduardo Florencio 12
2° João Signorini 13
3o Alex Lago  16

Jr ' O .¦» t-\ .••• / « /'J r? A

? Fernanda Keller (centro) no
feminino e Armando Barcellos
no masculino foram os grandes
campeões da Copa Estiicio de
Sá-Bodvista de Triatlo, que teve
sua terceira e última etapa dis-
putadd ontem pela manhã. A
largada foi às 8h, no Posto 6,
com 320 atletas. Já nos 750m de
natação despontavam os favori-
tos. Fernanda saiu da água em
segundo (atrás da paulista
Maria José Moreira, ex-nada-
tloru). Já Barcellos dividia o

primeiro pelotão com Gustavo
Garzon e Fernando Dietfen-
thaeler. A'o ciclismo, Fernanda
assumiu a liderança sem pro-
blemas, só administrando a vi-
tona nos 5km ile corrida — sua

principal adversária, Márcia
Ferreira, não competiu devido
a um acidente. No masculino, a
vitória acabou com Alexandre
Ribeiro, destaque tia corrida —

Barcellos era campeão anteci-

pado da Copa. Os vencedores
da etapa receberam USS 750.

VII Pamcary Cup
(Rio)Vencedores
Schooling Jumpers A - cavalos novos de 4 anos: Io
Daniel Parilha (DF); cavalos novos de 5 anos: Io
Marcelo Artiaga (SP); juniors II: 1o Roberta Soares
(RJ). Proprietários - 1u Mauro Lemos Leite (RJ)
Mirim II - 1u Renata de Arruda Farah (RJ). Poneys -
1" Thais de Azevedo (RJ) Mirim - 1u Maria Araújo
(RJ) Júnior - V Paola Perrone (SP»

Campeonato Francês
(5* rodada)
Nantes 1 x 0 Paris SG. Bordeaux 2 (Valdeir tez o
primeiro) x 1 Saint Etienne. Le Havre 1 x 2 Montpel-lier. Lens 2 x 1 Martigues. Sochaux 1 x 3 Rennes.Strasbourg 3x2 Nice. Monaco 2x0 Lille. Cannes 5x 1 Lyon. Bastia 1 x O Caen. Metz 1 x 1 AuxerreClassiticação: Io Nantes 13: 2o Lens. Cannes. Lyon
e Bordeaux 10

ENDEREÇO PARA CORRESPON-
DÊNCIA: Clube de Xadrez Guanaba-
ra-Av. Churchill 109, sl I01 — Centro
— 20.020-050- Rio de Janeiro -RJ
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Borges vence o duelo da nata$ao ssr ' 
EM33 |

lituano Ray Mazuolis com vant^m de 38 decimos de segund^^ A sel^jac) brasilcira obtcvc on^et^ I

sultado em Roma", anunciou o re- ^au' ® ° tcr.?€'ro' conquistou ontem, por posigao a (rente do jpll

cordista 
e campeao mundial de re- &La 

MWa & Unser 
anteciPa<?So, o titulo brasileiro Alexandre p|t

ceritando que sua preopa?ao agora Jr nas doze provas motociclismo 500 c.c., Doohan nao teve p'A. :
e se preparar para o Mundial. disputadas. A corrida — aoganharoGPda grandes dificuldades M*.'

catarinense Fernando Scherer, re- que teve diversos Republica Checa, no para veneer. Assumiu
cordista mundial em piscina curta,

mentando ter ficado fora da raia. Mansella qualquer e 92 —conquistou 
prcsMonuh lp|

^S 

^'3m ^raS''e'r3S* 

^ 

'*9^^ Elc atandonou a prova scu primcir^tituIo. ^

|||nde atuagao. Gustavo Borges vibrou cotn a vitdria, pois conseguiu demonstrar que se encontra em'for^^mao Mundial _J  
po de 45m43s974. |j^|

aws*©* __ Wa&>

Crossword ganha 
o GP Costa Ferraz pareo corrido 1

1' . - ... Fernando Rabelo RW$j

Crossword 

surpreendeu os favo- ' ' '" 
." : ' 

, . . 
^;»v 
..;¦- |jp;

jj Gr^i^e^P 

^ 

^ 
^

p^^rante' LPint^V^Matc^One 
'^jSlv 

Perdedor nato, Dudinho ja cidiu dar oportunidade ao Bai- IS
l^Chandelier 4° Kifalari G^Souza se acostumou as derrotas. E

TempoMmin^s^^ '^PtE^ mais. Nao se sabe bem se as estourou um tremendo azarao |fk
o^Esfllha^J.Aure> co^tant^s lamentagoes deDu- que^ ||^

^^lrc?' J 
Cfluke ^lcar(^ ?, Crossword (7) fez uma atropeladafulminante e conseguiu umabela vitdria no Grande Premio Costa Ferraz Dudinho aeon- ;3 '- -'

ffljWpatU Brut J.Pinto 30 Landfald teee dentro e fo- r - ".

9mm 4" Brought Out A.P.Souza (3-5)29 Places (5)15 (3)14 Exata (5- 6-1-3)272.490 Tempo:Imin35s6/10 feta (7-4-2-3)516 Tempo: 1 mini5s7/ ra das pistas. .v-Vencedor (5)18 Inexata (1-5)351 3)54 Trifeta (5-3-9)431 Quadrifeta 9° Pareo-1° Friend of Steel J Ricar- 10 Num dia de " 
\»f. >' $>:

tefrl'nTMQroWto'm (5-3-9'l»'0l8TemPo:lnlto30s8»0 do 2" Quarentao L.Abreu 3° Dun- "°h,>te»: '" 
^ 

JF.R<as 2- chuva forte no §MP* P
^SS|f dee^RX.SaT4.Reta, S5tST^» M

va^Rvfcrle ^Vrnr ^'St J.Ricardo 4° Roi de Rome J.M.Sil- wL tf" wf Pl^^0 r TU 0 YM1 n 
Vencedor (7)30 Inexata (4"7)591 diuficarcomo V 

V fej
SnniHw r^S fo^W^ va Vencedor (8)29 Inexata (8-10)37 L f i J f 

(AC 5!? Places (7)15 (4)70 Exata (7-4)783 amigo Sergio /V jVw( m)Aronides R.S.Costa 4 Gato Du- places (8)16 (2)17 Exata (8-10)73 Exata (2-5)23 Trifeta (2-5-7)53 Trifeta (7-4-8)17.401 Quadrifeta (7- Melga?o na ul- \ ! ' •-

I® JSo m^lSn™ Trifeta (8-10-7)307 Quadrifeta (8- Quadrifeta (2-5-7-3)102 Tem- 4-8-2)23.570Tempo:Iminl6s7/10 tima tribuna da \ ^rr^°lpB i§
RTr, n S T rCfS n i o S 10-7-1)1.779 Tempo:Iminl6s6/10 po:lmm42s3/10 12° Pareo: 1° Special Purple J.Pinto geral. "6 mais :-'

Qnadrifeta (204-6)9.03VTempo: 8° Pareo: 1° Crossword 
^•8?uza 
2^ S—t ^ l^EL g|

, ^ • . Negociatcur J Aurelio 3 Dalmasi do 2 Loom Royal A.L.Machado R.Rodrigues Vencedor (2)128 Ine- come9ar a inundar , a gente ga?o pelo maior prejuizo de
6. Pareo: 1° Quiromantico C.Lavor J.Ricardo 4 Metal Precioso Vence- 3 Rock Crystal J.Leme 4° La Da- xata (2-6)2.142 Places (2)43 (6)22 corre para o carro ", sugeriu. sua vida. Aconteceu numa ge- Ml
2° Gerontas J.Ricardo 3° Big Presi- dor (7)382 Inexata (6-7)1.132 Pla- nielle C.J.Silva Vencedor (7)10 Ine- Exata (2-6)2.225 Trifeta (2-6- A ultima tribuna ficava pra- lida noite de inverno. O baixi- Ml
dent J.F.Reis 4° Campeao Guerra ces (7)108 (6)22 Exata (7-6)7.840 xata (4-7)32 Places (7)10 (4)10 Exa- 8)8.012 Quadrifeta (2-6-8-5)54.564 ticamente deserta devido a ma nho azarado resolveu esquen- |||j

L^Esteves 
Vencedor (5)34 Inexata Trifeta (7-6-1)21.540 Quadrifeta (7- ta (7-4)30 Trifeta (7-4-2)67 Quadri- Tempo:2minl0s4/10 localizagao, perto do final da tar a alma com alguns goles Mi-\

curva variante. Nao e que en- mais. Ficou de porre e decidiu |^|

resolveu desaguar no da Acos-
TBBHLj ma do pobre C0ita(j0 Em j,e. tumado aqueles telefonemas, &¦

••- 1'PJrio*i19liofM—1.30° 1 Gamo-flei. A. Mendes Ap. 4 56 1 4 Mystic Plum. J Freite  65 6UneMo,A.L.Maaia<ioAp.4  £8 6 eOMIor(Hy.L.E«t0VM.  5? 8 2 Polisson E S Rodrigues  57 flhum lugaj do Rio de Janeiro MelgaQO SUpOrtOU O qUantO
2 Jimmy Reel. R Ferreira 58 3 5Jerse».Brow.E.S.flodr,9ues..._ 58 7 Inleiven^So, P. Chancetier Ap. 3 . 52 7 9J*ay.G.Sou».....  57 s ffife«,C.U»«... - 58 ChOVM HUUS dO que Ha CabeCa nnrfp ic rhntirpc Hr> amion mac Bp!R$938,00— 3NawQuaiily.J.Lime  56 4 6MestreCHI.E.R.Feneira.  58 6 WNnttaMMM-MOO s«,^r«i^ „ j r. j- pOOe aS CndllCeS QO dmigO, mdb .

EXATAiOUPU/TRIFETA/QUADRIFETA 4 Mafiosissimo. J. Ricardo  58 5 7 Jazz Star. J Ricardo".—  5fl 7 8*P4f»oi»23W0iiihi—1.300 (ARE1A*VAR) RS MCOO — .. . ! ' '  *" QQ DudlttllO. HppiHill HpQliaar fllianfln <slia SPRfiMK)VARANDA 5Qurgoo'sTour. J James  56 2 ONn.i.t1MOrt.-14t« (AAEIA'VAR)RtM3rSO — I«Tm5u!^SS^^ 7 Jackopm,G.Souza . 58 (leCldlU (leSllgar qUdtiaO SUa W
ICampagne.L.Abreu 53 1 "TioManduca.C Larar  60 6 (AREIA-VARIM843,50- mTAMPlAITOPrA/OUADWmA tfmuUUMMOMmM SCazinho,J.B.Srlya  58 11. Ett teVC OUtrO C3SO mUltO mulhef COmeCOU 3 Teclamar. >.'4VSH 2Rc:ia J Leme  5i 2 4-Mr»ota20hJ0m-1.S00 EXATAIOUPtAmtireTA/OUAOIIIfllA . MHtOAMMOIM "BM.«mi.10ftJ0H|«O 9 Calgary Flames. J. M. Silva  58 11 na triknni Pr>i Ins»iheaRena.R.i samos 533 (amimaihw916,00- MiciooomooiDUM* *c,1"- - » ' MMMOM iowonRou.jam« — 57 engra?ado na tnbuna . roi to- Do outro lado da linha Du- !*.**:

J? ?r « J wummmtnMmiwumm r*mmm SMtStoT"" « 3 ,Daa'i-J Rita'*' » 1 -A»»aspe«uF.A«~.  a 10 mar cafe com dois amigos tur- uo ouiro woo aa iinna, L»« ^
5DreamOiEyes.J James 53 5 -INiCiODOCONCURSODE7PONTOS 1 Parpad^ia.R.L.Santos  56 3PretoNag6.C.A.SdvaAp.4  54 o f dltlllO DeFCebeil Qlie CStSVa SCfl- W?i'', 6 For My Kid s.J Polett> 53 6 PRUlO OIStRT CALL II 2V,aNona.A. Esteves Ap.  56 40Hban.J Ricado...- -. 58 4 ftStOS W> llltCTValO dOS paKOS. «ffWW JJCICCUCU qUC »ldVd bHl {iff!

2' Pireo is 19H25M —1.300 1 Flamingo Foad. L Esteves  57 1 3CosWhes. J Malta ...58 5 Down Street. N Jo com - 54 5 InCIICSCOGS PAULO GAMA do deSCartadO e COmeCOU SL Se(areia.var.) 2Paiossono.j.james 57 2 ia^Bm  58 6wsHKshaw,j.pinto  58 6. — t'""" Os tres conversavam alegre- , 
' 

, v ,
R$938,00— 3Uniette. J Poietti  55 3 5J.NegrSo,E.S.Rcdrigues -. 58 7TargoDancer. Ji.Garcia  58 nilflnHn Ihutinkn l«^n- alterar. Ate que SOltOU Um ber- K'vt'EXATA/DUPLA/TRIFETA/OUADRIFETA 4QueVendaval t Abreu 57 1 6Umonges.J RicarDo  58 8 Hello Joy. W. F. Coutmho Ap. 1 — 54 8 ' LT f. j " menK qUaMO $g«Mm ICVMl r » r fcSt
»S»i pr£mio delfin 7MaB,ou.M c.aoso 555 7 Naymodesto m Aureiio Ap.  58 9 Public Land, j.Maita  M9 2" Mrw Mayobridge ¦ Motte Picquet ¦ Ringleader tou a xicara para tomar seu ro. MelgaQO alastou O lone do EEs

SSgfcpHaoy.JAuteho 53 1 6Zagat.J.Ricardo  57 6 SGainly.J James  58 8 3» Pil*« Tio MandUCa ¦ Mafiosissimo ¦ New Quality r, 1 u moc a tnctra Ha /.ricMl & AS3§&Rick,J .M Silva - 57 2 7 Life Guard. R Ferreira  57 7 9 Moniiogo, J. Lerre  58 9 (AREIA-VAR) R$ 936 00 — 4° P4f#OS Zagal ¦ PalOSOnO ¦ Que Vendaval Cftfe e O flUlUO SC SOltOU derra- OUVICIO, IT1BS O lUStTe de CTlStcll pf&Z
ITnZTtsM^' H4 s-pareois20H50M-1.200 EXATA/oupu/TRiFETA/ouADRiFiTA »* Mr«>s jazz star ¦ Barim ¦ Mystic Plum mando tudo. "Isto so pode desabou imediatamente da pa-

iSSzEl i ffiSStSKSJ acontecer comigo lamentou rede e se espatifou no meio da M
...... :3-Pir.oi,i9H5o»i-2.ooo iPanceoi.R.L.samos _5oi 1^££T.VZZ1 » 3 o« pw Fu'u f" h 

^Jn SU3rt 
s 
'i entre sonoras gargalhadas. sala. O Baixmlio ficou sem te-

C . 56 1 !2|5ct::..»i H S ^Mr^DazaTiBTarviiie3!0 Ja^kopin Uma senhora que estava no lefonar uns tres meses.
lli EXAiAyDUPLA/TRiFETA/QUAORiFETA 2Barim. j.ieme... . 55 2 4AwoM.GSwja - 54 6 oid-Agiie j. m sdva 57 6 Acumutadw 1° 6 (For My Kid's), 5* 7 (Jazz Star)e9°4 halran an laHn rpHamon do n , v -J

PRtHIOHIBRlOO 3Costao.J Aurtto 58 3 5 CondeFlete. J.Ricardo. 58 7 Oaro de Sot. n L Samss 57 7 (Full Embargo) DdlCdO dU IdUU ICUdlUUU UU PaulO Gama 'r.'..)

¦

HOJE NA GAVEA
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Borges vence o duelo da natação

^prasileiro 
derrota o lituano Ray Mazuolis com vantagem de 38 décimos de segundos âo

g^fÃo PAULO—O brasileiro Gus-*tyyò Borges, que se prepara para o
Jjltihdial da ganhou o

l^iio de ao vencer o

de declarou
aplausos de

pessoas por
largada

e o acabou atrapa-

de das quatro

atletas
vencendo

forma e espero um re-

acres-

se preparar para

9^H

em do ombro e

mentando ter ficado fora da

ras foram duas
Renata e Santos em-

de e acabaram rece-
cada o

2i iinde atuação. Gustavo Borges vibrou cotn a vitória, pois miseguiu demonstrar que se encontra emforma para o Mundiali

Emerson é
terceiro
na Indy

Ainda não foi desta vez
que Emerson Fittipaldi
conseguiu diminuir a
diferença que o separa
de Al Unser Jr, líder da
temporada de Fórmula
Indy. O brasileiro
liderou durante boa
parte das 200 Milhas de
Loudon mas, faltando
apenas sete voltas para
o encerramento da
corrida, foi a obrigado a
reabastecer. Resultado:
a vitória ficou com
Unser Jr e Fittipaldi
acabou na terceira
posição — Paul Tracy
foi o segundo. Faltando
quatro corridas para o
encerramento do
campeonato Al Unser Jr
tem 164 pontos, contra
130 de Emerson, o
segundo colocado —
Paul Tracy é o terceiro,
com 105 pontos. Foi a
sétima vitória de Unser
Jr nas doze provas
disputadas. A corrida —
que teve diversos
acidentes, como é
comum em circuitos
ovais —também
marcou o adeus de Nigel
Mansell à qualquer
possibilidade de título.
Ele abandonou a prova
e tem apenas 78 pontos.
A próxima corrida será
disputada no dia 4 dc
setembro em
Vancouver, no Canadá.

Vôlei feminino vence

A seleção brasileira obteve ontem sua
principal vitória no Grand Prix de vôlei
feminino, ao derrotar por 3 a 1 (15/11,13/15,
15/8 e 15/11) a poderosa seleção da China,
uma das favoritas ao título mundial. Além de
quebrar a invencibilidade das chinesas no
torneio, o resultado deixa o Brasil em
primeiro lugar no seu grupo (Estados Unidos
c Cuba lideram os demais). Dos sete prêmios
individuais oferecidos no Grand Prix, a
seleção brasileira ficou com cinco: melhor
bloqueio (Ida), melhor passe (Mareia Fú),
melhor saque (Ana Paula) e melhor jogadora
e levantadora (Fernanda Venturini). "Esses
prêmios me deixam mais motivada",
comentou Fernanda. A seleção segue hoje
para Macau, onde fará mais três jogos nos
dias 26,27 e 28 de agosto. A seleção brasileira
de vôlei masculino se reapresenta hoje em
Barueri, São Paulo, onde treinará para dois
amistosos com a Argentina no próximo final
de semana, em Porto Alegre.

WmWm

frossword 
ganha 

o GP Costa Ferraz PÁREO CORRIDO
Fernando Rabelo

Crossword surpreendeu os favo-
ritos e ganhou em violenta atrope-
luda o Grande Prêmio Costa Fer-
ruz, disputado ontem à tarde no'
Hipódromo da Gávea na distância
de 1.600 metros em pista de grama.
Negociateur formou a dupla com o
favorito Dalmasi na terceira posi-
cão. Em Cidade Jardim, a potranca
íSUfoca Dorf ganhou a Io Prova da
Trolice Coroa do Turfe paulistia.
Resultados de ontem:
1° Páreo: Io Mandbid P.Chandelier
2o ÍFlying Glory L.Abreu 3o Du-

•i.mp 

J.James 4o Special Love
f.Coutinho Vencedor (1)305
*ata (1-5)499 Placês (1)74 (5)21

Exata (1-5)1.631 Trifeta (1-5-
,.3i9.770 Quadrifeta (1-5-2-4)66.462
Yempo:57s4/10

JgrçPárco: Io Jorex A.Mendes 2°
^ferante J.Pinto 3o Match One
rChandelier 4o Kifalari G.Souza
Vencedor (4)41 Inexata (4-7)258•Placês (4)24 (7)20 Exata (4-7)377
Trifeta (4-7-3)11.534 Quadrifeta (4-
7-3-1) 45.912 Tempo: lminl8s

,3o Páreo: Io King of Esfilha J.Auré-
|j$2° Quadrello J.Leme 3" Farbi-
Tõn J.K.Keis 4o Flamery Di Janus
AEsteves Vencedor (6)61 Inexata
||g)886 Placês (6)37 (2)40 Exata
1^5)1.206 Trifeta (6-2-7)17.103
Quadrifeta (6-2-7-5)24.573 Tempo:
lminl8s
4o Páreo: Io Carluke J.Ricardo 2o

aBwmant Brut J.Pinto 3o Landfald
®Èlme 4o Brought Out A.P.Souza
Vencedor (5)18 Inexata (1-5)351
Placês (5)19 (1)57 Exata (5-1)348
Trifeta (5-1-7)735 Quadrifeta (5-1-
7-2)4.165 Tempo: lminl7s
5° Páreo: Io Jovem Evinha J.M.Sil-
va 2o By Chance J.C.Oliveira 3o
Aronides R.S.Costa 4o Gato Du-

SgWS C.Lavor Vencedor (2)75 Ine-
SSn (2-3)439 Placês (2)31 (3)39

Exata (2-3)842 Trifeta (2-3-4) 2.147
Quadrifeta (2-3-4-6)9.032 Tempo:
Iminl7s4/10
6o Páreo: Io Quiromântico C.Lavor
2o Gerontas J.Ricardo 3o Big Presi-
dent J.F.Reis 4o Campeão Guerra
L.Esteves Vencedor (5)34 Inexata

Desventuras de Dudinho

Eduardo mede pouco mais
de 1,50 m e por isso é mais co-
nhecido na tribuna social do
Jockey Club por Baixinho. Pa-
ra os mais íntimos, como Fred,
Melgaço e Beto, ele até aceita o
carinhoso apelido de Dudinho.
Turfista por pura insistência,
já que os ventos nunca sopra-
ram para o seu lado, Dudinho
muitas vezes lamentou não ter
investido na carreira de jóquei."Era melhor estar por dentro
das barbadas do nas tribunas,
depositando meu dinheiro nos
guichês", fala com seu incurá-
vel mau humor.

Perdedor nato, Dudinho já
se acostumou às derrotas. E
mesmo nos dias de vitória es-
porádica, ele reclama que se
fosse outro teria ganho muito
mais. Não se sabe bem se as
constantes lamentações de Du-
dinho atraem maus fluidos. Ou
se no dia em que ele nasceu
alguém lhe rogou uma praga.
O certo é que ele já entrou para
a história do turfe como um de
seus maiores 
azarados.

O azar de
Dudinho acon-
tece dentro e fo- ^fmFq^É
ra das pistas.
Num dia de
chuva forte no :
Hipódromo da JÍnK
Gávea, ele deci- W
diu ficar com o Y
amigo Sérgio
Melgaço na úl- ^
tima tribuna da
geral. 

"É mais
perto do esta-
cionamento. Se 
começar a inundar , a gente
corre para o carro ", sugeriu.

A última tribuna ficava pra-
ticamente deserta devido à má
localização, perto do final da
curva variante. Não é que en-
tre tanto espaço vazio uma go-
teira resolveu desaguar em ci-
ma do pobre coitado. Em ne-
nhum lugar do Rio de Janeiro
chovia mais do que na cabeça
de Dudinho.

Ele teve outro caso muito
engraçado na tribuna . Foi to-
mar café com dois amigos tur-
fistas no intervalo dos páreos.
Os três conversavam alegre-
mente quando Dudinho levan-
tou a xícara para tomar seu
café e o fundo se soltou derra-
mando tudo. "Isto só pode
acontecer comigo ", lamentou
entre sonoras gargalhadas.

Uma senhora que estava no
balcão ao lado reclamou do

garçon que sua xícara estava
cheia de água. Decidiu esvaziá-
la antes que lhe fosse servido o
café. A água quente caiu em
cima de Dudinho. "Acumulada
de praga eu não agüento", gri-
tou e saiu, sem tomar café, em
direção a tribuna.

Dudinho chegou á tribuna
ainda aborrecido. Encontrou o
amigo Carlos Frederico, o Fre-
duro, e perguntou se ele ainda
estava no concurso dos sete
pontos. Diante da resposta
afirmativa do amigo ele se
adiantou. "Você não quer ven-
der 10% para mim?". Fred de-
cidiu dar oportunidade ao Bai-
xinho. "Está bem. Se eu fechar
o bolo você tem 10%. E se
perder você paga 10% do que
eu joguei". Correu o páreo e
estourou um tremendo azarão
que Fred não tinha em seu con-
curso. "Maldita hora em que
eu fui dar sociedade a este es-
praguejado!", se irritou.

Dudinho também foi res-
ponsabilizado por Sérgio Mel-

gaço pelo maior prejuízo de
sua vida. Aconteceu numa gé-
lida noite de inverno. O baixi-
nho azarado resolveu esquen-
tar a alma com alguns goles a
mais. Ficou de porre e decidiu
telefonar para Sérgio Melgaço
no meio da madrugada. Acos-
tumado àqueles telefonemas,
Melgaço suportou o quanto
pôde as chatices do amigo, mas
decidiu desligar quando sua
mulher começou a reclamar.

Do outro lado da linha, Du-
dinlto percebeu que estava sen-
do descartado e começou a se
alterar. Até que soltou um ber-
ro. Melgaço afastou o fone do
ouvido, mas o lustre de cristal
desabou imediatamente da pa-
rede e se espatifou no meio da
sala. O Baixinho ficou sem te-
lefonar uns três meses.
Paulo Gama

. 1* Pireoè» 19 hort»—1.300
(AREIA-VAR.)R$936,00-

EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA
PRÊMIO VARANDAíCampagne.L.Abteu  53 1

2Rc:ia.J.Leme  57 2
líiea Rena. R. L Santos  53 3Era Uma Vez. J Ricardo.—  53 4
Dream (X Eyes, J. James  53 5
For My Kid S. J. Poletti  53 6

2' Páreo às 19H25M —1.300
(AREIA-VAR.)R$936,00-EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA

JJ- PRÊMIO DEIFIN
Sjfa Naay. J. Aurélio  53 1
ásSSy Rick, J. M. Silva  57 2

Motte Picquet. J Ricardo  53 3
Quinàrio. R. L. Santos  53 4
Rmgleader. J. James  53 5
Mayobndge. J.Leme  57 6

^ : 3* Pireo à> 19H50M - 2.000' ,,, (AREIA-VAR.)
p- R$643,50-

EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA
PRÊMIO HÍBRIDO

Gamo-Rei. A. Mendes Ap. 4,........ 56 1JimmyReef.R. Ferreira  58 33NewQuaüty.J.Leme  56 4Mafiosissimo. J. Ricardo  58 5Burgoos Tour, J. James  56 2"TioManduca.C.Lavor...-. _... 60 64* Pàrto às 20h20m —1.200
(AREIA-VAR) R$936,00-EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA- INÍCIO DO CONCURSO DE 7 PONTOSPRÊMIO DESERTCALl IIFlamingo Road. L. Esteves - 57 1Palossono. J. James  57 2Uniette. J Poletti  55 3Que Vendava!. L. Abreu  57 47 Ma Bi|0ü. M Cardoso  55 5Zagal.J. Ricardo  57 6Life Guard. R Ferreira  57 75' PÁREO ÀS 20H50M -1.200
(AREIA-VAR.) R$936,00-EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA •

PÁREO DE CLAIMINO CATEGORIAS"D/l/K"—R$ 700,00 —
PRÊMIO QUINTÁOLcrd Mauro. J. Malta 56 1Banm. J. Leme  58 23Costão.J AurèiiO  58 3

Myslic Plum. J. Freire  55 4Jersey-Brow.E.S. Rodrigues  58 5
Mestre Dil, E. R. Ferreira ... 58 6Jazz Star.J. Ricardo—  58 76* Pàfto àt 21h20mJn—1300

(AREIA-VAR.) R$643,50-EXATA/DUPLA/TRIFETA/OUADWfETA
INÍCIO DO BOLO DE DUPLA

PRÊMIO TUNAParpadéia. R. L. Santos._..  56 1Via Nona. A. Esteves Ap.  56 23CosWties.J.Malta  58 3Ofierthal. L. Abreu  58 4
J Negrào. E. S. Rodrigues  58 5Ltmonges. J. Ricardo  58 67Naymodesto M Aurélio Ap.  58 7
Gainly, J. James  58 8Monólogo, J. Lerre  58 97* Pàr«o às 21 h50min—2.100

(AREIA-VAR) R$ 643,50 —
EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA

PRÊMIO VINDIUA
1 Par.cetti, R. L. Santos.. - 50 1
2Alrr.ereyda.M.Cardoso  58 2

NoWe Turfista, C. Lavor  58 3
4Azmoes.G.Souza  51 4
5 Conde Fle!e.J Ricardo  58 5

9* Pàrto às 22h50m —1.200
(AREIA-VAR) R$936,00-EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA

PRÊMIO MCUOAXanadu. J. Ricardo ...... 57 1At Sell, L. G. Santos Ap. 4......  57 23Chapilio,C.Lavor  57 34FullEmbargo.J.F.Reis.....  57 45 Lector, A. Mendes Ap.4  57 560W-Asi!eJ.M.Silya  57 £7 Clato de Sol. R L Sanl;s  57 7

%
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Um dia de Welerson 
e Welton I

, m . 4. t nt.0„;A;rclc P oarante a boa vitoria de 2 a 1 sobre o Parana Clube de Rubens Mineili p|

I 

;I A '»'"'»«"'"""""'"'"""'""" 
Ina Copa do Mundo dos bstaaos l______—— /-'  *

11 . .-..^-w- Tl !=^^==sg===^~gig==!=i W6lton, uma ,. •.• jg Um Ioqo i i

lUIIUJ-LM JltfBh' Wellerson se impde | boa surpresa ; fl^fl' perigoso :
KiimSUBSM OFluminenscdevca fama da escola de : A timidezde Welton acabou j s |L $ ><# A verdadeira gucrrai

ei iiHlUBHtt • HI t;—rZT" vitoria deontem a um goleiros tricolor. : assimqueotimeentrouem : i .1 
' 
tef .mvuh ontem contra i

¦"Tf I H I d^x^To campo eolei™<r«emsendo 
"Achcueco^ 

j can^RipiJ.. 0^0.0 i 
' 
jjlgv¦¦ STESf 1

Julio Cesar V^^^HREw ueixou o camp preparadonas 
provar para a torcida : atacante de 19 anos se iM^CTSr il'lMB *h«™i d» violencia'

A torcida est& certa ! • i perseguido pela Laranjeiras ha exatos omeu valor", disseele, : movimentou bem e nao se resultou em pelo <
quando o vaia. 3 : . i torciaa' cinco anos. Comprado que teve seu nome I intimidou. "Acho que consegui j Jjif. sMI menos duas baixas 

'
r-T :: 

I Wallace 30 ^Pf""3 T89 grilado em coro pela : aproveitar a oportumdade.' 
PK WK^J0MyEi para o Fluminense: 6

Antonio Cartes ; torcida. Essa foi a j Agora e lutar para que o lateral Eduardd sofr*u• Teve apenas uma : mk : ueumais Wellerson fez pelo . . professor Pinheiro me „,u™
falha. Nao : ! movimentaqao men0s tres defesas terce.rapart.dade r ^antenha no time", disseele, UT.n0^br° ;

comprometeu. 6 * | aoataque. sensacionais, Wellerson no time . cui0 passe e dividido meio a W$8R&k?--mBry direito, imobilizou o,
 Wftlnmtm- 

—: confirmando a boa titular. : meio entre o Fluminense e a ^local apos a partida e
Mdrcio Costa Salvou o time com Luis Antonio : Furacao Empreendimentos, do '• dificilmente tera j
Estava jogando excelentes Nao jogou bem. q. 

eiTOS admltidOS : tricampeao Jairzinho. Welton HB condigdes de enfrentar
hem ate se j seScomparado I 2 0 t&nico Pinheiro no meio-campo, I voltara a reserva com o j MKHK o International, |

contundir. e aCastilho.9 ficou surpreso com a deixando o Ezio : retorno de Luis Henrique. j ¦. ' 
¦ quarta-feira. Marciol

wmm ^—t -—— 5— Walton— disposi^adamuipe isolado. Nointervalo, : Recebendoajudadecustode pPSp fMsm®' _ _ 1 rosta. substituido nd

^Falhouno 
° 

: Cteudio I Fezumgol do Parana, mas pude corrigir as falhas, : apenas R$ 30, Welton mora na ] Hj final do primeiro ;
k>W>J lance do Deumais emostrou admitiuqueo adiantando mais o ; concentra?ao do clube. "No 

tempo com um corte;
penalti. 5 seguranpaa qualidades. Fluminensecometeu LuisAntonioe j iancedogoljasabiaqueo : HH 'v nosupercilioesquerdo,

 defesa. 6 falhas em demasia. langando o Wallace no ; fofo cabecearia a bofa'no : tambem devera Rear'

111 

Eduardo Djair , i —'°i "Erramos muitos lugardo Joaozinho, j segundo pau, porque fora da proxima
II Rasparobigoge j Fez gol e : Mu^to;™ passes no primeiro • para dar mats : treinamosmuitoessajogada". j ^~ o Costa cor ^o superb e saiu partida.
ifR fez bem a seu : tentou arrumar o . entreos tempo e demos espago agressidade a equipe". : :

| 
tutebol. 7 time. i zagueiros.6

1 lei a aqui o QUEvocE Goleada nao ilude o Botafogo

HffinnnQ ; ' 

* ' 
' , ^: .• queiro c aposto que dentro posso continuar sonhando

BRIZOU S POT dGAROTlNHO Artillieiro isolado do Brasileiro, Tulio promete maisgels contra o Atletico pouco tempo, todos jogarao com a artilharia

r' 'i

' ¦
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ATUAÇÕES

"Se Jorge Roberto
Silveira tiver no Senado
a mesma atuação que
teve como Prefeito de
Niterói, o Estado do Rio
vai estar otimamente
representado."

LEONARDO
(Jogador de Futebol)

"0 
que eu mais admiro

no Jorge Roberto é o
entusiasmo com que ele
incentiva o Esporte e a
Cultura, sem nunca pensar
em beneficio proprio.

ISABEL
(Jogadora de Vôlei)

Jorge Roberto
Silveira é um exemplo de
Administrador, sensível
aos anseios de todos os
segmentos da sociedade

CARLOS ARTHUR
NUZMAN

(Pres. da CBV)

"0 triatlon de Jorge
Roberto Silveira:
Juventude,
Seriedade e
Competência".

FERNANDA KELLER

a boa vitória de 2 a 1 sobre o Paraná Clube de Rubens
EvandroTèlitial?/

;ÍMM

FLUMINENSE
Júlio César

A torcida está certa
quando o vaia. 3

JoSozinho
Deixou o campo
perseguido pela

torcida. 4

Wallace
Deu mais

movimentação
ao ataque. 5

Antônio Carlos
Teve apenas uma

falha. Não
comprometeu. 6

Wélerson
Salvou o time com

excelentes
defesas. Está

sendo comparado
a Castilho. 9

Luís Antônio
Não jogou bem.

Alheio à
partida. 4

Márcio Costa
Estava jogando

bem até se
contundir. 6

Wéíton—
Fez um gol
e mostrou

qualidades. 8

Márcio Roberto
Falhou no
lance do
pênalti. 5

Cláudio
Deu mais

segurança à
defesa. 6

Ezio
Muito isolado

entre os
zagueiros. 6

Djair
Fez gol e

tentou arrumar o
time. 7

Eduardo
Raspar o bigoge

fez bem a seu
futebol. 7

nao

' queiro e aposto que dentro de

Artilheiro isolado do Brasileiro, Túlio promete maisgols contra o Atlético pouco tempo, todos jogarao

dessa forma afirmou. Trin-
dade vai pedir calma aos joga-
dores na reapresentação, hoje
de manhã, no Cefan. "È bonr
deixar claro que todos os ti-
mes ainda vão crescer no de-
correr do campeonato. Com o
Botafogo não vai ser diferente,
e precisamos manter a humil-
dade".

Mauricinho. outro que teve
uma boa atuação na vitória de
sábado, também receitou cau-
tela. O atacante acha que a
tendência do time é crescer
com a seqüência de jogos e
promete melhorar seu rendi-
mento. "Se a gente bobear, o
Atlético pode nos surpreender.
Cada jogo tem a sua história e
nada de euforia". O mais ani-
mado com a vitória era Túlio.
O artilheiro isolado do Cam-
peonato Brasileiro (quatro
gols) respirou aliviado convos
três que marcou no sábado.
"Estava devendo", reconhe-
ceu. Túlio passou quase dois
meses sem realizar qualquer
atividade física e demorou pa-
ra entrar em forma. "Agora,

posso continuar sonhando
com a artilharia.
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¦ Rlode Janeiro —Soaunda-leira, 22 deagosto do 1994 ... . ... »?•:

I ¦ Caixa com quatro CDs traz "THT"^^^ I Leandro Konder lan^a bio- f||
i o melhor dos 30 anos de rock grafia da feminista francesa fcf
1 do The Who. (P£g. 6) Flora Tristan. (Pag. 6) pi¬

ll ¦ Bolsistas da Fimdagao H Duas exposigoes mostram p;
yjj Margaret Mee mostram sua o inicio e os caminhos atuais' fl*

^ 
arte no Rio. (Pagina 3) da fbtografia. (Pagina 5) fc
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Mania da'jam session'se espalha 
pelas 

noites cariocas I

I A macedo rodrioues minhada para curtir o som. Na quentador." 0 mesmo se deu com mesas, todo mundo acaba se en- e Paulo <Juimaraes, sax e flauta. tocando sozinho duas vezes, ate se $f|
I segunda-feira passada, ate um o musico Antonio Claudio, que volvendo. 

"Parece um ottibus Ion Muniz, as vezes, tambem se mancare ter que guardar o sax §P
I /I tradicional pandega iaz- funciondno da Comlurb parou escutou o som na Rua dos Invali- cheto.de loucos, inclusive o moto- junta ao grupo. Os tres sao muito Iss0 ngo ocorre no Galleria H
I hi zistica da livraria Book- Por alguns minu!?s de varrer.a dos e fo1 se Brando Pe'a m"sica rista" define a frequentadora bem recebidos, o problema que 6 mais conhecido pelos musi- B
I 11. makers, na Gavea, se es- rua para ouvir melhor a musica do ate encontrar o Ahbi. ;Ouv. uma Liana Martins. Ah o Influencia do entra algum bicao. Na ul- cos do que pelo publico. A casa §>\
I Palhou pela cidade. Ja e possivel musica/°.st,?sa atl<?ou minha do Jazz - que tem Raul Mascare- 

quarta_feira) um sujeito que vem investindo pesado nas atra- M
I amargar uma bela ressaca de jam gent,e, 

sobe, a£ aqUi 
T M°, cunosidade , expl.ca nhas no sax, Claudio Guimaraes H - 

(ngo confundir com ?5es musicals (Ida texto ao huh). M
I sessions em qualquerdia da sema- ' c°nta Nena Rache, °rgam- Em termos de doideira, na guitarra, Joao Rebougas no 

fi[N tentava desastrosa- La, so toca quem entende do as-
I na. Hoie mesmo em Dlena seeun- zadora da programagao da casa. Bookmakers continua imbativel. piano, Felipe Amandio na bateria saxotomstaj tentava aesastrosa 

t 'v.;-v
da-feira, tem jam no Alibi, no Com o desenhista Luciano Ferrei- Talvez pela disposigiio das pes- e Ricardo do Canto no contrabai- mente acompanhar o grupo. Re- lnf|ugncia 

aparece'parJ dar can. pi
| Centro, e no Guimas do Sao Con- ra Guimaraes foi assim. Ouvi a soas que se acomodam pelas esca- xo - ganha quase sempre o refor- sultado: teve que passar pelo A ,ic£de do [om lamb6m 6
>;: rado Fashion Mall. Neste ultimo, musica, resolvi subir e virei fre- das, sem o distanciamento das go de Jose Carlos Ramos, no sax, constrangimento de ser deixado muitoboa, e a jam mais reverente, §f|

I 

' corn-^ In^ Jazz, ~ 

^^ MafCe'° 

^pona'd devid^ a dundn^ 

^alco

*' rci>r;i 

^ 

^ 

^ 

A 

jarn^session do Oi/e^? A/ do /?/o h, n^iqm^ mn ^no ^
porque, em jam session, quem se nas sextas-feiras da casa. A jam do wM
diverte mais sao os musicos. No Cafe e a de publico mais sofistica-
Guimas isso fica bem claro. A ca- mUjnn A ^ 

"A 
gente esta sempre casado rji* , ____ passada, foi a vez de Bianca do e tamb6m a mais 8aslron6m'- ®

sa e antes de mais nada um res- \J LU UlVj/dvlU com a musica, mas nao foi por X 1C Idj^vlll Byngton, que mostrou no pal- ca- A comicia ali e sublime, mas ^
taurante, e a musica ali nao esta J T* 1 'sso que meus casamentos nao i r • co 0 que'todo mundo sabe: ela com a >me^e cusine, uma pessoa
cercada pela reverencia que um CQ V Hp [< Q111 deramcerto." Evidente. PYT^1ir*ltQ etaobonita. com bom apetite teria que pedir
show normalmente impoe a pla- „ f ¦ Raul so descansa no domin- vAUllvl LCI 0«'intfirnrrt** 'Sr» ornmnsi^ uns tres pratos para ficar satisfei- @ -

• teia. As pessoas comparecem mais 0 OFISTICADO no vestir e go. De segunda a sabado ele to- • nhados pelo saxofonista Edear ta-
para comer, e nao e facil o sujeito J) 

{S ^andoUu^Ltoho' "Sf P Kb°m 
° jazz^fil° prestar Duvivier e banda e as apresen- 0 repertorio das jam esta todo R

viajar no som com um file no pra- bLffiotl cXado ne- te sento^o'dT mS tSl Vi 
a!fn?ao na agen" ta?6es sao relativamente cur- no livro pirata de partituras mais M

to chamando-o a reahdade. mulheres 
nas rodas de iam Ixol ca L confa aSe a « m' ^ 

da-Publlc.ada n.esta Pagma tas: Beth, 9oulart demorou conhecido e tocado no mundo, feA apresentagao e despojadissi- ^ ¦ l , Y ¦ J1 /P r q maior'a para nao acabar indo as terras quatro musicas no palco. Pela Real Book aue alem de ser din-
ma: nao tem iluminagao especial Principalmente as frequentado- das casas oferece uma cota de ou quartas-feiras ao Galleria. lista das proximas atra?oes fica destino na'oriaem eanha incalcu - ' '
sobre o palco. ate porque nao tem ras da B°okmakers; , C.onsidero ^ uisques por musico que se Neste dia, a casa promove um claro que o Galleria vai se Eis edicfie aTmvlfdele ox" fe
palco. 0 Influencia toca num can- aquilo all um single s bat, por- apresenta. Raul sempre da conta show surpresa denominado transformar durante dois dias Entre as 300 musicas aue n livrri
tinho da casa, onde pelo menos q,ue pr0pl ?u .a ajza^a(?ao I diz <jescota e eventualmente a de Adirnhe quem vem para can- da semana num grande sarau esmiuca e oossivel fazer um ran fe
80% das pessoas nem nodem ve- ele' E Raul entende do ne8ocio: u,m musico 1ue nao bcba- Em tar?. A surpresa pode ser in- de Mais. Estao sendo anun- f f P ! f r
los. E ainda ouve-se mafa musica dizem que ele P 50 casou 14 -ffe5 rasas.v°ce tem c!ue °P" grata. Na semana de estreia, ciados nao so atores como king.das mats tocada^ Em P«; fa
entre o tilintar dos tilheres o va'i' vezes, mas o propno musico so tar entre as tres doses eojantar. quem apareceu para cantar foi tambem diretores O todo do- meirissimo 

lugar .esta Green Dblr. ^
-vm^dose ,embra de sete" Revend0 sua Eu normalmen,e fico «»» 0 «is" a atriz Beth Goulart. Foi seu ph"' SJ" de M/leS DaVJS' 

fguidf
Mo 

O lalatorio usta de ex-companheiras, tam- que e janto em casa. Para as aplaudidissima pelo pai Paulo j -n ? »¦ por Autum" leaves, de Joseph SP*
. 1 

j 
US 

f^us.coses- bem ha quem diga que ele e 
'jam, Raul jura que nao existem Goulart, pela mae Nicete Bru- reCa "a U! a q ra' Kosma, e Stella by star light, de 0\tao anaanao para tuao isso. lo- muito paciente. Lilibeth Montei- ensaios. "Issoaquieoensaio;as no 

e pelos amigos, depois de A ideia do show partiu do Victor Young, alem dc Arrocho na pr;cam com cumplicidade achando ro de Carvalho, Leila Richers, vezes quando a gente quer colp- cantar Eu te amo, de Chico proprio Galleria. E a casa deve boca, do brasileiro Ion Muniz. Ar-
gra?a dos encontros e desencon- Fafa de Belem e Cissa Guima- car uma musica nova no reper- Buarque. Na plateia estava iaturar com os fas dos atores rocho e uma marca do final de &pros entre improvisos, convemm raes sao algumas ex-Raul. Ago- torio, tocamos o numero mais Miguel Falabella, uma das que tem uma otima chance pa- uma jam entre os musicos brasilei-e encam entre os solos. ra e|e esU-( soiteiro novamente. de uma vez", explica. proximas atragoes. Na terga ra tietarem seus idolos. ros. "6 verdade, virou uma tradi- fife

No Alibi, na Rua do Senad'o, gao", diz Ion. "Fico satisfeito porchma e outro. Da para se envolver p— tocarem o Arrocho, mas nao tenho ml
com a mjiisica muito mais intensa- BAGENDA'JAM' a menor ideia porque essa musica s£?|i
mente. A meia luz, a interrupgao se tornou a marca do encerramen- ^
do servigo de jantar e a acustica Scgunda-feira Induencia do Jazz, a partir de 21h, Sao Vicente, 7, Gavea): com o gru- Meirelles, Nico Assumpijao e Os- to das jam." O cardiologista hM
magnifica do sobrado. que e feito ? Alibi (Rua do Senado. 44): com sem couvert artistico. po Influencia do Jazz, a parlir das mar Milito. Sem couvert artistico. Franco Terreira animado nelo' SQ
de pedra, favorecem os musicos, *driss Boudrio"a• a Parlir ** M Q^ufmS: a mesma programacao 2'h' 

# ^ ^ Scxta-feira uisque na Bookmakers responde: ^
o resultado pode ser conferido ate Sen, couvert art.st.co, 

^ scgunda.|eira 
Quinta-feira 

Q Cafe de La Paix (Av Atlantica "E que esse Arrocho da uma sede
mesmo do lado de fora: muita ? Guimas (Sao Conrado Fashion Quarta-feira ? GaUeria (Sao Conrado Fashion 1020 - Hotel Meridien): com Do- na boca uma vontade de lamber
gente que passa interrompe a ca- a .• prwne.ro piso): com o grupo ? Bookmakers (Rua Marques de Mall, segundo piso): com Paschoal do Ferreira. Sem couvert artistico • ' • ,, c . 0mais um uisque. Sera: m '
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¦ Caixa com quatro CDs traz
o melhor dos 30 anos de rock
do The Who. (Pág. 6)

¦ Leandro Konder lança bio-

grafia da feminista francesa
Flora Tristan. (Pág. 6)

¦ Bolsistas da Fundação
Margaret Mee mostram sua
arte no Rio. (Página 3)

¦ Duas exposições mostram
o início e os caminhos atuais
da fotografia. (Página 5)

Marcelo Theobald
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y?<

Mania da 
'jam 

session' se espalha 
pelas 

noites cariocas
minhada para curtir o som. Na qüentador." O mesmo se deu com
segunda-feira passada, até um o músico Antonio Cláudio, que
funcionário da Comlurb parou escutou o som na Rua dos Inváli-
por alguns minutos de varrer dos e foi se guiando pela música
rua para ouvir melhor a música do até encontrar o Álibi. "Ouvi uma
saxofonista Ion Muniz. "Muita música 

gostosa que atiçou minha
gente sobe até aqui atraído pelo curiosidade", explica,
som", conta Nena Rache, organi- Em termos de doideira, a
zadora da programação da casa. Bookmakers continua imbatível.
Com o desenhista Luciano Ferrei- Talvez pela disposição das pes-
ra Guimarães foi assim. "Ouvi soas que se acomodam pelas esca-
música, resolvi subir e virei fre- das, sem o distanciamento das

Fernando Rabelo

MACEDO RODRIGUES

/¦ tradicional pândega jaz-
zística da livraria Book-

JL Mm makers, na Gávea, se es-
palhou pela cidade. Já é possível
amargar uma bela ressaca de jam
sessions em qualquer dia da sema-
na, Hoje mesmo, em plena segun-
da-feira, tem jam no Álibi, no
Centro, e no Guimas do São Con-
rado Fashion Mall. Neste último,
com o Influência do Jazz, o grupo
que desencadeou toda essa histó-
ria nas quartas-feiras da Bookma-
kers, há dois anos. Eles conti-
nuam lá e repetem a dose amanhã
no Guimas. Na quinta-feira, a
boa é o Galleria, que tem uma
programação variada mas sempre
com o espírito jam, que pode ser
identificado pelo repertório de
standards, improvisos, canjas e
muito uísque. É o mesmo clima
que baixa no sofisticado Café de
la Paix, no Hotel Méridien, às
sextas-feiras.

Quem encarna melhor o espíri-
to é o músico Raul Mascarenhas,
do Influência. Além de tocar ma-
gistralmente o seu sax por horas a
fio, ainda bebe direitinho. Sim,
porque, em jam session, quem se
diverte mais são os músicos. No
Guimas isso fica bem claro. A ca-
sa é antes de mais nada um res-
taurante, e a música ali não está
cercada pela reverência que um
show normalmente impõe à pia-
téia. As pessoas comparecem mais
para comer, e não é fácil o sujeito
viajar no som com um filé no pra-
to chamando-o à realidade.

A apresentação é despojadíssi-
ma: não tem iluminação especial
sobre o palco, até porque não tem
palco. O Influência toca num can-
tinho da casa, onde pelo menos
80% das pessoas nem podem vê-
los. E ainda ouve-se mal a música,
entre o tilintar dos talheres, o vai-
e-vem dos garçons e o falatório
desenfreado. Mas os músicos es-
tão andando para tudo isso. To-
cam com cumplicidade, achando
graça dos encontros e desencon-
tros entre improvisos, conversam
e bebericam entre os solos.

No Álibi, na Rua do Senado, o
clima é outro. Dá para se envolver
com a música muito mais intensa-
mente. À meia luz, a interrupção
do serviço de jantar e a acústica
magnífica do sobrado, que é feito
de pedra, favorecem os músicos, e
o resultado pode ser conferido até
mesmo do lado de fora: muita
gente que passa interrompe a ca-

sSjpaifiil

Na pioneira Bookmakers, a azaração é regra

Or»/~vV\ir»Q "A 
gente está sempre casado

vU UIL/CIvIL) com a música, mas não foi por
j isso que meus casamentos não

ÇQY nP K Olll deram certo." Evidente.
VJ-v IvdUi Raul só descansa no domin-

rj OFISTICADO no vestir go. De segunda a sábado ele to-
% bem aparentado, Raul Mas- ca seu sax cidade afora, sempre
U carenhas, de 42 anos, é tam- tomando seu uisquinho. "De le-
bém o sujeito mais cobiçado pe- ve, senão não dá para tocar",
Ias mulheres nas rodas de jam. explica. Ele conta que a maioria
Principalmente as freqüentado- das casas oferece uma cota de
ras da Bookmakers. "Considero três uísques por músico que se
aquilo ali um single's bar, por- apresenta. Raul sempre dá conta
que rola muita azaração", diz de sua cota e eventualmente a de
ele. E Raul entende do negócio: um músico que não beba. "Em
dizem que ele já se casou 14 algumas casas você tem que op-
vezes, mas o próprio músico só tar entre as três doses e o jantar,
se lembra de sete. Revendo sua Eu normalmente fico com o uís-
lista de ex-companheiras, tam- Que e janto em casa." Para as
bém há quem diga que ele jami Raul jura que não existem
muito paciente. Lilibeth Montei- ensaios. "Isso aqui é o ensaio; às
ro de Carvalho, Leila Richers, vezes quando a gente quer colo-
Fafá de Belém e Cissá Guima- cfr uma música nova no reper-
rães são algumas ex-Raul. Ago- tório, tocamos o número mais
ra ele está solteiro novamente, de uma vez", explica.

O repertório das jam está todo
no livro pirata de partituras mais
conhecido e tocado no mundo, o
Real Book, que além de ser clan-
destino na origem, ganha incalcu:
láveis edições através de xerox.
Entre as 300 músicas que o livro
esmiuça é possível fazer um ran-
king das mais tocadas. Em pri-
meiríssimo lugar está Green Dol-
phin St., de Miles Davis, seguida
por Autumn leaves, de Joseph
Kosma, e Stella by star liglit, de
Victor Young, além de Arrocho na
boca, do brasileiro Ion Muniz. Ar-
rocho é uma marca do final de
uma jam entre os músicos brasilei-
ros. "É verdade, virou uma tradi-
ção", diz Ion. "Fico satisfeito por
tocarem o Arrocho, mas não tenho
a menor idéia porque essa música
se tornou a marca do encerramen-
to das jam1" O cardiologista
Franco Terreira, animado pelo'
uísque na Bookmakers responde:
"E 

que esse Arrocho dá uma sede
na boca, uma vontade de lamber
mais um uísque." Será?

Segunda-feira São Vicente, 7, Gávea): com o gru-
po Influência do Jazz. a partir das
2lh. Ingressos a RS 3,00.
Quinta-feira
? Galleria (São Conrado Fashion
Mall, segundo piso): com Paschoal

Meirelles, Nico Assumpção e Os-
mar Milito. Sem couvert artístico.
Sexta-feira
? Café de La Paix (Av Atlântica,
1020 — Hotel Meridien): com Dó-
do Ferreira. Sem couvert artístico.
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I Festa otimista 
para 

atrair leitor

> SSo Paulo —HelcloToth , , J
i| Jpgador de volei e estrela Cfcfo, que conta^a historia do campcao f * 

|' I  """""" Armando Antognini rillio, rcsponsavel >

| recebeu 235 mil viskantcs Cida Santos, a autora da obra — passou J|r § I 
j | publico ja sui^rou cm 40%^s nimcms do j

£ I ^ 
' 

lucinda PINTO do o livro. 0 jogador foi cercado por nada I f I A I | pectativa de Antognini e a dc que o grande
M menos que 700 adolescentes euforicas. "A sucesso da feira, a maior do mun-

kOcasem nada'J® 1Jcoisa 
para'se' dedicar ao trabalho .IdesdeogovernoCollor,eacreditamosque

que abri- desde cedo", esclareoe Cida Santos. Mas as a estaWli^So^

^SSSSSs «v\« v-

^ 

|^||* 

'** ^ HHjj

improvisados. Tudo^para 
^dar 

a ideia de 250 senhas para os interessados no^auto- |1, A'''' * um exemplar da Biblia e M?/os para acabar

\ Nesse fim de semana, com a abertura da pessoas deixaram a Bienal muito frustra- * deputadoChico'^WhSr^d^PLMasfot |y'\ feira ao publico — os tres primeiros dias se das. "Eu flquei muito magoada. Li os cin- jj. ;• num estande de livros italianos que Ricu- I
destiriaram a profissionais ligados a irea co livros do Paulo Coelho, vim a Bienal so Bk pero decidiu gastar seus reais. Ele comprou

jfc' editorial —, os leitores mais pacientes, que para pegar o aut6grafo e ele nao nos aten- ¦bw • 
cinco livros, um deles, de Eugenio Caffa- i

i nSo se incomodam em enfrentar fllas, tive- de", queixou-se a estudante Celi Barreto, ||Ci » .< relli, no valor de RS 118,70. 0 ministro, (
ram a oportunidade de conseguir aut6gra- de 20 anos. "Isso 6 uma falta de respeito muito assediado por populares que elogia-

p fos dos autores de sucesso como Ziraldo, combos leitores", reclamou^outra estudan- vam o piano economico,

Mas foram os para as
maior da festa. Apesar de pequenos incidentes, a orga- ses de baixa renda. "Os livros

I; 

Cheio mesmo ficou o estande da Edito- nizagao da feira esta vibrando de alegria. caros, e as editoras devcriam pensar em j
rd Globo, que lan?ou ontem a biografia presidente da Camara Brasileira do Livro, O campei^Umpico Giovane autografou sua biografiaeagitoua feira atingir os mais pobres", afirmou.
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h\ Sua segunda-feira 0 seu comportamen- Voo6, geminiano, co- fy^) /y,] A fase astrolbgica diz
ra mosta oerla neutrali- JJL-®' to, taurino, Ir6 ditar os W\ j ^7=^ mepa a sua aemana //V J/j* de realizapSo para os /3rV L yT^ s
fr' dade em relaQfio aoa (SL  resultados desta se- \ hJ LJ de forma bem mais l/fyV^Vl seus pianos em rela- rg?Os;^^ '
K'x seus interesses de trabalho. Vlvtncla Intlma gunda-feira. N8o se deixe levar por influftn- voltada para a valorlzapSo do "eu" e de prin- pao aos seus prbprios interesses. Seu com- 12 BB"- !
UtS mais poslclonada de forma receptlva, embora cias passageiras e aja prontamente dlarite de ctpios de vida. RegSncia que mostra um qua- portamento em famllia e no trato com as Hi >*($

sua senslbllldade possa Indlcar-lhe novos ca- qualquer exigdncla. Amor em fase de reallza- dro de equillbrio em seus sentlmentos. Apolo pessoas mais querldas deve ser dirigido mais is !
ft-', minhos. cSo e compensagSes. expresslvo. a ternura e ao carinho. 1

gj  If7" 
¦: fJ

$ t.fAo • 22/7 a 22/8 VIRGEM • 23/8 a 22/9 LIBRA • 23/9 a 22/10 « ESCOBPIA.O • 23/10 a 21/11  iS li?;
| Segunda-feira em que Quadro que faz por 1/ >>" Bom quadro astrol6- Dia em que todos os 

~T\ M 

voce deve ordenar ^ \ XZ. onde realqar dotes de j J&t gico, especiaimente ^' 
f 7 seus sentidos estarSo rf J\ ¦¦23 WKttKt u

m sua rotina e manter intuipao. Lucros no- l^a. <S «•! para assuntos mate- IN S voltados para seus ^ 
I maior controle sobre suas apoes. O momenta vos podem ser esperados. Momenta em que riais de direto interesse de familia. Satisfaqao prdprios valores. Busque agir de forma pen- 24 BT 26 27 flRgj
1 6 aitamente favor^vei em termos pessoais. sua aproxlmapao afetiva das pessoas se fard, muito forte em relagao ao amor. 0_ futuro sada e controlada diante de situapoes diflceis Bi I I I I II wM

Suas realizapoes se farao para o futuro. Amor de forma muito mais duradoura. Surpresas nesta casa comepa a ganhar colorapao bem da vida Intima. No amor, ha carencia e insa- 55 RbT kBffio- t } ;r
i em boa fase agrad£veis no amor. mais compensadora. tisfapao.  __BH |H frit
u —_—  31 —«r |1

———¦¦————- a?|?
d SAGITARIO • 22/11 a 21/12 CAPRICORNIQ • 22/12 a 20/1  AQPARIO • 21/1 a 19/2  PEIXES • 20/2 a 20/3 ====---^ ^
»';• Agora, voce esta em p>/\/^NWT>| Abrem-se agora no- Sao muito ben6ficas |l^~q /T\ VocS, pisciano, tern a —HORIZONTAIS — 1 — tremer de susto, ou de frio;) fV'k-
il fase onde todos os "NBnT vas perspectivasem as provisoes que hoje {""j Lua em seu signo tremer frequentes vezes; 11 —canto declamado,fej*

seus atos o ievarao a pH^. favor do nativo que falam de seu relacio- n v neste inicio de sema- ¦-— numa 6pera, numa cantata ou num oratbrio, e que.
3® pontos mais duradouros em termos de traba- recebe um quadro ben6fico de infiuSncias namento com pessoas pr6ximas, especial- na, com algumas exigencies mais intensas se caracteriza pela liberdade do rltmo e da melodia, -

Iho e negdcios. Satlsfapao forte motivada por para tratar com dinheiro. Lucros inespera- mente as que partilham dos mesmos interes- dos que 0 acompanham em sua rotina de e pelo assunto narrative; 12 — representapao no. |S5}w pessoas que tfem uma importancla muito dos. Instantes de muito romantismo em todo ses material's. No amor podem comepar a trabalho. Isso podera provocar um quadro piano, medlante projepoes, de uma figura no espa-'
I grande no amor. 0 seu dla. ocorrer algumas mudanpas. instavel no qua! voce deve agir com culdado. - dtaggto. cara.eruO^atl.ude^peculjar g
fiji gue de outro povo, cultura ou grupo; 14 — quesofre-
jS da presenpa de (ormapoes negras no sangue, como,. Mjj|
tg:  por exempio, hemocromatose; aquela que padece >M.
1® de um estado mdrbido, em que O sangue apresenta'

H A ¥T i f\T| ¥\T If A f) o carAter de venoso nos sistemas arterial e capllar,"
K® H l|l|i|l|KII\Hlll 16 — sufixo que se junta ao nome de um elemento
RM Hi y V ill/ IIill 11 V para indicar a combinapSo desse corpo com algum , •«;?#:
Ejir?  rnetal ou metal6ido; 17 — parte da fisica que investi- fej)
RS  ga os fenOmenos de produpSo, transmissfio e detec-1 '~|S»
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' 
AS COBRAS VERlSSIMO pSo de radlapao eletromagn6tlca de comprimento
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II AS AW^CIAS J/f V \ 8|K)I As AmRiriClAS BHl oi I mocho; 4 — imagem de controle destinada a verifi-
B1 O MENINO MALUaUINHO ZIRALDO EH6WAH... I //\ tfVMff ¦ I ^ capSo da qualidade da transmissao; 5 - liquido;
L.   i i . ¦ ¦ ¦ /\. * ¦ • , hMlBvH N Q- ' S. incolor, voiatil, com chelro e sabor caracteristicos, ¦
RsS \ fJik / rSwPQ SSI J |JK5|f I 'I (—\ obtldo por fermentapSo de substSncias apucaradas,
Pi YJ/.\ NeMSWeyCAWV&J-S ll^nClUEBJFUlJ fth- \ .k \J MA & V ou amllciceas, ou mediante processes sint6ticos, .

utillzado 

com larg^ faix^ de^ prop^sitos; 

^6 

—^com^ 

^

\j/y \ __________ ________ vista do bem e do mal, seja relativamente a deter-
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Sâo Paulo — Helcio Toth
Jogador de vôlei é estrela

na Bienal do Livro, que já
recebeu 235 mil visitantes

LUC1NDA PINTO

m AO PAULO — O clima sombrio e
ijj silencioso que caracteriza as bibliote-

cas em nada se reflete na 13a Bienal
Internacional do Livro. A feira é uma ver-
dâdeira festa. Pelos corredores que abri-
gàm os 232 estandes, por onde passaram,
atjé as 14h de ontem, mais de 235 mil
péssoas, o visual é colorido e nota-se a
pjesença de muitas crianças — as editores
sé mostram claramente preocupadas em
aljrair o público infantil. Há palhaços, ba-
lâes e personagens de livros, como a Emilia
dò Sitio do Pica-pau Amarelo, de Monteiro
Lobato, e O menino Maluqmho, de Ziral-
do, pintando os rostos das crianças ou
fázendo alguma apresentação em palcos
improvisados. Tudo para dar a idéia de
qiie ler é algo muito divertido.

I Nesse fim de semana, com a abertura da
fi^ira ao público—os três primeiros dias se
dèstinaram a profissionais ligados à área
editorial —, os leitores mais pacientes, que
nSo se incomodam em enfrentar filas, tive-
rám a oportunidade de conseguir autógra-
fós dos autores de sucesso como Ziraldo,
Fiuth Rocha, Paulo Coelho e Carlos Lyra.
Mas não foram os escritores a atração
maior da festa.

: Cheio mesmo ficou o estande da Edito-
rá Globo, que lançou ontem a biografia
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Gigio, que conta a história do campeão
mudial de vôlei Giovane, pronto há apenas
dez dias. Giovane, o biografado — e não
Cida Santos, a autora da obra — passou
cerca de três horas na Bienal, autografan-
do o livro. O jogador foi cercado por nada
menos que 700 adolescentes eufóricas. "A

idéia do livro não é mostrar o Giovane
bonitão, mas sim um adolescente que viveu
uma série de angústias, por abrir mão de
muita coisa para se dedicar ao trabalho
desde cedo", esclarece Cida Santos. Mas as
fãs, certamente, queriam mesmo ver o jo-
gador, de 23 anos. E, para conseguir che-
gar perto, valia até comprar o livro.

O esotérico Paulo Coelho também con-
seguiu reunir um público muito grande no
estande da editora Rotco. Mas o autor de
Na margem do Rio Piedra eu sentei e chorei
decepcionou grande parte dos leitores. No
sábado, a editora divulgou que Paulo Coe-
lho estaria à disposição do público a partir
das 15h de ontem, mas distribuiu apenas
2S0 senhas para os interessados no autó-
grafo do escritor. Conclusão: cerca de 700
pessoas deixaram a Bienal muito frustra-
das. "Eu fiquei muito magoada. Li os cin-
co livros do Paulo Coelho, vim à Bienal só
para pegar o autógrafo e ele não nos aten-
de", queixou-se a estudante Celi Barreto,
de 20 anos. "Isso é uma falta de respeito
com os leitores", reclamou outra estudan-
te, Cyntia Aparecida de Oliveira, de 19
anos.

Apesar dé pequenos incidentes, a orga-
nização da feira está vibrando de alegria. O
presidente da Câmara Brasileira do Livro, O campeão olímpico Giovane autografou sua biografia e agitou a feira

I HORÓSCOPO MaxKlim

Aries «21/3 a 20/4
Sua segunda-feira
mosta certa neutrali-
dade em relação aos 
seus interesses de trabalho. Vivência Intima
mais posicionada de forma receptiva, embora
sua sensibilidade possa indicar-lhe novos ca-
minhos.

f.
TOURO «21/4 a 20/5
O seu comportamen-
to, taurino, irá ditar os
resultados desta se-
gunda-feira. Não se deixe levar por influên-
cias passageiras e aja prontamente diante de
qualquer exigência. Amor em fase de realiza-
çâo e compensações.

GÊMEOS #21/5 a 20/6
Você, geminiano, co-
meça a sua semana
de forma bem mais
voltada para a valorização do "eu" e de prin-
cipios de vida. Regência que mostra um qua-
dro de equilíbrio em seus sentimentos. Apoio
expressivo.

LEÃO • 22/7 a 22/8
Segunda-feira em que
você deve ordenar
sua rotina e manter
maior controle sobre suas ações. O momento
é altamente favorável em termos pessoais.
Suas realizações se farão para o futuro. Amor
em boa fase.

áaLSi

VIRGEM «23/8 a 22/9
Quadro que faz por
onde realçar dotes de
intuição. Lucros no-
vos podem ser esperados. Momento em que
sua aproximação afetiva das pessoas se fará.
de forma muito mais duradoura. Surpresas
agradáveis no amor.

LIBRA «23/9 a 22/10
Bom quadro astroló-
gico, especialmente
para assuntos mate-
riais de direto interesse de família. Satisfação
muito forte em relação ao amor. O futuro
nesta casa começa a ganhar coloração bem
mais compensadora.

Armando Antognini Filho, responsável !
pelo evento, conta que, nos cinco primeiros j
dias da feira, o volume de vendas e de j
público já superou em 40% os números do
mesmo período da Bienal de 1992. A ex-
pectativa de Antognini ê a de que o grande
sucesso da feira, a terceira maior do mun-
do, leve a um crescimento de 20% dò
mercado editorial, até o final do ano. "O

mercado de livros vinha muito recessivo
desde o governo Collor, e acreditamos que
a estabilização da economia vá possibilitar
uma recuperação significativa", afirma.
Ele lembra que, em 1986, houve uma ex-
plosão na venda de livros e o setor chegou
a produzir 500 milhões de exemplares.
"Desta vez, não haverá um boom, mas um
crescimento consistente", prevê.

Por isso mesmo, o ministro da Fazenda,
Rubens Ricupero, o condutor dessa estabi-
lização, não poderia deixar de aparecer na
feira. Ele passeou por aproximadamente j
uma hora na tarde de sábado entre os ;
estandes. Ganhou vários livros, entre eles j
um exemplar da Bíblia e Idéias para acabar j
com os picaretas, do vereador e candidato a jdeputado Chico Whitaker, do PT. Mas foi [
num estande de livros italianos que Ricu- i
pero decidiu gastar seus reais. Ele comprou j
cinco livros, um deles, de Eugênio Caffa- (
relli, no valor de R$ 118,70. O ministro, j
muito assediado por populares que elogia- {
vam o plano econômico, sugeriu que as |
editoras pensem em criar uma linha de \
livros mais populares, para atingir as cias- ]
ses de baixa renda. "Os livros são muito j
caros, e as editoras deveriam pensar em |
atingir os mais pobres", afirmou. ''

CRUZADAS
Cario* da Silva t

CÂNCER *21/6 a 21/7
A fase astrológica diz
de realização para os
seus planos em rela-
ção aos seus próprios interesses. Seu com-
portamento em família e no trato com as
pessoas mais queridas deve ser dirigido mais
à ternura e ao carinho.

ESCORPIÃO • 23/10 a 21/11
Dia em que todos os
seus sentidos estarão
voltados para seus
próprios valores. Busque agir de forma pen-
sada e controlada diante de situações difíceis
da vida intima. No amor, há carência e insa-
tisfação.
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PEIXES *20/2 a 20/3
Você, pisciano, tem a
Lua em seu signo
neste inicio de sema-
na, com algumas exigências mais intensas
dos que o acompanham em sua rotina de
trabalho. Isso poderá provocar um quadro
instável no qual você deve agir com cuidado.
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Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57,
ap. 4 — Botafogo — CEP 22.270.070
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HORIZONTAIS — 1 — tremer de susto, ou de frio;'
tremer freqüentes vezes; 11 — canto declamado, ',
numa ópera, numa cantata ou num oratório, e que.
se caracteriza pela liberdade do ritmo e da melodia,
e pelo assunto narrativo; 12 — representação no.
plano, mediante projeções, de uma figura no espa- •
ço; 13 — disposição, caráter ou atitude peculiar a
determinado povo, cultura, ou grupo, que o distln-...
gue de outro povo, cultura ou grupo; 14 — que sofre-
da presença de formações negras no sangue, como,.
por exemplo, hemocromatose; aquela que padece
de um estado mórbido, em que o sangue apresenta-
o caráter de venoso nos sistemas arterial e capilar;
16 — sufixo que se junta ao nome de um elemento
para indicar a combinação desse corpo com algum ,
rnelal ou metalóidc; 17 — parte da física que investi-
ga os fenômenos de produção, transmissão e detèc-;
ção de radiação eletromagnética de comprimento '.
de onda compreendido aproximadamente entre 10 A
e 1 mm; maneira de ver; 18 — tratamento honorífico ¦
que se dá na China a certas pessoas; 19 — raiz seca
da rulva ou garança; 21 — joeirar, peneirar; 23 —
instrumento musicai de percussão constituído de ¦
uma pele esticada na boca de um pilão de madeira; .
24 — (ant.) cerveja, especialmente dos egípcios e,
dos povos do Norte da Europa; 25 — gancho empre-'
gado na procura da âncora ou de outro objeto que
esteja invisivel debaixo da água; 28 — planta labia-
da; 29 — pessoa eximia em seu oficio; 30 — assen-'
tar, constituir residência; 31 — espécie de faca com;,
que os tanoeiros raspam as pipas depois de pron-
tas; 32 — taleiga de couro.
VERTICAIS — 1 — brilhar com luz trêmula; cintilar;
2 — em que há multas repetições; 3 — espécie de
mocho; 4 — imagem de controle destinada à verifi-
cação da qualidade da transmissão; 5 — liquido
incolor, volátil, com cheiro e sabor característicos, •
obtido por fermentação de substâncias açucaradas .
ou amiláceas, ou mediante processos sintéticos, tutilizado com larga faixa de propósitos; 6 — com
respeito a; 7 — ordenar por itens; 8 — relativa à
Cltla (pais antigo, situado em parte ao norte e
nordeste do Mar Negro e em parle a leste do lago :
Arai); 9 — chamar, atrair; 10 — peça de latão usada
pelos encadernadores para dourar os livros; 15 —
estudo dos juízos de apreciação referentes à condu- •
ta humana suscetível de qualificação do ponto-de-
vista do bem e do mal, seja relativamente a deter-
minada sociedade, seja de modo absoluto (pl.); 19.7
— marco das janelas; 20 — icor; liquido purulento e |fétido que sai de certas úlceras; 22 — narrações das -
vidas dos santos e dos seus martírios; 26 — peça-,
comprida do arado e da charrua, à qual se liga o,j
conjunto das peças desses instrumentos; 27 — uni-'
dade de medida de intensidade da dor; 29 — tipo de !
lava escoriácea, rugosa, que se encontra no Havaí.
Colaboração do Professor PEDRO DEMO — Bra-
sflla. '

CORRESPONDÊNCIA ÃTERWAL— Santo Cristo — O "baluarte do chara-..
dlsmo/cruzadlsmo no Brasil" ó uma distinção que^'
se atribui a um "irmão". Os três pontinhos são^
influência do RACINE? E as charadas? Nosso abra-,
ço.
DANEVE — CEC — Engenho de Dentro — CRUZA- 5
DAS agradece a comparência do confrade, que já
estava tardando. Só falta a colaboração do "patri-'
cio". Nosso abraço.

CHARADAS APOCOPADAS 0
(supressão da sílaba final) t

1. Embora DESPREZÍVEL, a RAPARIGA é honesta. .
3-2

RACINE — CEC — Rio
2. O homem de SANGUE PLEBEU também tem.
SENTIMENTO nobre. 3-2

JORGE M.L. TEIXEIRA — Lagoa
3. Eu e meu AMIGO tivemos uma pequena DESA-
VENÇA. 3-2 f

EDKRLOS —CEC —Rio
4. O MESTIÇO DE CABURÉ E NEGRO é comumente
aficionado do SAMBA

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — conjuntiva; oceano; gad; nigro-
mante; cora; obi; ira; ucha; retábulo; trocadilho; oi; ¦
abaco; no; ore; camisas; um.
VERTICAIS — concerto; ocio; negrito; jararaca; .
uno; nomo; ignicolor; vat; adefagos; abúlicos; aba-!
bas; erina; uda; eu.
CHARADAS AFERÉTICAS: 1. segrega; 2. fovento;;
3. precioso; 4. isolado; 5. donoso; 6. sotaque.

SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12
Agora, você está em
fase onde todos os
seus atos o levarão a \L PSsL.
pontos mais duradouros em termos de traba-
lho e negócios. Satisfação forte motivada por
pessoas que têm uma importância muito
grande no amor.

AQUÁRIO • 21/1 a 19/2
São muito benéficas
as previsões que hoje
falam de seu relacio-
namento com pessoas próximas, especial-
mente as que partilham dos mesmos interes-
ses materiais. No amor podem começar a
ocorrer algumas mudanças.

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1
Abrem-se agora no- I
vas perspectivas, em
favor do nativo que r v
recebe um quadro benéfico de influências
para tratar com dinheiro. Lucros inespera-
dos. Instantes de muito romantismo em todo
o seu dia.

CHARLES M.SCHULZ

FERNANDO GONZALES
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S IJ LES se conheceram numa festa muito louca — daquelas. V lEV I JRl |
S 1 • i Ela com uma saia de meio palmo, sutia meia-taga, Q \ lL ^ y 

' \T ^Sfcs
M: cabelo curtinho bem louro — um arraso. Ele, o bonitao y— *¦  v m

B captou a mensagem e rapidinho ja eram o casal mais inconve- | 

^ 
j'

S| numa cidade do Canadl "Sua casa ou ai minha?" Ela dispell- l |

H vontade de apertar um botao para nao ter que ver a cara do V""-*""* " > 'Is 
\Jp=lJ^»\ f

S| outro, para nao ter que se despedir, levar na porta, pedir (e dar) J*' ¦ «¦«==«—^ | . V'SIl | —-—
®J o telefone, dizer "a 

gente se ve" — enfim, aquele horror. Nao, ^-*** . |/L y \
Si daquela vez foi diferente. Ela telefonou para o trabalho dele \T "H. Jr ' IndBHISIHiBi
*| dando uma desculpa, ele telefonou para o dela dando a mesma _A \
v| desculpa. Tiraram o telefone do gancho e passaram a quarta- a N^v \
B y feira em casa fazendo gazeta, tomando vinho, dormindo, ou- j\ v

'®| 
mundo nao existisse. Alias, para eles, nao existia mesmo. WMtM^tKMlMMt -•'•r 

|
ft1* Para surpresa dos dois, a coisa foi indo; e indo bem. Se viam 1 1 1 "*' " 1 '' -. I

Mi o tempo todo, e ele curtia — e como — o jeito dela. A maneira k

JBn de rir, a coragem de dizer o que pensava — "almogar na casa de Ele propos casamento — como fazem, alias, quase todos os o fato de terem ido para a cama na mesma noite em que se

, sua irma? nem pensar" — "aturar seus sobrinhos? nem morta" homens numa hora dessas. E ela aceitou, como fazem quase conheceram. j
'* i _ e p0r ai Vai. Quando, uma vez na vida, ela concedia a graga todas as mulheres numa hora dessas. Ela foi murchando. Murchando e cedendo. De cabelo casta-
M! 

' 
de subir um minutinho na casa da mae dele, ia vestida daquele E n~Q se arrepen(ieu Continuou a mesma de sempre: levou nho> vestidinho discreto e batom quase natural, foi ficando do

Sj jeito: jeans rasgado nos lugares certos sapato de oncinha de as coisas tinha a casa ^ tr0CQU de empreg0 jeito que ele quena: virou uma esposa. .
salto alto, boca vermelha e mascando chicletes, so para provo- e cont nuou se vestindo como gostava: escreveu nao leu, estava Um dia, dentro do seu novo figurino, reclamou^ que ele

Ml car. Ele adorava: ela fazia o que ele gostana de fazer - se usando uma pe?a de roupa de oncinha nem que fosse uma estava chegando tarde do trabalho c que ela se sentia muito :
¦mk tivessem coragem. calcinha. Mas quem mudou foi ele. sozinha. Era o fim. .

i ro^sr^st »• r 
—m- cTsuiu que 

? rr 
f,cr 

xn
. wS icsiau «iK > ». menos ouros: que trocasse a tanga que enchia ele de orgulho na emhora — o de nraxeS® mas ela tinha espinto de aventura, gostava de provar coisas j ¦. .. emoora oaepraxe. _
'S novas Deixar ele para tras ia ser duro, mas quem sabe ele nao Praia' Por um bicluini mais discreto. Como todos os mandos do Ela nao entendeu nada, mas como e cuca fresca, ja marcou a

ia tambem? Se nao pudesse ser agora, dentro deunsmeses, por mundo, passou a reclamar da comida — sempre a mesma — e passagem para Miami. E como e prevenida, tirou do fundo do

Si que nao? Nao, ele nao iria, e tambem nao queria que ela fosse: ate do fato dela andar muito, digamos, a vontade em casa. Um bau o macacao de oncinha que nao teve coragem de jogar fora.
H E ag°ra? 

' dia, 
no meio de uma briga, na hora da raiva,jogou na cara dela E com ele que vai embarcar.

Danuza Leao

Divulaacao

1 Plantas em tra^^ '

'A 

noite deautdgrafos /era
setembro, das 12h as 15h.

9| Malena Barretto, primeira 1991 recebi uma bolsa da nia. "Ficamos dois meses des- A * 
1

bolsista a aperfei?oar sua tec- FBMM para a Inglaterra que cendo de barco do Amazonas i\ IA A^OI O I /'"W^ O
nica na Inglaterra, colaborou mudou minha vida, porque, ate ate o Xingu, parando e coletan- / 1 V II II I sA \ 111 1 sA II II I
no livro Jar dim de aclimata^ao, entao, desenhava sem ter maio- do as especies, como fazia Mar- 1. ky V/ \r L/Xvv V/ W A A
sobre o Jardim Botanico do Rio res perspectivas", recorda. De- garet Mee. Mas na epoca dela ¦
de Janeiro. £ autora dos se- pois da Inglaterra, foi a vez de era arriscadissimo. Ninguem da

' 
Sp los comemorativos do centena- uma bolsa para uma expediijao expedigao reclamava dos mos-

rio de Von Martius e participou botanica sobre cipos, na Amazo- quitos ou do desconforto, por-
de varias coletivas. "Sempre Reproducao que todos eramos
pintei a natureza, e em 1977 fui >¦# apaixonados pelo
convidada pela Academia Bra- ^ ' 

V ^ que faziamos."
:.jMi sileira de Ciencias para fazer Segundo o presi- _

livro Plantas da caatinga. Foi | ^ .1, ii;' x I fMMmm dente da FBMM, I
,N^Ks quando conheci Margaret Mee, Philip Jenkins, o JJANQAMENTOS de livros de

de quem fui discipula e fiquei objetivo da exposi- poesia de novos autores em geral
amiga", lembra a ilustradora, jS ® divulgar o sao considerados muito cabefa.

• que fez varias viagens pelo inte- Mtrabalho realizado Doisjovens poetas, porem, resolve-
rior do pais a procura de espe- -ffPIHfc*\pela fundagao. ram mudar este quadro e promo-

^ ^ 
W'C'St^a 

b^T ^Nessescinco 
anos vem hoje a noite, no Circo Voador

vros, posteres. agendas e pos- )" i biologos e ilustra- langamento dc' livro Vide o verso.
¦fiMi 

tais >i dores botanieos —, Afonso Claudio, de 22 anos, e

Dulce Nascimento, Hiroe Sa- •%.1 no Brasil e no Jar-
saki, Maria Tereza Reif e Maria ^lS!m dim Botanico de
Cecilia Tomasi sao as outras Kew, em Londres ,

H ilustradoras que participam da , jWmk J MEfcM inforn,a Jenk'ns- A
•- „ i . . . . rimMM itlnBMlfr'n primeira mostra or-

• W exposicao. Dulce, que tambem e 
pHTS ganizada pe,a' 

Mi paisagista, ja expos na Franga, BgB W,l |MwMp FBMM foi sobre
Escocu, 

Jnglaterra^Estados Marearet Mee. no

dedica a ilustragao botanica. Em Desenho selecionado para a mostra

I 

'

compra.
custd.'

Am£ElE,iats (ULTIMOS DIAS)
AV. BARTOLOMEU MITRE, 37Q - PABX 274-6Q94

segunda-feira, 22/8/94 - 3V \JORNAL DO BRASIL

Divulaacão

À noite de autógrafos de Afonso (E) e Márcio terá canjas de artistas como Wagner Tiso'alena Barretto (E) e Dulce: obras sobre especies raras

De 
partida

para 
Miami

mÁ LES se conheceram numa festa muito louca — daquelas.
1' i Ela com uma saia de meio palmo, sutiã meia-taça,
JJ cabelo curtinho bem louro — um arraso. Ele, o bonitão
do pedaço, fazendo o gênero 

"me seduza que eu deixo". Ela
captou a mensagem e rapidinho já eram o casal mais inconve-
niente da festa.

Dançaram, dançaram, dançaram: primeiro tipo discoteca,
depois colados. Se beijaram na frente de todo mundo e saíram a
pè pela madrugada, procurando um táxi, como se estivessem
numa cidade do Canadá. "Sua casa ou a minha?" Ela dispen-
sou as formalidades: "A minha."

Na manhã seguinte, não aconteceu o de praxe: aquela
vontade de apertar um botão para não ter que ver a cara do
outro, para não ter que se despedir, levar na porta, pedir (e dar)
o telefone, dizer "a 

gente se vê" — enfim, aquele horror. Não,
daquela vez foi diferente. Ela telefonou para o trabalho dele
dando uma desculpa, ele telefonou para o dela dando a mesma
desculpa. Tiraram o telefone do gancho e passaram a quarta-
feira em casa fazendo gazeta, tomando vinho, dormindo, ou-
vindo música, beliscando uma fatia de presunto, como se o
mundo não existisse. Aliás, para eles, não existia mesmo.

Para surpresa dos dois, a coisa foi indo; e indo bem. Se viam
o tempo todo, e ele curtia — e como — o jeito dela. A maneira
de rir, a coragem de dizer o que pensava — "almoçar na casa de
sua irmã? nem pensar" — "aturar seus sobrinhos? nem morta"
— e por aí vai. Quando, uma vez na vida, ela concedia a graça
de subir um minutinho na casa da mãe dele, ia vestida daquele

jeito: jeans rasgado nos lugares certos, sapato de oncinha de
salto alto, boca vermelha e mascando chicletes, só para provo-
car. Ele adorava: ela fazia o que ele gostaria de fazer — se
tivessem coragem.

Um dia pintou uma chance para ela: ir para Miami trabalhar
no restaurante do cunhado. Nada de sensacional, é verdade,
mas ela tinha espírito de aventura, gostava de provar coisas
novas. Deixar ele para trás ia ser duro, mas quem sabe ele não
ia também? Se não pudesse ser agora, dentro de uns meses, por
que não? Não, ele não iria, e também não queria que ela fosse:
E agora?

Ele propôs casamento — como fazem, aliás, quase todos os
homens numa hora dessas. E ela aceitou, como fazem quase
todas as mulheres numa hora dessas.

E não se arrependeu. Continuou a mesma de sempre: levou
as poucas coisas que tinha para a casa dele, trocou de emprego
e continuou se vestindo como gostava: escreveu não leu, estava
usando uma peça de roupa de oncinha, nem que fosse uma
calcinha. Mas quem mudou foi ele.

Foi aos pouquinhos. Conseguiu que os cabelos ficassem
menos louros: que trocasse a tanga que enchia ele de orgulho na

praia, por um biquíni mais discreto. Como todos os maridos do
mundo, passou a reclamar da comida — sempre a mesma — e
até do fato dela andar muito, digamos, à vontade em casa. Um
dia, no meio de uma briga, na hora da raiva, jogou na cara dela

o fato de terem ido para a cama na mesma noite em que se
conheceram.

Ela foi murchando. Murchando e cedendo. De cabelo casta-
nho, vestidinho discreto e batom quase natural, foi ficando do

jeito que ele queria: virou uma esposa.
Um dia, dentro do seu novo figurino, reclamou que ele

estava chegando tarde do trabalho e que ela se sentia muito
sozinha. Era o fim.

Ele conheceu ela de um jeito, gostou dela daquele jeito;
depois fez tudo para transformá-la, e, quando conseguiu, foi
embora — o de praxe.

Ela não entendeu nada, mas como é cuca fresca, já marcou a

passagem para Miami. E como é prevenida, tirou do fundo do
baú o macacão de oncinha que não teve coragem de jogar fora.
É com ele que vai embarcar.

Danuza Leão

Plantas em traços
Adriana Caldas

Bolsistas da Fundação

Mee expõem desenhos

de expedição amazônica

EIXISTEM milhares de ilus-
tradores botânicos em todo

io mundo. Mas a inglesa Mar-
garet Mee,. que viveu no Brasil,
foi reconhecida internacional-
mente, já que sua intenção não
era apenas reproduzir a nature-
za como em uma fotografia, mas
criar um estilo que superasse
a ciência, capaz de emocionar
quem admira este tipo de de-
senho. O espírito aventureiro
de Mee, que embrenhava-se
pelas florestas atrás de espécies
raras, deixou seguidores, co-
mo as cinco bolsistas da Funda-
çâo Botânica Margaret Mee
(FBMM), que inauguram hoje
üma exposição no American
Club of Rio de Janeiro, no Cen-
tro. A mostra vai até o dia 2 de
setembro, das 12h às 15h.

Malena Barretto, primeira
bolsista a aperfeiçoar sua téc-
nica na Inglaterra, colaborou
no livro Jardim de aclimatação,
sobre o Jardim Botânico do Rio
de Janeiro. É autora dos se-
los comemorativos do centená-
rio de Von Martius e participou
de várias coletivas. "Sempre

pintei a natureza, e em 1977 fui
convidada pela Academia Bra-
sileira de Ciências para fazer o
livro Plantas da caatinga. Foi
quando conheci Margaret Mee,
de quem fui discípula e fiquei
amiga", lembra a ilustradora,
que fez várias viagens pelo inte-
rior do país à procura de espé-
cies raras. A mostra reúne 15
desenhos originais de bolsistas,
além de oito cartazes e duas re-
produções de Margaret Mee; li-
vros, pôsteres, agendas e pos-
tais.

Dulce Nascimento, Hiroe Sa-
saki, Maria Tereza Reif e Maria
Cecília Tomasi são as outras
ilustradoras que participam da
exposição. Dulce, que também é
paisagista, já expôs na França,
Escócia, Inglaterra e Estados
Unidos. "Em 1981 fiz um está-
gio na Feema em desenho de
plantas, quando conheci botâni-
cos e. Maria Werneck, que se
dedica à ilustração botânica. Em

1991 recebi uma bolsa da
FBMM para a Inglaterra que
mudou minha vida, porque, até
então, desenhava sem ter maio-
res perspectivas", recorda. De-
pois da Inglaterra, foi a vez de
uma bolsa para uma expedição
botânica sobre cipós, na Amazô-

Desenho selecionado para a mostra

nia. "Ficamos dois meses des-
cendo de barco do Amazonas
até o Xingu, parando e coletan-
do as espécies, como fazia Mar-
garet Mee. Mas na época dela
era arriscadíssimo. Ninguém da
expedição reclamava dos mos-
quitos ou do desconforto, por-
Reprodução CJUC todos CfâmOS

apaixonados pelo
que fazíamos."

Segundo o presi-
dente da FBMM,
Philip Jenkins, o
objetivo da exposi-
ção é divulgar o
trabalho realizado
pela fundação."Nesses cinco anos
de existência já dis-
tribuímos 80 bolsas
de estudo — para
biólogos e ilustra-
dores botânicos —,
no Brasil e no Jar-
dim Botânico de
Kew, em Londres",
informa Jenkins. A
primeira mostra or-
ganizada pela
FBMM foi sobre
Margaret Mee, no
Centro Cultural
Banco do Brasil,
em 1990, que atraiu
cerca de 25 mil visi-
tantes.

A 
poesia 

sob a lona

Apoiados por artistas,

jovens lançam livro

com shows gratuitos

LANÇAMENTOS de livros de
poesia de novos autores em geral
são considerados muito cabeça.
Dois jovens poetas, porém, resolve-
ram mudar este quadro e promo-
vem hoje à noite, no Circo Voador
(a partir das 19h), um grande e
descontraído evento para celebrar o
lançamento do livro Vide o verso.
Afonso Cláudio, de 22 anos, e
Márcio Vito, 21, não precisaram
gastar dinheiro para publicar seus
escritos — ganharam um patroci-
nio da Fundação Cesgranrio. Por
isso puderam usar seus trocados

alugando equipamentos e organi-
zando uma festa.

Na noite de autógrafos de Vito
(conhecido por ser o canhoneiro do
quadro A ponte do rio que cai. do
Dontingão do Faustão) e Cláudio
(jovem produtor musical dos Enge-
nheiros do Havaí e do RPM, ator e
compositor da Escola de Samba
Lins Imperial, que está lançando
seu segundo livro), estão progra-
màdas canjas ilustres. Os Engenhei-
ros do Havaí, Wagner Tiso, Mar-
cos Lírio (do Inimigos do Rei), Ja-
cob Lopes e a Mangueira do Ama-
nhã ficarão responsáveis pela
música. O ator Ariel Gol e o poeta
Cairo de Assis Trindade farão per-
formanees sob a lona. Sem falar
num video, intitulado Vídeo verso.
no qual jovens atores declamam a
poesia dos dois escritores. "A festa
será um evento multimídia. Sere-
mos apresentados por gente conhe-

cida e, ao mesmo tempo, estaremos
apresentando outras pessoas", diz
Afonso Cláudio.

Muita gente está apoiando os
dois rapazes. Paulo Ricardo
(RPM), o dramaturgo Mauro Rasi
e o compositor Carlos Lyra são
apenas algumas figuras públicas
que assinam textos elogiosos no
prefácio de Vide o verso. Mas Cláu-_
dio jura que seu objetivo, mesmo
com todo esse aval, não ò ganhar"
dinheiro com poesia, ou mesmo';
conseguir penetrar no fechado mer-
cado editorial. "O livro é apenas
um registro", garante.

Quem quiser conferir o trabalho
da dupla de poetas e, de quebra,
divertir-se com bons shows, basta
aparecer hoje no Circo Voador. A*,
entrada é franca. Sobra até um dl-
nheirinho para investir na rnmnrn
do livro Vide o verso, que
apenas RS 10.
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ESTRÉIA
MOMNOOI CHOCOU™ • FNm y chocolate -

de Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tablo.
Com Jorge Perugorrla e Vladlmir Cruz.

Drama. Dois seres humanos comuns vi-
vem em busca de um lugar onde possamviver sua verdadeira personalidade. David é
estudante de Ciências Sociais e Diego um
homossexual que vive- para exaltar a cultura
cubana. Cuba/México/Espanha/l993. Cen-
sijra: 12 anos. irtrk
Circuito: Estação Cinema-1: 15h30, 17H30,
19h30, 21 h30. Largo do Machado-2:14h30.
18h40, 18hS0, 21 h. Bruni- Tijuca: 1 Bh, 17h,
19h,.21 h. Art-Fashion MaU 2. 15h40,17hB0,
20h, 22h10. Art-Casashopping 2, Art-Plaza
2:16hB0,19h, 21h10,

0 FANTASMA DA MÃOUINA - Ohoti kl th* MaeM-
M — de Rachel Talalay. Com Karen Allen,
Chris Mulkey e Ted Marcoux.

l Suspense. Um assassino em série está á
solta, roubando listas de endereços para ma-
tar todos os seus integrantes. Fazendo com-
pras. Terry Munroe perde uma página de sua
caderneta, sem saber que o assasino trabalha
na loja. EUA/1994. Censura: 12 anos. ??
Circuito: Copacabana, São Lute 1, Barra-1:
10h, 17h60, 19h40, 21h30. Palácio-1:
13h40, 15h30, 17h20, 19h10. 21 h. Niterói
Shopping I: 15h20,17h10,19h, 20hB0. Art-
Madureira 2\ 1 Eh40.17h30,19h20, 21 h10.

COM MÉRITO • WNh honors — de Alek Keshis-
hian. Com Joe Pesei, Brendan Fraser e Moira
Kelly.

Drama. Monty Kessler é um estudante
bolsista perto de se graduar com louvor, ató
qpe seu computador apaga sua tese, tendo
que ir a biblioteca onde encontra Simon Wil-
der que mora no subsolo, e os dois fazem um
acordo. EUA/1994. Censura: livre. ?
Circuito: Roxy-3, Leb/on-2, Via Parque-6,
Carioca: 16h. 17h50,19h40, 21H30.

A CAUSA SSCMTA • •rasMro — de Sérgio
Bianchi. Com Renato Borghi, Rodrigo San-
tiágo, Ester Góes e Luiz Ramalho.

Drama. Para montar uma peça, um grupo
d^ teatro pesquisa situações de miséria no
país e constatam a indiferença da maioria da
população è dor e à miséria. Produção de
1Í994. Censura: 16 anos. ?
Circuito: Estação Museu da República-,
18h40.

CONTINUAÇÃO
VILOCIIMDf MÁXIMA • Spood — de Jan De-

Bont. Com Keanu Reeves, Dennis Hopper e
Sandra Bullock.
t> Aventura. Terrorista coloca uma bomba
dentro de um ônibus, que se diminuir a velo-
cidade pode explodir. Agentes da SWAT ten-
tam impedir o criminoso, enfrentando gran-
des desafios. EUA/1994. Censura: 12 anos.
???
Circuito: Odeon, Rio Sul-1: 14h, 16h10,
18h20, 20h30. São Luiz 2, Roxy 1, Lebion 1,
Barra 3. Rio Sul-2: 16h, 17h10, 19h20,
2JH30. VIa Parque 3. 14h50, 17h, 19h10.
2Íh20. Via Parque 5: 16h40. 18h50. 21 h. .
Madureira 3, l/ha P/aza 2, icaraf, Niterói,
America: 14h30,16h40,18h60. 21 h. Campo
Grande, Norte Shopping 1: 15h, 17h, 19h,
21 h.

ESSE MUNDO É DOS CHATOS • U M dM eme
pieds — do Yves Robert. Com Jean Rochefort
o Miou-Miou.
> Comédia. Uma série de episódios, em que
tipos humanos atormentam a vida de um
veterinário. França/1992. Consura: livro.
Circuito: Cino Gávea: 16h30, 18h20,
20h10, 22h. Cine Arte-UFF: 17h20, 19h10,
21 h.

0 mft SANTO DC MACON - Th» baby of Mfcon
— de Petor Greenaway. Com Julia Ormond,
Philip Stone, Ralph Fionno o Jonathan La-
cey.
l> Drama. Uma criança tida como santa so-
fre a exploração da irmã, obcecada pela idéia
de identificação com a Virgem. Em seguida, a
família ó substituída pela igreja, interessada
em conseguir dinheiro para a Catedral. Ingla-
terra/1993. Censura: 16 anos.
Circuito: Estação Museu da República'.
16h40.

MAVIRICK — de Richard Donner. Com Mel
Gibson, Jodie Foster e James Garner.

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. ???
Circuito: Ricamar. 16h, 18h15, 20h30. Rio
Sul 4: 14h30, 16h50.19h10, 21h30.

QUATRO CASAMENTOS E UM FUNERAL • Four
wtddhtgi and a funeral — de Mlks Newell.
Com Hugh Grant, Andie MacDowelI, 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. ???
Circuito: Be/as-Artes Copacabana, Belas-
Artes Catolé: 14h, 16h20, 18h40, 21 h. Star-
Copacabana: 15h20, 17h30, 19h40, 21 h50.
Art-Fashion Ma/13: 15h, 17h20, 1 9h40, 22h.
Art-Casashopping 1:16h20,18h40, 21 h.

A IGUALDADE É BRANCA ¦ Trot» couleurt: Mane
— de Krzysztof Kieslowski. Com Zbigniow
Zamachowski, Julie Delpy e Janusz Gajos.
t> 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 (vermelho). França/Polò-
nia/Suiça/1993. Censura: 12 anos.
Circuito: Estação Botafogo/Sala-2: 16h,
17h50.19h40. 21 h30. Hoje, não serão exibi-
das as duas últimas sessões. Estação Icaraf:
19h10, 21 h.

0 REI LEiO ¦ The Non king — de Roger Allers.
Desenho de Walt Disney. Música de Elton
John. Vozes de Jonathan Taylor Thomas,
Matthew Broderick, Jeremy Irons e Whoopi
Golberg.
l> 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 poderosodo reino. EUA/1 994. Censura: livre. ???
Circuito: Roxy 2: 15h45, 17h30. (dublado).
Rio Sul 3:14h40, 16h25, 18h10 (dublado) e
19h55, 21 h40 (legendado). Via Parque 2,
Tijuca 2: 15h45. 17h30 (dublado) o 19h15,
21 h (legendado). Norte Shopping 2, Olaria,
Madureira 1, Contrai: 15h45, 17h30, 19b15,
21 h. (dublado). Palácio 2: 14h, 15h45,
17h30, 19h1 5, 21 h. (dublado). Cisne-1:
16h, 17h30,19h30, 21 h.

AMOR E RESTOS HUMANOS - Love and human
remains — do Denys Arcnnd. Com Thomas
Gibson, Ruth Marshall. Cameron Boncroft e
Mia Kirshnor. '

Drama. Os amigos David e Candy moram
juntos. Eles buscam dosesperadamonto rola-
cionamontos mais sólidos, que resistam à
velocidade das mudanças dos anos 90. Ca-
nadó/1993. Consura: 14 anos. ???
Circuito: Estação Museu da República\
20h20.

0 JORNAL ¦ The paper — de Ron Howord. Com
Michaol Koaton, Robert Duvall, Glonn Cioso
o Marlso Tomoi.
!> Crônico. Dosonrolondo-so num períodode 24 horas, o ritmo tenso do O Jornal, põena corda bamba as pressões entro a carreira e
a família, através do ritmo frenético do um
jornal de uma cidade grande. EUA/1994.
Censuro: 12 anos. ???
Circuito: Art-Fashion MaU 1: 20h, 22h10.

DIÁRIO ROUBADO - Le caMw voté — do Christi-
ne Lipinska. Com Elodie Bouchez, Edwige
Navarro, Benolt 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: Cândido Mondes, Estação Botafo-
go/Sala-3:16h, 18h, 20h, 22h.

THE FLINTSTONES - 0 FILME • THE FLINTSTO-
NES — de Brian Lovant. Com John Good-
man, Elizabeth Perkins, Rick Moranise Rosio
0'Donnell o Elizabeth Taylor.

Comédia. Fred, cansado de seu emprego
como operador de Bronto-Gruas, decide fa-
zer o teste de aptidão da Pedregulho o Cia,
porém Barney faz o teste em seu lugar o Fred
consegue a promoção. Baseado nos dese-
nhos de Hanno-Barbera. EUA/1993. Censu-
ra: livro. ??
Circuito: Art-Fashion Mall 1:16h10,18h.

A CASA DOS ESPÍRITOS - The house of th* spirits— de Billie August. Com Jeremy Irons, Meryl
Streep, Glenn Glose, Vaness Redgrave e Wi-
noma Ryder.
I> Drama. A saga do uma família durante
quatro gerações até a ditadura militar do Chi-
le. Baseado no best-seller de Isabel Adendo.
EUA/1993. Censura: 12 anos.
Circuito: Novo Jóia: 16h, 18h30, 21 h.

LOBO - Wotf — de Mike Nichols. Com Jack
Nicholson e Michelle Pfeiffer.

Terror. Will Randall é um editor literário
tio Manhattan torturado pelo temor de perder
o cargo, até que dirigindo distraído por uma
estrada deserta, atropela um lobo negro que o
morde. A partir deste momento a sua vida
começará a mudar. EUA/1994. Consura: 14
anos. ?
Circuito: Art-Copacabana, Star Ipanema\
15h, 17h20, 19h40, 22h. Estação Paissandu:
14h40.17h, 19h20, 21 ti40. Art-Fashion Mall
4: 17h20, 19h40, 22h. Art-Casashopping 3.
Art-Tijuca, Ar{-Plaza 1: 16h, 18h30, 21 h.
Art-Madureira 1: 16h20, 18h40, 21 h. Wind-
sor, Star São Gonçalo: 14h, 16h20, 18h40,.
21 h. Pathè: 12h, 14h15, 16h30, 18h45, 21 h.
Paratodos: 1 5h, 17h, 19h, 21 h.

MINHA VIDA • My llfe — de Bruce Joel Rubin.
Com Michaol Keaton e Nicole Kidman.

Drama. O executivo Bob Jones realiza um
vídeo de apresentação pessoal a seu filho,
ainda por nascer, pois descobre que pode
morrer antes da data prevista para o parto.
EUA/1994. Censura: livro. *
Circuito: Roxy 2:19h20, 21 h30. Via Parque
1:14h50,17h, 19h10, 21h20. Tijuca 1, Cen-
ter, Ilha P/aza 1:16h40,18h50, 21 h.

ÚM TIRA DA PESADA 3 - Beverly HHIa cop III -
de John Landis. Com Eddle Murphy e Judgo
Reinhold.
E> Policial. O dototivo Axol Foley volta a
Beverly Hills para investigar um assassinato,
através de uma sério do pista quo o levam a
um lugar ondo sorio inosperodo ocorrer um
crimo: um parque do diversão. EUA/1994.
Censura: livre.
Circuito: Metro Boavista: 13h, 15h, 17h,
19h, 21 h. Condor Copacabana, Largo do
Machado 1: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Via
Parque 4, Barra 2: 15h30, 17h30, 19h30,
21h30. Madureira 2, Art-Méior: 15h, 17h,
19h, 21 h. Niterói Shopping 2:14H50, 16h50,
18h50, 20hB0.

REAPRESENTAÇÃO
BARAKA • UM MUNDO ALÉM DAS PALAVRAS -

De Ron Fricke.
Documentário. Um épico em escala inter-

nacional para contar a história da evolução
da Terra e da diversidade humana. Ê um filme
sem diálogos, rodado em 24 países e cinco
continentes. EUA/1992. Censura: livre. ??
Circuito: Estação Museu da República:
15h.

0 MÁGICO DE OZ . Th» Wizzard of Oz — de
Victor Flemming. Com Judy Garland, Frank
Morgan o Ray Bolger.
t> Uma menina é levada por um tornado"além do arco-íris" até a Terra de Oz, um
lugar de fantasia o aventura, e torna-so amiga
de três estranhas criaturas. EUA/1939. Cen-
sura: livre.
Circuito: Estação Icaraf: 15h, 17h.

RELAÇÃO INDECENTE - Polaon hry - de Katt
Shea Ruben. Com Tom Skerritt, Cheryl Ladd,
Alan Stock e Sara Gilbert. (14 anos).

Drama. Enrêndo erótico em que uma es-
.tranha muito atraente se envolvo com uma
família, mentindo e manipulando para conso-
quir o que almeja. EUA/1993. Censura: 14
anos.
Circuito: Cisne-2:18h, 21 h.

INTENÇÃO DE MATAR • Intant to kM — de Char-
les T. Kanganis. Com Traci Lords, Yaphot
Kotto, Scott Patterson e Ângelo Tiffe.

Drama. Vickie á uma detetive da policia
que vive a aventura da sobrevivência nas ruas
fazendo o serviço mais sujo, ao mesmo tem-
po em que enfrenta um íntimo triângulo
amoroso. EUA/1993. Censura: 14 anos.
Circuito: Cisne-2: 20h.

• •••••

MOSTRA
SEMANA DE FILMES ALEMÃES - As 17h: Cia-

vigo. Às 19h30: Woyzeck. As 21 h: As lágri-
mas amargas de Petra von Kant.
Circuito: Cineclube Laura A/vim.

ÓPERA NO CASTELINHO — Às 16h: Sansão e
Dalila, Saint Saens. Regência: Julius Ru-
dei. Com Plácido Domingo, Shirley Verrett
e Wolfgang Rudel. Hoje no Centro Cultural
Oduvaldo Vianna Filho (Castelinho do Fia-
mengo). Praia do Flamenpo, 158, Flamen-
go (205-0276). Grátis.

GRANDES MOMENTOS DO BALÉ - As 18h30:
A bela adormecida. Hoje, no Auditório Mu-
rito Miranda/IBAC, Av. Rio Branco, 179/8°
andar. Centro (220-0400). Grátis.

MUSICA

ESTREIA
WANDA SÃ E CÉLIA VAZ - Teatro Rival. Rua

Álvaro Alvim, 33, Centro (532-4192). Capa-
cidade: 400 lugares. 2°s e 3*s, às 19h. R$ 7.
Ingressos a domicílio pelo tel. 221-0515. Até
30 de agosto.
í> As cantoras e violonistas lançam o CD
Brasileiras.

PROJETO SEQUNDAS MUSICAIS — Teatro Dul-
cina, Rua Alcindo Guanabara, 17, Centro
(240-4879). Capacidade: 660 lugares. 2a, às
18h30. RS 3.

Tomaz Lima mostra um repertório total-
mente voltado para a MPB.

DÉA BALA 12 — Mistura Fina, Av. Borges de
Medeiros. 3207, Lebion (266-5844). Capa-
cidado: 180 lugares. 2°, às 22h30. Couvert a
R$ 5 e consumação a R$ 3.

0 baixisto, dissidente do Barão Vermelho,
estréia seu show solo.

ROBERTO MENDES—lazzmania, Avenida Rai-
nha Elizabeth. 769 (227-2447). 2» e 3a. às
22h30. Couvert a R$ 5 e consumação a R$
2,60.

O cantor e violonista lança o CD Roberto.
QINQAPURA— Riosampa, Rodovia Presidente

Dutra, Km. 14 (767-4662). 2" e 3°, ès 23h.
RS 8 (mesa do setor A) e RS 5 (geral e
arquibancada).

O grupo lança o novo disco Nada igual.

400 lugares. 2°s, às 12h. RS 3 ou R$ 6 (comalmoço incluído). Até 29 de agosto.
t> A companhia é formada pelos bailarinos
Jorge Paulo e Alice, a cantora Verônica e o
bandoneonista Ubirajara Silva.

C0NTINUAÇA0
CLÁSSICO

ERIK TRUFFAZ QUINTET — Rio Jazz Club. Rua
Gustavo Sampaio, s/n°, Leme (541-9046).Capacidade: 150 lugares. Dom., ás 21 h e 2a,
às 22h. Couvert a R$ 7 e consumação a R$ 3.
Até 22 de agosto.
í> O trompetista francês é considerado um
dos jazzistas mais refinados do momento.

AS ETERNAS CANTORAS DO RÃDIO - UM BANHO
DE LUZ — Teatro João Caetano, Praça Tira-
dentes, s/n", Centro (221 -0305). Capacida-
de: 1.222 lugares. 2" a 6a, às 18h30. RS 3.
Até 26 de agosto.
> Com Zezé Gonzaga, Violeta Cavalcante,
Ellen do Lima, Carmélia Alves e Rosita Gon-
zales.

TANGOS V TANQOS - Teatro Rival, Rua Álvaro
Alvim, 33, Centro (532-4192). Capacidade:

MANUEL RAMOS E OSCAR BURIEK - Salão
Leopoldo Miguez, Rua do Passeio, 98, Lapa
(240-1641). 2", às 20h30. Grátis.
> Recital do violinista mexicano Manuel
Ramos e do pianista argentino Oscar Buriek.
Obras de Loclair, Rodolfo Halffter, Sarasate.

SÉRIE HUMAITÃ-CLÃSSICOS — Espaço Cultural
Sérgio Porto, Rua Humaitá, 163, Humaitá
(266-0896). Capacidade: 250 lugares. 2a, às
21 h. RS 4 e RS 2 (estudantes).l> O pianista Paulo Rogério Faria interpreta
obras de Ernesto Nazarethm Guerra Peixe e
Lorenzo Fernandes.

BARES
QINQA PURA — Riosampa, Rodovia Presidente

Dutra, km. 14, Nova Iguaçu (767-4662). 2J e
3a, às 22h. RS 8 (mesa setor A); geral e

arquibancada: homem RS 5 e mulher RS 4.
TALK-CHORO — Galeria, São Conrado Fashion

Mall, Estrada da Gávea, 899, São Conrado
(322-0269). Com Guinga, 2» às 21 h. Cou-
vert a RS 5.

PARADISO PIANO BAR — Rua Maria Angélica,
29, Jardim Botânico (537-2724). Apresen-
tação dos pianistas Zé Maria e Chiquinho o.
do cantor e pianista italiano Roberto Aita. 2a
a sáb., a partir de 18h. Consumação a RS 30.

UNHA 176 — Havana Café Concerto, do Fas-
hlon Mall/2° piso. Estrada da Gávea 899
(322-0269). 2a e 3a, às 22h. Sem consuma-
ção. Couvert a RS 3.

WILSON MEIRELES TRIO — Álibi. Rua do' Sena-
do, 44, Centro (242-7495). 2a a partir de
19h30. Couvert a RS 3.

RODA VIVA — Av. Pasteur, 620, Urca (295-
4045). Pagodão do Roda. 2a, às 21 h. RS
2,50.

CHIK0'S BAR — Av. Epitácio Pessoa, 1.560.
Lagoa (287-3514). Música ao vivo com a
cantora Bibba e os pianistas Romildo e Eras-
mo. Diariamente, a partir de 22h. Consuma-
ção a RS 11.

ABERTURA
ORAVURA BRASILEIRA — GB Arte/Shopping

Cassino Atlântico, Av. Atlântica, 4240/S,sl.
129, Copacabana (267-3747). Coletiva. 2a
a 6a, das 10h às 19h. Grátis. Ató 16 do
setombro. Ho/e, a partir do Wh.

A mostra engloba trás técnicas: xilo.
metal o litografia.

ÚLTIMOS DIAS
HORA UM/CLÃUDtO PEDRO - Galeria Cãn-
dido Mendes, Rua Joana Angélica, 63,
Ipanema (267-7141 ramal 106). Pinturas.
2° a 6", das 16h às 21 h. Sáb., das 16h às
20h. Grátis.' Até 22 de agosto.

A mostra reúne quadros em que cria um
campo visual onde a cor atua como ele-
mento de tensão.

II EXPOSIÇÃO I» ARTE AFRO-BRASILEIRA/
ESTAMOS Ai — Galeria 1 do Conjunto Cul-
tural da Caixa Econômica Federal, Avenida
Chile, 230 3» and.. Centro (262-6152).Coletiva. 2a a 6a, das 11 h às 19h. Grátis.
Até 24 de agosto.
t> A mostra reúne quarenta artistas plásti-cos de origem ou estilo afro-brasileiro.

LUIZ CÉSAR MONKEN — Galeria Macunaima,
Rua México, 101. Instalação. 2a a 6, das
10h às 18h. Grátis. Até 26 de agosto.

A mostra reúne obras do artista selecio-
nado pelo Projeto Macunaíma/94.

FÁBIO NORONHA — Galeria Espaço Alterna-
tivo, Rau Araújo Porto Alegre, 80, Centro.
Pintura. 2a a 6a, das 10h às 18h. Grátis. Ató
26 de agosto.

A mostra reúno quadros do artista sole-
cionado pelo Projeto Macunaíma/94.

PROJETO MACUHAiMA/M - Galerias Espa-
ço Alternativo e Macunaima, Rua Araújo
Porto Alegre, 80, Centro. Coletiva de Pin-
tura e Instalação. 2a a 6°, das 10h às 18h.
Até 26 de agosto.

A mostra reúne trabalhos de pintura e
instalação dos artistas Fábio Noronha e
Luiz César Monken.

MICHEL SFEZ — Espaço Cultural da Aliança
Francesa, Avenida Presidente Antonio Car-
los, 58, 3o. and.. Centro. Fotografia. 2" a
sáb., das 12h às 18h. Grátis. Até 27 de
agosto.
t> A mostra reúne 40 fotos em preto e
branco sobre Paris.

EtLEEN CUNHA — Boucherie Letra e Livros,
Rua Marquês de São Vicente, 191/B, Gá-
vea (274-5648). Pinturas. 2a a 6a, das 10h
às 20h. Sáb., das 12h às 18h. Grátis. Até 27
de agosto.

A artista nos introduz no universo má-
gico de suas formas orgânicas.

SOB OLHARES CRUZADOS - Café Laranjal-
ras, Rua das Laranjeiras, 402 sobrado, La-
ranjeiras (205-0994). Coletiva de objetos.
2a a sáb., a partir das 19h. Grátis. Ató 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). Coleti-
va de Gravuras. 2a a 6a, das 9h30 às 20h.
Grátis. Ató 27 de agosto.

A mostra reúne todas as técnicas de
gravuras: litografia, xilogravura, gravura em
metal, serigrafia e a combinação delas.

FOTOGRAFIA

CHRISTINA BIEUNSKI - Shopping Conterá
do Miiar, Rua Dias da Cruz, 266 - 2° piso JjPinturas. 2" o 6", das 9h às 20h. Sáb., das|,'
9h às 18h. Grátis. Ató 31 de agosto.
> A mostra reúne 80 telas que variam dojj
acadflmlco ao abstrato. \

MARCELO SOARES — Oficina do Arte Maria
Teresa Vieira/Salão Rogério Steinberg, Rua
da Carioca, 85, Centro (262-0340). Pintu-
ras. 2" a 6", das 10h às 21 h. Sáb., das 10h ?{
às 12h. Grátis. Até 2 de setembro. v--t

JOSÉ BEDI A/OBRA RECENTE - Thomas..'.
Cohn/Arte /Contemporânea, Rua Barão da x li
Torre, 186-A, Ipanema (287-9993). Pintu-
ras. 2" a 6", das 14h às 20h. Sáb., das 16h / 'iy
às 18h. Grátis. Ató 9 de setembro.

LA M0DE, LES MODES, LA RUE - Kantaloupe.
Rua Jangadeiros, 28, Ipanema (267-
3588). Fotografia. Diariamente, das 12h às
3h. Grátis. Até 29 de agosto.
t> A mostra reúne 48 painéis fotográficos
de Françoise Boissy o Patrick Bourdet.

CÉLIA SATIL — Biblioteca Estadual Celso
Kelly, Av. Presidente Vargas, 1.261, Centro.
Fotografias. 2a a 6a, das 10h às 19h30.
Grátis. Até 31 de agosto.
> Exposição de fotografias ecológicas da
Universidade Federal Rural do Rio de Ja-
neiro.

SONHOS E FANTASIAS/JOÃO URBAN - Es-
paço UFF de Fotografia, Rua Miguel de
Frias, 9, Icaraí (717-8080). Fotografias. 2a
a 6a, das 10h às 21 h. Sáb. o dom., das 17h
ás 21 h. Grátis. Ató 8 de setembro.
t> 0 artista apresenta uma visão íntima,
simples e afetuosa da natureza e do coti-
diano.

PINTURA
NOVAS CONSTRUÇÕES/YVANNA — Oficina-
Museu da Estâcio de Sa, Rua do Bispo, 83,
Rio Comprido (503-7000). Pinturas. 2" a
6», das 9h às 21 h. Grátis. Até 31 de agos-
to.

GRAVURA

I
EVANDRO CARLOS JARDIM — Sala Imagem
Gráfica da EAV, Rua Jardim Botânico, 414"• Parquo Lage, Jardim Botânico (2269624). Gravuras. 2a a 6', das 10h às 19h.j;fJ
Sáb. e dom., das 10h às 17h. Grátis. Ató 4
de setembro.

MAPAS RAROS DA HBUOTKCA NACIONAL -1'!
Biblioteca Nacional, Avenida Rio Branco,
239, Centro (262-8256). Gravura. 2• a 6»,
das 9h às 20h. Sáb., das 9h ás 15h. Grátis. OCj
Até 26 de agosto. ,q|

OBJETO
A PRESENÇA PRÉ-HISTÓRICA DO HOMEM NA

AMAZÔNIA — Espaço Cultural CVRD, Av
Graça Aranha. 26/Tórreo, Centro. Objetos.
2a a 6a, das 9h às 18h. Grátis. Até 31 de
agosto.
> Materiais arqueológicos composto,
principalmente, por vasos e fragmentos de
cerâmica.
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HOLOER MATTHIES — Casa de Cultura Laura.í,
Alvim, Av. Vieira Souto, 176, Ipanema
(267-1647). Cartazes. 2a a dom., das 16h»\!»\
ás 21 h. Grátis. Ató 2 do outubro. f,
> A mostra reúne 20 cartazes do teatro
alemão. ÍV.

CARTAZES

COLETIVA VA
NA FALTA DA VERDADE — Escola do Aries ,Visuais do Parquo Lage, Rua Jardim Botâ-^p

nico, 414 - Parque Lage, Jardim Botãnico-Jp
(226-9624). Coletiva de Fotografia. 2-' a !
6'\ das 10h às 19h. Sáb. e dom., das 10h ás'' ^
17h. Grátis. Ató 4 de setembro.
i> A mostra roúne trabalhos de nove artis- '
tas. uíi

CLEONICHE E LILIANE — Villa Riso, Estrada
da Gávea, 728, São Conrado (322-1444).Coletiva de pinturas. 2a a 6a, das 14h ásT/í»
19h. Sáb. o dom., das 13h às 17h. Grátis.f(
Até 6 de setembro.
I> Duas artistas usando o pastel o varian- ^do o suporto mostram novas formas de ver 1
afigura. jf!

HOMMAGE À TROIS — Salão Carlos Drum
mond de Andrade/Mezanino do Palácio da1
Cultura, Rua da Imprensa, 16, Centro. Co- ^(íletiva de fotografias. 2a a 6", das 10h às
18h. Grátis. Ató 6 de setembro.
> Exposição comemorativa do 1 5 anos de/
fotografia da Funarte.

IMPRESSÕES CARIOCAS — Galeria de Artes'
da UFF, Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí,v
(717-8080). Coletivo de gravuras. 2a a 6a,' -
das 10h às 21 h. Sáb. e dom., das 17h às
21 h. Grátis. Ató 8 do setembro. *M*

'.'•1

PERMANENTE
ARTE NAIF NA MARIUS — MariuS/Leme, Av.:,.
Atlântica, 290, Leme (542-2393). Coletiva
Diariamente, das 10h à meia-noite. Grátis.

PROJETO QUATRO OUADROS/FASE 7 — Go-
teria Cândido Mendes, Rua Joana Angéli-
ca, 63, Ipanema. Exposição do quatro obras /'
de diferentes artistas. Diariamente, das 14h
à meia-noite. Grátis.

MADY — Foyer do Restaurante Mira dor/S- /f.
heraton Rio, Av. Niemeyer, 121, Vidigal
(274-1122). Pinturas. Diariamente, das 9h'-'
às 23h. Grátis.

MOSTRA COLETIVA — Infinitos Objetos de
Artes/Gávea Trade Centor, Rua Marquês
de São Vicente, 124/Lj. 218, Gávea. Pintu- ,ras, fotografias, gravuras e esculturas. 2" a' "
sáb., das 1 3h às 19h. Grátis.

VÁRIOS HA MARIUS — Marius, Rua Francis-
co Otaviano, 96, Ipanema (287-2552).>Coletiva de pinturas. Diariamente, a partirdo 1 2h. Grátis.

SCOPUS GALERIA DE ARTE/SHOPPINO CASSI-
NO ATLÂNTICO — Scopus Galeria de Arte,
Av. Atlântico, 4.240/Lj. 207, Copacabana
(247-6999). Acervo com pinturas do Bian-
co, Milton Dacosta, Romanelli, Cecconi,
Oscar Palacios e esculturas de Bruno Gior-
gi e Vera Torres. 2a a sáb., das 14h às 19h.
Grátis.

AHTIGUIDADES — Art Center Lavradio, RuàTJ
do Lavradio, 22, Centro. Móveis e objetos>>
antigos. 2a a 6a, das 9h às 18h30. Sáb., das
9h às 16h. Grátis.
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CONTINUAÇAO
A NOVA CALIFÓRNIA — Adaptação do conto

de Lima Barreto. Direção de José Maria Ro-
drigues. Com o grupo de Teatro Sesc/Tijuca.
Teatro II, do Sesc. Rua Barão de Mesquita,
539, Tijuca (208-5332). Sáb. e 2a, às 20h e-
dom., às 18h. RS 1. Comerciãrios tem entrada
franca. Duração: 1 h.
í> Drama. Homem misterioso muda a vida
dõ uma pacata cidade ao revelar os segredos
da transformação de ossos em ouro.

TEATRO EM CASA
BEUO DE HUMOR — Texto e direção do Ireno• Ravache. Com Raul Orofino. Telefone paracontato: 286-8990. Duração: 1 h.
A MAIS FORTE — De August Strindberg. Diro-

ção de Jaqueline Laurence. Com Rosane
Gofmon e Melis Maio. Telefone para contato:
571-5174.

CONFISSÕES DE UMA QORDINHA - Direção de
Renato Prieto. Com lolanda Moura e André
Luiz. Telefone para contato: 247-5128. Du-
ração: 1 hl 5.

A TOA EM EXTASE — Direção e interpretação
do grupo Prababar. Telefone para contato:
234-2905.

DIET SHOW • HISTÓRIAS DE CASAIS - De Ha
milton Moss Direção de Vivaldo Moss. Com
Rosa Rabelo e Luiz Santos. Telefone paracontato: 246-2513. Duração: 1h.

PLÁSTICO BLUES — Concepção, direção e in-
terpretação de Anne Westphal. Telefone paracontato: 286-9153. Duração: 50m.

HUMOR
FESTIVAL 0RANDBS COMEDIANTES BRASILEI-

ROS — Teatro Carlos Gomes. Praça Tiraden-
tes, 19, Centro (232-8701). 2a a 6", às
12h30. RS 1. Até 2 de setembro.
> Vocô casa com a minha filha, que eu caso
com sua mãe. Com Colé e Nick Nicola.

CURSOS IM/V

SH0PPINGS

)E LARANJEIRASCASA DAS ARTES DE LARANJEIR
SHAKESPEARE

PESQUISA E ENCENAÇÃOTurmot de Interpretação, Direção,Cenogrqfia e Figurino
M0ACYRG0ES • JOSEDIAS • SAMUEL ABSANTES

A ARTE DO BRINCANTE
ANTONIO NÔBKEGA • ROSANE ALMEIDA

- ATENÇÃO GRAVANDO!
JAYME PER1ARD

INTERPRETAÇÃO TEATRAL
HÁ > TÀTO6 • IMANHA ' NOITE

INSCRIÇÕES ABERTAS
Turmas tombem p/ crianças e adolescentes
RUA RUMANIA, 44 - Tel.: 225-3384

ART-CASASH0PPIN0 1 — (Av. Ayrton Sen-
na, 2.1 60 — 326-0746 — 222 lugares) —
Oautro casamentos e um funeral: 16h20,
18h40, 21 h.

ART-CASASHOPPINO 2 — (Av. Ayrton Sen-
na, 2.160 — 325-0746 — 667 lugares) —
Morango e chocolate: 16h50,19h, 21 h10.

ART-CASASHOPPINO 3 — (Av. Ayrton San-
na, 2.1 60 — 325-0746 — 470 lugares) —
Lobo: .16h, 18h30, 21 h.

ART-FASHION MAU 1 — (Estrada da Gávea.
899 — 322-1258 — 164 lugares) — The
Flintstones — O filme: 1 6h10, 18h. O jor-
nal: 20h, 22h10.

ART-FASHION MAU 2 — (Estrada da Gávea.
899 — 322-1258 — 356 lugares) — Mo-
rango e chocolate: 15h40, 17h50, 20h,
22h10.

ART-FASHION MAU 3 — (Estrada da Gávea,
899 — 322-1258 — 326 lugares) — Oua-
tro casamentos e um funeral: 15h, 17h20,
19h40, 22h.

ART-FASHION MAU 4 — (Estrada da Gávea.
899 — 322-1258 — 192 lugares) — Lobo:
17h20, 1 9h40, 22h.

BARRA-1 — (Av. das Américas, 4.666 —
325-6487 — 258 lugares) — O fantasma
da máquina: 16h, 17h50. 19h40, 21 h30.

BARRA-2 — (Av. das Américas. 4.666 —
325-6487 — 264 lugares) — Um tira da
pesada 3:15h30, 17h30, 19h30, 21 h30.

BARRA-1 — (Av. das Américas, 4.666 —
325-6487 — 415 lugares) — Velocidade
máxima: 15h. 17h10, 19h20, 21 h30.

CINE OAVEA — (Rua Marquês de São Vi-
cente, 52 — 274-4532 — 450 lugares) —
Esse mundo é dos chatos: 16h30, 18h20,
20h10, 22h.

ILHA PLAZA1 — (Av. Maestro Paulo e Silva,
400/158 — 462-3413 — 255 lugares) —
Minha vida: 16h40, 18h50, 21 h.

ILHA PLAZA 2 — (Av. Maestro Paulo e Silva,
400/1 58 — 462-3407 — 255 lugares) —
Velocidade máxima: 14h30,16h40,18h50,
21 h.

NORTE SHOPPING 1 - (Av. Suburbana.
5.474 — 592-9430 — 240 lugares) —
Velocidade máxima: 15h, 17h, 19h, 21 h.

NORTE SHOPPING 2 - (Av. Suburbana.
5.474 — 592-9430 — 240 lugares) — ORei Leão: 15h45. 17h30. 19h15. 21 h. (du-blado).

RIO SUL 1 — (Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401542-1098 — 160 lugares) — Velocida-
de máxima: 14h, 16h10. 18h20, 20h30.

RIO SUL 2 — (Rua Lauro Muller. 116/Lj. 401542-1098 — 209 lugares) — Veiocida-
de máxima: 15h, 17h10. 19h20. 21 h30.

RIO SUL 3 — (Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401542-1098 — 151 lugares) — O rei leão:
14h40, 16h25, 18h10 (dublado) e 19h55.
21h40 (legendado).

RIO SUL 4 — (Rua Lauro Muller. 116/Lj. 401542-1098 — 156 lugares) — Maverick:
14h30,16h50, 19h10, 21H30.

VIA PARQUB 1 — (Av. Ayrton Senna, 3.000385-0261 — 290 lugares) — Minha
vida: 14h50,17h, 19h10. 21 h20.

VIA PARQUE 2 — (Av. Ayrton Senna, 3.000385-0261 — 340 lugares) — O rei leão:
15h45,17h30 (dublado) e 19h15, 21 h (le-
gendado).

VIA PARQUE 3 — (Av. Ayrton Senna. 3.000385-0261 — 340 lugares) — Velocida-
de máxima: 14h50, 17h. 19h10, 21 h20.

VIA PARQUE 4 — (Av. Ayrton Senna. 3.000385-0261 — 340 lugares) — Um tira da
pesada 3: 16h30,17h30, 19h30, 21 h30.

VIA PARQUK 5 — (Av. Ayrton Senna, 3.000385-0261 — 340 lugores) — Velocida-
de máxima: 16h40, 18h50, 21 h.

VIA PARQUE 6 — (Av. Ayrton Senna, 3.000385-0261 — 290 lugares) — Com méri-
to: 16h, 17h50,19h40, 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) — Quatro casamentos e um funeral:
14h, 16h20, 18h40, 21 h.

CONDOR COPACABANA — (Rua Figueiredo
Magalhães, 286 — 255-2610 — 1.043 lu-
gares) — Um tira da pesada 3: 14h, 16h,
18h, 20h, 22h.

COPACABANA— (Av. N.S. Copacabana,
801 — 255-0953 — 712 lugares) — O
fantasma da máquina: 16h, 17h50, 19h40,
21 h30.

ESTAÇÃO CINEMA-1 — (Av. Prado Júnior.
281 — 541 -2189 — 403 lugares) — Mo-
rango e chocolate: 15h30, 17h30, 19h30,
21h30.

NOVO JÓIA— (Av. N.S. Copacabana, 680 —
95 lugares) — A casa dos espíritos: 16h,
18h30. 21 h.

RICAMAR — (Av. N.S. Copacabana, 360 —
255-4491 — 600 lugares) — Maverick:
16h. 18h15, 20h30.

ROXY 1 — (Av. N.S. Copacabana, 945 —
236-6246 — 400 lugares) — Velocidade
máxima: 16h. 17h10, 19h20. 21 h30.

ROXY 2 — (Av. N.S. Copacabana, 945 —
236-6245 — 400 lugares) — O rei leão:
1 5h45, 17h30. (dublado). Minha vida:
19h20. 21 h30.

ROXY 3 — (Av. N.S. Copacabana, 945 —
236-6245 — 300 lugares) — Com mérito:16h, 17h50, 1 9h40. 21 h30.

STAR-COPACABANA — (Rua Barata Ribeiro.
502/C — 256-4588 — 411 lugares) —
Quatro casamentos e um funerah 15h20.
17h30. 1 9h40. 21h50.

PERTO DE VOCE

IPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MENDES — (Rua Joana Angélica,
63 — 267-7295 — 99 lugares) — Diário
roubado: 16h, 18h, 20h, 22h.

CINECLUBE LAURA ALVIM — (Av. Vieira
Souto, 176 — 267-1647 — 77 lugares) —
Ver Mostra

LEBLON-1 — (Av. Ataulfo de Paiva, 391 —»
239-5048 — 714 lugares) — Velocidade
máxima: 15h, 1 7h10, 19h20, 21 h30.

LEBLON-2 — (Av. Ataulfo da Paiva. 391 —
239-5048 — 300 lugares) — Com mérito:
16h, 17h50, 19h40, 21h30.

STAR-IPANEMA — (Rua Visconde de Pirojá,
371 — 521 -4690 — 412 lugares) — Lobo:
15h, 17h20, 19h40, 22h.

BOTAFOGO
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 2 — (Rua Volun-
tórios da Pátria, 88 — 537-1112 — 49
lugares) — A igualdade é branca: 16h,
17h50, 19h40, 21 h30. Hoje, não serão exi-
bidas as duas últimas sessões.

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 3 — (Rua Volun-
tários da Pátria. 88 — 537-1112 — 86
lugares) — Diário roubado: 16h, 18h, 20h,
22h.

CATETE/FLAMENGO
BELAS-ARTES CATETE — (Rua do Catete,
228 — 205-71 94 — 180 lugares) — Qua-
tro casamentos e um funeral: 14h, 16h20,
18h40, 21 h.

ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA — (Rua do
Catete, 153 — 245-5477 — 89 lugares) —
Baraka — Um mundo além das palavras:15h. O bebê santo de Macon: 16h40. A
causa secreta: 18h40. Amor e restos huma-
nos: 20h20.

ESTAÇÃO PAISSANDU — (Rua Senador Ver-
gueiro, 35 — 265-4653 — 450 lugares) —
Lobo: 14h40, 17h, 19h20. 21h40.

LARGO DO MACHADO 1 — (Largo do Macha-
do, 29 — 205-6842 — 835 lugares) — Um
tira da pesada 3: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

LARGO DO MACHADO 2 — (Largo do Macha-
do. 29 — 205-6842 — 419 lugares) —
Morango e chocolate: 14h30, 16h40.
18h50. 21 h.

SÃO LUIZ 1 — (Rua do Catete. 307 — 285-
2296 — 455 lugares) — O fantasma da
máquina: 16h, 17h50, 19h40, 21h30.

SÃO LUIZ 2 — (Rua do Catete, 307 — 285-2296 — 499 lugares) — Velocidade máxi-
ma: 15h, 17h10. 19H20, 21h30.

CENTRO
METRO BOAVISTA — (Rua do Passeio, 62 —
240-1291 — 952 lugares) — Um tira da
pesada 3: 13h. 15h. 17h, 19h. 21 h.

ODEON — fPraça Mahatma Gandhi. 2

220-3835 — 951 lugares) — Velocidade
máxima: 14h, 16h10.18h20, 20h30.

PALÁCIO-1 — (Rua do Passeio. 40 — 240-
6541 — 1.001 lugares) — O fantasma da
máquina: 13h40, 15h30, 17h20, 19h10,
21 h.

PALÁCIO-2 — (Rua do Passeio, 40 — 240-
6541 — 304 lugares) — 0 rei leão: 14h,
15h45, 17h30, 19h15, 21 h. (dublado).

PATHÈ — (Praça Floriano, 45 — 220-3135— 671 lugares) — Lobo: 1 2h, 1 4h 1 5,
16H30,18h45, 21 h.

TIJUCA
AMÉRICA— (Rua Conde de Bonfim, 334 —
264-4246 — 956 lugares) — Velocidade
máxima: 14h30, 16h40,18h50, 21 h.

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) — Mo-
rango e chocolate: 15h, 17h, 19h, 21 h.

CARIOCA — (Rua Conde de Bonfim, 338 —
228-81 78 — 1.119 lugares) — Com méri-
to: 16h, 1 7h50, 19h40. 21h30.

TIJUCA-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) — O rei leão.
15h45.17h30 (dublado) e 19h15. 21 h (le-
gendado).

MEIER
ART-MÉIER — (Rua Silva Rabelo. 20 — 249-
4544 — 845 lugares) — Üm tira da pesada
3:15h, 17b, 19h. 21 h.

PARATODOS — (Rua Arquias Cordeiro, 350
— 281 -3628 — 830 lugares) — Lobo: 1 5h.
17h, 19h. 21 h.

OLARIA

•O
li

leão: 1 5h45, 17h30, 19h15, 21 h (dubla-
d°). ?

MADUREIRA-2 — (tlua Dagmar da Fonseca,
54-460-1338 — 739 lugares) — Um tira
da pesada 3: 15h, 17h, 19h, 21 h.

MAOUREIRA-3 — (Rua João Vicente, 15 — .
369-7732 — 480 lugares) — Velocidade -*
máxima: 14h30, 16h40. 18h50. 21 h. I'

CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE — (Rua Campo Grande,

880 — 394-4452 — 1.300 lugares) — ^Velocidade máxima: 15h, 17h, 19h, 21 h. ^
.CISNE II — (Rua Campo Grande, 200 —Z+'

394-1758 — Drive-in) — Relações inde-3*,
centes: 18h, 21 h. Inteção de matar: 20h.

NITERÓI I
717-8080 — 528 lugores) -
dos chatos: 17h20, 1 9h10. 21 h.

OLARIA — (Rua Uranos, 1 474 — 230-2666
887 lugares) — O Rei Leão: 15h45,

17h30, 1 9h15, 21 h.

MAPUREIRA/JACAREPA-
GUA
ART-MADUREIRA 1 — (Shopping Center de

Madureira — 390-1827 — 1.025 lugares)
Lobo: 16h20. 18h40. 21 h.

ART-MADUREIRA 2 — (Shopping Center de
Maduroira — 390-1827 — 288 lugares)
O fantasma da máquina: 15h40. 17h30.
19h20, 21 h10.

CISNE I — (Av. Geremário Dantas, 1.207 —
392-2860 — 800 lugares) — O rei leão:
16h, 17h30,19h30, 21 h.

MADURE1RA-1 — (Rua Dagmar da Fonseca,
54 ¦ 450 1338 — 586 lugares) - O rei

- Esse mundo

ART-PLAZA 1 — (Rua XV de Novembro. 8 —^
718-6769 — 260 lugares) — Lobo: 16h;$^
18h30. 21 h. ;¦&

ART-PLAZA 2 — (Rua XV de Novembro, 8 — $718-6769 — 270 lugares) — Morango
chocolate: 16h50, 19h, 21 h10.

CENTER — (Rua Coronel Moreira César, 26^.^711 -6909 — 315 lugares) — Minha ^vida: 16h40, 18h50. 21 h. Si
CENTRAL — (Rua Visconde do Rio Branco.fWl
455 — 717-0367 — 807 lugares) — O rei Jy.leão: 1 5h45, 17h30, 19h1 5. 21 h. (dubla-^-ído). g:

ESTAÇÃO ICARAÍ — (Rua Coronel Moreira -ij
César, 211/153-610-3549 — 171 luga-^fj
res) — O mágico de Oz: 15h, 17h. A igual-'<*K
dade é branca: 19h10, 21 h

>;ICARAÍ —(Praia de Icarai, 161 -717-0120>.
852 lugares) — Velocidade máxima

14h30, 16h40, 18h50, 21 h.
NITERÓI — (Rua Visconde do Rio Branco."2

375 — 719-9322 — 1.398 lugares) — '.2*
Velocidade máxima: 14h30, 16h40, 18h50.tíír,
21 h. '¦;<

*NITERÓI SHOPPING 1 — (Rua da Conceição.-^
188/324 — 717-9655 — 100 lugaros) —
O fantasma da máquina 15h20, 17h10..%
19h. 20h50. ' $

NITERÓI SHOPPING 2 — (Rua da Conceição,W
188/324 — 717-9655 — 132 lugares) — Isffl
Um tira da pesada 3: 14h50, 16h50, 18h50,'7yí
20h50. . -«

•>Tt
WINDSOR — (Rua Coronel Moreira César.*"»4

26 — 717-6289 — 501 lugares) — Lobolf,
14h. 1 6h20. 18h40. 21 *55

1
SAO GONÇALO
STAR-SAO GONÇALO — (Rua Dr Nilo Peça .•>'

nha, 56/70 — 713-4048 — 325 lugares) **;-Lobo^4h. 16h20. 18h40. 21 h

s
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; Foco sobre a fotografia 1
SBT 0 13li30 v'

f Exposicoes registram i 1 I®r Bluck. Com Phoebe Ca- : k, MfM<JkiW jjlWII ¦*¦-. ¦ ,

n°s^^.vilm s^^locan^o pa^ ^ ,mnon.« « ta 
^

oeste bravio e com eles segutram nuracao 
1h49m A coisa sou tao estra- destnuivas (March.).

|f rcnomados fotografos como Wl ex 
diretores fPcdro Vasauez Wal- outro SUporte", diz ele. Por isso, 0 A **C±c\\\Ac\ Ac\ ¦ , , , . , nha que pocle paracer Mas a unmo degnn:' g&gj

liam Henry Jackson, Timothy Sulli- fotografo esta exibindo uma insta- A reallCiaCie ^^ engra?ada.* »«. 1 «
ivs , van, Andrew Russel, uiarieton anos da Sala de Fotografia da Fu- lacao, onde se apropriou de outras omeiia Muti e Don Amc mfflvonffl6--do elds-;. yki
m Watkins e Camillus Fly, que parti- ^ fotografias e, num processo de im- dll lmageilS sico drama do suieiu, M

SreS m'meltor V*« • Fim° «*-totos P«a«o misto - meio gra.ura, *? j taM| 0 am j Z^ZSTS^ M
SK ."el'es para a estrada, no mellior ret0 e branc0, c ArauJ„, pal. ; , j feo promdc legal,• ; B„,acaD IhSIm i HO da csposa. As wjr- i'tSS

cspinto on the road, acabou resul- . • 
montagens coloridas de abstratas e oniricas "Nao I aberto o I Salao Finep de zar sous ncgocios ao ! sdes scguimcs, coni Ml

f# tando em registros de imagens-ico- Polaroid. Todos os trabalhos reve- nuldas. 
abstratas e omricas mo Fotojornalismo, no Espago pai moribundo. Mas r' ^!S ! Judy Garland, cm 54 W

|| ncs amcricanas: a construgao de es- |am cstilos pessoais, scm esquecer acredito no olhar lsento do fotogra- Cultural Finep (Praia do Flamcn- Scus pianos de vida M^VMot o«$or.' 1 V Barbra Streisand,
tradas de ferro, as campanhas da de apresentar inova?6es e transfer- fo. Num registro jornahstico, quan- go, 200). Sao 78 fotos feitas por nova Sao abalados j' hua. mm. i cm 76, tambeni nao • 

gj
IS Sctima Cavalaria, a constru?ao de ma?oes da fotografia. do ele escolhe uma fra?ao de segun- 56 profissionais do pais lnteiro pcla gravidez da filha Drama, Jovcm aspiran- : toram fciog* ? y 

Qg
if templos mormons, tudo que a fa- Firmo esta bastante preocupado do para fotografar uma imagem, jo^c^-i^de^lme^i 

Moura, "¦ ~— ^
brica de sonhos — Hollywood com as manipulates de imdgens eleja esta intervindo, mampulando com 

0'registro do sequestra do | FILMES DA TVA/ HBO ft\ fa

I, 

iria colocar nos seus filmes sobre que os fotografos da atualidade a imagem , observa. Para se ter cardeal D. Aloisio Lorscheider. . Vcm cm harmoniu. . Wk
nascimento da nagao. Um docu- vem fazendo. "A fotografia tem to- uma idem, a grande maiona de fo- Maurilio Clareto Costa, com AMBIQAQ MORTAL ESPOSAS— ; deles dcci-;;' §1;
mento historico que nao perde seu mado rumos que e preciso que se- tos produzidas na Copa do Mundo foto Infancia abanclonacla, ficou ~ 

22h30 Oe Scott *' 20h30 - Durapao 11i43m { dc sc scparar, o ouiip

valor estetico. A exposigao A foto- jam repensados. Forjar a realidade foi inserida diretamente no com- cm segundo, e Michel Filho, foto- Goldstein. Suspense,' »«i wh^'dc ! 2SvmS S
grafia e o Vclho Oeste e um filme 6 muit0 pengoso", avalia. putador. E a derrocada do negativo falo do JORNAL DO BRASIL, ; woody aiion com j mmo p^rcssor qUB sc
sem movimento. Estas preocupagoes, poreni, nao e o anuncio de uma nova era para com o tenia Anvstdo em Ipanema,  juiicac'Vc- ! |paixona pcla aluna

li Hanunavp a troit foi a onor- parecem afetar Zeka Araujo. "A fotografia, onde questoes eticas foi o terceiro. A mpstrafbi orga- 0h15-De John Clone ; wis. cua. mi. ; antccipa a eonrusao .• gi
tunidade que o Ibac criou para re- fotografia esta num momento de filosoficas serao mais importantes nizada pelo consagrado fotografo Michael Levine. Aventura. ; Drama. Dois casais vi- ¦ com l-arrow.

pistrar atraves de obras de seus tres sair do seu suporte rigido para um que esteticas. Walter Firmo. ¦ cotagoes: • ruim ? regular ?? bom otimo ???? excelente

m —: m

II tduottlva Olobo Manchete Bmdtirmnf f ggr i*®^lalM,3„ ' ||
ffik Tel. (021) 282-0012 i Tel. (021) 529-2857 j Tel. (021) 285-0033 j Tel. (021) 542-2132 ¦ Tel. (021) 589-0909 i ' :

HP^TW : Era uma vez... A vida. Dosonhos educali- |A horo da gra«?a. (5h30) : A horo do ronovat?ao carismatica. i Pu|avra viva. (6D58) j O dosportar da (6. Roligioso. (6h) v ;;Hino nacional brasilelro. (6hS0) ; Vos. Hojo: O pianola cdlula. (6h05) • Acrodito so qtJiaer. Variodades. (6h30) ; Dl6rlo rural. Notici^rio sobro o campo. j (6h30) : JV
palavra v,va* P'o^ama blbllco. (6h55) ; jolecurso 2° grau. Educalivo. (6h30) (6h30) : 1— —U\

" I t
H'tv-iS j ...... . ,-,u» i Hor^rlo Dolltioo. (7h) : Horario oloitoral. (7h) : Horariooloitoral. (7h)

^ Hor6rio eleltoral (7hj 1—wiHjtoral. 17h) : Horario eloitoral (7h) : Horario eleitoral (7h) p

SSS Telecureo 2° grau. Educativo. (8h) I 
" ~ 

...k,,! ~T ~ • , . . 0 ,. .ni% IOM Agenda. Inlormalivo. Com Loda Naglo. (8h) ; 0 dosportar da fo. Huligioso. (8h) f* :A
H*1 II O mundo da cifincia. Documontarlo. : Bom dla Brasil. Noticiario. (8h) Sossao^an'mada. |nlanliM8h) Dia a d|a. Variodados. (8h) p^rSj^l£UUiica_Ro^^ : Bom dia & cia. Infantil com Ellana (8h30) : : , "d

S-JJi ¦¦¦i (8h15) ; Bom dla Rio. Noticl^rio local. (8h30) Clubo 700. Rellgloso. (8h30) ; i__
t de manhfi. Informalivo. (8h30) • | —4— f' Edicao Br«'isil hojo. Noticiiirio (9h) '?*¦.* t

fH&gl Kjj Houreoa. EducQtlvo, Ho|o: O miiloniAIIco j TV colooso. Inlanlll. |0h) : Educop8o pola TV. Educalivo (9h) : Note o anoto. Vanodados (0H30)
J-Oftj mistorloso. (9n30) r
^••VTr. _ ^ Cozinha maravilhosa da Ofolia. Cullnd- j 

~ Programa 
S6rgio »>' ¦'-*

VwS Canta conto Infantil com Bia Bodran. ria. (10h30) Rosso crcr no amannfl. Roligioso. (10H) Mollandro. Infantil. (/ .JMij¦ "J 11 (lOh) Dudalogria infantil (I0h) Vamos falar com Deus Roligioso. Falando do vida Rollgtoso. (10h30) (iQh30) *•' J
Mestre, aquele que aprendo. Educativo : (ioh56)  : HPHf 

! d. JL.  
-n-. 

||mii France express. Revisla do atualidados so* cm CUSU A'.'i
iftiS bre a Franga (Mh30) I Jfgk V' ' .v'" • CNTmelO'dlo.Noticidrio.(i2h) : chanolin Ma: *;•*• ;&2%j
fi TOS i HMO)csporto 

n~ ~ j ^n=hy.„po|e^,=,^| j 
"**""¦ F^ 

i IHHHHH Na<?6es Unidas. Inlormalivo da O- : RJ TV. NoliciSrio local. (I2h45l j EdlpSo da torde. Noticlirio. (12h30) : csporto total, rjoiicmrio espo oui : Mapa da U(;So Esportos do ap^o (12h45) ^*$:NO(12h45) I" -y'\'if 'Zi*?* S8QB : Jornal hoje. Noticiario. (13h 15) Chaves. Infantil. (13h) ; Cino avontura. Filmo: Terra do intcmo. \
Irlii Vastibulando. Hole: Flsica, Hlstdrla noral, : Video show, com Miguel Falabolla oRena- : Esporte total Rio. (WhIB) | CNT music. Musical. (I3h) : Cinema om case. Hojo: Umtoscola multo i (m) ^

m£$ UiJJ 0u/m(MOu„auapL8UoS8.(13h, EgftJSltSi : B,t8;bone. Debate. (WW S Gent,do Rio. En.rovla.as, ()3h46) i
¦¦ Um §!
trWrFm InglAscomo na Am6rica. Aula do Ingl6s. : ,, ..... fj^l.fi'/Sy/ (14h) Valo a pona ver do novo. Rainha da suca- Osm6dicos SOrio M4h30) '' Os monstros I. S6rio. (14h45) • Mulhores. variodados. (I4n)

Onda viva — As alfabetizagfies no es- la. (14b 10) a' v!WBWj^p cola. Educativo. (14h30) ; ;  ¦¦¦ ; ' v
Heureca Ropriso f15h10) : finMfln Hn tnrrin Piimn r/.rcn wn ./orvi • ' PfOflrama Silvia Poppovio. Dobatos. Ho- : Casa da Angelica. Infantil com AngOllca. • Flashman. S6rio. (15h30)fcp!| U^U Cant^ contolnf aS Bia Bodran. j Sessflo da tardo. Filmo. Crno dc vor^o. : Cyborcop. Soriado. O5H30) j jo: &o dump mo ma/a(15h15) j fiShiS)

• 
 

c,r„. \ Supor mouse. Dosonho. (16h) ^ &'¦
jtM c hk, . um* in. IKA u •• MftKRW ; Patrine. Seriado. (16h) i Encontros imediatos. Variodades. (16H45) i : SSS°ri6h3oi i Turma do barulho. Dosonho. (I6H30) ^

¦¦¦jl Sem censura Debaloao vivo. (16h) : Os trapalhfies. Humoristico. (I6h55) . Winspector. Seriado. (16h30)  . Groisman. (ibnju) 
 ; py

SBSwm' "" • Parker Lewis. Serio. (17h) . ;• ¦'
IV'rUj Klriil • Escolinha do professor Raimundo. Hu-« : Clube da crianca. Infantil com Angelica : Supermarket. Gamo show. (17h15) : enp trip. Musfcai. (ijn) : Aqui agora Jornalistico. (17h30) : Jornada nas estrolas. Sono. (1/Ii30) fT > .*

i n'oristiCQ comandado por Chlco Anysio ; (I7h) \ Fa'xa especial do esporte. (17h45) ; Batman. S6no. (17h45)  jh ^

j Tropicalionte. Novola de Walter NogrSo. • Agrojornal. Moticiirio sobro o campo. : Tudo por brinquedo. Infantil com Mariano. TJ Brasil. Noticiiirio. (18h5b) : Informo Rio. Noticiario local, f 18h30) j
|a||UI Seise meia. Informativo. (18h30) • (1Qh) I 08h30) ........ ,,.hW, : (18h15)• A viagom. Novola da Ivani Ribeiro. (18h50) • Rede cidade. Noticiario. (18h38) —— n v,!

 -4— -i —; 
iv •

' 1 1 M I, HIMU : Jornal da Record. Noticiario. (19(1) ;_ ¦>-
Um salto para o futuro. Hojo: Attabollza- I RJ TV. Noticiirio. (19h45) t .|H : Jornal Bandeirantos. Noticiario.(lOhlH ; : £ramo.se,». Novola. (1DM0I %'3:K^rJ ¦¦¦¦ fio nah) : Jornal nacional. Nollciarlo^JQhSS) : 74.5 • Umaonda no or. Novola. (I9h30| p
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B/ROTEIROJORNAL DO BRASIL

RENATO LEMOS
UMA ESCOLA MUITO

ESPECIAL... PARA
MULHERES

SBT O |3li30Duração 1h27m
(Privalc school) de Noel
Black. Com Phocbc Ca-
les, Mathew Modinc c
Sylvia Kristcl. EUA.
1983.
Comédia. Garotão se
mete em escola cxclu-
siva para moças
achando qae vai se
dar bem. Mas não c
muito beni recebido.
Veiculo rasteiro para
uma enfileirada de si-
tuações maliciosas,
que não deixa nenhu-
ma beata corada. Lu
Kristcl c professora
de educação sexual.
Uma tia bacaninha
toda a vida. *

j Exposições registram

\ transformações de

^ estilo na atividade
PAULO REIS

i\ fotografia nos seus priraórdios
não escapou da língua ferina e
amarga do poeta Charles Baudelai-
re: "A arte é uma atividade espiri-
tual que não poderia ser substituída
por um meio mecânico". Sua tese,
logo adotada pelos simbolistas, era
contemporânea dos experimentos
de Felix Nadar e Jules Marey, pri-
meiros fotógrafos da Europa. Pas-
sados mais 150 anos — seu surgi-
mento data de 1839 —, a fotografia
ultrapassou os limites impostos à
sua técnica e é recebida com status
de arte. Duas exposições, atual-
mente em exibição na cidade, ilus-
tram as suas transformações. A fo¦
tografia e o Velho Oeste, que esta
nas galerias Ibeu de Copacabana e
Madureira, revela o início do foto-
jornalismo americano; Hommage à
trois, com trabalhos de Pedro Vas-
quez, Walter Firmo e Zeca Araújo,
que ocupa o Salão Drummond de
Andrade do Palácio Gustavo Ca-
panema, no Centro, mostra os ru-
mos que a atividade vem tomando.

A fotografia e o Velho Oeste
americanos atingiram a maioridade
juntos. Entre 1850 e 60 os america-
nos estavam se deslocando para o
oeste bravio e com eles seguiram
renomados fotógrafos como Wil-
liam Henry Jackson, Timothy Sulli-
van, Andrevv Russel, Charleton
Watkins e Camillus Fly, que parti-
ram com as caravanas. A saída dos
ateliês para a estrada, no melhor
espírito on tlie road, acabou resul-
tando em registros de imagens-íco-
nes americanas: a construção de es-
tradas de ferro, as campanhas da
Sétima Cavalaria, a construção de
templos mórmons, tudo que a fá-
brica de sonhos — Hollywood —

iria colocar nos seus filmes sobre o
nascimento da nação. Um docu-
mento histórico que não perde seu
valor estético. A exposição A foto-
grafia e o Velho Oeste é um filme
sem movimento.

Já Hommage à trois foi a opor-
Umidade que o Ibac criou para re-
gistrar, através de obras de seus três

Globo O 15h
Duração 1h34m

(Summcr school) de Carl
Rciner. Com Mark liar-
mon! Kristie Alley, Robin
Thomas e Dean Canícron.
EUA, 1987.
Comédia. Professor de
edução física tem que
cancelar férias para
ensinar inglês a alu-
nos-problema. Rciner
trabalha melhor com
o humor inconstante
do Martin. Vide
Cliente morto não pa-

te ao cstrelato (Gay-.,.:
nor) casa-se com as- ¦
Iro com tendências
destrutivas (Marcli).
Mas a união degrin- "

gola com o crescente
sucesso da atriz. Pri-
meira versão do clás-
sico drama do sujeito,
que não conseguiu
conviver com o sucesV"
so da esposa. As ver-
sòes seguintes, com
.ludy Garland, cm 54
e Barbra Streisand,
em 76, também não
fizeram leio. ? * ?

solteira. Stalonne pu-
Ia o muro e emplaca
comedia de costumes.
A coisa soa tão estra-
nha que pode paracer
engraçada. ?

Ponte no Colorado: ahtstóna americana através de imagens memoráveis esta no Ibeu
Globo O 22h30
Duração1h49m

(Oscar) de John Landis.
Com Sylvester Stallone,
Ornella Muti e Don Ame-
clie. EUA. 1991.
Comédia casadoira. Ma-
fioso promete legali-
zar seus negócios ao
pai moribundo. Mas
seus planos de vida
nova são abalados
pela gravidez da filha

A realidade
outro suporte", diz ele. Por isso, o
fotógrafo está exibindo uma insta-
lação, onde se apropriou de outras
fotografias e, num processo de im-
pressão misto — meio gravura,
meio revelação —, gerou imagens
fluidas, abstratas e oníricas. "Não

acredito no olhar isento do fotógra-
fo. Num registro jornalístico, quan-
do ele escolhe uma fração de segun-
do para fotografar uma imagem,
ele já está intervindo, manipulando
a imagem", observa. Para se ter
uma idéia, a grande maioria de fo-
tos produzidas na Copa do Mundo
foi inserida diretamente no com-
putador. É a derrocada do negativo
e o anúncio de uma nova era para a
fotografia, onde questões éticas e
filosóficas serão mais importantes
que estéticas.

ex-diretores (Pedro Vasquez, Wal-
ter Firmo e Zeka Araújo), os 15
anos da Sala de Fotografia da Fu-
narte.

Vasquez e Firmo exibem fotos
em preto e branco, e Araújo, pai-
néis com montagens coloridas de
Polaroid. Todos os trabalhos reve-
Iam estilos pessoais, sem esquecer
de apresentar inovações c transfor-
maçòes da fotografia.

Firmo está bastante preocupado
com as manipulações de imagens
que os fotógrafos da atualidade
vêm fazendo. "A fotografia tem to-
mado rumos que é preciso que se-
jam repensados. Forjar a realidade
e muito perigoso", avalia.

Estas preocupações, porém, não

parecem afetar Zeka Araújo. "A

fotografia esta num momento de
sair do seu suporte rígido para um

NASCE UMA ESTRELA

Manchete O 22h30
Duração 1h51m»t a próxima sexta-feira, será

\ aberto o Io Salão Finep de
11 Fotojornalismo, no Espaço
Cultural Finep (Praia do Flamen-
go, 200). São 78 fotos feitas por
56 profissionais do país inteiro. O
primeiro lugar coube ao cearense
João Carlos de Almeida Moura,
com o registro do seqüestro do
cardeal D. Aloísio Lorscheider.
Maurílio Clareto Costa, com a
foto Infância abandonada, ficou
em segundo, e Michel Filho, fotó-
grafo do JORNAL DO BRASIL,
com o tema Arrastão em Ipanema,
foi o terceiro. A mostra foi orga-
nizada pelo consagrado fotógrafo
Walter Firmo.

(A star is born) de Willium
Wellman. Com 1'rcderiq
March e Janet Guynor;
EUA, 19.14.
Drama, Jovem aspiran-

vem em harmonia.
Quando um deles deci-
de se separar, o outro
começa a reavaliar,, o
relacionamento. Aliou
como professor que so
apaixona pela aluna
antecipa a confusão
com l-arrow.

AMBIÇÃO MORTAL

22h30 - De Scott D.
Goldstein. Suspense.

VENENO DO ASFALTO

20h30 - Duração I Ii43m
(Husbands and wives) de
Woody Allen. Com
Woody Allen, Judy Davis,
Mia Farrow c Julictlc Lc-
wis. EUA, 1992.
Drama. Dois casais vi-

0h15 - De John Gleno
Michael Levine. Aventura,

¦ Cotações: • ruim ? regular ?? bom *?* ótimo excelente
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Tel. (021) 580-0313

CNT
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A hora da graça. (5h30)
Diário rural. Noticiário sobro o campo.
(6h30)

A hora do renovação carismática.
(6h30)

O dosportar do fé. Religioso (tíh)Palavra viva. (6h58)Era uma vez... A vida. Dosonhos oducati-vos. Hojo: O planola cólula. (6h05)Telecurao 2° grau. Educativo. (6h30)
Hino naoionol brasileiro. (6h50)Palavra viva. Programa bíblico. (6h55) Acredite so qüiser. Variedades. (61)30)

Horário oloitorol. (7h)Horário oloitorol. (7h)Horário político (7h)Horário eleitoral (7h)Horário eleitoral (7h)Ur.rArtn eleitoral. (7hlHorário eleitoral. (7ti)

Agenda Intormativo. Com Leda Naglo. (8I1)Bom dia & cia. Infantil com Ellana (8h30)Telecurao 2° grau. Educativo. (8h)O mundo da ciôncia. Documentário.
(8h15)É de manhã. Informativo. (8h30)

O despertar do fó. Religioso, (üh)Sessão animada Infantil. (8h)Clube 700. Religioso. (8h30)
H?» nraca. Rolinioso. (8li)Bom dia Brasil Noticiário. (8h)Bom dia Rio. Noticiário locai. (8h30) Dia a dia. Variedades. (8h)

Edição Brasil hojo. Noticiário (9h)Note o anoto. Variodados (9h30)Heureoa. Educativo. Hojo: O malomdllcom/storloso, (9h30) Educoçâo pola TV. Educativo (9h)TV colosso. Infantil. (Oh)
Cozinha maravilhosa da Ofélia. Cullná»ria. (10h30)Vamos falar com Deus. Rollgloso.
(10h56)

Programo SárgioMoliandro. Infantil.
(10h30)

Canta conto. Infantil com Bia Bedran.
(lOh)Mestre, aquele que aprende. Educativo.
(10h20)

Posso crcr no amanhã. Roligioso. (lOh)Falando de vida. Roligioso. (10h30)Dudolegria. Infantil. (10h)

Sylvia Kristcl
está no Cinema
cm casa

Chef Luncollotti. Culinária (11h45)Onda viva — As alfabetizações na es-
cola. Educativo. (11h10)France express. Revista do atualidados so-
bre a França. (11h30)

Cidade na TV. Variedades. (11h)Bem forte. Esporto e lazer. (11h45)Flash/Edição da manhã. Entrevistas.
(11h)

CNT meio-dia. Noticiário. (12h)Boletim velooldade máxima. FórmulaIndy. (I2h40)Mapa da ação. Esportes do ação. (12h45)
Chapolin.
Infantil. (12h30) Rio em noticias Noticiário. (12h)Rede Brasil. Noticiário. (12h)Rio noticias. Noticiário. (12h30)Nações Unidas. InformativoNU.(12h45)

Globo esporto Noticiário esportivo.
(12h30)RJ TV. Noticiário local. (12h45)

Acontece. Variedades. (12h)Esporte total. Noticiário esportivo. (12h30)Manchete esportiva. Noticiário. (12h)Edição da tarde. Noticiário. (12h30)
Chaves. Infantil. (13h)Cinema em casa. Hojo: Uma oscola multo
ospocial para mulhoros. (13h30)

Cine avontura. Filmo: Terra do Infamo.
(13h)Jornal hoje. Noticiário. (13h 15)

Video show. com Miguel Falabella o Rena-
ta Ceribelli. Entrevista com FIAvio Silylno,mostrando sua rocuporaçao apôs o acidento
Q3h40)

Esporte total Rio. (13h15)Gente do Rio. Entrevistas. (13h45) CNT music. Musical. (I3h)Vestlbulando. Hojo: Física, História gorai,Química o Língua portuguosa. (13h) Bato boca. Debuto. (13h)

Inglês como na América. Aula do inglês.
(14h)Onda viva — As alfabetizações na es-cola. Educativo. (14h30)

Mulheres. Variedados. (14h)Os monstros I. Serio. (14h45)Vale a pona ver do novo. Rainha da suca•ta. (14h 10) Os médicos. Sório. (14h30)
Supor Vicki Sério (15h)Flashman Série (15h30)Casa da Angélica. Infantil com Angélica.

(15h15)Programo Silvia Poppovlo. Debates Ho-
|o: Bsso ciúmo mo mata. (15h15)Heureca. Ropriso. (15h10)Canta conto. Infantil com Bia Bodran.

(Í5h30)
Sossão da tardo. Filmo: Curso do vorào.
(15h) Cyborcop. Soriado. (15h30)

Supor mouse. Desenho. (16h)Turma do barulho. Desenho. (I6h30)Programo livro. Variodados. Com Sérgio
Groisman (16h30)Patrine. Seriado. (16h)Winspector. Soriodo. (16h30) Encontros imediatos. Variedados (16h45)Sem censura Debato ao vivo. (16h) Os trapalhões. Humorístico. (16h55)

Parker Lowis. Série. (1 /h)Jornada nas estrolas. Série. (17li30)Clip trip. Musical. (17h)Batman. Sério. (17h45) Aqui agora Jornalístico. (17h30)Supermarkot. Gamo show. (17h 15)
Faixa especial do esporto. (17h45)Escolinha do professor Raimundo. Hu-moristico comandado por Chico Anysio.(17h30)

Clube da criança. Infantil com Angélica
(17h)

Informo Rio. Noticiário local. (18h30)Agrojornal. Moticiário sobro o campo.
(18h30)Rede cidade. Noticiário. (18h38)

Tudo por brinquedo. Infantil com Mariano.
(18h15) TJ Brasil. Noticiário. (18h5b)Tropicaliente. Novola do Walter Nográo.

(!8h)A viagorn Novela da Ivani Ribeiro. (18h50)Seis c meia. Informativo. (18h30)

Jornal da Rccord. Noticiário. (I9h)Éramos sois Novola (19h40)Jornal local. Noticiário. (I9h)74.5 • Uma onda no ar. Novola. (19h30) Jornal Bandeirantes. Noticiário. (19h15)Um salto para o futuro Hojo: Alfabotúa¦çdo. (19h) RJ TV. Noticiário. (19h45)Jornal nacional. Noticiário. (19H55)
Machino mnn. Sório (20h)Horário eleitoral (20h30)Jornal visuai informativo para o dc-ficientoauditivo (20h)Minissério internacional Hojo: Esportopor osporto (20h05)Horário eleitoral. (20h30)  

Um amor de familia Serio. Hojo. Flguri•nhas o bonecas. (20h)Horário eleitoral. (20h30)
CNT Rio Noticiário local (20h15)Horário eleitoral. (20h30) Horário eleitoral (20h30)Horário oloitoral. (20h30)Horário eleitoral. (20h30)

A rovanche. Novela (21h30)Pátria minha.Novela deGilberto Braga.
(21h30)

Jornal do
Manchete.
Noticiário. (21h30)

Aqui'agoro. Jornalístico. (21h30)CNT jornal. Noticiário. Apresentação doLeila Richers. (2th30)Faixo nobre do esporte. Hoje: Apito final
(21h30)Rede Brasil — noite. Noticiário. (21h30)
Debate entre os
convidados a governa-
dor. Ao vivo. (22h30)

Sete no pique. (22h30)Primeira classe.
Filmo: Nasço umaostrola. (22h30) ' f

Fiedericb HPw^acT-- jMarch está cm KWP»' J
Nasce uma
estrela Hm_3^ELJI

Momento econômico. Noticiário oconô-mico. (0h30)Segunda edição. Jornalístico (0h45)

Éramos seis. Novola. (22h30)Tela quente. Filme:
Minha filha quer casar.
(22h30)

Clodovil abre o jogo. Entrevistas. (22h15)Jornal do amanhã. Jornalístico. Apresen-tação de Vera Barroso. (22h)
25J hora. Debatei, ao vivo (23h30)Ornella Muti:

Minha filha
quer casar

Hebe. Variedades (23h)Marcello
Alencar está no
debate dos
candidatos ao
governo do Rio

Fogo cruzado Dobatos. (23h30)

Jô Soares onzo o meia Entrevista:
(0h30)Jornal da Globo especial Noticiário.

(0h30)Encorromonto (Oh)
Jornal do SBT. Noticiário. (1h45)
Perfil. Variedades. Apresentação de Otávio
Mesquita. (2h15)

Jornal da noite. Noticiário. (1h)
Flash. Entrevistas. (1h30)World news tonight. Jornalístico. (2h30)
Information. Vendas (3h)

Palavra do vida Religioso. (1h)João Kleber. Entrevistas. (1h)
Encontro de paz. (2h)

Concertos internacionais Hoje: Natasha:Natalia Makarova ospocial. (1h)Sessão comédia. Filme: O pocado mora aolado. (2h15)

Clip gospol. Religioso. (1h15)
Espaço renascer. Religioso. (2h15)
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a to que acompanha a caixa. Tem 
j VQIQ, 0 VClJlO j Disco \A

•ebuligSo que volta e meia os mstru- 
Jtembrode 1 Anr»tV*n nil Pirn dizia'era politicamente correto em ? My generation (1965) f||

jjiientos eram destruidos em meio KeUh 
^rL^mDri- ! 6DGF6110116110 SMb9 varies sentidos - o publico de ? Daddy Rolling Stone (1965) fA

-.balburdia sonora. Bern, a agonia 1978, por uma owaose ae compn ~L WMWM. WBWf wmrktock era uma massa de hi- PI The kids arc allrisht (1966) ' -•••3
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-para terminar. Pelos menos para os las mais xntas, a carreira do The ; M bad boy (cujos expoentes Stijjk 

Ssmica Delo simples fato de terem ^ 
#1

. aqueles que tiverem RS 95,00 no Who. Kenney Jones (ex-Faces) as- ; iU epoca foram sem duv.da ™do 
Uma fazenda, derrubado Disc0 M

bolso para comprar a caixa The sumiu as baquetas, mas como subs- ; Mick Jagger e Keith Jagger com aiaumas 
cercls e tornado acidos. :• ? I can see for miles (1967)

r.;'| Who — Thirty Years of Maximum tituir uma lenda. Dono de um po- ; suas prisoes por porte de drogas, de 
ma qualidade. Enquanto isso, ? Track records (jingle para a

R&B, que a PolyGram importou derde fogo so comparavel no rock ; orgias variadas e outras perturba- John Sinclair (escritor negro e ati- bateria Premier) fM
*11 chega as lojas esta semana. A gra- ao de Carl Palmer, Moon nao era ^oes da ordem publica), Pete Panther) estava U Magic bus (1968)

vadora confirm* a chegada de 500 so um muralha ntmica, mas o cor- , Townshend protagomzou vanas p^, 
por causa de um flagrante a Acid queen (WW) f®-v caixas e esta pronta para repor po fisico que dava consistency aos • shocking parties. A. pnmeira Ml 

de droeas foriado." n Pinball wizard(\%9) $$
fek estoque a qualquer momento. Para devaneios melodicos e hterarios de antologica— foi em 1965, num . _ , , n $ee me feel me (1969 ao vivo ill

setembro, a PolyGram promete Townshend. i clube chamado Railway Tavern, Em 16demaiode 1969,abanda U ,J ffi|

5H home-video, com imagens exclusi- Evidentemente, a caixa privile- j em Londres. Townshend partiu se apresentava no Fillmore East, mcdita)
•'^i vas da banda gia a era Moon, mesmo porque os j acidentalmente o bra?o de sua em San Francisco, quando um po- ojSC0 3

' Cnm \ ia tndicional qualidade discos classicos do The Who (My j guitarra e aproveitou 0 lance para licial a paisana subiu ao palco para j Q Baha 0 'Ri/ey 
(197 M

P' 1 nroducio a caixll traz quatro generation. The Who Sell Out, j destruir seu equipamento, no que Townshend ontem e hoje: interromper 0 show porque 0 pre- • 
? Bargain (1971) #91

S3 CDs aue reinem noventa faixas Tommy, Who's next e Quadroplie- | foi seguido com muito prazer por polcmicas e ate incendio dio ao lado estava em chamas. Pete ! n Behind blues eves (\91\) M
|a| que abrangem quase todos aspectos nto) foram todos sob seu reinado. ; Keith Moon. Ha quem diga que e Roger Daltrey deram-lhe uns ; ? Won 7 get fooled again (1971) «§§'J que au t, peter Towsnhend, que vaticinara i pioneirismo no quebra-quebra foi vista po itico Abbie Hoffman su-  : bi d n<yi-i\ k*-'
m da carrcira do quarteto. A memora- ^ My generatioM^0 morrer i do Yardbirds, mas isto e uma biu ao palco antes do The Who e puseram-no para fora. ; ? The real me (1973) ||
m biliae dedar agua na boca. convei- antCs de ficar velho", errou na pro- j questao para iniciados. para lembrar que, apesar da festa, Acabaram presos e tiveram que pa- |)jsc0 |p
M sas de estudio, papos com a plateia fecia: quem morreu foi Keith I Q polemic* famosa surgiu havia um grande sentido de trans- gar US$ 150 para serem liberados. Q //w? wck (,979) Mldos shows, gravagoes ao vivo amda Moon, que subiu ao ceu dos ro- | nQ de Woodstock (e esli forma?ao da sociedade em tudo 0 No fundo, quenam mesmo era to- Q ^ aQ vjvo) |#j
g ineditas, os grandes sucessos de ca- queiros e e cultuado como um fu- i registrada na caixa), quando 0 ati- que acontecia em Bethel. Foi vaia- car fogo no teatro... q Saturday's night allright {1991) ^
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Flora 11 Tristan, objeto d(>//^/e 

^lu 

las

Pwj ; trabalhadores. Os em Vaugirad, ci- tro n sonho de que a escritora George Sand —
'41 anos de vida de Flora foram dade proxima a Paris, em 1803, nos teresse. "Ela deixou seis hvros. previdencia O 

marido G OS uma sociedade com quem Flora tcntou competir V
! revisitados pelo filosofo Leandro tempos em que Napoleao Bonapar- Para mim 0 mais fascinante 01 para uma ep ca rjii snci'ilista 

alem como romancista, embora nao fos-
H ! iS(«3er, que larja dia 29, 4s 20h, te governava a Franta como pri- »•* France, um to maca- em que os opera- IllllOSa soculis.vaiem ^ 

caa a soa voca?5o _ Kria ^ {
fttff Ilfla'Livraria Argumento,abiografia meiro consul. Seu pai, 0 peruano bado que escreveu antes de mor- nos na ;itcrrOn/.<l\'UIIl rnnscientizacao assassinada por seu amante. As j;
¦H 'Flora Tristan, lima ridct lie muMr, Mariano de Tristan Moscoso, scr- rer, onde ja esta meio efllouqueci- nenhum ipo acabaralll contra 

as discri- dttas balas de revolver ficaram alo-
Mi ,„m palxto socialism (Relume Du- via ao exercito espauhol e costuma- da pcla dor mas manlem nma aCaDaraI" Uacoi 

impos- jadas perto de seu coracao para o ;"mara). O escritor Mario Vargas va receber o revolucionario Simon esperan<?a desvairada , relata tado. °^S°C' • C0l0Cand0-a nUITl mulheres resto da vida, e provocavam dores
JLlosa. grande nome da literatura Bolivar em sua casa. O pai morreu Konder. Um de seus hvros de ta ^ 

COnflitO entre por seus homens. violentas ate a sua morte. *
"dO Peru, tambem se debruQa sobre cedo e deixou sua mulher, Anne- maior repercussao na epoca foi auer cri 1 

vJrla "F imnossivel es- Um dia, em uma visita ao Hos-
% Vida de Flora - filha de pai Kerre, sem recursos para criar Flo- Union Ouvriere (Uniao Operana) hvro como uma Op^aO pela Vld creycr 

sobre pital de Bethleem, em Londres, co-

Si peruano -em seu novo romance e ra e o irmao Mariano P,o que mor- mTt 
mo femini- priVada e O SOIlhO hisl6ria do femi. nheeea um psicdtico que se dma j

Wm 'escreve na orclha do livro de Kon- reu aos anosde ,dade Em 811 a "ti 
, Ta 

"1 ""Fouemde- 
SOCiaUsta nismo sem falar Deus e alardeaya:-V,m llbertar a

sviy . P .. , jovem e bela francesa se casa com o Manijesto comwusta, ae Marx e no. c M"c"'  pm Flora Tris- mulher da condigao de escrava do
mm : der: "Foi uma feminista quando gravurista Andre-Fran?ois Chazal, Engels, foi de dois mil exemplares fendeu Flora foi tafll'"' 

acrescenta o filofo A rer- homem. Vim libertar o pobre da';%rmo ainda nem existia." com quem teve tres lilhos. A cacula e Qu'est-cc que la propriety de Marx, que nem chegou a conhece- ' 
^^com seu ex-marido condi?ao de escravo do rico." Para ^

A crise do socialismo levou Aline-Marie foi mae do pintor Paul Proudhon, apenas 500). "Na epo- la , lembra Konder. Flora, aquela era a linguagem de
"filosofo a investigar a vida de Flora Gauguin. ca foi um sucesso, mas nao deu Os filhos e o marido que a ater- termmou com uma en a lva e as Saint-Simon 

e Fourier, e a levaria a

^Tfistan. Ao reler a obra dos sociali- A a vida curiosidade de Flora certo. Ela propunha que cada tra- rorizavam, mesmo depois da sepa- sassinato. laza a enu com ois reQetjr x pessoas — como ela —

' tas utopicos — termo depreciativo levava a ler tudo o que lhe caia balhador frances desse um dia de ra^ao, mantinham Flora em per- tiros na Rua o ac. t noticia ^ue se acjjantavam ao seu tempo, 
^

Para os proprios militantes da epo- nas miios. Logo as ideias socialis- seu salario para a cria?ao do Pala- manente conflito: de um lado os repercutiu em Paris no mesmo ia, acabavam sendo consideradas nia-

^4^ ca — Henri de Saint-Simon, Char- tas comegaram a despertar seu in- cio dos Operarios, um sistema problemas da vida pnvada e de ou- mas eorma istorci a. lzia-se lucas. s
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Flora Tristan

\0 som e o vigor do The Who ressurgem em

jcaixa importada com CDs remasterizados

MARCUSVERAS

¦ ¦ UEM? E só perguntar para
A. ¦ quem tem mais de 30 anos
''•y^ 

que a resposta virá na pon-
, M ta da língua: The Who, a

lendária banda inglesa que
marcou èpoclí nos anos 70 a bordo
'át-singles esfuziantes e álbuns vigo^
rosos. Isso para não falar das apre-
Citações ao vivo, onde era tal a
•ebulição que volta e meia os instru-
fjiientos eram destruídos em meio à
.balbúrdia sonora. Bem, a agonia
dos fãs brasileiros do The Who está

: para terminar. Pelos menos para
aqueles que tiverem RS 95,00 no
bolso para comprar a caixa The
Who — Thirty Years of Maximum
R&B, que a PolyGram importou e
chega às lojas esta semana. A gra-
vadora confirma a chegada de 500
caixas e está pronta para repor o
estoque a qualquer momento. Para
setembro, a PolyGram promete o
home-vídeo, com imagens exclusi-
vas da banda.

Com a já tradicional qualidade
de produção, a caixa traz quatro
CDs que reúnem noventa faixas
que abrangem quase todos aspectos
da carreira do quarteto. A memora-
bilia é de dar água na boca: conver-
sas de estúdio, papos com a platéia
dos shows, gravações ao vivo ainda

• inéditas, os grandes sucessos de ca-
da LP remasterizados segundo a

de outros grupos da época, The Who protagonizou badernas sonoras memoráveis

Divulgação
do, o que valeu uma ácida (et por
cause...) observação de Towns-
hend, anos depois: "O 

que Abbie
dizia era politicamente correto em
vários sentidos — o público de
Woodstock era uma massa de hi-
pócritas pregando uma revolução
cósmica pelo simples fato de terem
ocupado uma fazenda, derrubado
algumas cercas e tomado ácidos
de má qualidade. Enquanto isso,
John Sinclair (escritor negro e ati-
vista do Black Panther) estava
preso por causa de um flagrante
de drogas forjado."

Em 16 de maio de 1969, a banda
se apresentava no Fillmore East,
em San Francisco, quando um po-
licial à paisana subiu ao palco para
interromper o show porque o pré-
dio ao lado estava em chamas. Pete
e Roger Daltrey deram-lhe uns
trancos e puseram-no para fora.
Acabaram presos e tiveram que pa-
gar US$ 150 para serem liberados.
No fundo, queriam mesmo era to-
car fogo no teatro...

Pete, o velho

encrenqueiro

Disco 1
My generalion (1965)
Daddy Rolling Stone (1965)
The kids are allright (1966)
Girl's eyes (1967, inédita)

Disco 2
I can seefor miles(\%l)
Track records (jingle para a

bateria Premier)
d Magic bus (1968)

Acid queen (1969)
Pinball wizard (1969)
See me. feel me (1969 ao vivo,

inédita)

Disco 3
Baba 0'Riley (197\)
Bargain (1971)
Behind blues eyes (1971)
Won 

't 
gel Jooíed again (1971)

The real me (1973)

Disco 4
Long live rock (1979)
My wife (1976, ao vivo)
Saturday 

's night allright (1991)

Townshend ontem e hoje:
polêmicas e ate incêndio

vista político Abbie Hoffman su-
biu ao palco antes do The Who
para lembrar que, apesar da festa,
havia um grande sentido de trans-
formação da sociedade em tudo o
que acontecia em Bethel. Foi vaia-

Leandro Konder biografa Flora Tristan, a

feminista francesa que abraçou o socialismo

¦êí™ê celina côrtes les-François Fourier e Robert
| Owen, Konder ficou impressionado

com as mulheres que entravam na
política por influência destas idéias.
"Flora foi a que mais me fascinou",
confessa o filósofo, que lança seu
16° livro e que já tem larga expe-,
riência em biografias. "Karl Marx

seu uso social, e Jean Paul Sartre

konder completa. Kon-
der já escreveu

sobre a vida de
Marx, de Georg
Lukacs, Walter
Benjamin, Franz

. Kafka e do Barão
de Itararé.

|T\/ Flore-Célesti-
j ne-Therèse-Hen-" • ,1 riette, que prefe-
/Jn| . riu assumir o

nome de Flora
QQjQQj Tristan, nasceu

em Vaugirad, ci-
dade próxima a Paris, em 1803, nos
tempos em que Napoleão Bonapar-
te governava a França como pri-
meiro cônsul. Seu pai, o peruano
Mariano de Tristan Moscoso, ser-
via ao exército espanhol e costuma-
va receber o revolucionário Simon
Bolivar em sua casa. O pai morreu
cedo e deixou sua mulher, Anne-

Á duzentos anos, o Mar-
I I quês de Sade anunciou
Xli uma lógica que se expan-
diu nas épocas que o sucederam:
"Se eu exploro o outro ser humano
no mercado ou no trabalho, em
fun^ào do intcicssc pceuniáiiorpof—
que não o exploraria na cama, em
função da minha
luxúria, sem
qualquer com- HgEflB
promisso ético? .
Este foi um dos

.-aspectos que cha- leandro
finaram a atenção'da francesa Flora MLr

Tristan, dona de
aguda sensibili- JH
dade, no final do , - Mrl
século passado. wáí
Mais do que isso.

•Essa intelectual. tíjrf
alfabetizada pela
jtiãe semi-analla- -'' "T ""

bbta, ligouadefe- .Ç--- ; - v
¦ sa-da causa femi-
nina à dos hBBHESh

j trabalhadores. Os
41 anos de vida de Flora foram

i révisitados pelo filósofo Leandro
í IÇpnder, que lança dia 29, às 20h,
! [rta' Livraria Argumento, a biografia'."Flora 

Tristan, uma vida de mulher,
uma paixão socialista (Relume Du-

'"Tnàrá). O escritor Mário Vargas
Llosa, grande nome da literatura

'. dú Peru, também se debruça sobre
"a" vida de Flora — filha de pai
péruano — em seu novo romance e

-escreve na orelha do livro de Kon-
der: "Foi uma feminista quando o

; <£rmo ainda nem existia."
A crise do socialismo levou o

^ filosofo a investigar a vida de Flora
-Tristan. Ao reler a obra dos sociali-

' tás utópicos — termo depreciativo

para os próprios militantes da épo-
ca — Henri de Saint-Simon, Char-

.,..¦1 •>.» ¦

teresse. "Ela deixou seis livros.
Para mim o mais fascinante foi
Tour de France, um diário inaca-
bado que escreveu antes de mor-
rer, onde já está meio enlouqueci-
da pela dor mas mantém uma
esperança desvairada", relata
Konder. Um de seus livros de
maior repercussão na época foi
Union Ouvrière (União Operária).
A primeira edição teve quatro mil
exemplares (a tiragem inicial do
Manifesto comunista, de Marx e
Engels, foi de dois mil exemplares
e Qu'est-ce que Ia proprieté, de
Proudhon, apenas 500). "Na épo-
ca foi um sucesso, mas não deu
certo. Ela propunha que cada tra-
balhador francês desse um dia de
seu salário para a criação do Palá-
cio dos Operários, um sistema

O marido e os

filhos a

aterrorizavam e

acabaram

colocando-a num

conflito entre a

opção pela vida

privada e o sonho

socialista

Pierre, sem recursos para criar Fio-
ra e o innão Mariano Pio, que mor-
reu aos 9 anos de idade. Em 1821 a
jovem e bela francesa se casa com o
gravurista André-François Chazal,
com quem teve três lilhos. A caçula
Aline-Marie foi mãe do pintor Paul
Gauguin.

A ávida curiosidade de Flora a
levava a ler tudo o que lhe caia
nas mãos. Logo as idéias socialis-
tas começaram a despertar seu in-
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