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publica, todas as terças-fei-
ras, o caderno Informática,

que vai falar de computa-
dores de forma simples e

objetiva. O novo caderno
vai dar dicas de como
comprar e como se relacio-
nar melhor com os equipa-
mentos. Terá colunas co-

mo Solucionática, para re-
solver todas as dúvidas dos

leitores. E vai mostrar ca-

sos de empresas e profis-
sionais que mudaram com
o uso de computadores.

Os maes são melhores que
os PCs? São mais caros?
Essas e outras dúvidas
podem ser tiradas na
primeira edição da coluna
"O mundo das maçãs", que
vai dar dicas e analisar as
novidades do Macintosh.
p*" 7" mm

Para um garoto de três anos
é fácil instalar disquetes e
fazer brincadeiras em um
computador. Há cursos
especializados em ensinar
crianças como Rafael (foto)
a ter contato com micros.
Pág.6 .

O CD-ROM é o
equipamento da moda no
mundo da informática.
Como fazer para instalar o
kit multimídia? Como ligar
seu computador com as
enciclopédias c programas
que misturam sons e
imagens de alta definição.
Conheça o caminho para
quem quer tirar vantagens
da nova tecnologia em
computadores. Pág.l
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Jj nima no Alto da Boa

Vista. Mar calmo, com
visibilidade de modera-

X da passando a boa.

"Os integrantes da equipe não devem
fazer campanha política", comentou
um assessor do ministro. O episódio
também repercutiu negativamente no
Palácio do Planalto, mas o presidente
Itamar Franco não vai interferir na

polêmica criada pelas declarações de
Gustavo Franco para não evidenciar
sua participação na sucessão presiden-
ciai. O líder do PT na Câmara, José
Fortunatti, enviou oficio ao ministro
Ricupero e ao presidente Itamar, pe-
dindo a demissão do diretor do BC. 0
PSDB considera o assunto um inciden-
te de campanha, já superado. (Página 2)

Fotos do satélite e mapas do tempo, página 17.

São Paulo — Carlos Goldgrub

Pauling defendia
idéias polêmicas

César Oltlclca
Arte sem
registro
A história da arte
brasileira produzida
após os anos 50 ainda
não chegou às
livrarias. Trabalhos
como a tese do
professor Ronaldo
Reis (foto), que analisa
os anos 80, estão fora
dos planos das
editoras. (Pág. 1)

MACINTOSH ENTREVISTA

O engenheiro Ivan Costa
Marques é professor de
informática da PUC e
participou ativamente da
criação da famigerada
Reserva de Mercado para
computadores. Ele acusa o
extinto SNI de acabar com
a pesquisa tecnológica no

país c acha que não
podemos ficar só
copiando. Pág. 12
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Ricupero 
quer 

equipe fora da eleição

Garotinho recorre a

lei contra Marcello
O candidato do PDT ao governo do

estado, Anthony Garotinho, entrou
com ação na Corregedoria Regional
Eleitoral contra o candidato do PSDB,
Marcello Alencar, por crime eleitoral.
No horário gratuito da TV, domingo e
ontem, Marcello afirmou que as contas
da gestão de Garotinho na prefeitura
de Campos não foram aprovadas,
quando na verdade ainda estão em exa-
me. Garotinho, citando a legislação
eleitoral, quer suspensão da propagan-
da de Marcello na televisão. (Pág. 8)

Câmara aprova

nos EUA nova

lei contra crime

0 presidente dos Estados Unidos, Bill
Clinton, conseguiu uma grande vitória
com a aprovação pela Câmara dos De-

putados da sua lei anticrime, que a pró-
pria Câmara rejeitara há ll dias. A
legislação, ainda a ser aprovada pelo Se-
nado, amplia a pena de morte para cri-
mes como assassinato durante roubo de
carro. Além disso, proíbe a venda de fuzis

^emetfaMdoras-e-deteRBina-a-condena-

ção automática a prisão perpétua dos
réus culpados três vezes de crimes violen-
tos. A lei prevê a contratação de 100 mil

policiais em seis anos, com investimentos
totais de US$ 30,2 bilhões. (Página 13)

Pistolas de

brinquedo são

retidas no Rio

0 juiz da 2a Vara da Infância e da
Adolescência, Siro Darlan, mandou re-
ter no Aeroporto Internacional do Rio
de Janeiro um lote de 408 pistolas de ar
comprimido, que ontem seriam libera-
das. Ao deferir liminar a favor do Minis-
tério Público, o juiz sustou a importação
e criticou a alfândega, que 

"tem demons-
trado incapacidade para impedir o in-
gresso no país de armas, de brinquedo ou
não". As pistolas foram compradas na
Tailândia e são equipadas com pente e
carregador de balas. O manual do brin-
quedo recomenda que ele não seja apon-
tado contra pessoas e animais. (Página 16)

O ministro da Fazenda, Rubens
Ricupero, quer os integrantes da
equipe econômica do Ministério da
Fazenda fora da campanha eleitoral.
Ricupero reagiu mal à divulgação dos
comentários do economista Gustavo
Franco, diretor de Assuntos Interna-
cionais do Banco Central, que em
declarações publicadas, sexta-feira

passada, pelo boletim de campanha
de Fernando Henrique Cardoso, do
PSDB, disse que o PT planeja 

"dar

calote" na dívida interna. No fim de
semana, o ministro telefonou para al:

guns'assessores para tratar do assunto.

Lula autografa a camiseta de uma fã num programa de TV

Lula se distancia de

movimento grevista
O candidato do PT à Presidência,

Luiz Inácio Lula da Silva, disse que
eventuais greves que ocorram até as
eleições de outubro "não terão qual-
quer ligação" com sua candidatura. A
Central Única dos Trabalhadores, com
fortes ligações políticas com o PT,
controla os poderosos sindicatos dos
petroleiros e bancários que têm dissí-
dio em setembro. Para Lula, no cn-
tanto, "nenhum líder é louco de ir
para a greve sem demonstrar que a cate-
goria tem perdas salariais". (Página 5)

Investimento

estrangeiro é

recorde em bolsa

A expansão dos investimentos estran-

geiros no país — cerca de US$ 1 bilhão
em 16 dias úteis deste mês — e a possibi-
lidade de vitória de Fernando Henrique
Cardoso ainda no primeiro turno das
eleições criam um clima de euforia no
mercado de ações. Ontem, a Bolsa de
São Paulo subiu 4,8%, com um total de
negócios de R$ 518,32 milhões e recorde
no volume de contratos negociados, o
maior desde 1986, auge do Plano Cruza-

-ifo—No Rio, a alta foi de 4,6%, com
movimento de 
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rniiírüESr-A-

cotação do dólar comercial recuou ontem
1,1%. (Negócios & Finanças, página 1)

Governo admite

adiar o tini do

cruzeiro real

A falta de troco deve prorrogar mais
uma vez a vigência do cruzeiro real, que
sairia de circulação em 30 de agosto. O
ministro da Fazenda, Rubens Ricupero,
afirmou que 

"gostaria de enterrar ou

queimar em praça pública o cruzeiro
real", mas justificou que 

"temos dc ter
espírito prático". As novas moedas,
com vários tamanhos e espessuras, cu-
nhadas em cobre, começarão a circular
apenas em Io de outubro, assim como a
moeda de 25 centavos. Enquanto isso, o
Banco Central está providenciando en-
tre 350 milhões e 400 milhões de moe-
das. (Negócios & Finanças, página 7)
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Agosto
Diária 23.08

Procuradoria

da República

denuncia bicho

A Procuradoria Geral da República
ofereceu denúncia — por contrabando e
corrupção ativa e passiva — contra 13
pessoas envolvidas com a máfia do bi-
cho, entre elas cinco bicheiros e três
integrantes da Policia Federal, dois deles
peritos que teriam emitido laudo falso
favorecendo o bicheiro Castor de Andra-
de durante inquérito sobre contrabando
de máquinas caça-níqueis. (Página 15)

; Relatório da Fifa

elogia brasileiros
Página 19

: Ministro fará o

que Cardoso quer
Página 2

r-.
Artilharia, desafio
de Valdir e Túlio
Dois artilheiros em potencial têm mais
um desafio na rodada de amanhã do
Brasileiro. Valdir, do Vasco, que não
esteve bem nos jogos iniciais, promete
marcar dois gols no Cruzeiro; e Túlio,
dn Botafogo, artilheiro do Campeonato,
còiii quatro gols, garante que fará mais
tini, no Atlético-MG. (Página 20)

URV (30.06)Salário Mínimo em RS.
•CR$ 2.750,00

64,79

Comercial (compra)Comercial (venda)..Paralelo (compra)...Paralelo (venda)Turismo (compra)...Turismo (venda)

RS 26,14
RS 26,14

Dados parciais

dão vitória ao

PRI no México

O Prêmio Nobel Linus Pauling
defendeu o uso da vitamina C contra o
câncer, doença que o matou no sábado,
aos 93 anos. Provocado pelos críticos
que afirmavam que isto não lhe
poupara o tumor de próstata, dizia:
"Enterrei os que me atacaram",
aludindo à sua longevidade. (Pág. 13)

Drácula pode ter

de dormir na rua
Drácula pode ficar sem casa. A
fortaleza que pertenceu ao príncipe
Vlad, da Romênia, precisa de reformas
urgentes. Vlad, personagem histórico
que defendeu a independência de seu
pais, era conhecido por sua crueldade.
Foi apelidado de Drácula, o filho do
diabo, e virou uma lenda. (Pág. 13)

Contrariando as expectativas, mas
confirmando a tradição, o Partido Re-
volucionário Institucional venceu as
eleições presidenciais de domingo no
México, segundo dados preliminares.
Apurados 30% dos votos, o candidato
do PRI, Ernesto Zedillo, proclamou
vitória com 47,93%. A oposição e ob-
servadores denunciaram irregularida-
des e convocaram protestos. (Pág. 12)

A polícia inglesa
descobriu que o
contrabando de CDs
falsificados,
consumidos em larga
escala no mercado
local, está ligado a
atividades terroristas,
servindo para
financiar a compra de
armas. (Pág. 7)
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O novo caderno 

'Informática' 

do

Ismar Ingber

Os maes são melhores que : O engenheiro Ivan Costa
os PCs? São mais caros? : Marques é professor de
Essas e outras düvidas : informática da PUC e
podem ser tiradas na : participou ativamente da
primeira edição da coluna | criação da famigerada
"O mundo das maçãs", que | Reserva de Mercado para
vai dar dicas e analisar as • computadores. Ele acusa o
novidades do Macintosh. • extinto SNI de acabar com
Pág. • a Pcsclu'sa tecnológica no

país c acha que não
. podemos ficar só

copiando. Pág. 12

Para um garoto de três anos
é fácil instalar disquetes e
fazer brincadeiras cm um
computador. Há cursos
especializados em ensinar
crianças como Rafael (foto)
a ter contato com micros.
Pág.6

O CD-ROM é o
equipamento da moda no
mundo da informática.
Como fazer para instalar o
kit multimídia? Como ligar
seu computador com as
enciclopédias c programas
que misturam sons e
imagens de alta definição.
Conheça o caminho para
quem quer tirar vantagens
da nova tecnologia em
computadores. Pág. 1

No Rio e cm Niterói,
céu claro a nublado.
Possibilidade de chuvas
esparsas. Temperatura
em declínio. Maxima re-
gistrada cm Bangu e mi-
nima no Alto da Boa
Vista. Mar calmo, com
visibilidade de modera-
da passando a boa.

Fotos do satélite e mapas do tempo, página 17.

Relatório da Fifa

elogia brasileiros
Página 19

São Paulo — Carlos Goldgrub

Ministro fará o

que Cardoso quer
Página 2

Artilharia, desafio
de Valdir e Túlio
Dois artilheiros em potencial têm mais
um desafio na rodada de amanhã do
Brasileiro. Valdir, do Vasco, que não
esteve bem nos jogos iniciais, promete
marcar dois gols no Cruzeiro; c Túlio,
do Botafogo, artilheiro do Campeonato,
com quatro gols. garante que fará mais
um. no Atlético-MG. (Página 20)

FauíSrígdef endia
idéias polêmicas
O Prêmio Nobel Linus Pauling
defendeu o uso da vitamina C contra o
câncer, doença que o matou no sábado,
aos 93 anos. Provocado pelos críticos
que afirmavam que isto não lhe
poupara o tumor de próstata, dizia:
"Enterrei os que me atacaram",
aludindo à sua longevidade. (Pág. 13)

Drácula pode ter

de dormir na rua
Drácula pode ficar sem casa. A
fortaleza que pertenceu ao príncipe
Vlad, da Romênia, precisa de reformas
urgentes. Vlad, personagem histórico
que defendeu a independência de seu
pais, era conhecido por sua crueldade.
Foi apelidado de Drácula. o filho do
diabo, e virou uma lenda. (Pág. 13)
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A partir de hoje o
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publica, todas as terças-fei-

ras, o caderno Informática,

que vai falar de computa-

dores de forma simples e

objetiva. O novo caderno

vai dar dicas de como

comprar e como se relacio-

nar melhor com os equipa-

mentos. Terá colunas co-

mo Solucionàtica, para re-

solver todas as dúvidas dos

leitores. E vai mostrar ca-

sos de empresas e profis-
sionais que mudaram com

o uso de computadores.

Ricupero 
quer 

equipe fora da eleição

Candidatos fazem

debate civilizado

O debate dos candidatos ao governo
do estado, transmitido pela Rede Ban-
deirantes das 22h30 de ontem até o
início da madrugada de hoje no Teatro
da UFF, em Niterói, transcorreu sem
brigas. A segurança foi o tema destaca-
do pelos oito candidatos como o mais
importante para o primeiro mês de
governo. O general Newton Cruz
(PSD/PPR) e Anthony Garotinho
(PDT), que quase se atracaram na
CNT, ate concordaram sobre como
tratar os meninos de rua. (Página 8)

Câmara aprova

nos EUA nova

lei contra crime

O presidente dos Estados Unidos, Bill
Clinton, conseguiu uma grande vitória
com a aprovação pela Câmara dos De-

putados da sua lei anticrime, que a pró-
pria Câmara rejeitara há 11 dias. A
legislação, ainda a ser aprovada pelo Se-
nado, amplia a pena de morte para cri-
mes como assassinato durante roubo de
carro. Além disso, proíbe a venda de fuzis
e metralhadoras e determina a condena-
ção automática a prisão perpétua dos
réus culpados três vezes de crimes violen-
tos. A lei prevê a contratação de 100 mil

O ministro da Fazenda, Rubens
Ricupero, quer os integrantes da
equipe econômica do Ministério da
Fazenda fora da campanha eleitoral.
Ricupero reagiu mal á divulgação dos
comentários do economista Gustavo
Franco, diretor de Assuntos Interna-
cionais do Banco Central, que em
declarações publicadas, sexta-feira

passada, pelo boletim de campanha
de Fernando Henrique Cardoso, do
PSDB, disse que o PT planeja 

"dar

calote" na dívida interna. No fim de
semana, o ministro telefonou para al-

guns assessores para tratar do assunto.

"Os integrantes da equipe não devem
fazer campanha política", comentou
um assessor do ministro. O episódio
também repercutiu negativamente no
Palácio do Planalto, mas o presidente
Itamar Franco não vai interferir na

polêmica criada pelas declarações de
Gustavo Franco para não evidenciar
sua participação na sucessão presiden-
ciai. O líder do PT na Câmara, José
Fortunatti, enviou oficio ao ministro
Ricupero e ao presidente Itamar, pe-
dindo a demissão do diretor do BC. O
PSDB considera o assunto um inciden-
te de campanha, já superado. (Página 2)

"^liciãtsimT^ei^nQ^onünyestimentos

totais de US$ 30,2 bilhões. (Página 13)

Pistolas de

brinquedo são

retidas no Rio

O juiz da 2a Vara da Infância e da
Adolescência, Siro Darlan, mandou re-
ter no Aeroporto Internacional do Rio
de Janeiro um lote de 408 pistolas de ar
comprimido, que ontem seriam libera-
das. Ao deferir liminar a favor do Minis-
tério Público, o juiz sustou a importação
e criticou a alfândega, que 

"tem demons-
trado incapacidade para impedir o in-
gresso no país de armas, de brinquedo ou
não".-As pistolas foram compradas na
Tailândia e são equipadas com pente e
carregador de balas. O manual do brin-
quedo recomenda que ele não seja apon-
tado contra pessoas e animais. (Página 16)

Dados parciais

dão vitória ao

PRI no México

Contrariando as expectativas, mas
confirmando a tradição, o Partido Re-
volucionário Institucional venceu as
eleições presidenciais de domingo no
México, segundo dados preliminares.
Apurados 30% dos votos, o candidato
do PRI, Ernesto Zedillo, proclamou
vitória com 47,93%. A oposição e ob-
servadores denunciaram irregularida-
des e convocaram protestos. (Pág. 12)

Si

A história da arte
brasileira produzida
após os anos 50 ainda
não chegou às
livrarias. Trabalhos
como a tese do
professor Ronaldo
Reis (foto
os
dos planos das
editoras. (Pág. 1)

do terror
A policia inglesa
descobriu que o
contrabando de CDs
falsificados,
consumidos em larga
escala no mercado
local, está ligado a
atividades terroristas,
servindo para
financiar a compra de
arnias. (Pág. 7)

Lula se distancia de

movimento grevista
O candidato do PT à Presidência,

Luiz Inácio Lula da Silva, disse que
eventuais greves que ocorram até as
eleições de outubro "não terão' qual- \
quer ligação" com sua candidatura. A
Central Única dos Trabalhadores, com
fortes ligações políticas com o PT,
controla os poderosos sindicatos dos
petroleiros e bancários que tem dissí-
dio em setembro. Para Lula, no cn-
tanto, "nenhum líder é louco de ir
para a greve sem demonstrar que a cate-
goria tem perdas salariais". (Página 5)

Investimento

estrangeiro é

recorde em bolsa

A expansão dos investimentos estran-

geiros no país — cerca de USS 1 bilhão
em 16 dias úteis deste mês — e a possibi-
lidade de vitória de Fernando Henrique
Cardoso ainda no primeiro turno das
eleições criam um clima de euforia no
mercado de ações. Ontem, a Bolsa de
São Paulo subiu 4,8%, com um total de
negócios de RS 518,32 milhões e recorde
no volume de contratos negociados, o
maior desde 1986, auge do Plano Cruza-
do. No Rio, a alta foi de 4,6%. com
movimento de RS 117,23 milhões. A
cotação do dólar comercial recuou ontem
1,1%. (Negócios & Finanças, página 1)

Governo admite

adiar o fim do

cruzeiro real

A falta de troco deve prorrogar mais
uma vez a vigência do cruzeiro real, que
sairia de circulação em 30 de agosto. O
ministro da Fazenda, Rubens Ricupero,
afirmou que 

"gostaria de enterrar ou

queimar em praça pública o cruzeiro
real", mas justificou que 

"temos de ter
espírito prático". As novas moedas,
com vários tamanhos e espessuras, cu-
nhadas em cobre, começarão a circular
apenas em Io de outubro, assim como a
moeda de 25 centavos. Enquanto isso, o
Banco Central está providenciando en-
tre 350 milhões e 400 milhões de rnoe-
das. (Negócios & Finanças, página 7)

Procuradoria

da República

denuncia bicho

A Procuradoria Geral da República
ofereceu denúncia — por contrabando e
corrupção ativa e passiva — contra 13
pessoas envolvidas com a máfia do bi-
cho, entre elas cinco bicheiros e três
integrantes da Polícia Federal, dois deles

peritos que teriam emitido laudo falso
favorecendo o bicheiro Castor de Andra-
de durante inquérito sobre contrabando
de máquinas caça-níqueis. (Página !5)
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/C7 Equipe econdmica acha que assessoria de ; J
—— /-^ imprensa de Cardoso falhou ao divulgar g§

COLUNA DO CASTELLO entrevista de Gustavo Franco ||

I MARCELO PONTES jfij

Ricupero pretende Declarasao 
de Franco irriUi Kimpero

Ifliioar reformats m 
Ministro Quer ftUQ 

a ecluipe economica se mantenha longe da campanha do tucano
lailycir r"lil BRASILIA — 0 ministro da Fa- ,, I"

s~\ ministro Rubens Ri- transmitindo numeros zenda, Rubens Ricupero, quer que | j PT (flier afastai* £
Ocuperonaochegoua rnemirosos p^neg^ 

}¦ diretor do BC E
receber um convite particu- aumento, ou a lsononna Cardoso a Presidencia ou que, peio jW 

'jPv *1*^
' lar, reservado, de Fernando dos servidores do Poder menos, evite declara?6es publicas. } JBf ^ "t'ei c'° ^ na ("iimara'
- Henrique Cardoso para Executivo. Ricupero nao Ele ficou irritado com a distribui- ! -JEr' deputado Jose Fortunati (RS),
' continuar no Ministerio da disse que iria pedir demis- ?fio, pela assessoria de imprensa do | 

- - J®** MB pediu atraves de oficio ao presi- 1
nn nrnvimn on win se n nresidente desie- candidate do PSDB, de uma entre- >/" . \m dente Itamar Franco e ao minis- mI Fazenda no proximo go- 

^o 
fmu^Mes^ vista do diretor de Assuntos Inter- W. - * * < tro da Fazenda, Rubens Ricupc- I

verno — se Fernando Hen- nasse cla™nte nacionais do Banco Central, Gus- HRr ro, a demissao do diretor de as- I
I rique realmente ganhar a tava mentindo. Mas nao tavo Franco, em que o economista jg SUntos internacionais do Banco |eleigao. tena outra alternativa a se- teria insinuado que o candidate do Central, Gustavo Franco. Na 1

. 0 convite foi publico. gum PT, Luiz Inacio Lulada S,lya, pla- K L Jl'f sexta-feira, o diretor insinuou, |
Por isso, nao passa, por en- 0 presidente ampliou neja ar um 

i„teSh»nipc do atraves de nota distribuida a jor-
; quanto, dc um gesto de ele- alcance da suspeita paraque ^ Lto d»em fa ompanha nais c rMos pelo comiic dc
1 gancia, e tambem de conve- mnguem se^ sentisse atingi- politica", comentou um assessor do campanha do candidate a Presi- • £|

niencia eleitoral de Fernan- do, c o episodio foi encerra- ministro.' "*•, "»|, 
d dencia pelo PSDB, Fernando p

v do Henrique. 0 ministro do. Mentiam todos, e nin- 0 presidente Itamar Franco nao :>i- tBHBBmII Henrique Cardoso, que se Lula 
g)

;l Ricupcro fjca um pouco guem mentia, e acabou sain- vai intcrferir na polemica. Assesso- ganhar as eleigfies, tomaira algu-

sem jeito quando lhe per- do exatamente o aumento, res do Palacio do Planalto informa- ma medida "a la Collor." 
^' 

guntam sobre o assunto. ou a isonomia que a equipe ram que a intromissao do presiden- ¦Pi Para Fominati, a evidencia c
Nao pode dizer que de- economica, por escrito, di- le poderia significar sua explicits Ricupero: ''Conwfwuioiwriopublico, iiuofa^o tal lipo de comentario" de que a equipe economica esta t

t seJa permanecer no Minis- ria ser possivel deiSTqiStS'S resolvida Lcarem o Piano Real: "A inflagao nomica, Winston Fritsch, e o asses- trabalhando Ifavor de Fernan- 
|' terio, porque nao tem cer- Hoje, a relagao com pelo proprio candidato tucano. e a maior inimiga do pobre". sor especial Edmar Bacha sao mili- do Henrique. 1 ara que nao pai- 
|

; teza de que esta seria real- presidente esta serena. Ri- 0 ministr0 Ricupero procurou a avaliagao da equipe economi- tantes do Partido'e-embora evitclu |em susPeitas sobre a ecluiPe

| : mente a vontade do futuro cupero tenta descobrir no nao superdimensionar o episodio. Ca e que houve uma falha na asses- falar do assunto, ficaram constran- economica de V. Excia, solicito

presidente. Acha cedo para horizonte que problemas "Eu, como funcionario publico, soria de imprensa do candidato tu- gidos com a entrevista, que, apesar que o funcionario Gustavo

| : tratar disso Primeiro, am- ainda poderiam surgir na mo Francoscjaimcdiatammcafa, 
|i da ha uma cleiqao a coilfir- reliKaoda equi^econoim- racm 

do partido". disse Ricupero. G,isla,|Franco da forma como ela pela Aeencia Esrado a jornais do (ado" assinatoafera o depu- 
|g

j mar. Depots, so la para de- ca com Itamar e no ma apos cerimonia no govemo do Dis- foi redigida. A situagao de Fernan- interior. n h| tado, "tentar mterlerir direta- |;
i zembro o novo presidente ximo observa que OS sala- trito Federal, amenizando a reper- do Henrique na lideranga das pes- 0 presidente do PSDB, I lmenta mente no desenrolar do pleito
i ; definiria 0 Ministerio. rios, ou algumas greves, cussao da entrevista do diretor do quisas dispensa qualquer tipo de JJS/EXvik do Sol eleitoral torna as eleigoes brasi- t
j Mas intimamente Ricu- sao questoes que poderiam BC. Segundo um assessor do minis- ataque a campanha adversaria, aivuigagao aa encrevisia ao u^cior .

J pero se sente muito feliz no sensibilizar o presidente. tro, Ricupero telefonou no fim de avaliam economistas do govemo Jo 
fenco Cento1 Gusitavo 1Fum- leu as suspeita q . 

^ |
S Ministerio da Fazenda, por a velha historia de que ™ia para alguns integrantes da vincu,ados ao PSDB. 

seSt cSmnlfl Fernando T < I
\ estar participando, em po- sensibilidade social de Ita- eqiupepaiatiatardoassunto. Os ex-assessores de Fernando Henrique. "Foi uma coisa que nao clommgo passado. f
i siQao privilegiada, de um mar e muito agugada. Nes- I StomS" P"!"' 

"° 
T™ -°» lvia ter sido feita" allrmou 110 A16m do ofido' 0 lkkr sugC' If

momentodecisivodahisto- sa conta entram, natural- dem. sua vinculagao com o PSDB. lembrar que:sua yeiculagao, ao 
j|r ,-iu 

a eoordenagao da campanha 
|

3 rin do Dais Ate onde sua mente, as reacoes imprevi- [ , 
' cenano po itico. 0 secretano^xecutivo, Clovis Car- descoberto o equivoco, foi .media- K osla en6rgica n0 hora- jjft na uo paib. sua , Num recado direto ao candidate do !t cprreferin de Politica Fco- tamente susoensa , . , v

| I humildade beneditina per- siveis do temperamento do 
| pj a Presidencia, o ministro disse 

valho-0 sccretar10 no eleitoral emostrar que ojogo |
1 mite, sente orgulho desse presidente. que algumas pessoas fizeram um Mais Ricunero no caderno Neeocios & Financas de 

1-ernando Henrique e o mes- .1

papel. Nao chega a decla- De uma coisa Ricupero calculo politico 
"equivocado" ao 

Mais Ricupcro no caderno [Negocios & Mnanyas. mo de Collor".
rar, mas da a entender que, nao tem duvidas: o presi- I
no fundo, gostaria de dar dente vai querer exercer I

Pertence desafia o Congresso Cardoso qua- |

| Ricupero sequer se con- napao casa muito bem com llflF lpitp 21 "

otSTn^e naotop™3* aproyar lei eleitoral definitiva f;1 -i- 
1H)i,r„ 

I
h tenha feito criticas ao que pode fazer hoje, como, J. a^ivo IcUIIIiUt puWIC
i PSDR Acl-o muito Dare- alias, tem repetido com fre- Brasilia - 0 presidente do f cargoseietivos, fato que nao ocorre _
R ratJb. Acna o muito pare ... ' . Tribunal Superior Eleitoral, Sepul- ^ 1 desde 1950. Pertence argumenta BRASILIA U programa a
I cido com a UDN da deca- veda Pertence, defendeu a aprova- K 

"• 
que o ideal seria a realizagao de govemo de Fernando Henrique

I', da de 50. Observa que as 0 ministro acha que po- gao pelo Congresso Nacional de v eleigoes em anos diferentes. "A elei- Cardoso preve a distnbuigao de 
|

duas virtudes destacadas deria dar a partida das re- uma lei permanente para normati- . 
' 
V^*JUAB gao casada condena os pleitos par- "ni.Jllil° ,,.e 'C1® 

tporA 
"

h, em Fernando Henrique na formas estruturais conside- zar as futures eleigoes. Ele conside- B| i lamentares a um segundo piano. t'. mie rewusdti o nroaram-i do
I propaganda eleitoral na te! radas essenciais para a ma- J°a 

"lnadmissivel" 
que a Justiga com a preferencia da midia pela yte do ex-presidcnte Jose Sar-

1 levisao eram as mesmas de nutengao do poder de esta- ?om tmiTe'i dS^te 
disputa pr^idencial" lamentou. ney, tera recursos da Uniao, )

1 que se orgulhavam os ude- biliza?ao do real. Pretende Pertencechssificou de "dramttica" O presidente do TSE previu que com a participatao dos eslados,

| nistas — honestidadc e deflagrar a discussao sobre L'.lgB s«:ic'
compclencia. a reforma conslltueional campanhosteteanojaqueaudii- 

processo de vota,ao. Peneuce pofu5Sn?oTmTimpoE

I 
A rcstriqao ao partido, "nunciou sobre os alia,earns d, cesta bhsi-

K certamente, nao seria impe- quaiquer que seja eie, tera v t 
eficiencia e nao Proximos dias> um convemo com Ca. A expectativa e de baixar os

dimento para a permanen- que fazer no proximo ano. estVXantindo a transparencia. Telebras para automatizar o vote. pregos destes produtos em 20%.

1—eiadc-Rieupcro.-PrimcirG,—Acharque eumamaneirade  _«Eumdesafiopara-oCongresso- Paragarantir-obaratcamcnto

U porque nao so poderia exi- o pais ganhar tempo. Ao Nacional formular uma nova lei, IP redugao a zero das possibilidades dos produtos alimenticios popu-
„jr ficha de^filiacao oarti- menos estara mobilizado, mesmo com a impressao dos ca- de fraude nas futurasieleigoes piesi- lares, o programa preve medidas

I daria de um dos mais com- tera amadurecido alguns suismos da atual, feita a vista de Sp^vf denciais , garantiu. De acordo com capazes de aumentar a produgao
3 . -T 1 temis ite o momento de I interesses do mundo politico", de- M J MIL ; o ministro, o primeiro passo para agncola do pais. A principal de-
b pletos diplomatas de car- temas ate o momen clarou 

pertence. Ele confessou nao mmmi 
* lnformatizagao foi dado com las e a do fim da TR nos finan-

H rcira que o pais tem hoje. votar as retormas no Con- (er vjstQ com ^ Q|^s a coincj. J|^g| 
*11 g aquisigao de 3.500 computadores ciamentos agricolas, benefician-

L-: Segundo, porque o econo- gresso. dencia das eleigoes para os varios Pertence: mudan<;as "absunlas" 
para as zonas eleitorais. do micro, pequenos e medios

I]; mista Gustavo Franco es- Entre essas reformas, produtores.
\i\ creveu artigos azedos con- Ricupero cita a do sistema I Para leduzir os custos^da

I tra Itamar Franco, e nem tnbutario. Sua intengao " 
V /\%[V\|1 P f W || A 1% V fi^d^branS^e?m^toTna

pi Por 1SS0 ^01 vetado pelo miciar a discussao de uma i I 1| I# E E Wf compra de insumos, maquinas,
| presidente quando Fernan- reforma tributaria que seja I |%L J Lr A llft%l WF tratores e implementos agrico-

do Henrique o chamou pa- definitiva, quebrando o rito A » las. Ainda nessa area, esta pre-
I ra com por a equipe que anual de reformas de emer- I ||Ct 

~~M 
J visto a isengao de impostos para

^ conceberia e executaria o gencia apenas para fazer ¦ 9^-^^ os produtos agricolas destinados

piano economico atual. caixa do Tesouro. A INCUIIHDO: a exportagao. Os estados preju-
| I . , , . T'imhpm nrha nue o ter ' Passagem a6rea classe economica • Hotel categoria turistica dicados pela perda de receita tri-
r\ Antes do proximo go- i amoem acna que o ter hh . 6 noites em Londres • Cafe da manha e taxas butana serao compensados pelo

| verno, entretanto, ha qua- ren0 esla preparado para B 1 .6 noites em Paris • Valido para embarques govemo federal.

;v tro meses e meio para en- reforma da Previdencia So- ¦ . Hospedagem em quarto duplo ate 30/novembro Fernando Henrique tambem
¦I cerrar o de Itamar A rela- cial. A revisao constitucio- ilfl ¦ j FNVAloj pretende abrir linhas especiais de

I Lao'do ministro da Fazen- nal deste ano fracassou, Hfl II JmUlfTERIUIJWHMi ffiH • Hnanciamento para a criagao de

| da como presidente sempre mas ao menos deixou como WM 
|l 

Jjfl JQ8 ag.-mdustr.as 
no interior do

[| foi mnitn hon Ricunero saldo um relativo consenso
gosm de dizer que 6 um entre os parlidos sobre Co-

1 velho palaciano — fre- mo resolver 0 problema da
¦v'i I qiienta o Palacio do Planal- Previdencia. j

1 I to desde Janio Quadros. Quanto ao enxugamen- |
Considera-se um servidor to da maquina do Estado, 1 M,r 

a!'1
p publico aplicado, obediente Ricupero diz que e um as- V/ pol<wwm"^m 

ssra^'R^k!.)
a hierarquia, mas como sunto para ser tratado dire- COMUNICADO AOS ASSOCIADOS RS 3 522 II ip, INGLATERRA wJ"1**-1

I pOUCOS tem no^ao prccisa tamente pelo iuturo presi- I Comunicamos aos assoclados do Clube de Engenharia que serao
da autoridade, nos cargos dente. Mas nao esconde realizadas eleigoes para renovapao da Diretoria, Conselho Fiscal e 1 IWBWMlMIIIj

• i • Terco do Conselho Diretor nos pr6ximos dias 24,25 e 26 de agosto. A < i ^
queocupa. sua opiniao. alguns minis- vota?ao ser^i realizada no 24° pavimento de nossa sede social, no I Vi inqlaterra.belgica Aerea + Terresire• Aptop/p«»oa^ »

h Por isso, um dos seus tenos, que prefere nao horario de 12as20 horas. ^ ^ ^ I VW>\ d,ScaAnorUueoa said.-9Set. 
• J \x

IS . • J 1- . irlpntifirar tiSn farinm falti Tendo em vista que uma entidade como a nossa depende funda- ¦ ¦ uniiifh^: R6 ? Qfid (10 "CTT
| ,! momentos mais delicados laentllicar, nao tanam talta mentalmente da participapao dos seus associados, fazemos um apelo 21 dias (5H°^tNaDreB) ^.agu,uu ^
J I no Ministerio da Fazenda ^ fossem extintos. aos colegas para que prestigiem o Clube comparecendo, participando

I r ¦ j ¦ j f- . j da votacao e aumentando a representatividade de nossa futura Dire-
s-:| foi quando 0 presidente E exatamente tudo cao, contribuindo, dessa forma, para a realizacao de uma verdadeira H^CJUTMOV-OOyl COOC 4Q4 1
ji Itamar insinuou que a que Fernando Henrique festademocratica. ^yCAf / Ut\ J.ZZ*f-OZOO icemro)

J j equipe economica estaria pretende fazer. | a diretoria 11 
"l"111,1111
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Equipe econômica acha que assessoria de

imprensa de Cardoso falhou ao divulgar

entrevista de Gustavo FrancoCOLUNA DO CASTELLO

MARCELO PONTES

Declaração de Franco irrita Ricupero

PT quer afastar

diretor do BC

O lider do PT na Câmara,
deputado José Fortunati (RS),
pediu através de oficio ao presi-
dente Itamar Franco e ao minis-
tro da Fazenda, Rubens Ricupe-
ro, a demissão do diretor de as-
suntos internacionais do Banco
Central, Gustavo Franco. Na
sexta-feira, o diretor insinuou,
através de nota distribuída a jor-
nais e rádios pelo comitê de
campanha do candidato à Presi-
dència pelo PSDB, Fernando
Henrique Cardoso, que se Lula
ganhar as eleições, tomará algu-
ma medida "a la Collor."

Para Fortunati; a evidência é
de que a equipe econômica está
trabalhando a favor de Fernan-
do Henrique. "Para 

que não pai-
rem suspeitas sobre a equipe
econômica de V. Excia, solicito

que o funcionário Gustavo
Franco seja imediatamente alas-
fado", assinalou. Para o depu-
lado, "tentar interferir direta-
mente no desenrolar do pleito
eleitoral torna as eleições brasi-
leiras tão suspeitas quanto as

que ocorreram no México" no
domingo passado.

Além do oficio, o líder suge-
riu â coordenação da campanha
"dar resposta enérgica no horá-
rio eleitoral e mostrar que o jogo
de Fernando Henrique é o mes-
mo de Collor".

Ricupero: "Como 
funcionário público, não faço tal tipo de comentário"

nômica, Winston Fritsch, e o asses-
sor especial Edmar Bacha são mili-
tantes do partido, e, embora evitem
falar do assunto, ficaram constran-
gidos com a entrevista, que, apesar
de desautorizada por Gustavo
Franco, chegou a ser distribuída
pela Agência Estado a jornais do
interior.

O presidente do PSDB, Pimenta
da Veiga, disse que foi um erro a
divulgação da entrevista do diretor
do Banco Central, Gustavo Fran-
co, pela agência Free Press, que
serve à campanha de Fernando
Henrique. "Foi uma coisa que não
devia ter sido feita", afirmou ao
lembrar que sua veiculação, ao ser
descoberto o equívoco, foi imedia-
lamente suspensa.

atacarem o Plano Real: "A inflação
é a maior inimiga do pobre".

A avaliação da equipe econômi-
ca é que houve uma falha na asses-
soria de imprensa do candidato tu-
cano, que jamais poderia ter autori-
zado a distribuição da entrevista de
Gustavo Franco da forma como ela
foi redigida. A situação de Fernan-
do Henrique na liderança das pes-
quisas dispensa qualquer tipo de
ataque à campanha adversária,
avaliam economistas do governo
vinculados ao PSDB.

Os ex-assessores de Fernando
Henrique no ministério não escon-
dem sua vinculaçào com o PSDB.
O secretário-executivo, Clóvis Car-
valho, o secretário de Política Eco-

Cardoso 
quer

dar leite a

família pobre
BRASÍLIA — O programa de

governo de Fernando Henrique
Cardoso prevê a distribuição de
um litro de leite por dia para
cada família carente. A propos-
ta, que ressuscita o programa do
leite do ex-presidente José Sar-
ney, terá recursos da União,
com a participação dos estados,
municípios e entidades da socie-
dade civil. O programa vai pro-
por também o fim dos impostos
sobre os alimentos da cesta bási-
ca. A expectativa é de baixar os
preços destes produtos em 20%.
Paragarantir-o-barateamento-

dos produtos alimentícios popu-
lares, o programa prevê medidas
capazes de aumentar a produção
agrícola do país. A principal de-
Ias é a do fim da TR nos finan-
ciamentos agrícolas, benefician-
do micro, pequenos e médios
produtores.

Para reduzir os custos da
produção, o programa propõe o
fim da cobrança de impostos na
compra de insumos, máquinas,
tratores e implementos agríco-
Ias. Ainda nessa área, está pre-
visto a isenção de impostos para
os produtos agrícolas destinados
à exportação. Os estados preju-
dicados pela perda de receito tri-
butária serão compensados pelo
governo federal.

Fernando Henrique também
pretende abrir linhas especiais de
financiamento para a criação de
agro-indústrias no interior do
país.

Pertence desafia o Congresso a

aprovar lei eleitoral definitiva
¦B. Arquivo

BRASÍLIA — O presidente do |||.
Tribunal Superior Eleitoral, Sepúl- fc»" v
veda Pertence, defendeu a aprova- R|
ção pelo Congresso Nacional de 9^"
uma lei permanente para normati- •" àyÉJH
zar as futuras eleições. Ele conside- WM * fVHH
rou "inadmissível" 

que a Justiça
Eleitoral, a cada ano, tenha que
conviver com uma lei diferente. flHR w1" > J\^^H|
Pertence classificou de "dramática" 9S
a questão do financiamento das
campanhas deste ano, já que a utili- WÊÊBT i/r
zação dos bônus para a comprova- BB?
ção dos gastos feitos pelos candida-
tos tem tido pouca eficiência e não
está garantindo a transparência.,

- ~''E um desafio para o Congresso- -
Nacional formular uma nova lei,
mesmo com a impressão dos ca- |HH^| J^HpPU
suísmos da atual, feita à vista de
interesses do mundo político", de- ^ f
clarou Pertence. Ele confessou nào s '„<• ^ 

)§
ter visto com bons olhos a coinci- r Mmmm
dência das eleições para os vários Pertence: mudanças "absurdas

cargos eletivos, fato que não ocorre
desde 1950. Pertence argumenta
que o ideal seria a realização de
eleições em anos diferentes. "A elei-
ção casada condena os pleitos par-
lamentares a um segundo plano,
com a preferência da mídia pela
disputa presidencial", lamentou.

O presidente do TSE previu que
nas próximas eleições já deverá es-
tar completamente informatizado o
processo de votação. Pertence
anunciou que deverá assinar, nos
próximos dias, um convênio com a
Telebrás para automatizar o voto.
"A informatização vai permitiria
redução a zero das possibilidades
de fraude nas futuras eleições presi-
denciais", garantiu. De acordo com
o ministro, o primeiro passo para a
informatização foi dado com a
aquisição de 3.500 computadores
para as zonas eleitorais.

INCLUINDO:
Passagem aérea classe econômica

6 noites em Londres
6 noites em Paris
Hospedagem em quarto duplo

Hotel categoria turística
Café da manhã e taxas
Válido para embarques
até 30/novembro

Rua São José. 90/Gr. 2004 - Rio de Janeiro - RJ. Tel.: (021)221-6716 Fax:(021)242-4133.

Comunicamos aos associados do Clube de Engenharia que serão
realizadas eleições para renovação da Diretoria, Conselho Fiscal e
Terço do Conselho Diretor nos próximos dias 24, 25 e 26 de agosto. A
votação será realizada no 24° pavimento de nossa sede social, no
horário de 12 às 20 horas.

Tendo em vista que uma entidade como a nossa depende funda-
mentalmente da participação dos seus associados, fazemos um apelo
aos colegas para que prestigiem o Clube comparecendo, participando
da votação e aumentando a representatividade de nossa futura Dire-
ção, contribuindo, dessa forma, para a realização de uma verdadeira
festa democrática.

A DIRETORIA

Visitando
INGLATERRA, BÉLGICA Aérea -f TerrcHtre • Aplo p/petwoaALEMANHA, SUÉCIA Saída —9 Sei. '

HOLANDA R$2.980,00 
"

21 dias (5 jantares)  f

CENTURY:224-5235 (Barra)(Centro)
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pg"0 Lula deveria botar a mao /V^7 

"m°tenho comPromisso nem g

na consciencia e nao falar com 0 ^ Para P

coisas desse tipo" composi(;ao do ministerio" ||

Fernando Henriqua Cardoso Fernando Henrique Cardoso
p

Cardoso atribui ataque de Lula ao desespero 
|

¦ Candidato tucano esta evitando responder a agressoes pessoais para evitar polemicas e nao deixar o adversario em evidencia 
|

sao PAULO 0 senador Fer- dato petista o conhece ha muitos lugar nas pesquisas de opiniao pu- que nao ouviu, para nao colocar em Fernando Henrique disse, em al- nesse sentido , disse o candidato. IE'

nando Henrique Cardoso colocou anos. "0 Lula deveria botar a mao blica. evidencia^o seu principal concor- mogo com representantes de cama- Perguntado sobre a possibilida- |
na conta do desespero de seu adver- na consciencia e nao falar coisas A atitude costumeiramente ele- rente ao Palacio do Planalto. Alem ras setona.s de comercio de vanos dedeganharaeleiQaojano prime.- c
sario, Luiz Inacio Lula da Silva, desse tj_0» reagiu 0 ^dato da gante do senador Fernando Henri- disso, alguns assessors tucanos paises europeus, que nao assumiu ro turno, ele manteve a caute a.

declaracao de que ele, Fernando T pS PFI PTB esoui que Cardoso e refor?ada pela estra- acham que tais declarers contra compromisso com mnguem ou com Internamente, porem, sao muitos

Henrique estaria cercado por 40 coliga^o esqu tegia <je campanha do candidato, o candidato do PSDB so agravam qualquer partido para a composi- os que acreditam nesta possibilidy- |::
ladroes numa comparagao com vando-se de atacar o adversario qug ^ evitado responder a agres_ situa?ao de Lula, porque a opiniao ?ao de seu governo, especialmente de, embora evitem, ate com certo i M

personagem das 1 001 Noites, Ali com maior contundencia e, com is- s6es 
pess0ajs5 principalmente de publica nao encontra fatos que as- forma?ao do seu ministerio, caso esfor?o, comentarios nesse sentido. k$

Baba "Tudo isso e desespero"! dis- so, evitando a polemica, desinteres- Lula. A palavra de ordem e, na sociem Fernando Henrique a tal venga as eleiijoes. "Eu nao tenho "Nao vou ganhar antes da hora", &

se depois de lembrar que o candi- sante para quem esta em primeiro medida do possivel, fazer de conta imagem, no caso a de Ali-Baba. compromisso nem com o PSDB disse Fernando Henrique. |
"' • ¦ |i

Parceria com empresas
Jos6 Roberto Senna —16/5/94

setores ainda em maos do Estado, Cardoso

de constru- de dfe'
de V ? - V \

Fernando Cardoso
defendeu tambem a

Na do dopetroleo.'Transatlantico, Cardoso disse que Ele foi calorosamente aplaudido
"o Brasil auditorio descartar qual- igU^I mB
tante robusta", mas o grande pro- quer possibilidade de trafico de

de empregos *
nenhuma de ren- no

Com defendeu ^^H^^^H^H^^Iiili^HIIHi^HIHHi^^^^HHHHii^HiHHii^HHHiil^^^HHHB
t
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Voce sabia 
que 

o Nacional

I 

' 

administra 5 bilboes de reais

em 

investimentos ?

O 
Nacional e um dos poucos bancos que pode exibir uma carteira como esta. Veja so: ' . ?r;.

I 
• 0 maior Fundo de Renda Fixa de todo o mercado - R$ 800 VTlilhoes.

*0 segundo maior Fundo de Commodities entre os dez maiores bancos privados do pais - R$ 1 bilhao. E o que esta rendendo

mais 
emagosto: 2,56%* para pessoa fisica e 2,58%* para pessoa jurtdica.

^ Alem dessas vantagens, quanto mais voce investe no Nacional, mais pontos voce acumula para as Vantagens Progressivas, podendo

| ganhar descontos nas tarifas bancarias, obter juros menores sobre o credito e muitos outros beneficios. Invista no Nacional e

| ;i coloque esta carteira no seu bolso.

w>l 

^gEHEEEa

Nacional 50 anos
'• 

§1. * 2,56% pessoa fisica) e 2,58% (pessoa juridical A maior rentabilidade at618/08/94. I 11 VG S t I ITI © II X 0 S

NACIONAL

terça-feira, 23/8/94 • 3
política e governoJORNAL DO BRASIL

"Não tenho compromisso nem

com o PSDB para a

composição do ministério"

O Lula deveria botar a mão

na consciência e não falar
coisas desse tipo"

Fernando Honriquo Cardoso

Cardoso atribui ataque de Lula ao desespero

necessidade de investimentos nas
áreas de saúde e educação.

Fernando Henrique Cardoso
defendeu também a flexibilização
do monopólio estatal do petróleo.
Ele foi calorosamente aplaudido
pelo auditório ao descartar qual-
quer possibilidade de tráfico de
influência durante seu governo."Não existe no atual governo e
não existirá no meu, se for eleito",
afirmou.

Você s^bia que 
o Naçjònal

% 
' '/

administra 5 biHkões de reais

O Nacional é um dos poucos bancos que pode exibir uma carteira como esta. Veja só:

0 maior Fundo de Renda Fixa de todo o mercado - R$ 800 milhões.

0 segundo maior Fundo dé Commodities entre os dez maiores bancos privados do país - R$ 1 bilhão. E o que está rendendo

mais em agosto: 2,56%* para pessoa física e 2,58%* para pessoa jurídica.

Além dessas vantagens, quanto mais você investe no Nacional, mais pontos você acumula para as Vantagens Progressivas, podendo

ganhar descontos nas tarifas bancárias, obter juros menores sobre o crédito e muitos outros benefícios. Invista no Nacional e

coloque esta carteira no seu bolso.

,58% (pessoa jurídica). A maior rentabilidade até 18/08/94.
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PELA TV JQRnal do brash. 
g|

Fernando Henrique Cardoso disse que seu ^ 
|fl| 

Garotinho disse que Marcello j||

eventual governo vai 
"imitar JK no otimismo" "riquinho e vive gastando dinheiro" H

—- —— 
|;v!

5 
pede 

dinheiro no horario 
gratuito |

_,ula adere ao otimismo e seu vice Mercadante promete 
"uma 

nova rela^ao entre a etica, a economia e a politica" ;||

0 Brasil cresceu 7% ao
i pa- foi campeao do mundo pela pri- ^
am- meira vez", informou um locutor. \ ^ *0 V/fi (Soma das refertinclas , £; (Soma <ja8 refertnclas faffi
resi- "Precisamos investir na Hducagao L=l >V M j A A<? I ¦ wr» sobre a sua atua;fo, /l^ i-/mi/; sobre 0 assunto, desde j
s de e Saude, e ao inves de cuidar so de —V^cr j? J? IlkJ'wNl desds 0 Inlclo do jjfei 

>% 
I Inlclo do hortrlo eleitoral)

Udo economia, tracar uma meta para n! X \[ \ \ p|||pJ horario eleltoral) ir^C-  vp>ran- emprego c seguranga. E preciso """"""OHk- •'  i""T  'wm-  
faxsW £ fit!

rnci- imitar JK no otimismo. Com saOde 3 1 2 7 3 4 !W fcfcw! \<f i$j
aos mao de Tancredo e as metas de —- 'j 6 

2 3 JaL W W if Si \ St?
is de JK, quero conduzir essa campa- •••  m.MMk ^ tr^SSMi r-..J |§
edita nha", disse 0 candidato. .T™n!.p?.r.*8 •••  Almirante''  

 
Almirante W>

deta- Leonel Brizola, do PDT, reco- 3ai*rlo. 6 2  J™» v 
.

:rno, nheceu que Fernando Henrique g— T' .SS  fff
>arti- Cardoso, o candidato do siste- ........... ^ DrifAia "1 Brizols iu*-
eRS ma, do governo e dos grupos eco- Emprego  Brizola ^zoia g

mais nomicos", ira para o segundo tur- Agriculture 1 5 5 2 1 _ ps
)uem no, disse que 

"Lula, apesar do — 
 

En#88 
 f|

im li- respeito que merece, nao reune p'otrara  Esneridiao !C'
r ho- for?as para enfrentar esse segun- externa ?.  Esperidlto S

do Collor", e fez um apelo: "N6s ciiinciae -I 1 Amin Ami^ ; V , .i
n nrnomim rip I ui7 Inacio precisamos nos unir para evitar   |g|

Lula da SHva do PT finalmente uma armadilha com cara sorri- .1  Fernando Fernando
I aderiu ao otimismo. Uma voz em dente e bem falante". Encerrou o Justly  Henrique Henrique  i

off disse: "Queremos fortalecer o programa com a voz em o#de um Fom# 3 1113 4 M

1 Brasil, apoiar as pequenas e me- SS Cuitura  «-u»- 
L^a Mdias empresas, defender as indus- tem expenencia para derrotar  ,

trias, valorizar o trabalhador. De candidato dos poderosos HSLr Quircia Q^rcia M
S uniii chance ao Brasil". 0 vice de Querela — Mais uma vez o J";        . : ^
H Lula Aloizio Mercadante deu o programa de Orestes Quercia, do 'Soma das references feitas, desde o tnlcto do hordrio eleitoral.  

seu recado: "Com Lula estamos PMDB,citouobraseprojetosque I^J-Mil ll ^M-|W
elecendo uma nova relagao entre reahzou como governador de Sao W*f»THI1 yl'J*31¦liniTl'l lllll Itlil 11*1

Si a etica. a economia e a politica. Paulo. "Como governador, ele gp|k. 
| oriticadost in'de vezes) | (N'devezesqueo Ft^i kyA

Voce pode escolher, comegar a nao mediu esfor?os e levou agua, ¦ar Nr ^ assunto foi abordado, £> la Jm.
1 construir com Lula um Brasil de luz e transportes para o interior, f^/|gjf\ . # A® J? ^ e/> f/ WM^r
!$ todos". No fim do programa, Lu- garantmdo creditos para os agri- J 

j? J* 
horirio eleitoral) WffiT

m la afirmou que ira ganhar as elei- cultores", disse uma voz em off. V V \<° ^ \ V Y \ N rsi»' t\
m c5es "por voce, que lutou pelas Quercia cnticou Fernando Henri- •rr^?....?rrrr' fJ^r' l-i *  *""f  

V8®"/
li diretas, pela cassagao do Collor, que: 

"0 candidato dos ncos, que Almirante Fortuna  Almirante Fortune 2  V7 |2y
pela punigao dos deputados na quer que tudo continue como es- . Brizola 8 4 Brizola JMH fc!-'
CPl do Orcamento". ta, nao sou eu  ""  "aS

Tucano — 0 candidato do Esperidiao Amin, do PPR, J Entes 1 1 Hi ..1 .1.Eneas 1 IfTiB m
PSDB, Fernando Henrique Car- apresentou a seus eleitores o pro-  Wffl 4  Y-M 19 M

idoso, lembrou o aniversario de grama nacional de Educapao de _...!?  •£££   I |! Ifl %>.'M morte 
de Juscelino Kubitschek e seu governo. Sem entrar em deta- h Fernando Henrique Ml  Fernando Henriaue  si IB

I 

fez uma homenagem ao ex-presi- Ihes, prometeu >elhorar o ensi- - • • ¦¦;  
i|||| | ylAi H

dente. "Juscelino lan?ou um pla- no basico e obrigar os estados e q ..".a.  j / Lula —lif St
no de metas de 50 anos em cinco, municipios a investirem o dinhei- Quercia S® I /'; m
com 30 objetivos basicos. Com ro da educagao na educaQao". LJ  Quercia 1

'Soma dos ataques, desde o intcio do horario eleitoral  ' 

p-j

ri 

l . propaganda de Fernando Collor. PMDB. No inicio da campanha, vantagem. Quando eles entram no

¦ ,nBn  "He mirrn P nenuenos SenadO tem Mas o que espanta e como a pe- aparecia ao lado do candidato a ar agentejasabequeoprograma S
Esperidiao Amin US micro e pequenoh quena participa<?ao de Castelo deputado federal Jose Colagrossi. esta acabando. Esta na hora de se $|
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Fernando Henrique Cardoso disse que seu

eventual governo vai 
"imitar JKno otimismo

JORNAL DO BRASIL

Garotinho disse que Marcello é
"riquinho e vive gastando dinheiro"

Enéas 
pede 

dinheiro no horário 
gratuito

¦ Programa de Lula adere ao otimismo e seu vice Mercadante promete 
"uma 

nova relação entre a ética, a economia e a política'

Pela primeira vez o horário
eleitoral gratuito foi utilizado pa-
ra arrecadar dinheiro para a cam-
panha de um candidato à Presi-
dência da República. Depois de
anunciar o dia, a hora e o local do
lançamento de seu livro Um grau-
de projeto nacional, Enéas Carnei-
ro, do Prona, pediu ontem aos
eleitores que comprem bônus de
seu partido. 

"Se o senhor acredita
em mim e quer conhecer em deta-
lhes nosso projeto de governo,
compre um bônus do nosso parti-
do. O valor menor que temos é RS
25, mas o senhor pode doar mais
se quiser", lembrou Enéas. Quem
doar, informou, receberá "um li-
vro preciosíssimo, escrito por ho-
mens de ciência".

O programa de Luiz Inácio
Lula da Silva, do PT, finalmente
aderiu ao otimismo. Uma voz em
off disse: "Queremos fortalecer o
Brasil, apoiar as pequenas e mé-
dias empresas, defender as indús-
trias, valorizar o trabalhador. Dê
uma chance ao Brasil". O vice de
Lula, Aloizio Mercadante deu o
seu recado: "Com Lula estamos
elegendo uma nova relação entre
a ética, a economia e a política.
Você pode escolher, começar a
construir com Lula um Brasil de
todos". No fim do programa, Lu-
la afirmou que irá ganhar as elei-
ções 

"por você, que lutou pelas
diretas, pela cassação do Collor,
pela punição dos deputados na
CPI do Orçamento".

Tucano — O candidato do
PSDB, Fernando Henrique Car-
doso, lembrou o aniversário de
morte de Juscelino Kubitschek e
fez uma homenagem ao ex-presi-
dente. "Juscelino lançou um pia-
no de metas de 50 anos em cinco,
com 30 objetivos básicos. Com

AS PROMESSAS

Esperldião Amin
'No meu governo, o ensi-

ele, o Brasil cresceu 7% ao ano e
foi campeão do mundo pela pri-
meira vez", informou um locutor.
"Precisamos investir na Educação
e Saúde, e ao invés de cuidar só de
economia, traçar uma meta para
emprego e segurança. Ê preciso
imitar JK no otimismo. Com a
mão de Tancredo e as metas de
JK, quero conduzir essa campa-
nha", disse o candidato.

Leonel Brizola, do PDT, reco-
nheceu que Fernando Henrique
Cardoso, "o candidato do siste-
ma, do governo e dos grupos eco-
nômicos", irá para o segundo tur-
no, disse que 

"Lula, apesar do
respeito que merece, não reúne
forças para enfrentar esse segun-
do Collor", e fez um apelo: "Nós

precisamos nos unir para evitar
uma armadilha com cara sorri-
dente e bem falante". Encerrou o
programa com a voz em off de um
locutor: " Brizola é o único que
tem experiência para derrotar o
candidato dos poderosos".

Quércia — Mais uma vez o
programa de Orestes Quércia, do
PMDB, citou obras e projetos que
realizou como governador de São
Paulo. "Como governador, ele
não mediu esforços e levou água,
luz e transportes para o interior,
garantindo créditos para os agri-
cultores", disse uma voz em off.
Quércia criticou Fernando Henri-
que: 

"O candidato dos ricos, que
quer que tudo continue como es-
tá, não sou eu".

Esperidião Amin, do PPR,
apresentou a seus eleitores o pro-
grama nacional de Educação de
seu governo. Sem entrar em deta-
lhes, prometeu 

"melhorar o ensi-
no básico e obrigar os estados e
municípios a investirem o dinhei-
ro da educação na educação".

"Os micro e pequenos
empresários serão privile-

ITAMAR FRANCO

lit
Saude 1 2 7 3 4

Educa?fio 3 4 1 4 
Transportes i 4
Saiirios 6 2. 1

Seguranga
Emprego 3 3 8 
Agriculture 5 5 
Moradlas 2 
Politica * 14
externa
CMncia 1
TMmkKia
Privatize 560 
juitiga \ 1
Fome 3 1113 4

Cuitura 3...
Direitos
da mulher

ATAQUES PRESIDENCIAIS*

fyr (Soma das referitacias
hit' sobre a sua atua;fio,

1 IjOn desde 0 Inicio do
wnfcjllaJ horario eleitoral)

JL. .i.
Almirante
Fortuna

Brizola 1

En6as

Esperidido
Amin

Fernando ^
Henrique

Lula 1

Querela 2

!' ¦(,? , fl (Soma das referfinclas
m| "%;/ sobre 0 assunto, desde 0
IM > ' I Inlclo do hortrlo eleitoral)

Igl/ / / i

ULXX,
Almirante
Fortuna

Brizola 3

Eneas

Esperidiao
Amin

Fernando
Henrique ®

Lula 1

Quercia

CRITICADOS ? (N> DE VEZES)

Almirante Fortuna

Brizola

Enéas

Esperidião Amin

Fernando Henrique

Lula

Quércia
'Soma dos ataques, desde o inicio do horário eleitoral

no vai ter o mesmo nível giados nos financiamen-
de qualidade em todo o tos dos bancos oficiais"
Brasil"
"Vou fazer com que os

governos estaduais e as

prefeituras só apliquem o

dinheiro da educação na

educação"

Orestes Quércia
"Vamos diminuir os im-

postos e encargos sociais
das micro e pequenas em-

presas"

Fernando Henrique
Cardoso
"Vamos investir na edu-

cação e na saúde. Ao in-

vestir só na economia,
nesta década a grande
meta é o emprego e a se-

gurança""Quero conduzir a campa-
nha com a mão de Tancre-
do e a meta de JK"

Senado tem

candidato

novo no ar

ARTUR XEXÊO
rTl em candidato novo ao Sena-
1 do no ar. Desde o início da

campanha eleitoral pela TV, o
PRN não vinha aproveitando seu
tempo no espaço dedicado aos
candidatos ao Senado pelo Rio de
Janeiro. Há dois programas, apa-
receu Castelo Branco. Não faz di-
ferença alguma. Como todos os
candidatos deste partido, a plata-
forma de Castelo Branco não pas-
sa de um subterfúgio para se fazer

propaganda de Fernando Collor.
Mas o que espanta é como a pe-
quena participação de Castelo
Branco é mal produzida. O candi-
dato é tão mal iluminado que seu
rosto se enche de rugas e sombras
que a natureza ainda não lhe des-
tinou. Se o PRN não consegue
nem iluminar um estúdio, dá para
acreditar que Castelo Branco tra-
rá alguma luz ao Senado?

A estréia de Castelo Branco no
horário eleitoral conseguiu o que
parecia impossível: piorar ainda
mais a parte do programa do TSE
destinada aos candidatos a sena-
dor. O candidato do PRN vem
lazer companhia á uma galeria de
horrores. Por exemplo: o que c
Gelson Ortiz Sampaio? Aparente-
mente concorre ao Senado pelo

PMDB. No início da campanha,
aparecia ao lado do candidato a
deputado federal José Colagrossi.
Um cochichando com o outro,
como se estivessem tramando os
destinos do país. Mas o eleitor
nunca soube o que eles estavam
dizendo. O TRE cassou a partici-
pação de Colagrossi. Gelson ficou
sozinho. E perdido. A câmera
costuma rodar em torno de seu
rosto, como num plano do Cine-
ma Novo. Mas parece mais um
filme B de terror. E Gelson fala
pouquíssimo. Geralmente com
uma dicção que toma incom-

preensível o pouco que ele diz.

Na verdade, a participação dos
pretendentes ao Senado no horá-
rio eleitoral gratuito só tem uma

vantagem. Quando eles entram no
ar, a gente já sabe que o programa
está acabando. Está na hora de se
preparar para ver a novela.

Que mais? Milton Gonçalves
lançou um novo slogan: "Se você
quer transformação, vote no ne-
gão." E bom. Enéas agora fala
com eco. Fica ainda mais tene-
broso. A Frente Brasil Popular
começou a nova fase da campa-
nha na TV. Esperança é a palavra
de ordem. Melhorou. O candida-
to a vice, Aloizio Mercadante,
reapareceu. Ele tem uma boa pre-
sença. O Lula-lá está sendo me-
lhor aproveitado. Usado como
background do discurso de Lula,
chega a emocionar. Agora só falta
o Lula dar um sorrisinho.

PSDB decide pedir 
resposta—C^rotinllQ P IVTflrfpilo flfl TV
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BRASÍLIA — O comando da
campanha de Fernando Henrique
Cardoso (PSDB) decidiu entrar
com um pedido de direito de res-
posta contra o candidato Luiz
Inácio Lula da Silva, do PT. O
objetivo do pedido, que ainda não
foi formalizado ao TSE, é respon-
der aos ataques que o candidato
petista teni feito, no horário elei-
toral gratuito 110 rádio e na televi-
são, contra Fernando Henrique e
a aliança política que o apóia.

O presidente do PSDB e coor-
denador da campanha, Pimenta
da Veiga, considera "um abuso" a
referência a "Ali Babá e os qua-
renta ladrões", feita no domingo,
como forma de criticar a candida-
tura tucana. Fernando Henrique
foi informado, no final da tarde.

da iniciativa da área jurídica da
campanha e a aprovou.

A avaliação do comando da
campanha é de que mesmo que o
pedido de direito de resposta não
seja acolhido, a ação funcionaria
como um fator de inibição. "Mes-

mo que não tenhamos o direito de
resposta, a iniciativa controla um
pouco a ação deles", disse Pimen-
tá da Veiga. A fundamentação le-
gal do pedido, que deve ser for-
nializado hoje, ainda está sendo
trabalhada pelo advogado Regi-
naldo Castro.

No programa eleitoral de on-
tem. Lula voltou a comparar Fer-
nando Henrique a Ali Babá.O
personagem lendário aparecia
num desenho, enquanto um locu-
tor em off dizia que ele era bem-
intencionado mas estava cercado
por 40 ladrões.

Quércia contra o PT gaúcho

? Numa iniciativa que sur-
preendeu os funcionários do
TRE gaúcho, o candidato do
PMDB à Presidência da Repú-
blica. Orestes Quércia, entrou
com dois pedidos de resposta
contra candidatos regionais nas
eleições gaúchas: um contra o
candidato a deputado federal do
PSTU (coligado com o PT na
Frente Popular) José Alvarenga,
e outro contra o candidato a
governador pelo Prona. lrápuan
Teixeira. A representação contra

dois ilustres desconhecidos da
política gaúcha até essa eleição,
se referem, 110 caso de Alvaren-
ga. a criticas ao PMDB quando
questionou a que partido perten-
ciam os anões do orçamento, no
programa do dia 10 de agosto da
propaganda eleitoral gratuita.
Qucrcia também pediu direito de
resposta com uso do espaço do
Prona por supostas ofensas ao
PMDB por parte de Irapuan
Teixeira, no dia 15 deste mês
com insinuações maliciosas con-
tra o PMDB.

O candidato do PDT ao governo
do Rio, Anthony Garotinho, pro-
vocou seu adversário do PSDB,
Marcello Alencar, durante o horá-
rio eleitoral gratuito de ontem.
"Quem será que está financiando a
campanha desse candidato riqui-
nho, que vive gastando dinheiro e
falando mal do Garotinho? Se você
quer um candidato independente,
que vai lutar pelo povo da Baixada
Fluminense, ele é o Garotinho. Se
você quer um candidato que tenha
rabo preso, pode escolher. Tem
muitos por aí."

Marcello Alencar, do PSDB, se-
guiu o mesmo caminho, abrindo o
programa com manchetes de jor-
nais de Campos que denunciam ir-
regularidades, como desvios de ver-
bas e superfaturamento na Funda-
ção do Menor, criada por Garoti-
nho, ex-prefeito do município.

No programa do tucano, uma
voz em off contou a história de
dona Zuleica, professora nos anos
40, "que ficou viúva com seis filhos
pequenos". 

"Essa história me des-
perta orgulho, porque ela era mi-
nha mãe. Hoje nenhuma professora
tem condições de conseguir o que
ela conseguiu", disse Marcello. O
candidato prometeu 

"ser um gran-
de aliado dos professores, devol-
.'endo a eles a importância que ti-
rhámi quando sua mãe era profes-
sora.

Com um novo slogan — "se vo-
cê quer tranformaçào, vote no ne-
gão" —. Milton Gonçalves, do
PMDB, voltou a contracenar com
ele mesmo no papel de um motoris-
ta de ônibus, revoltado com as con-
dições do trânsito na cidade. "Te-

1
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GOVERNO ESTADUAL
(Soma de referências sobra

o atual governo, desde o inicio do
horário eleitoral)

'Soma dos ataques, desde o início do horário eleitoral

mos que acabar com essa lerdeza
debochada", disse o candidato, re-
ferindo-se à expansão das linhas do
metrô, que, segundo ele, seria a
solução para o problema do tráfego
desordenado. "Vou criar barcas li-
gando o Rio a São Gonçalo", pro-
meteu.

Assalto — Newton Cruz, do
PSD-PPR, continuou a falar sobre
violência. Ontem, desenhos repro-
duziram o assalto ocorrido no dia
16 de agosto no viaduto do Joá,
quando um motorista deu marcha-
a-ré e bateu no carro da estudante
Maria Fernanda.

Depois de apresentar ao eleitor a
declaração da universitária dizendo
que não pretendia criar seus filhos
no Rio, um locutor perguntou:"General, é preciso deixar o Rio de
Janeiro para criar seus próprios fi-

1

lhos?". "Maria Fernanda, não saia
do Rio. Fique mais um pouco.
Com a segurança implantada no
Rio, o que eu me proponho, os
turistas, os industriais, os banquei-
ros voltarão", afirmou Newton
Cruz.

O candidato do PT, Jorge Bittar,
utilizou em seu programa imagens
da passeata realizada domingo em
Copacabana com o candidato à
Presidência, Luiz Inácio Lula da
Silva. "O Rio acorda e dá a volta
por cima. O que seria a simples
passeata da saúde foi o maior ato
da campanha", disse Bittar.

Durante o programa do PRN, o
eleitor foi obrigado a ler diversas
vezes a seguinte mensagem: "Collor

é PRN. PRN é Collor". Ao fundo,
a imagem do Corcovado.

Coronel p,
Santoro
Jorge
Bittar
Marcello
Alencar
Mauro
César
Milton
Gonçalves
Newton
Cruz
Ronald
Azaro

AS PROMESSAS

Garotinho
"Vou acabar com a expio-

ração das empresas de ôni-

bus em cima do povão da

Baixada Fluminense"

Milton Gonçalves
"Vou rever as linhas de

ônibus e fiscalizar para
valer"

HH1
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"SI/icar demonstrado que a greve é

justa, ela terá minha solidariedade"

(Luiz Inácio Lula da Silva)

'Wão adianta o governo ficar criando um

clima de animosidade"
(Luiz Inâoio Lula da Silva)
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Lula será solidário só com 

"greves 

justas

m Petista afirma que mobilizações de categorias por reposição de perdas em setembro não têm relação com a sua candidatura

hftlLTON ABRUCIO JR.
I < SÃO PAULO — O candidato'do 

PT à Presidência, Luiz Inácio
ptííâ da Silva, afirmou ontem
!que para que ocorram greves no
mês de setembro, os trabalhado- •

Ires terão de comprovar que hou-
ve prejuízo em cada categoria,

j'fáté porque nenhum líder é lou-
!qo de ir para a greve sem de-
jmonstrar para sua categoria que
'ela está tendo perdas salariais".
Ifula sustentou que eventuais

j greves que ocorram até o pri-
jriieirò turno das eleições, a 3 de
! outubro, "não terão qualquer li-
¦gação" com sua candidatura.
;'}Se ficar demonstrado que a
¦greve é justa, é lógico que as
igreves terão minha solidarieda-
ide, como sempre tiveram", ad-
Imitiu o candidato petista.
!" A Central Única dos Traba-
ilhadores (CUT), central sindical
de fortes ligações com o PT, está
em delicada situação: categorias
importantes a ela filiadas, como
bancários e petroleiros, podem
jejar oportunidade aos adversa-
rios de Lula para taxá-lo de jo-
gar as greves contra o país para
virar o quadro eleitoral. Por ou-
tro lado, se as greves não acon-
tecerem, os mesmos adversários
podem tentar transformar o fato
Jèm uma aprovação ao real. A
estratégia de Lula é se manter
distante das mobilizações, ao
mesmo tempo em que líderes co-
mo o presidente da CUT, Vicen-
te Paulo da Silva, o Viccntinho,
atuam para controlar "abusos"

nas greves que venham a scJKle-
çretadas.

Pressão — Lula afirma ter
sentido o que chama de pressão
dô governo e do candidato
íipoiado pela máquina federal.
Fernando Henrique Cardoso
(PSDB/PFL/PTB), em tentar
caracterizar qualquer greve co-
mo um golpe contra o plano, e
reagiu. Comentando notícias de
que a Secretaria de Assuntos Es-
tratégicos (a SAE, substituta do
antigo Serviço Nacional de In-
formações, o SNI) estaria invés-
tigando os sindicatos, Lula ba-
teu forte. "Isso é uma reedição
da polícia política criada por
Getúlio Vargas na década de 30,
no Estado Novo. É algo que
depõe contra a democracia",
disse o petista. 

"Se o governo
çiuer acompanhar os sindicatos
êm campanha salarial, que man-
|e um representante oficial para
ás negociações, que sente numa
mesa para resolver o problema
em vez de se utilizar de meios
escusos", criticou.

O candidato do PT atacou
tíimbénrar-postura der ministro

Rubens Ricupero, "que se reúne
lodo dia com empresários, más
não sentou numa mesa para dis-
imitir com as três centrais sindi-
cais". Segundo ele, o governo
está fugindo ao diálogo: "Não

ádianta o governo ficar criando
uril clima de animosidade, jo-
gando os trabalhadores contra a
Sociedade, com fins eleitoreiros.
Algumas categorias — como
bancários, químicos e petrolei-
ros — estão em dissídio em se-
tèinbro, como estiveram em ou-
tios anos. Isso não foi algo in-
ventado para esta política eco-
nòmica ou para esta eleição",
criticou Lula.

SSo Paulo — Carlos Goldgrub

911 TmI

Bancários contra a SAE

O candidato Lula esteve sempre bem à vontade entre a platéia de adolescentes do Programa Livre

Resposta à 
provocação 

brizolista

¦ Candidato faz

elogio irônico ao

governo do PDT

/^V candidato do PT à Presi-
W dência, Luiz Inácio Lula
da Silva, teve que responder on-
tem, ao participar do Programa
Livre, para uma platéia de ado-
lescentes no SBT, a uma pergun-
ta com ar de provocação grava-
da justamente pelo candidato
mais cortejado pelo PT no mo-
mento, o pedetista Leonel Brizo-
lá. O ex-governador do Rio per-
guntou se "não seria melhor se o
Lula tivesse trabalhado com a
Luiza Erundina (ex-prefeita de
São Paulo), para que tivesse

mais credenciais para governar".
Embora tenha mantido o clima
de namoro "ao responder ao
companheiro Briza", Lula deu
uma resposta irônica.

"Essa conversa parece aquela
que dizem para o jovem que vai
procurar um emprego e não dão,
dizendo que é preciso ter três
anos de experiência, embora a
pessoa possa ter competência.
Minha impressão é que o país
sempre foi bem administrado,
que o Brizola administrou o Rio
de forma maravilhosa", bateu
Lula, ovacionado pelos adoles-
centes da platéia.

"O engraçado é que ninguém
se responsabiliza pelo que é re-
sultado das administrações do

país, pela violência. Parece que é
preciso ter cabelo branco para
governar", prosseguiu Lula, em
uma referência mais direta.
"Meu caro Briza, eu não só co-
nheço todos os problemas do
nosso país, como sei como eles
podem ser resolvidos", concluiu
Lula sua resposta a Brizola. De-
pois do programa, Lula minimi-
zou o episódio. "Não foi nada, o
Brizola brincou comigo e eu
brinquei com ele".

Embora a platéia tenha com-
provado o apoio a Lula entre os
jovens, apontado nas pequisas,
Lula teve de responder a per-
guntas espinhosas de adolescen-
tes com perfil de classe média e
espírito crítico. Saiu-se bem.

TRE-MG impõe censura prévia 
a PT

BELO HORIZONTE — Numa
atitude inédita, o Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Minas impôs cen-
sura prévia aos programas eleito-
rais gratuitos de televisão da
Frente Minas Popular, coligação
que abriga o candidato do PT ao
governo, deputado estadual An-
tônio Carlos Pereira, o Cartão. A
decisão do juiz Elpídio Donizetti
Nunes foi tomada em resposta à
ação cautelar impetrada pelo líder
das pesquisas, ex-deputado fede-
ral Hélio Costa (PP). O juiz alega
que tenta impedir o PT de "rea-

presentar 
"propaganda ofensiva-á

honra" de Costa, nas quais o can-
didato aparece vinculado ao ex-
presidente Fernando Collor e é
acusado de desvio de verbas pú-
blicas,

O despacho de Nunes, mem-
bro da Comissão de Fiscalização
da Propaganda Eleitoral do TRE,
foi divulgado na noite de sábado e
já no domingo o programa do PT
não foi ao ar nos dois horários de
exibição na televisão. O juiz afir-
ma que o PT já havia sido punido
anteriormente — com a concessão
de direito de resposta dado a Hé-
lio Costa no programa da Frente
Minas Popular na semana passa-
da — e voltou a insistir na veicu-

laçào do programa que foi consi-
derado ofensivo à "honra e moral
de Costa e aos bons costumes".

"Antes 
que o mal cresca, cor-

to-lhe a cabeça", justifica Nunes,
que entendeu serem ofensivas as
alusões que o programa do PT faz
a Costa vinculando-o ao ex-presi-
dente Collor. Estampando no ví-
deo uma foto de Collor durante
passeata ao lado de Hélio Costa,
na campanha de 1989, o locutor
diz que o candidato do PP é "dis-

cípulo" de Collor e "lembra tanto
Collor que não .escapa.nem Jnes-
mo de denúncia de corrupção". A
denúncia a que se refere o progra-
ma foi formulada pelo Ministério
Público e encaminhada ao procu-
rador-geral da República, Aristi-
des Junqueira.

Foto — A censura ao progra-
ma petista funcionará da seguinte
forma: o juiz determinou que to-
das as fitas do PT apresentadas ao
TRE, que é responsável pela
transmissão dos programas, serão
submetidas a um membro da Co-
missão de Fiscalização de Propa-
ganda Eleitoral. Se os programas
repetirem o que já foi considerado
ofensivo eles não serão levados ao

SÃO PAULO — A Confederação
Nacional dos Bancários (CNB) pe-
diu audiência ao presidente ltamar
Franco para saber até que ponto é
verdadeira a informação de que a
Secretaria de Assuntos Estratégicos
(SAE) está utilizando espiões para
acompanhar as campanhas sala-
riais, especialmente nos sindicatos
das grandes categorias com data-
base no segundo semestre como os
petroleiros, os bancários e os meta-
lúrgicos.

No oficio que enviou a ltamar, o
presidente da CNB, Sérgio Rosa.
afirma: "A adoção de práticas au-
toritárias pelo Governo Federal ba-
te frontalmente contra os anseios
da sociedade, que se mobilizou e
lutou pela conquista da democracia
em nosso país. Por essa razão, as
últimas declarações de ministros do
governo acerca das campanhas sa-

lariais em curso nos causam grande
preocupação".

A notícia sobre infiltração de
agentes federais nos sindicatos dos
bancários e petroleiros, filiados à
CUT, publicada pela Folha de S.
Paulo, causou forte reação nos
meios sindicais. Além do pedido dc
audiência com o presidente da Re-
pública, a CNB acionou seu depar-
lamento jurídico para estudar a
possibilidade de medidas legais e
está pedindo aos sindicatos que en-
caminhem correspondência a Ita-
mar repudiando a ação da SAE.
Sérgio Rosa lembra que a executiva
nacional dos bancários já solicitou
audiência aos ministros da Fazenda
e do Trabalho para discutir a canv
panha salarial, o nível de emprego,
as mudanças do sistema financeiro
o fundo de amortização da dívida
federal e outros assuntos.

Cabo eleitoral a R$ 22

SÃO PAULO — Lula criticou seu
principal adversário na corrida ao
Planalto, Fernando Henrique Car-
doso (PSDB-PFL-TB) pelo uso de
cabos eleitorais nas ruas de São
Paulo pagando-lhes R$ 22,00 por
dia. "Isso é um absurdo para o
candidato de um governo que paga
um salário mínimo de R$ 64", afir-
mou Lula, ironizando a promessa
do adversário de elevar o mínimo
para R$ 140,00.

"Quando ele era ministro, amea-
çou renunciar se o mínimo fosse de
R$ 100, como propunha o ex-mi-
nistro Walter Barelli. Quando eu
propus um salário mínimo de R$
115 no meu programa de governo,
ele disse que era demagogia. Agora,
fala em R$ 140. Mas não se preocu-
pem que, como ele disse que era
para esquecer o que tinha escrito,
depois de eleito vai acabar dizendo

para o povo que esqueça o que está
prometendo na campanha", criti-
cou o petista.

Lula procurou demonstrar tran-
quilidade diante da possibilidade,
apontada nas recentes pesquisas, de
o adversário vencer as eleições ain-
da no primeiro turno. "Eu também
já tive 40%, há apenas 30 dias, e
diziam que eu ia vencer no primeiro
turno. Então é melhor o Fernando
Henrique Cardoso não ir se con-
vencendo que já venceu porque as
coisas nessa campanha têm muda-
do", afirmou. Para o petista, 

"logo

logo, vai acabar esta febre, esta eu-
foria de que o Real vai resolver os
problemas da humanidade. O povo
vai chegar à conclusão: Puxa, fala-
ram tanto, mas eu não consigo
comprar nada a mais para levar
para casa", previu o petista.

ar. Segundo Carlão, a decisão do
juiz será cumprida —o PT não mais
mostrará, por enquanto, a foto de
Costa com Collor e nem falará so-
bre as denúncias do Ministério Pú-
blico — mas a estratégia de polari-
zação com o candidato do PP será
mantida. "Existem outras formas",
destacou o petista.

Antônio Carlos Pereira disse
que a Frente Minas Popular irá
recorrer da decisão do TRE e res-
saltou que a atitude judicial 

"abre

um precedente gravíssimo".

0 0 candidato à Presidência da
República pelo PT, Luiz Inácio
Lula da Silva, encaminhou ao TSE
representação contra seu adversá-
rio Fernando Henrique Cardoso
(PSDB) e o professor Hélio Ja-
guaribe (filiado ao partido), pelas
declarações deste de que "o país
seria entregue aos radicais e pro-
vocaria fuga de capitais e invasões
de terra", num eventual governo
petista. Jaguaribe fez a afirmação
em palestra no dia 17, na Fiesp. O
PT quer que a Justiça Eleitoral
proíba a veiculação da revista No-
ticias, da Fiesp, caso seja noticiado
o resumo da palestra.

LEIA AQUI O QUE VOCE

NÃO PODE VER NA TV|

|Pj8i§|l|

V.llé.

I

Preconceito
antipetista

! [D O presidente da Celesc,
empresa de energia elétrica

I de Santa Catarina, Victor
Fontana, determinou ontem
a abertura de um inquérito

,i- administrativo dentro da
£ empresa para apurar a au-

toria dc uma brincadeira de
mau gosto, veiculada num* 
jornal interno, denegrindo a
imagem do candidato do
PT à Presidência da Repú-
blica, das mulheres, dos ne-
gros e dos homossexuais. O
texto foi divulgado na se-
mana passada no boletim
mensal Prancheta, escrito e
publicado por funcionários
da Celesc em Itajaí. cidade
ao norte da capital.

Mercadante se defende

1

BRASÍLIA — A Frente Brasil
Popular pela Cidadania, que
apóia Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) na sucessão presidencial, en-
viou ao Tribunal Superior Eleito-
ral sua contestação ao pedido de
impugnação da candidatura de
Aloizio Mercandante (PT-SP) a
vice-presidência, apresentada pelo
PPR de Esperidião Amin, na se-
mana passada. O jurista Célio Sil-
va. advogado do PPR. argumen-
lou no pedido de impugnação que
a Lei 8.713 não prevê a substitui-
çào de candidato por renúncia.
Mas o PT alega que a troca de
José Paulo Bisol (PSB-RS) por
Mercandante está amparada pelo
artigo 101 do Código Eleitoral.

O PT nega que tenha havido
uma "renúncia fraudulenta", co-
mo argumenta Célio Silva. "To-

das as conversas e discussões poli-
, '

ticas (para a substituição de Bisol)
foram divulgadas pela mídia, pas-
so a passo, detalhe por detalhe,
durante 27 dias. A frente foi visce-
ralmente exposta a público. Nada
ficou em segredo", defende o ad-
vogado da coligação, Claudismar
Zirpirolli. O PT solicita ao tribu-
nal que julgue improcedente a im-
pugnação — "por absoluta insub-
sistência dos argumentos que a
sustentam" — e defira o registro
de Mercadante.

Segundo Zupirolli. o pedido de
impugnação tem objetivo mera-
mente político. 

"O 
que se deseja é

tumultuar o processo eleitoral e.
utilizando-se da Justiça Eleitoral,
tentar impingir um desgaste ao
candidato adversário", resume. A
decisão do TSE deve sair nos pró-
ximos dias.

TERCEIRIZAÇÃO
^^Êmpeza 

E Serviços Gerais m

SERVENTE 197,88
COPEIRO 237,96
PORTEIRO 263,15
BOY 197,88

Recepcionista 263,15
Telefonista 263,15
Ascensorista... 263,15
Jardineiro 225,00

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

0

"TODOS OS ENCARGOS INCLUSOS"

Çrupo 
"Barros

542-9900
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Z^T7 Procuradoria eleitoral da Paraiba quer
saber qucinto custaram os calendarios v?-y:

INFORMEJB com propaganda de Lucena , 
j

—^"/p i/?,
TEODOMIRO BRAGA

^ministro da Saude, Henrique Santillo, preve um genoci- Justica manda investigar Lucena 
|

V/dio se as verbas publicas para assistencia medica hospi- ¦* », V;
taiar forem reduzidas a metade, como quer o Ministerio da u pr0curador quer que TSE descubra se senador usou grafica oficial para propaganda Ig
Fazenda. _ . , Arquivo

Se isto ocorrcr, havera um problems social gravissirao. da W" An^Wo Fel j I!i
Aumentara o numero de mortes, sera um genocidio — diz nando Barros, pediu ontem ao mi- & ; AlagOaS tCIIl
ministro, se recusando a acei.tar os cortes. _ nistro Padua Ribeiro, do TSE, que * 

%. W 4fi
Indignado, Santillo revela que a equipe economica propos determine a realiza?ao de diligencia -"vf'' ' * 

> < J 
4 la Jftlllfirifl \0

diminuir quotas de internagoes na rede hospitalar para menos no Centra Grafico do Senado para §111^ <X/ - -lllll '' 
'4 UCllUlMjla

da metade das atuais 40 mil entradas diarias. apurar se o senador Humberto Lu- 'life1 * % 1 P kg£|
Isto e imposstvel de ser feito, pois o atendimento atual cena (PMDB-PB) cometeu crime ; M sr 

'*• 
O.0 ITBIIUC &M.

ja e precario — afirma o ministro, acusando os tecnicos da eleitoral. 0 presidente do Senado _ { f, 5® \ I maceio — 0 Dresidente do l>|l
equipe economica dc "burocratas lnsensivcis". 

»extre_ g^na"Eleito^af da''XbHe ter Vwlk/ * TRE-AL, desembargador Jos| M
Classificando a situagao atual da saude publica dt extre- niandadoimprimircalendarioscom -,><\x JgKUm ? Agnaldo de Souza, anuncioit

mamente delicada", Santillo reclama que ainda nao recebeu propaganda eleitoral, aproveitan- ^ 
ontem, na primeira reuniao com

recursos para pagar os servigos hospitalares de julho. do-se ainda da franquia postal para y juizes e promotores de 53 zonas f, :,|
distribui<pao a seus eleitores, o que e f j ••?jk eleitorais, que a Policia Federal 

|b|"Eles tem o direito e o dever de defender o caixa e cu proibido pela legislagao. 11,.« 
jSt 

investiga a pnmeira denuncia de

direito e o dever de defender a Saude. Acho que fazendo isto 0 TRE da Paraiba negou o pe- raude no estado. 0 caso, levado M

estou defendendo o govemo Itamar", arremata Santillo. dido de tnelegibilidade de Lucena «$$T< 
|< Sk j| Lveri^membros demes-^rc

por quatro votos a dois. 0 caso foi 
| 

naveria memoros at mesas r.-

Cestadevotos ra depois que deifar 6 governo ElStorat^ue^falTTSE^nia „ Vl SK, datos em troca depjolares.
0 governo inicia hojc a di tor, feitora imSiwaojpara saber screataen- * ' 

I,. Wgt dc^ltrmTum-? il'£ SIdistribuigao de cestas basicas Hp SAn Pinln em 1996 anre- te os calendanos foram impressos ***$ vM: . jl , desmoralizar mais uma vez as
no municipio de Ouricuri (PE), mdo como v ce o atual li- pcla Grafica do Senado, em que 

*****&. ITf|> fgR elciQoes, agora na mesa de apu- ,s
onde o Ministerio da Saude der do eoverno Itamar na Ca- quantidade, quando ocorreu a im- ¦*;} , 1 , -1 . jer^ v ^ 

ragoes. E uma vergonha. Mai J«g
constatou altos indices de mor- mara Luiz Carlos Santos. pressao e qual o custo dos servigos. WmStKKKKm fei ¦ nos preparamos para a eleigao e
talidade infantil. 

'' 
, Outra pergunta refere-se ao uso da Lucena e acusado de mandew imprimir santinhos na grafica do Senado os fraudadores ja comegam a ' . -

Mais um adubo na horta Tapando buraco grafica em anos anteriores, de 1987 agir", desabafou. V; \
de Fernando Henrique em Per- 0 presidente da Embratur, a 1993. A decisao de remeter oficio formulada pelo senador Marcio maquina administrativa do Legisla- 0 presidente do TRE deter- |;^
nambuco, onde o tucano ainda Fliivio Coelho, vai entregar comunicando a diligencia a grafica Lacerda (PMDB-MT), que queria tivo para a divulgagao dos traba- minou que a atengao dos juizes

sis perde para Lula. primeira parcela dos USS 40 aincja depende do consentimento saber se os parlamentares poderiam lhos dos parlamentares em publica- eleitorais seja redobrada nesta
Si Dossie salarial milhoes prometidos ao turismo Jq ministro Padua Ribeiro. continuar expedindo suas publica- goes que explicita ou dissimulada- cleigao, "porque os fraudadores • ' I

. . . em festa, amanlui, no hotel 0 TSE este ano aprovou resolu- goes feitas no Centro Grafico do mente sejam instrumentos de pro- ja estao trabalhando". A ordem
II inrinir 

Caesar Park. gao 
proibindo o uso dos servigos Senado. paganda eleitoral", argumentou. A | prender o fraudador, seja «,V:

$)§ i - • Tree PnHeres- 
' A niixuruca verba de graficos do Senado pelos parlamen- 0 presidente do TSE, Sepulveda proibigao esta contida no artigo 45 quem for. Se for candidato, tera

aires.Orelatorloi Jvice^resideate PerreL, dif ™a aredX .into daLci8.7,3. sa^aadida.araimpugnada. g

Iganha 

RS 3 486 um ministro de re'iu e TurisRio do tribunal, ministro Carlos Velio- amparo na legislagao eleitoral. A 0 senador Humberto Lucena Na mesma reuniao, o torre- ' y:
Estado recebe RS 3.138 e um so, e a medida visa coibir o abuso regra basica do proeesso eleitoral e nao foi encontrado para comentar gedor eleitoral, juiz federal
ministro do STF R$ 5.459. Veildas frias do poder economico. A instrugao a igualdade entre candidatos e nao o pedido do vice-procurador eleito- Francisco Wildo, repassou aos

Alem das mordomias, um Pelo menos para os fabri- foi aprovada depois, de consulta podemos consentir a utilizagao da ral. juizes das 53 comarcas de Ala- ffl

1 

I 

deputado federal emb'olsa cantes de geladeiras, o Piano . goas um kit com normas e reso- m
mensalmente RS 4.440, sem o Real nao foi uma fria. ^ 0 r lugoes do TSE para as eleigoes. 

|tj
reajuste de 100% defendido Dados da Associagao Co- VOZ, FAI^ MBI^AO I |Q||ta TJIVnfltn P Q |"VO Ele pediu a todos que nao sejam Uj

por Inocencio Oliveira. mercial do Rio mostram que, 234-5185/236-5223 • simon wajntraub lyalllC^ IdYUl 11/U^ C dlV U tolerantes com 0 trabalho de bo- §&
„ . nestes primeiros 15 dias, a venda 6F1task-7,dic?Ao,impo5ta?Aoeorat6ria ca de uma e quer atengao redo- m

J? xl em Konaonia do eletrodomestico aumentou 1 ^ brada no que diz respeito as nor-
Fernando Henrique assu- 40%. TPJH|P|| iiMHHIiB C1.0 CFltlCclS 2[OV0miStftS mas de campanha a partir de M

™™AlidaE£=?"l.sS Fun de linha jlJliii.TiI.T. setembro. Para isso, ja se reuniu m
cessoria em Rondonia, segun- IJillli'illlHlllllKtlllllllilftlililiTrldl CU1ABA — Os tres candidatos se eleito, dar prioridade aos seto- com os comandos das policias m
do pesquisa do Vox Popa'i: ^ ?!S!' ao governo dc Malo Orosso par- rcsdeencrgia.scgiirantaeeduca- Tedcral, civil c mililar. "Alagoas ¦
tmnWcomraS'/.dcLa'a. o .S~?00„ j. ticiparaj. S aoite dc domingo. gao! tern que dcixar csg cS1igma dc 1

w , plz01, 
Queicia nelo aovetno nara tirar duvi- • glsl'ca 0 ECURriY de debate promovido pela TV Sobrinho tambem disse que 0 so rializar eleigoes com frau-

' 
VcanSto ao uo»cr„o Gmro-Amcro 

(aliliada da Glo- cmpreitciro do c Jo" c des" diz o corregcdor. |

pelo PFli senador OdSyr Apesar da procura, a cen- — bo ¦ lialcl° Sobrmho apomdo Armando de Oliveira, irmao dc Nas ultimas eleigoes em Ala- g
Soares, lider da tropa de cho- tral sera desativada no final do ^ " 

J.?.' t Danle- Mas cstl^ d,e menG1°" 
foas' 

as fraudIA8anharanJ cies" fe
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Procuradoria eleitoral da Paraíba quer
saber quanto custaram os calendários

com propaganda de Lucena

TEODOMIRO BRAGA

Justiça manda investigar Lucenaministro da Saúde, Henrique Santillo, prevê um genocí-
V/dio se as verbas públicas para assistência médica hospi-
talar forem reduzidas à metade, como quer o Ministério da
Fazenda.

Se isto ocorrer, haverá um problema social gravíssimo.
Aumentará o número de mortes, será um genocídio — diz o
ministro, se recusando a aceitar os cortes.

Indignado, Santillo revela que a equipe econômica propôs
diminuir quotas de internações na rede hospitalar para menos
da metade das atuais 40 mil entradas diárias.

Isto é impossível de ser feito, pois o atendimento atual

já é precário — afirma o ministro, acusando os técnicos da
equipe econômica de "burocratas insensíveis".

Classificando a situação atual da saúde pública de "extre-

mamente delicada", Santillo reclama que ainda não recebeu
recursos para pagar os serviços hospitalares de julho.

?
"Eles têm o direito e o dever de defender o caixa e eu o

direito e o dever de defender a Saúde. Acho que fazendo isto
estou defendendo o governo Itamar", arremata Santillo.

Alagoas tem

Ia denúncia

de fraude

MACEIÓ — O presidente do
TRE-AL, desembargador José
Agnaldo de Souza, anunciou
ontem, na primeira reunião com
juizes e promotores de 53 zonas
eleitorais, que a Polícia Federal
investiga a primeira denúncia de
fraude no estado. O caso, levado
a ele por um político, é de que
haveria membros de mesas re-
ceptoras se oferecendo a candi-
datos em troca de dólares.

"Os criminosos vão tentar
desmoralizar mais uma vez as
eleições, agora na mesa de apu-
rações. É uma vergonha. Mal
nos preparamos para a eleição e
os fraudadores já começam a
agir", desabafou.

O presidente do TRE deter-
minou que a atenção dos juizes
eleitorais seja redobrada nesta
eleição, "porque os fraudadores
já estão trabalhando". A ordem
é prender o fraudador, seja
quem for. Se for candidato, terá
sua candidatura impugnada.

Na mesma reunião, o corre-
gedor eleitoral, juiz federal
Francisco Wildo, repassou aos
juizes das 53 comarcas de Ala-
goas um kit com normas e reso-
luçòes do TSE para as eleições.
Ele pediu a todos que não sejam
tolerantes com o trabalho de bo-
ca de urna e quer atenção redo-
brada no que diz respeito às nor-
mas de campanha a partir de
setembro. Para isso, já se reuniu
com os comandos das polícias
federal, civil e militar. "Alagoas
tem que deixar esse estigma de
só realizar eleições com frau-
des", diz o corregedor.

Nas últimas eleições em Ala-
goas, as fraudes ganharam des-
taque nacional. A eleição do go-
vernador em 1990 foi realizada
em três turnos. Renan Calheiros
(PMDB, que era favorito, foi
derrotado por Geraldo Bulhões
(PSC), num pleito com I00 ur-
nas sob suspeita e 75 mil votos
anulados. "Fui derrotado pelos
dólares do esquema PC e Collor,
mas agora eles estão desarticula-
dos", afirma Renan, candidato
ao Senado. Bulhões se defende,
afirmando que as eleições foram
limpas e acusou Renan de tu-
ínuituá-las. _

ra depois que deixar o governo
paulista.

Quer disputar a prefeitura
de São Paulo em 1996, apre-
sentando como vice o atual li-
der do governo Itamar na Cã-
maraj Luiz Carlos Santos.

Tapando buraco
O presidente da Embratur,

Flávio Coelho, vai entregar a
primeira parcela dos USS 40
milhões prometidos ao turismo
em festa, amanhã, no hotel
Caesar Park.

A mixuruca verba de USS
680 mil será repartida entre
Riotur, Rio Convention Bu-
reau eTurisRio.
Vendas frias

Pelo menos para os fabri-
cantes de geladeiras, o Plano
Real não foi uma fria.

Dados da Associação Co-
mercial do Rio mostram que,
nestes primeiros 15 dias, a venda
do eletrodoméstico aumentou
40%.
Fim de linha

Chegou a 620 mil, ontem,
o total de telefonemas à Cen-
trai de Atendimentos montada
pelo governo para tirar dúvi-
das sobre o Plano Real.

Apesar da procura, a cen-
trai será desativada no final do
mês, quando se encerra o prazo
para troca do cruzeiro real.

Viva Vargas
A Confraria do Garoto

marcou um encontro dos getu-
listas para o dia 24, nos fundos
da Igreja da Candelária.

Com a presença da neta de
Getúlio, Edith Maria Vargas,
farão um ato marcando os 40
anos da construção da Aveni-
da Presidente Vargas.

A festa será animada pela
banda dos pequenos jornalei-
ros.
Bocas malditas

A Associação dos Joalhei-
ros vai propor ao Movimento
Viva Rio ação policial contra
as bocüs-tle-ouru. os compra-
dores de ouro ambulantes.

Uma pesquisa revela que,
sem estes receptadores, haveria
uma redução de 70% no roubo
de jóias no estado.
Bomba-relógio

O PDT já aprontou carta-
zes e santinhos com Brizola ao
lado de todos os candidatos a
governador que apóia ou tem
aliança.

O melhor é o que mostra o
velho caudilho ao lado do can-
didato do PP ao governo de
Minas Gerais, Hélio Costa.

Cesta de votos
O governo inicia hoje a

distribuição de cestas básicas
no município de Ouricuri (PE),
onde o Ministério da Saúde
constatou altos índices de mor-
talidade infantil.

Mais um adubo na horta
de Fernando Henrique em Per-
nambuco, onde o tucano ainda
perde para Lula.

Dossiê salarial
Para o ministro Ricupero

incluir em seu dossiê sobre sa-
lários nos Três Poderes:

O presidente Itamar Franco
ganha R$ 3.486, um ministro de
Estado recebe RS 3.138 e um
ministro do STF RS 5.459.

Além das mordomias, um
deputado federal embolsa
mensalmente RS 4.440, sem o
reajuste de 100% defendido
por Inocêncio Oliveira.
FH em Rondônia

Fernando Henrique assu-
miu a liderança na corrida stt-
cessória em Rondônia, segun-
do pesquisa do Vox Populi:
tem 37% contra 28% de Lula,
8% de Brizola, 4% de Quércia
e 3% de Enéas.

O candidato ao governo
pelo PFL, senador Odacyr
Soares, líder da tropa de cho-
que de Collor, é o maior cabo
eleitoral de FH no estado.

Jogo sujo
Os adversários de Fernan-

do Henrique se preparam para
inaugurar a fase dos ataques
pessoais.

Os tucanos já estão devi-
damente municiados para dar
o troco na mesma moeda.

Sapo carrancudo
Lula está perdendo a pa-

ciência com a turma que quer
vê-lo menos carrancudo e mais
risonho no programa eleitoral

—~ivíi 4c!evisuo! "
— Cada um faz a campa-

ilha com a cara que tem. Não
vou ficar arreganhando os den-
tes enquanto milhares de brasi-
leiros estão em casa me assis-
tindo e passando fome.
Cineasta reforça

O programa de Lula ga-
nhou o reforço do cineasta Sil-
vio Tendler, que vai procurar
dar uma dose de criatividade
ao horário do PT.

Lula ficou ontem gravan-
do a nova série de programas,
que começa amanhã.
Fleury 96

Luiz Antônio Fleury já de-
finiu o seu projeto político pa-

máquina administrativa do Legisla-
tivo para a divulgação dos traba-
lhos dos parlamentares em publica-
ções que explícita ou dissimulada-
mente sejam instrumentos de pro-
paganda eleitoral", argumentou. A
proibição está contida no artigo 45
da Lei 8.713.

O senador Humberto Lucena
não foi encontrado para comentar
o pedido do vice-procurador eleito-
ral.

formulada pelo senador Márcio
Lacerda (PMDB-MT), que queria
saber se os parlamentares poderiam
continuar expedindo suas publica-
ções feitas no Centro Gráfico do
Senado.

O presidente do TSE, Sepúlveda
Pertence, disse que a medida tinha
amparo na legislação eleitoral. "A

regra básica do processo eleitoral é
a igualdade entre candidatos e não
podemos consentir a utilização da

Dante, favorito, é alvo

de críticas 
governistas
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se eleito, dar prioridade aos seto-
res de energia, segurança e educa-
çào.

Sobrinho também disse que o
"maior empreiteiro do estado" é
Armando de Oliveira, irmão de
Dante. Mas esqueceu de mencio-
nar que Dante é brigado com o
irmão e não aceitou incluí-lo em
sua chapa como candidato ao Se-
nado. A empresa de Armando é
responsável por algumas obras
tocadas pelo atual governador,
Jaime Campos (PFL), que apóia
Sobrinho.

No penúltimo bloco do debate,
quando os três candidatos fizeram
perguntas entre si, Sobrinho mos-
trou fotos e documentos contra a
administração de Dante na Pre-
feitura de Cuiabá.

CUIABÁ — Os três candidatos
ao governo de Mato Grosso par-
ticiparam. na noite de domingo,
de debate promovido pela TV
Centro-América (afiliada da Glo-
bo). Osvaldo Sobrinho, apoiado
pela coligação PFL-PTB-PL-
PPR. lez acusações a Dante de
Oliveira (PDT-PT-PSB-PC do B-
PV), líder nas pesquisas com mais
de 10 pontos percentuais à sua
frente; Segundo Sobrinho, Dante
"passou 

pelo Ministério da Re-
forma Agrária (no governo Sar-
ney) e não entregou sequer um
titulo de terra em Mato Grosso,
que atualmente registra 83 focos
de conflitos agrários".

Dante preferiu ignorar os ata-
q Lies do adversário e falar sobre
seu plano de metas, prometendo.
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CURSO DE REENGENHARIA
Disseminar entro profissionais que atuam em organizações do
trabalho, conceitos, métodos e instrumentos próprios da
reengenharia, preparando-os para ações práticas. ^

CURSOS DE EXTENSÃO
CINEMA E LITERATURA BRASILEIRA
INICIAÇÃO AO CINEMA ^
PRÁTICA DE REDAÇÃO
PROJETO NOVIDADE ^
Integrar na Universidade pessoas maduras que desejam tro-
car experiências, estimular o potencial crítico e criativo e
minimizar a distância entre gerações ao abrir o diálogo so-
bre as questões existenciais e culturais da nossa sociedade.

Depois dc ser abandonado por
Pedro Simon e pelo lider do PMDB
na Câmara. Luiz Carlos Santos, o
candidato a presidente Orestes Qiiér-
cia tem dito a amigos fiéis: "O último
a sair apague a luz."

Fernando Henrique participa de
uma carreata em favor de Maria dc
Lourdcs Abadia, candidata do PSDB
ao governo do Distrito Federal. Sába-
do, sobe no palanque dc Valmir Cam-
pelo, candidato do PTB.

Lula dedica o próximo sábado à
literatura. Vai autografar na Bienal
de São Paulo o livro Viagem ao cora-
çào do Brasil. "O Lula não quer que
ninguém esqueça o que ele escre-
veu", alfineta Ricardo Kotscho.

Careca de saber que sua candidatu-
ra não decola, Esperidião Amin faz
campanha hoje no Nordeste e garante
que não vai renunciar.

Do deputado José Genoino (PT-
SP), sobre as adesões cm massa à
candidatura dc Fernando Henrique:"O PSDB vai ficar tão pequeno den-
tro desse alianção que só vai ter espa-
ço no governo de Lula."

O Comitê Financeiro Nacional da
campanha de FH está enviando cartas
a possíveis eleitores pedindo contribui-

ções financeiras. O valor mínimo c dc
RS 25, accitando-se doações em car-
tôes dc crédito.

De Vicentinho. da CUT. ao saber
que a SAE está infiltrada em rcu-
niões dos sindicatos. "Repudiamos
esse comportamento burro, que só
envolve gastos do erário público e
perda dc tempo."

O prefeito dc Quissamã, Arnaldo
Matoso (PMDB), pediu ao IBGE que
identifique os domicílios das crianças
famintas que o instituto diz haver no
seu município. "Queremos oferecer
auxílio", diz Matoso.

Ltirian. filha de Lula. disse ontem
no SBT que não entende até hoje as
razões de ter sido envolvida na elei-
çào de 1989: "Acho errado. Não sou
candidata, não sou pessoa pública,
não sou nada."

O arquiteto Emanuel Pimenta foi
eleito presidente do Movimento Popu-
lar Internacional FHC, com sede cm
Lisboa.
O Os candidatos ao governo do Rio
vão ser sabatinados amanhã no Ho-
tel Glória, das 9h às I2lt. na posse da
nova diretoria da Abrajet.

Eleições e florestas: o Brasil está
pegando fogo.
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||
"Opaide Fernando Henrique deve estar 0 tucano alega estar cumprindo acordo com 

j jg|
dando voltas no tumulo, decepcionado com ' osoutroscandMat°s, para que os debates 

j fe|

| asposigoespoliticas do filho" fossem transmitidos em pool 
Jg|

Leonel Brizola t T
I 

—-— \ 
pi

I Brizola desafia Cardoso a 
participar 

de debate |

I . Pedetista quer confronto na ABI para mostrar que tucano renegou a lutadoseupai, general Leonidas Cardoso, pela Petrobras j;-

i 
'campina 

GRANDE (PB) - 0 candidato tucano nao ira a ABI «11 ¦¦¦r TA • nnnlrntifn Wf
candidato do PDT a Presidencia, cumprindo o combinado apos o de- " "¦ IJOIS DIOCOS it" CUIili UIllU

I Leonel^Br|zola, desdlou ¦ 
.jMjfe: Havera dois blocos de pergun- ponder sobre tenia escolhido pelo 

jp;j
PSD^a'enfrent^lo no^ebate en- p^esidendaveis haviam acertado - JdS' tas entre candidatos no debate en- mediador «

! tre presidenciaveis que sera realiza- que s6 se enfrentariam em progra- a 0 segundo e tercei ro blocos 
Js®

do amanha na Associacao Brasilei- mas transmitidos por um pool de IIWBlre-, "•' Manchete, em conjunto com a serao os mais lllwnU% quand0 os 
Jp

iSSSta rmkwaV ; -'U Associacao Brasileira de Impren- presidenciaveis, sorteados na ho- |1
m'ssLdaTVMandieteEm comt q d'd 1 do PDT questionou •sa 

(ABI), transmite amanha, ao ra, farao perguntas entre 
|f 

No 
||'!

i cjo na ddade de campina Grande as pesqufeas que apontam a possi- | Srio daABI^no Wodelaneiro. ^rama, ra^umto^um mimito fe
I (PB), o candidato do PDT disse que bihdade de vitona de Cardoso no ^RLJL Mediado pelo jornalista Carlos nara consideragoes finais. Pelas fc?-
j qtfena ter a oportumdade de qu^ primeiro turno, argumentando que Chagas, o debate sera dividido em regras estabelecidas em conjunto ft ?

3! tionar Cardoso sobre as mudangas um dos mstitutos, o Ibope, admitiu 'sSMHgMBLt 
quatro blocos e deve durar cerca Com os asessores de todos os can- ill"

d^ suas posiQoes politicas^ A asses- que o indice de indecisos e de 73/o. : deduashoras. didatos quando alguem se sentir f

•| 
^d^naSaoSt^^BraSi,m 

^S^SiSS^que^1^ ' 

umdisc^^° pr^denteen- ro^i^toa^minutosasoo 
j||

I pretender a liquidagao de conquis- deque nao tem chances contra Car- ] , ,j para o processo democratico, e vadas —8de diretores dc jornais
I tas,nacionalistas e lembrou que ele doso. ; Jig \$< , segue com perguntas de jornalis- do Rio, Sao Paulo, Brasilia e Por- fcy
y e filho do general Leonidas Lardo- Brizola chegou a Joao Pessoa p| ' 1 tas convidados para os Candida- to Aleare serao inseridas ao final
?| so, um dos lideres da campanna ontem de manha e foi recebido pela ¦¦K r SB %(L tos a sua escolha. de cada bloco. r
m pela criagao da Petrobras. O pai candidata do PDT ao governo do • SMBl... . :v.. * k 

1 As perguntas terao no maximo D , , •
« do senador Fernando Henrique en- estado, deputada Lucia Braga, que \ L- 1 30 segundos e os candidatos. dois I Pelo soueiojrealizado convas- K ,

frintou enfrentou a policia e sofreu lidera as pequisas com larga mar- jtUF f ¦ -'i ' .jt ,Xl A minutospara a resposta. Nenhum ^sores, 
a posigao dos presiden- I .

i-j arfieagas para defender suasconvic- gem sobre os demais concorrentes. l ' '*.& - 
' 

JMk presidenciavel podera ser escolhi- ciaveis na mesa, da esquerda para |r
i <?oes. O velho general deve estar Ao som do Hino da Independencia, ' . | : do mais de duas vezes. As assesso- F^ni^o'Henri'aue•i dando voltas no tumulo, decepcio- tado por militantes pedetistas, t 

' 
| v rias dos candidatos nanicos con- |psdr\ Ouerci i fPMDBI Lul l

I niido com as noras posiooes pohti- ^ 
P 

^ ^ ip. ^uiram aprovar »ma ,c6ra pan, fLh Im cas deseu filho , disse. _ yidal de Neareiros ' wl *¦< , « JHHIHBBfflKillwiR?''<' esse bloco: quem nao for pergun- (PT), Brizola (I L)1),
if. ' Segundo o assessor de imprensa p 

Brizola, 
em campanha na Paraib'a, disse ter certeza que vai ao 2° turno tado tera dois minutos para res- (PSC) e Amin (PPR). j||1 d^ Cardoso, Augusto Fonseca, o centro de Joao i'essoa. r r U:t

I 
'¦)' p|

j 
r;«.w. ripfemie itainar Quercia 

iiiteiisifica campanha de roa 

|» 1. SAO PAULO—Mesmo confiante ao apostar na boa aceita?ao de seu pil;i n MaurO atribui receberao um relatono da n0 suceSso de sua propaganda elei- programa na TV. Conforme pes- I mmf&ii j II
I . 

' 
, -j * A<?ao da Cidadania Contra toral e na possibilidade de aconte- quisa do institute InformEstado, t -/;

uj iCntica ae LUia ao MiseriaepelaVidaedoCon- cer uma reviravolta no quadro su- 9% dos entrevistados acham que i 
'

i calor da campanha sea, apontando as principais cessorio, ha 40 dias das elei?oes o Quercia tem a segunda melhor pro- ' B:
1 I^DAciiiA n r«iHpn causas da feme e sugerindo so- candidato do PMDB a Presidencia, paganda, perdendo apenas para PHP'>M fitO RAMLIA upresaen- iUQ5esparaacabarcomo pro- Orestes Quercia, decidiu intensifi- Fernando Henrique Cardoso ^V»l ^
i . JJ| te do Conselho Nacmnal blema. As entidades esperam car a campanha de rua. A partir da (PSDB), com 49% das preferen- Wk 

'Ik

h 'dfliU^a Al,mentar (Con- apoio dos candidates e que eles proxima sexta-feira, ele volta a per- cias. ^ 
">f 

: i
M sca'' j pSvitl incluam em seus programas de correr 0 pais, e tem programado Na sexta-feira, Quercia tem pre- , \, i f* M iHHHi ii •
ft , Lut IS ^erno propostas concetas ^^ ^ ,isitas, Ni^i e:sjo i. J* ¦ 4

I £*•'*" des que pretende visitar. 
^o, 

no Rio. Depois, ,ai a Ooias. V , WM |
fei .J governo Itamar Franco foi Ate agora, o candidato vinha Sergipe, Bahia e Alagoas. Pretende y » >^HH PWW® ^

Mi iiomissonocombateafome.Na 
'Mapa' - Analisando os fazendo vjagensr^pidaSj paradedi- ainda voltar ao Parana e ao Rio '1'/. ^^:K'\i\ t•'

reuniao do Consea, ontem no dados divulgados pelo Mapa car o resto do tempo as gravagoes. Grande do Sul, principals focos dos t'.yfv. '* . CTWlT Hfll I
H| Palacio do Planalto, ele disse da Fome — elabojfado no ano "A audiencia do horario politico e anti-quercistas, que comegam a mi- ^ fe
kK .,que os discursos devem ser in- passado pelo Instituto de Pes- £jQ 

se esperava» disse grar para a candidatura tucana. Quercia ainda aposta na boa aceita<;ao de sen programa na televisao
Kj| - terpretados dentro do contexto quisas e Economia Aplicada ' ' 

||
.eleitoral. "Todos os Candida- (Ipea) — e as informaQoes re- ||

WM ..tos tem suas exorbitancias e gionais apresentadas pelos de- ODIV 
Jlin linia flAirA ~

H ,esta foi uma", afirmou. Segun- legados de cada estado os de- fJxl^ 6SCOIII6 H016 IIOYO VOCE NAO VAI M
do ele, os politicos fazem pro- batedores limitaram a duas as J 

m • p
H messas e e preciso censurar al- maiores causas da misena: !• 1 VIRAR AS COSTAL

igumas. "Palanque eleitoral e distribuigao irregular de renda 
CRliQlUfttO ft iTCSlUCIIClfl. DDA ECCA ADANI^^ w&tt uma coisa e o dia-a-dia e ou- ede terras. PRA E51 J;

>.tra",completou. Segundo a pesquisa, 1% BRASILIA — A Executiva Na- vio, candidato do PRN a Camara.  D/>DTI IMI ARS I
Bs ,k Ao contestar a acusapao de dos proprietarios sao donos de cional do PRN decide hoje, as Segundo ele, jien^ CollojJoj^cou-——- OrUKTUIllUAWK^ |
fcll - Lula, dom Mauro atribuiu ao 50% das terras e 10% da po- I8h, em reuniao no Rio de Jajici: sukado-jwr Tounnho. VAI I-I' presidente Itamar Franco a pulagao detem 50% da renda. jujojiome^e-seu-ii^T^idato Outro problema e que alguns • 

|--primeira agao institucional ^AJome._naQ_pode-mais-ser— t\ Presidencia, mas a decisao so diretorios regionais ja estao de- \ i |
_ 'rrontra'n minrviii '"Fir (It^dnron vista como um problema a ser sera formalmente anunciada ama- 'flndendo 

abertamente a extingao $
W0> - publicamente que a miseria do resolvido por agoes imediatis- nha.: A Executiva exige que, antes c|o PRN e ameagam divulgar um JL |

pais ecausada pela fome e con- tas e sim como uma questao do seu langamento, o candidato ni,n;rosln fie cnacao de um novo Oy $

P 
vocou|8doo Brasil nestacam- polifa;', d« o ™„om«a assum|compromisso de defender . \/Y iKm . panha , afirmou. O bispo re- Mauricio de Andrade, coorde- o ex-presidente Fernando Collor. ' . , 1 . .... r • j j t~l K"Jf k

I forgou que o problema nao se- nador da Agao da Cidadania "O candidato tera que defender as eleigoes. A m ormagao oi t ¦

If la resolvido em apenas um no Rio. ideias do ex-presidente " inlbr- pelo prcs.dente do PRN do Para, 
| \

Ki ^'mandato e que o presidente Entre as solugoes apresenta- mou o senador Ney Maranhao Fernando Moraes. herd muito .

M Stamar Franeo eorrespondeu pelo Brupo, saEeriu-se (TO. convemenle a fundus de urn ^ /

gs expectativas da populagao, troca de mercadorias entre os O processo de escolha foi cen- novo pan o poi ico, que.sirya 
^ 

J

ff cjue pedia dignidade, transpa- estados, a criagao de coopera- tralizado pelo presidente do parti- e esco a e nao apenas e egen a 
4>\T'k^ I !

v|rencia e combate a corrupgao. tivas e o fortalecimento de ca- do, Daniel Tourinho, que nao paiaoscan i atos. __,
8 Dentro de 15 dias, os candi- nais alternativos para escoar consultou os diretorios regionais. Um dos nomes mais cotados e 

l^z
Kj fidatos a Presidencia da Repti- produgao dos pequenos produ- "Ele e o dono do partido e eu nem o doempresario Dilton Salomoni, - 3=f
Mi rafjica e ao governo do estado tores. quero saber quem sera o Candida- ex-vice na chapa do antigo candi-

 / to", disse o deputado Paulo Octa- dato Walter Queiroz. O maior evento da pequena e media cmprcsa vai

| estar no Riocentro. A Rio Negocios 9 c a sua
Hpjr niclhor oportunidade de fechar grandes negocios

I''' O-Jfnda conhcccr.tudo,,qu,e csta acoraccc^o
H;'v, a ¦ m m ¦ t f% M f no seu mercado. estando bem perto da
WM 'i'""""""""1 . . JL- 1 fjl II1 I I fill IJ H 111 I ML concorrencia. Alcm da presenga de uma cnornic
H my*'!."? r, r-um 

Ww/tuiUMUl. IK/ IML „aci0liais voc5ain<lavai
9fc—Faz caminhada no Centro Goias. ... c . n Kn(,c„

BS dlkecife, no Mercado Sao Jose e 9h— Grava programa de TV pgm Micro, Pequenas e Medias Empresas Podcr Participar de um horuni de Ueba e

ri^s proximas. I8h — Faz comicio em Carapicui- K ... aproveitar os pregos especiais de produtos de
Wm ) ^^45 _ pa entrevista a Radio ha, em frente ao Terminal Rodo- Destina-se a empresarios, administradores, gerentes infomiatica na Rio Info 2. Participar

J6?nal do Comercio, Programa viario. e demais profissionais que necessitem conhecer da Rio Negocios 9 e lucro real. Aparega aqui.
Bvi? qet;aldo Freire. 20h — Faz comicio em Osasco, na as metodologias da Qualidade Total

¦U ®5-Da entrevista a TV Jor- praga Antonio Menk, em frente e das Normas ISO 9000 RIOCENTRO
m4\ naf do Comercio. Programa Meio estagao rodoviana. *ij^. 

x » . ,Tn,^ _ _
Diii 22h — Participa da plenaria com . Gestao da Qualidade Total (TQM) 23 A 2# DE

¦kl i Sii dp Recife mri Joao a militancia petista no Comite . Normas ISO 9000 e suas Revisao 2.^

IS pLloSi^tlPSJ 
' N»nalLulaPres,de„«e.emSa„ . ManuaI da Qualidade DE 14 AS 22H.

14h30 — Visita a Associagao Pa- * Auditorias da Qualidade
Vi raibana de Imprensa. Quercia • Implantafao e Certificafao da Qualidade
H>ri Passa o dia gravando a propagan- *"7^nL
K.^1 Leonel Brizola da eleitoral, em Sao Paulo. Carga Horaria: 30 horas/aula \ JbfjtgBr'
Hi Rio de Janeiro 18h30 — Vai ao langamento do Horario das 19:00 as 22 horas - 2°, 3a, 4° e 5° feira j/JfJUnfMJk
H.fl 17h — Vai a Feira Rio-Negocios, livro Quercia • Trajetdria de um oq Hp annstn H^n

no Riocentro micedor, do jornalista Nicode- ? "S 
9

K'"J 19h — Visita o Comite Central mus Pessoa, na Livraria Cultura, Pre?o. Ka> /u,

Hvl Neuza Goulart Brizola. na Rua em Sao Paulo. r . _ 1 I Keoliio^oo Apoio Promo^oo j

H ^™RetoeKram^ndidatos 
¦*—¦«<»"«"'»iu» Secretnriado ITUC/PUC-Rio aJk — ..nxima,

M ^aS1SSoP,°Sra""' Rua Marques de Sao Vicente. 22^ \ |t} 
"Ut = ggggj tSfflD

Lula 17h —Carreata em Brasilia Predio Cardeal Leme - Gavea

Sao Paulo capital e interior 18h — Reuniao com o comando Tel.: (021) 259-5197/529-9379/529-940- Maiores Informacoes: (021) 280-6699 / 580-7139
8h — Da entrevista por telefone da campanha. 1
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O tucano alega estar cumprindo acordo com

os outros candidatos, para que os debates

fossem transmitidos em pool

"O 
pai de Fernando Henrique deve estar

dando voltas no túmulo, decepcionado com j

as posições políticas do filho"

Leonel Brizota

Brizola, em campanha na Paraíba, disse ter certeza que vai ao 2o turno

camuercia
Bispo defende Itamar Carlos Goldgrub

ao apostar na boa aceitação de seu
programa na TV. Conforme pes-
quisa do instituto InformEstado,
9% dos entrevistados acham que
Quércia tem a segunda melhor pro-
paganda, perdendo apenas para
Fernando Henrique Cardoso
(PSDB), com 49% das preferên-
cias.

Na sexta-feira, Quércia tem pre-
vistas visitas a Niterói e São Gon-
galo, no Rio. Depois, vai a Goiás,
Sergipe, Bahia e Alagoas. Pretende
ainda voltar ao Paraná e ao Rio
Grande do Sul, principais locos dos
anti-quercistas, que começam a mi-
grar para a candidatura tucana.

SÃO PAULO—Mesmo confiante
no sucesso de sua propaganda elei-
toral e na possibilidade de aconte-
cer uma reviravolta no quadro su-
cessório, há 40 dias das eleições o
candidato do PMDB à Presidência,
Orestes Quércia, decidiu intensifi-
car a campanha de rua. A partir da
próxima sexta-feira, ele volta a per-
correr o país, e tem programado
grandes comícios em todas as cida-
des que pretende visitar.

Até agora, o candidato vinha
fazendo viagens rápidas, para dedi-
car o resto do tempo às gravações.
"A audiência do horário político è
maior do que se esperava", disse,

receberão um relatório da
Ação da Cidadania Contra
Miséria e pela Vida e do Con-
sea, apontando as principais
causas da fome e sugerindo so-
luçòes para acabar com o pro-
blema. As entidades esperam
apoio dos candidatos e que eles
incluam em seus programas de
governo propostas concretas
para resolver o problema da
miséria.

'Mapa* — Analisando os
dados divulgados pelo Mapa
da Fome — elaborado no ano
passado pelo Instituto de Pes-
quisas e Economia Aplicada
(Ipea) — e as informações re-
gionais apresentadas pelos de-
legados de cada estado, os de-
batedores limitaram a duas as
maiores causas da miséria: a
distribuição irregular de renda
e de terras.

Segundo a pesquisa, 1%
dos proprietários são donos de
50% das terras e 10% da po-
pulação detém 50% da renda.
"A fnme nâo-pode—mais~ser"vista 

como um problema a ser
resolvido por ações imediatis-
tas e sim como urna questão
política", disse o economista
Maurício de Andrade, coorde-
nador da Ação da Cidadania
no Rio.

Entre as soluções apresenta-
das pelo grupo, sugeriu-se a
troca de mercadorias entre os
estados, a criação de coopera-
tivas e o fortalecimento de ca-
nais alternativos para escoar a
produção dos pequenos produ-
tores.

.,'p D. Mauro atribui

icrítica de Lula ao

çalor da campanha

niD RASÍLIA — O presiden-
TI te do Conselho Nacional
,de Segurança Alimentar (Con-

. sea), dom Mauro Morelli, cri-
¦;!ticou o candidato da Frente
ií Brasil Popular, Luiz Inácio
, íLula da Silva, por ter dito que
, iO governo Itamar Franco foi
ilomisso no combate à fome. Na

- reunião do Consea, ontem no
Palácio do Planalto, ele disse

-ique os discursos devem ser in-
.-terpretados dentro do contexto
.eleitoral. "Todos os candida-
..tos têm suas exorbitâncias e
-esta foi uma", afirmou. Segun-

: do ele, os políticos fazem pro-
messas e é preciso censurar al-
jgiimas. 

"Palanque eleitoral é
uma coisa e o dia-a-dia é ou-

p.tra", completou.
.• Ao contestar a acusação de

-•Lula, dom Mauro atribuiu ao
f presidente Itamar Franco a

-primeira ação institucional
.._acontraamisériar'-'Ele"declarou

- publicamente que a miséria do
país é causada pela fome e con-
vocou todo o Brasil nesta cam-

„panha", afirmou. O bispo re-
Jaorçou que o problema não se-
í*rá resolvido em apenas um
feinandato e que o presidente

Íítamar 

Franco correspondeu
ijs expectativas da população,

wBnl pedia dignidade, transpa-
iírência e combate à corrupção.

Dentro de 15 dias, os candij

jgdatos à Presidência da Repú-
Bíblica e ao governo do estado

Quércia ainda aposta na boa aceitação de seu programa na televisão

rKJ> escolhe hoje novo

candidato à Presidência

VOCE NAO VAI

VIRAR AS COSTAS

PRA ESSA GRANDE

OPORTUNIDADE,

VAI ?

vio, candidato do PRN à Câmara.
Segundo ele, nemCollorJoLcon^-
-sukado-jwrTWnnlio!

Outro problema é que alguns
diretórios regionais já estão de-
tendendo abertamente a extinção
do PRN e ameaçam divulgar um
manifesto de criação de um novo
partido político, antes mesmo das
eleições. A informação foi dada
pelo presidente do PRN do Pará,
Fernando Moraes. "Será muito
conveniente a fundação de um
novo partido político, que sirva
de escola e não apenas de legenda
para os candidatos."

Um dos nomes mais cotados é
o do empresário Dilton Salomoni.
ex-vice na chapa do antigo candi-
dato Walter Queiroz.

BRASÍLIA — A Executiva Na-
cional do PRN decide hoje, às
I8h, em reunião no Rio de Janei-^

jUjojicMne^l^seuTrovõTJãiícííclãto
à Presidência, mas a decisão só
será formalmente anunciada ama-
nhã. A Executiva exige que, antes
do seu lançamento, o candidato
assuma compromisso de defender
o ex-presidente Fernando Collor.
"O candidato terá que defender as
idéias do ex-presidente " infor-
rnou o senador Ney Maranhão
(PE).

O processo de escolha foi cen-
tralizado pelo presidente do parti-
do, Daniel Tourinho, que não
consultou os diretórios regionais.
"Ele é o dono do partido e eu nem

quero saber quem será o candida-
to", disse o deputado Paulo Octa- O maior evento da pequena e media empresa vai

estar no Rioccntro. 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 unia enorme
variedade de empresas nacionais, você ainda vai

poder participar de 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.

QUALIDADE TOTALpara um pool de 200 rádios de
Goiás.
9h— Grava programa de TV
18h — Faz comício em Carapicuí-
ba, em frente ao Terminal Rodo-
viário.
20h—Faz comicio em Osasco, na
praça Antônio Menk, em frente à
estação rodoviária.
22h — Participa da plenária com
a militância petista no Comitê
Nacional Lula Presidente, em São
Paulo.

Quércia
Passa o dia gravando a propagan-
da eleitoral, em São Paulo.
18h30 — Vai ao lançamento do
livro Quércia - Trajetória de um
vencedor, do jornalista Nicode-
mus Pessoa, na Livraria Cultura,
em São Paulo.
Fernando Henrique
De manhã, grava programa elei-
toral em São Paulo.
17h — Carreata em Brasília
18h — Reunião com o comando
da campanha.

Ssperidião Amin
9lp— Faz caminhada no Centro
d0'kecile, no Mercado São José e
rifas próximas.

110Í45 — Dá entrevista à Rádio
J^ínal do Comércio, Programa
Qe$aldo Freire.
l^j 15 — Dá entrevista à TV Jor-
nàf do Comércio. Programa Meio
Di'á.
13h — Sai de Recife para João
Pessoa, onde chega às 13hl5.
14h30 — Visita a Associação Pa-
raibana de Imprensa.

para Micro, Pequenas e Médias Empresas

Destina-se a empresários, administradores, gerentes
e demais profissionais que necessitem conhecer

as metodologias da Qualidade Total
e das Normas ISO 9000

Gestão da Qualidàde Total (TQM)
Normas ISO 9000 e suas Revisão
Manual da Qualidade
Auditorias da Qualidade
Implantação e Certificação da Qualidade

Carga Horária: 30 horas/aula
Horário das 19:00 às 22 horas - 2o, 3a, 4° e 5a feira
Inicio: 29 de agosto
Preço: R$ 70,00

inscrições e Informações ^
Secretaria do ITUC/PUC-Rio 4
Rua Marquês de São Vicente, 225 ^ § j)
Prédio Cardeal Leme - Gávea
Tel.: (021) 259-5197/529-9379/529-9402

RIOCENTRO

DE 23 A 27 DE ACOSTO

DE 14 ÀS 22h.

Leonel Brizola
Rio de Janeiro
17h — Vai à Feira Rio-Negócios,
no Riocentro
I9h — Visita o Comitê Central
Neuza Goulart Brizola. na Rua
Francisco Sá, Copacabana.
2Óh — Reúne-se com candidatos
às proporcionais no Hotel Othon.

Lula
São Paulo capital e interior
8h — Dá entrevista por telefone

Ptowo^n oRÍOIiioçõo

FLUPEME

«KurtAdU MI Mfvu nDISIMOLVLMISTOICONÔMK i
BANERJ si mriAHiA or lstadoDí 1>DI STJUA.COMf Jtno.CtlNCtt t TtCTOLOGIA.

Maiores Informações: (021) 280-6699 / 580-7139
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! Garotinho leva Marcello Alencar a Justi^a 
8

1 ¦ Em tresacoes,candidatodo PDTacusa o PSDB decrimeeleitoralerequerasuspensaoda propagandagratuitana^vjsag k|

| 0Candida- ffijk ¦ do Estado, elas ainda cstao sendo. ^ i. . ¦:* : ' ",j\
;1 to do PDT a submetidas a exame. v . *• '*' ' ' or> fa?0

I 
j 

tomauo t l 

B'mdC'r;,mCS Pr°" Marcello 
insiste em afirmar jas con,as de Goran,,ho jorama^^^quee n^lopelo ||

I Encontro sem agressoes Discussao de bom ravel no Clube de Engenharia 
| 

1

1 Os candidates ao govemo do dcsconhccimento dos candidates Mesmo cordialmente os qua- eSemroSSlSS: fl
i estado Marcello Alencar (PSDB) em relagao aos ternas do estado. tro candidates ao govemo do es- s 

ns crit c s \ atml adSn sM1 P
1 c Anthony Garotinho (PDT) - "Sou o un.co que apresentou pro- tado - Marcello Alencar An- oue 

nem iS M
os Drincioais nrotfeonistas das postas, os outros passaram o tern- thony Garotinho, Jorge Bittai do PD1 e garantiu que nem nies,

1 a^nodTSfcaeCW, £ seW*J> e rcclanumdo N«on Qu - aprovetaan, mo ft.® condom:tu|
m auinta-feira — ressaltaram ontem do governo do estado", acusou. debate de ontem de manha no flue QJ\ fdZ- Basta Vtl 0 Cdf 

|i
1! a importancia de as discussoes no Ele declarou ter estudado muito aj Glube de Engenharia, transnutido ^Bisol , lembrou, provocancip
>1 Clube de Engenharia terem se situagao do estado para elaborar ao vivo pela radio CM, para sol- mm. ' vaias. m W
SI mantido cm alto nivel. A disposi- seuprograma. tar farpas contra seus advers&rios. ¦HHH VHPf 0 momento mais engragado |p
M cao de nao criar embaragos foi para Jorge Bittar (PT), osdois Limitados as perguntas sobre MP: < ¦ ($' do debate foi protagomzado pelfc M
¦ confirmada por Marcello. se contiveram por temer a reagao °bras publicas e transposes, eles jjBftfetf > tW • general Newton Cruz, que acusou 

j®
i "Ate por minha natureza, nao da opiniao publica. 

"Surpreen- apresentaram durante tres horas L I'MM j* 
Garotinho de estar prometendo |M tenho mais a flicao de Candida- dentementc os reis da baixaria se propostas para os transportes de V t r/- um "milagre ao garantir q& M

| tos^ovicos que inauguram agora comportaram. Acho que valeu massa na Regiao Metropohtana, J| M> x Irfrf H acrescentara USS 1 b. hao ao'c| |

g 
suas ambigoes", disse Marcello. ccnsura que receteram^da socie- £^u^preg° 

| 

1S JP 
\ \ ^^Sagre^se fer |

foTmSdi 
d i<0 

general^Newton Cruz (PSD/ A ausencia dos tres candidates U 
^ 4l° I

^ de desmascarar o pedetista e disse PPR) considerou sem importan- namcos deu ao debate mais agili- ^ general. Irnt , « 
; V p

i| estar preparando mais deniincias. cia scu pequeno atritocom Garo- dade. MiUonGon^alves lb. o um- Jf Prometeu vende,r .bensn^n<®! i
H Sobre odocumentoamarelo, que tinho. "N5o vejo o Garotinho, ele co convidado a nao comparecer. ¦ J 1^ :1 - como um matadouro cm Santa 

|
II ele ostentou durante o debate, 6 garotinho demais", disse, garan- As perguntas entre os candidates IMP ' Gruf< h"has telefonicas, agots-.e 

|
Marcello somcnte adiantou que ti^0 $ ter conquistado o terceiro » foram permitidas em um dos • v > gBBMr , • . um hotel em Niteroi disse |

m ele continha informagocs sobre iUoar nas proximas pesquisas. Seu cinco blocos. Mas nem por isso as o Rio precsa de "pessoas senas e 
|

« ;relac5es do ex-prefeito de Cam- respeito ao tema do debate no proyocagoes foram contidas. ^U| responsaveis e nao de alguem qj}f |
S poS com empreiteiras. "Essa no- Clube de Engenharia — obras pu- plateia de engenheiros e assesso- ^ faga gracinhas s|

P vela ainda tera muitos capltulos". blicas e transportes — chamou res dos candidatos serviu de cla- Na hora em que foi provoqa,-
|H disse, garantindo estar recolhendo atengao. Em nenhum momento que aos candidatos, aplaudmdo do, Cruz nao reagiu com o mesip |

K|| detalhes mas dizendo que nao tem tentou levar a discussiio para ate vaiando suas tiradas. /airplay. Ele irritou-se com Biitjij

piii interesse em "botar riiais fogo na combate ao crime e declarou que  Suspense — 0 esperado en- que o acusou de nao ter respon^,- |
fogueira". pretende mostrar que sabe defen- frentamento entre Marcello e Ga- ; do a sua pergunta sobre como i|

Bpi Dizendo que o nivel foi bom," - der outros temas alfcm da segu- rotinho nao aconteceu. Sem se i;Ml; . 
" "rediizn 

o "custo dasrobras pubjij- 1
Garotinho declarou lamentar o ranga publica. cumprimentar, um neni se olhava uRitt 

^mif ^/Iowy GarotMm de ser govemo e ndo evitar mm fallm cas. Mesmo aborrecido, o genera
quandoooutrofalava.0 momento if « 6 divertiu a plateia ao dizer que nac

w - de maior apreensao foi quando sabe se Bittar "esta se candidate *

Ml rnntrnniPiin PYnlnrftflfl presidente do Clube de Engenharia. do a prefeitura de Angra dBi

Pi 
tOUUdUl^aU CAJHUiaua FernandoUchoa,perguntouaope- , 

, Reis", ao usar sempre o exempt |
A tentativa de se desvincular var suas propostas de melhoria do detista o que faria para garantir . %>¦ do governo petista. Da mesriiii

do governo do PDT criou cons- sistema de transportes ao gover- transparencia das concorrencias ' forma, perguntou se o "outro":X

K?y.v] trangimcntos, no debate na ma- nador. publicas. Trocando sorrisos com > Jislm!" H candidato em Campos. Dizendo
fcl>w nha de ontem. no Clube de Enge- Negando que tenha influencia Uchoa, Marcello folheava um do- ~s 

|NHR nao ter nada no Rio para apresen- j
nharia, a Anthony Garotinho, no governo, Garotinho disse que cumento que o acompanhou tam- tar, citou a boa situagao de Luofc
candidato do partido ao governo a pergunta nao deveria ser dirigi- bem no debate na rede CJV7Vquin- Jf | 

4 H A J do Rio Verde (MT). municipio •

do estado. Ele contou que pediu da a ele, mas sim ao secretario ta-feira, quando acusou Garotinho fir ml % que criou nos tempos de casernav
B^:l ao governador Nilo Batista para estadual de Transportes, Pedro de corrupgSo. Apesar do suspense, D ( , ; TtW.^ ^¦Kj| Anoio - Com excegao de Gq-

isentar as residencias que nao re- Valente. "Nao escondo de nm- nao fez nada. .. '"CjfateL 
rotinho, todos os candidatos nega-

cebem agua das contas da Cedae e guem que sou um critico da politi- A unica pergunta trocada entre ram que venham reccbendo apdCo
em seguida criticou a situagao do ca de transporte do governo do os doiSi foi aproveitada por Garo- « financeiro de empresas de onibus e

¦CvV transporte de onibus na Regiao estado", disse, revelando que con- tinho para saber do tucano se ele ' >- - 
emnreiteiras para as campanha^,

Metropohtana. versou com Nilo sobre o assunto daria prosseguimento ao projeto ^ apesar de garantirem que vendV
lt;i Neste momento, foi questiona- mas nao obteve resposta. No Reconstrttfao Rio, para a Baixada >» riam bonus para esses enipresarios.

do pelo tambem candidato Jorge meu governo quem decide as poll- Fluminense, financiado pelo Ban- Garotinho admitiu reccber "aju^a
K5--''/ Bittar (PT). que perguntou por ticas sou eu. No dele, e ele. Me co Mundial. Mesmo dizendo-se "im desinteressadaS'de empreiteird:

que ele nao se valia do fato de ser perguntem isso dia 1° de Janeiro satisfeito com a resposta. o pede- • ¦ gf "De enipresarios de onibus. nal
Bpj£ Vou bater muito neles".

Marcello Alencar: 15h — Corpo a corpo na Tijuca que^recureos e de onde eles \l 
toes propostas pelas entidadk

10h30 — Visita ao hospital Ga- 18h —Visita a Petr6polis rao . defendeu, acrescentan 4~ - que formularam as questoes. TtJ-
WW free e Guinle 21 h-Talkshow no Shopping da que alguns sao retoncos, por dos exaltaram a biciclcta conic
M&. Anthony Garotinho. Gavea nunca terem feito nada e, assim, transporte. sem se lemhrar qu^

20h30 — Palestra na Hebraica, na Milton Qonfahns: caem na critica vazia p construgao de ciclovias c de com
Bp$j Rua das Laranjeiras. 15h — Panfletagem em Copaca- Vaias — A primeira farpa foi i 

petencia municipal. Eles incli^-
Jorge Bittar: bana langada por Bittar contra Garoti- ram ainda no debate da sucessao

1 Oh — Debate na Faculdade da 19h — lnaugura comite ein Mari- nho. 0 petista arrancou aplausos estadual o tema da terceirizagao e
B/i Cidade ca ao perguntar ao pedetista porque #¦ *> w VVfll||H|IH privatizagao. defendendo a redefi-

M S = gCSSS,,° ni?ao 
da maquina estadu^. 

|
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p| 589-9922

do Estado, elas ainda estão sendo
submetidas a exame.

O advogado de Garotinho, Jo-
nas Lopes de Carvalho Júnior, àle-
ga, no pedido de representação,
que Marcello infringiu o artigo 57
da lei 8.713/93, que estabelece nor-
mas para as eleições de 3 de outii-
bro. O artigo em questão considera
crime eleitoral distorcer ou mani-
pular informações com o objetivo
de influir na vontade do eleitor.
Carvalho Jr. ressalta, na represen-
taçào, que o fato das contas esta-
rem em exame não quer dizer que
não foram aprovadas, como acusa
o candidato do PSDB. No texto da
resposta. Garotinho destaca que as
contas ainda'estão em exame devi-
do à falta de pessoal especializa-
do disponível nó TCE.

Se a representarão'for aceita,
Marcello poderá ser punido com pe-
na de dois meses a um ano de deten-
ção ou pagamento de 120 á 150 dias/
multa. "Com isso, pretendo encerrar
a discussão com o senhor Marcello
Alencar", disse ontem Garotinho. O
pedetista garantiu à tarde que não
trocaria acusações com o adversário
no debate, da TV Bandeirantes pre-
visto para a noite.

touontem três í *

ações contra o ex-prefeito do Rio
Marcello Alencar, seu adversário pe-
lo PSDB. Duas são endereçadas ao
corregedor da propaganda eleitoral,
pedindo direito de resposta e suspen-
são da propaganda gratuita do tuca-
no na televisão por dois dias. Na
outra, dirigida ao corregedor regio-
nal eleitoral, Garotinho acusa Mar-
cello. de crime eleitoral, infração que
prevê pena de detenção de dois meses
aumano.

As três ações referem-se ao.pr.q-
grama do horário gratuito do PSDB
na televisão, veiculado no domingo à
noite e repetido ontem de manhã, No
programa. Marcello voltou a falar
sobre as contas da gestão de Garoti-
riho na prefeitura de Campos, tema
levantado no debate entre os candi-
datos ao governo do Rio realizado
semana passada na rede CNT. Mar-
cello afirmou que as contas do pede-
tista de 1991 e 1992 não foram apro-
vadas, quando na verdade, segundo
documento do Tribunal de Contas

^ HUrara ¦

; ¦¦¦ HHHH|

¦ ¦ aü ¦¦

Bitíar acusou Arithòny Garotinho de ser governo e não evitar suas falhas
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Garotinho leva

¦ Em três ações, candidato dò PDT acusa o PSDB

Encontro sem agressões

Os candidatos ao governo do
estado Marcello Alencar (PSDB)
e Anthony Garotinho (PDT) —
os principais protagonistas das
agressões no debate da rede CNT,
quinta-feira — ressaltaram ontem
a importância de as discussões no
Clube de Engenharia terem se
mantido em alto nível. A disposi-
ção de não criar embaraços foi
confirmada por Marcello.

"Até 
por minha natureza, não

tenho mais a aflição de candida-
tos noviços, que inauguram agora
suas ambições", disse Marcello.
Declarou que sua reação na CNT
foi motivada pela oportunidade
de desmascarar o pedetista e disse
estar preparando mais denúncias,
Sobre o documento amarelo, que
ele ostentou durante o debate,
Marcello somente adiantou que
cie continha informações sobre

(relações do ex-prefeito de Cam-
poS com empreiteiras. "Essa no-
vela ainda terá muitos capítulos",
disse, garantindo estar recolhendo
detalhes mas dizendo que não tem

jnteresse em "botar mais fogo na
fogueira".

Dizendo que o nivel foi bom,
Garotinho declarou lamentar o

desconhecimento dos candidatos
em relação aos temas do estado.
"Sou o único que apresentou pro-
postas, os outros passaram o tem-
po se lamentando e reclamando
do governo do estado", acusou.
Ele declarou ter estudado muito a
situação do estado para elaborar
seu programa.

Para Jorge Bittar (PT), os dois
se contiveram por temer a reação
da opinião pública. 

"Surpreen-

dentemente os reis da baixaria se
comportaram. Acho que valeu a
censura que receberam da socie-
dade e da imprensa", disse.

O general Newton Cruz (PSD/
PPR) considerou sem importân-
cia seu pequeno atrito com Garo-
tinho. "Não vejo o Garotinho, ele
é garotinho demais", disse, garan-
tindo já ter conquistado o terceiro
lugar nas próximas pesquisas. Seu
respeito ao tema do debate no
Clube de Engenharia — obras pú-
blicas e transportes — chamou a
atenção. Em nenhum momento
tentou levar a discussão para o

combate-ao crime e declarou que
pretende mostrar que sabe defen-' der outros temas além da segu-
rançapública.

Contradição explorada

A tentativa de se desvincular
do governo do PDT criou cons-
trangimentos, no debate na ma-
nhã de ontem, no Clube de Enge-
nharia, a Anthony Garotinho,
candidato do partido ao governo
do estado. Ele contou que pediu
ao governador Nilo Batista para
isentar as residências que não re-
cebem água das contas da Cedae e
em seguida criticou a situação do
transporte de ônibus na Região
Metropolitana.

Neste momento, foi questiona-
do pelo também candidato Jorge
Bittar (PT), que perguntou por
quê ele não se valia do fato de ser
o candidato da situação para le-

var suas propostas de melhoria do
sistema de transportes ao gover-
nador.

Negando que tenha influência
no governo, Garotinho disse que
a pergunta não deveria ser dirigi-
da a ele, mas sim ao secretário
estadual de Transportes, Pedro
Valente. "Não escondo de nin-
guém que sou um crítico da políti-
ca de transporte do governo do
estado", disse, revelando que con-
versou com Nilo sobre o assunto
mas não obteve resposta. "No

meu governo quem decide as poli-
ticas sou eu. No dele, é ele. Me
perguntem isso dia Io de janeiro",
declarou.

iVW.NV>V^-
AGENDA DE HOJE

Marcello Alencar:
10h30 — Visita ao hospital Ga-
frée e Guinle
Anthony Garotinho:
20h30—Palestra na Hebraica, na
Rua das Laranjeiras.
Jorge Bittar:
lOh — Debate na Faculdade da
Cidade
17h — Corpo a corpo no Centro
19h — Debate no SindJustiça

Marcello insiste em afirmar que as contas de Garotinho na pre/eitura de Campos não foram aprovadas, o que é, negado pelo candidato pedetisYa
 J

Discussão de bom nível no Clube de Engenharia nq
<o

Newton Cruz:
15h — Corpo a corpo na Tijuca
18h — Visita a Petrópolis
21 h — Talkshow no Shopping da
Gávea
Milton Oonçalves:
15h — Panfletagem em Copaca-
bana
19h — Inaugura comitê em Mari-
cá
21 h — Reunião no comitê Barata
Ribeiro, em Copacabana

Mesmo cordialmente os qua-
tro candidatos ao governo do es-
tado — Marcello Alencar, An-
thony Garotinho, Jorge Bittar e
Newton Cruz — aproveitaram o
debate de ontem de manhã no
Clube de Engenharia, transmitido
ao vivo pela rádio CBN, para sol-
tar farpas contra seus adversários.
Limitados às perguntas sobre
obras públicas e transportes, eles
apresentaram durante três horas
propostas para os transportes de
massa na Região Metropolitana,
geração de emprego e obras de
infra-estrutura.

A ausência dos três candidatos
miicos deu áo debate mais agili-
dade. Milton Gonçalves foi o uni-
co convidado a não comparecer!
As perguntas entre os candidatos
só foram permitidas em um dós
cinco blocos. Mas nem por isso as
provocações foram contidas. A
platéia de engenheiros e assesso-
res dos candidatos serviu de cia-
que aos candidatos, aplaudindo e
até vaiando suas tiradas.

Suspense — O esperado en-
lrentâmento entre Marcello e Ga-
rotinho não aconteceu. Sem se
cumprimentar, um nem se olhava
quando o outro falava. O momento
de maior apreensão foi quando o
presidente do Clube de Engenharia,
Fernando Uchôa, perguntou ao pe-
detista o que faria para garantir a
transparência das concorrências
públicas. Trocando sorrisos com
Uchôa, Marcello folheava um do-
cumento que o acompanhou tam-
bém no debate na rede CNT, quin-
ta-feira, qüando acusou Garotinho
de corrupção. Apesar do suspense,
não fez nada.

A única pergunta trocada entre
os dois, foi aproveitada por Garo-
tinho para saber dò tucano se ele
daria prosseguimento ao projeto
Reconstrução Rio, para a Baixada
Fluminense, financiado pelo Ban-
co Mundial. Mesmo dizendo-se
satisfeito com a resposta, o pede-
tista aproveitou a réplica para
afirmar que estava claro que al-
guns candidatos não sabem expli-
car de onde virão os recursos para
as obras que prometem. 

"O bom
governante diz o que fará, com
que recursos e de onde eles sai-
râo", defendeu, acrescentando
que alguns são retóricos, por"nunca terem feito nada e, assim,
caem na crítica vazia".

Vaias—A primeira farpa foi
lançada por Bittar contra Garoti-
nho. O petista arrancou aplausos
ao perguntar ao pedetista porque
ele, como governo, não realizou
suas propostas para o transporte Newton Cria disse que Bittar mais parecia candidato a prejeito de Angra

urbano. Respondendo que n^p
era governo, Garotinho reiterai
suas críticas à atual administração
do PDT e garantiu que nem mes,-
mo Bittar concorda com tudq.jÇ
que o PT faz. "Basta ver o casp
Bisol", lembrou, provocançíp
vaias. ,?ia

O momento mais engraçado
do debate foi protagonizado pelò
general Newton Cruz, que acusou
Garotinho de estar prometendo
um "milagre" ao garantir qub
acrescentará USS 1 bilhão ao cíip
xa do governo, em 1994. "Me

sine este milagre para se eu J§|
eleito poder governar", pediu o
general, Irritado, Garotinho, qfik
prometeu1 vender bens do estado
— como um matadouro em Santa
Cruz, linhas telefônicas^ açòes-,e
um hotel em Niterói —, disse qi}Ç
o Rio precisa de "pessoas sérias ç
responsáveis e não de alguém qjj^
faça gracinhas". , ;j

Na hora em que foi provoqa,-
do, Cruz não reagiu com o mesip
/airplay. Ele irritou-se com Bitt^jr
que o acusou de não ter respon$r
do à sua pergunta sobre como

Têdiiziro "custo das ôbras públi---.
cas. Mesmo aborrecido, o genera
divertiu a platéia ao dizer que nãc
sabe se Bittar "está se candidatírn1
do à prefeitura de Angra dtís
Reis", ao usar sempre o exempk.
do governo petista. Da mesrfíâ
forma, perguntou se o "outro'v6

candidato em Campos. Dizendò
não ter nada no Rio para apresen-
tar, citou a boa situação de Luc<is
do Rio Verde (MT), município
que criou nos tempos de caserna..

Apoio — Com exceção de Gq-
rotinho, todos os candidatos nega-
ram que venham recebendo apdíò
financeiro de empresas de ônibus e
empreiteiras para as campanha^,
apesar de garantirem que vendi}-
riam bônus para esses empresário^.
Garotinho admitiu receber "ajuclp

desinteressada" de empreiteiros:
"De empresários de ônibus, não.
Vou bater muito neles".

Respondendo a uma pergunta
sobre se iriam incentivar a criaçaò
de ciclovias na Baixada Fluiíii-
nense, eles mantiveram a tradiçãb
de concordar com todas as sugés-
tões propostas pelas entidades
que formularam as questões. Ttí-
dos exaltaram a bicicleta cortic
transporte, sem se lembrar qu$ j

I construção de ciclovias é de copv
petência municipal. Eles inch^-
ram ainda no debate da sucessão
estadual o tema da terceirização e

privatização, defendendo a redefi-
nição da máquina estadual.

Disque

Classificados

(021)

589-9922

À noite, os candidatos ao gover-
no do estado voltariam a se enfren-
tar. De acordo com o regulamengo
do debate — promovido pela TV
Bandeirantes no Teatro da Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF)
— somente no segundo e terceiro
blocos eles poderiam formular per-
guntas aos adversários. Porém, a
ordem das perguntas fora sorteada
previamente cora a presença das
assessorias. O diretor de Jornalis-
mo da TV Bandeirantes. Luiz Car-

Um novo confronto a noite pela 
televisão

[~| O candidato do PMDB, Miltoi
Gonçalves, justificou sua ausíncia
debate promovido ontem de ma

los de Oliveira, assegurou que o
programa seria tirado do ar caso o
embate entre os candidatos chegas-
se ao descontrole e ao desrespeito
ao público. Quem perguntasse pri-
meiro seria inquirido depois, no
terceiro bloco. Antes, todos respon-
deriam a uma mesma pergunta da
mediadora, Gilse Campos.

Os blocos 4 e 5 foram destinados
às perguntas de representantes de
segmentos da sociedade civil, como

universidades e associações. Com a
supressão dos blocos 7 e 8, onde os
candidatos novamente se enfrenta-
riam, esperava-se uma redução de
cerca de 40 minutos no tempo ini-
ciai previsto para o debate, de duas
horas e meia. No último bloco, os
candidatos teriam um minuto para
as considerações finais. Somente o
diretor de jornalismo poderia con-
ceder direito de resposta a quem se
sentisse ofendido.

no Clube de Engenharia: "A pártTr
de agora vou me dedicar mais a<^>

problemas que o trabalhador sofre,
como a falta de água, de iluminaçílj,
de escolas e linhas de ônibus deceiv-
tes". Milton disse que os temas qift
seriam discutidos, como a conclusài»
do Porto de Sepetiba, "não inter^-
savam ao homem comum .^5
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¦ Sem a agressividade do outro debate, a violencia foi o problema destacado por todos para ser enfrentado no iniciop^Jg^ 
|j

candidates ao governo do Rio en- comissao especial para as investi- '3 i* ;
frentaram-se ontem a noite, na gagoes contra o crime organiza- I 

' 
> t|j|

civilidade. Nao houve espago pa- ^as f0j Newton Cruz quem I
ra troca de ofensas nos quatro espantou os adversarios ao anun- I ' '' |f|
primeiros blocos do programa, ciar que, no primeiro dia de go- $|j
transmitido ao vivo do Teatro da verno, realizaria a primeira de ^ 

' 
Jfe •' |p

Universidade Federal Fluminensc Uma serie de 1.317 incursoes con- C* B - 
|| 

' * ' 1 Jr •
(UFF), em Niteroi. Ate mesmo tra quadrilhas organizadas. En- fj?; -IBS ¦ B ggjmL MP jjjjfg
general Newton Cruz (PSD/PPR) quanto contabilizava o numero de ,| Jfe Ml 1 I ' 

jffwb w
e o candidato do PDT, Anthony quadrilhas do Rio, o general sa- IB ''HBf - dtiik IP
Garotinho, que quase se atraca- cudia o piano de governo para | 

". 
Bk. : yVl

siladT^rnoiteasTreferindo L«l I M
Desta vez, Marcello Alencar quz como "meu querido gene- I ff^j

ficou quis saber o que . | $f|
o adversario pensa pro- |||f
blema das New-

ge (PT) e Garotinho. lm
guir abrigo para os 700 menores

promessa de Garotinho de obter abandonados que vivem pelas ' i| f$
USS 1 bilhao em um ano, com riuls do Rio. Ele lembrou que tem

netos e que K>\
problema

com o nanico Mauro Cesar tem muitos meninos de rua perto
t (PRN), perguntando a ele se con- de seu predio. Garotinho lembrou W*!
J\ cordava com a meta do "Candida- 

que tem sete filhos, dos quais tres v' 6 $qj
to do governo de conseguir USS 1 adotivos, e que concorda com __# ^ _ r \ /T| 1 1 1 }';¦;>;

¦1 bilhao vendendo uns terreni- generai em que crianga nao deve DlSCUSSHO QC IllVel HO UllDC UC Jkngeilll«lFia M

11 nhos". 

Para o petista, a reforma ficar na rua. "Vejo entao que o $f&
inviavel, porque nao e facil en- general continua querido", res- Mesmo cordialmente, os quatro tre os candidatos so foram permiti- nho, para saber do tucano se ele governo, Garotinho reiterou suas |||
contrar compradores para os pondeu Cruz. candidatos ao governo do estado das em um dos cinco blocos. Mas daria prosseguimento ao projeto crmpas a atual administragao do

imoveis. Este foi o primeiro debate — Marcello Alencar, Anthony Ga- nem por isso as provocagoes foram Recoiistnifao Rio para a Baixada PDT e garantiu que nem mesmo

1 Garotinho pediu um aparte per„£ a PaSS de mili- r0£S Bitiar e Newton contidas. Hum nense^ financiado pelo Banco Bmarconeorda c™ M
'4 mediadora 

Gilse Campos, mas tantes e COOrdenadores de campa- Cruz - aproveitaram o debate de Suspense - 0 esperado con- Mundial. Mesmo dizendo-se satis- PT fez. Basu ve _ o c. so Biso y

nao foi atendido. A solugao en- nha no estudio: cada candidato ontem de rnanha no Cliibe.de Enge- fronto entre Marcello e Garotinho feito com a resposta, o pedetista lembrou provocai <- M

contrada por Garotinho foi, no leve direit0 a levar 30 convidados. nharia, transmitido ao vivo pela ra- nao aconteceu. Sem se cumprimen- aproveitou a replica F a 
jmr de£™^ Sa^ni2S^to |1

!¦ bloco 

seguinte, aproveitar o tem- As claques se encarregaram de dio CM, para soltar farpas contra tar, um nem se olhava quando que estava claro que alguns candi- debc c fo1 hi
po destinado a uma pergunta pa- quebrar a monotonia das declara- seus adversarios. Limitados as per- outro falava. 0 momento de maior datos nao sabem explicai-de onde "e'^^ M

ra Newton Cruz para voltar J6es> pontuadas por risos, palmas guntas sobre obras publicas e trans- apreensao foi quando o presidente virao os recursos para as obras que Ga otmho.de^ §]

defender a reforma patrimonial. e vaias. 0 debate teve uma estra- portes, eles apresentaram durante do Clube de Engenhana, Fernando prometem. 0 bom governante diz ffl^gre ao garni |L
"E dificil discutir com quem nun- nhTmusica ambiente, a maior [res horas propostas para os trans- gchoa, perguntou ao pedetista o que ara, com que recursos e de ara US 1 .ao ^ 

do go- M

ca administrou nada", provocou parte do tempo um piano suave, portes de massa na Regiao Metro- que faria para garantir a transpa- onde eles sairao , 
Jfendeu, 

acres- verno,enil 194 ^

Garotinho, numa referenda a Bit- mas num volume suficientemente politana, geragao de emprego rencia das concorrencias publicas. centando que alguns sao , g pt , 
^eneri| irrifi Ml

tar. alto para concorrer com a fala obras de infra-estrutura. Trocando sorrisos com Uchoa, por nunca terem e to nada e. as- gqv|iar Miu| 
^ra 
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No primeiro bloco, destinado dos candidatos. A musica foi sus- A ausencia dos tres candidatos Marcello folheava um documento foi dl 
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'do 
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as apresentag5es, os candidatos pensa no quarto bloco. Uma ex- miicos deu ao debate mais agihda- que o acompanhou tambem no de ^ .'-nor 
Bitiar contn Garoti- matadouro em Santa Cruz, linhas
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J M
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Candidatos substituem ofensas 
por 

civilidade

¦ Sem a agressividade do outro debate, a violência foi o problema destacado por todos para ser enfrentado no iníciodo governo.

Ao con-
trário do que
aconteceu no
debate da se-
mana passa-
da na Rede
CNT, os oito
candidatos ao governo do Rio en-
frentaram-se ontem à noite, na
Rede Bandeirantes, num clima de
civilidade. Não houve espaço pa-
ra troca de ofensas nos quatro
primeiros blocos do programa,
transmitido ao vivo do Teatro da
Universidade Federal Fluminense
(UFF), em Niterói. Até mesmo o
general Newton Cruz (PSD/PPR)
e o candidato do PDT, Anthony
Garotinho, que quase se atraca-
ram no debate passado, discuti-
rum em tom ameno e até concor-
daram sobre a forma de tratar os
meninos de rua.

Desta vez, Marcello Alencar
(PSDB) ficou fora da berlinda nos
blocos iniciais do programa. O
confronto ficou por conta de Jor-

ge Bittar (PT) e Garotinho. Já no
segundo bloco, o petista criticou a

promessa de Garotinho de obter
USS 1 bilhão em um ano, com
uma reforma patrimonial no esta-
do. Bittar tentou uma dobradinha
com o nanico Mauro César
(PRN), perguntando a ele se con-
cordava com a meta do "candida-

to do governo de conseguir USS 1
bilhão vendendo uns terreni-
nhos". Paríi o petista, a reforma é
inviável, porque não é fácil en-
contrar compradores para os
imóveis.

Garotinho pediu um aparte à
mediadora Gilse Campos, mas
não foi atendido. A solução en-
contrada por Garotinho foi, no
bloco seguinte, aproveitar o tem-
po destinado a uma pergunta pa-
ra Newton Cruz para voltar a
defender a reforma patrimonial."É difícil discutir com quem nun-
ca administrou nada", provocou
Garotinho, numa referência a Bit-
tar.

No primeiro bloco, destinado
às apresentações, os candidatos
anunciaram o que pretendem fa-
zer no primeiro mês de governo.
A tônica foi o combate à violên-
cia. Milton Gonçalves (PMDB)
disse que decretaria estado de ca-
lamamidade pública no Rio. Bit-

tar promoveria uma "limpeza" na
cúpula das polícias Civil e Militar,
afastando os policiais corruptos.
Ele acrescentou que pretende con-
vidar a juíza Denise Frossard e o
procurador-geral de Justiça, An-
tônio Carlos Biscaia, para uma
comissão especial para as investi-
gações contra o crime organiza-
do.

Mas foi Newton Cruz quem
espantou os adversários ao anun-
ciar que, no primeiro dia de go-
verno, realizaria a primeira de
uma série de 1.317 incursões con-
tra quadrilhas organizadas. En-
quanto contabilizava o número de
quadrilhas do Rio, o general sa-
cudia o plano de governo para
combate aos bandidos.

Newton Cruz e Garotinho
protagonizaram a cena mais inu-
sitada da noite. Se referindo a
Cruz como "meu 

querido gene-
ral", Garotinho quis saber o que
o adversário pensa sobre o pro-
blema das crianças de rua. New-
ton Cruz disse que poderá conse-
guir abrigo para os 700 menores
abandonados que vivem pelas
ruas do Rio. Ele lembrou que tem
11 netos e que convive com o
problema diariamente, porque
tem muitos meninos de rua perto
de seu prédio. Garotinho lembrou
que tem sete filhos, dos quais três
adotivos, e que concorda com o
general em que criança não deve
ficar na rua. "Vejo então que o
general continua querido", res-
pondeu Cruz.

Este foi o primeiro debate a
permitir a participação de mili-
tantes e coordenadores de campa-
nha no estúdio: cada candidato
teve direito a levar 30 convidados.
As claques se encarregaram de
quebrar a monotonia das declara-
ções, pontuadas por risos, palmas
e vaias. O debate teve uma estra-
nha música ambiente, a maior
parte do tempo um piano suave,
mas num volume suficientemente
alto para concorrer com a fala
dos candidatos. A música foi sus-
pensa no quarto bloco. Uma ex-
plicação possível foi o fato de, um
pouco antes do debate, ter acaba-
do o ensaio do coral da UFF num
palco junto ao usado na transmis-
são. Alguém pode ter ficado dedi-
lhando um piano.

Tumulto na chegada

Muita confusão, provocada
nela truculência de seguranças e
policiais militares, marcou a ^he-
gada dos candidatos, ontem, ao
teatro da UFF, na Praia de Icarai,
em Niterói. A maior agressivida-
de foi dos seguranças do candida-
to do PSDB, Marcello Alencar,
que chegou às 22h 15. Até mesmo
Ana Cláudia Gomes, cabo eleito-
ral dos candidatos Ronaldo César
Coelho e Marco Antônio Alen-
car, do mesmo partido, levou um
soco na barriga. Cristina Miran-
da, do PMDB, foi empurrada e
saiu arranhada. No Cine Arte
UFF, ao lado, o filme em cartaz
era Este mundo é dos chatos.

O Teatro da UFF, com 410
lugares, não ficou lotado. Apesar
de 33 convites terem sido distri-
buídos por partido, o local não
ficou cheio, com cerca de 80% das
cadeiras ocupadas. Entre os can-
didatos, o tumulto junto ao por-
tão principal foi tanto que aqueles
que quiseram caminhar entre os
militantes, como Milton Gonçal-
ves (PMDB) e Jorge Bittar (PT),
acabaram sendo imprensados por
PMs e vigilantes da UFF.

O candidato do PDT, Anthony
Garotinho, conseguiu caminhar
cerca de 50 metros no meio dos

militantes — a maior das claques
— sem ser empurrado. Cheio de
-tonfmnça-,-Garetinki^tou_no__
teatro comemorando a notícia da-
da por um assessor de que na
próxima pesquisa do Ibope ele
aparecerá um ponto acima de
Marcello Alencar. O pedetista
não conseguiu evitar o constran-
gimento de cruzar com o general
Newton Cruz (PSD/PPR), com
quem tivera uma áspera discussão
no debate anterior na televisão.
Garotinho evitou o cumprimento
e foi direto para o camarim.

Newton Cruz chegou rindo, às
21h50, ouviu gritos de "tortura-

dor", mas não ficou irritado, co-
mo da vez anterior. Apesar de
estarem em grande número, os
militantes do PSDB em nenhum
momento entraram em choque
com os do PDT ou do PMDB.
Dentro do teatro ficaram seis
PMs em dois carros do 12° Bata-
Mo (Niterói). Candidatos nani-
cos, como Ronald Ázaro — che-
gou num carro importado, dirigi-
do por José Salema, seu candida-
to a vice pelo PSC/PT do B/PRP
—, Mauro César, do PRN, e Pau-
lo Santoro (Prona) chegaram sem
provocar maiores reações.

Marcello Alencar:
10h30 — Visita ao hospital Ga-
frée e Guinle

Anthony Garotinho:
20h30 — Palestra na Hebraica,
na Rua das Laranjeiras.

Jorge Bittar:
, lOh — Debate na Faculdade da

Cidade
17h — Corpo a corpo no Cen-

I tro
I 19h—-Debate no SindJustiça

^^^^^^t^i^õvèm^^stãã^^ocol^àrecèmnào debate realizado ontem à noite na UFFe transmitido pela Bandeirantes

Discussão de nível no Clube de Engenharia^^H

Mesmo cordialmente, os quatro
candidatos ao governo do estado
— Marcello Alencar, Anthony Ga-
rotinho, Jorge Bittar e Newton
Cruz — aproveitaram o debate de
ontem de manhã no Clube de Enge-
nharia, transmitido ao vivo pela rá-
dio CBN, para soltar farpas contra
seus adversários. Limitados às per-
guntas sobre obras públicas e trans-
portes, eles apresentaram durante
três horas propostas para os trans-
portes de massa na Região Metro-
politana, geração de emprego e
obras de infra-estrutura.

A ausência dos três candidatos
ncmicos deu ao debate mais agilida-
de. Milton Gonçalves foi o único
convidado a não comparecer. Ele
justificou sua ausência, alegando
que os temas do debate do Clube de
Engenharia "não interessavam ao
homem comum". As perguntas en-

tre os candidatos só foram permiti-
das em um dos cinco blocos. Mas
nem por isso as provocações foram
contidas.

Suspense — O esperado con-
fronto entre Marcello e Garotinho
não aconteceu. Sem se cumprimen-
tar, um nem se olhava quando o
outro falava. O momento de maior
apreensão foi quando o presidente
do Clube de Engenharia, Fernando
Uchôa, perguntou ao pedetista o
que faria para garantir a transpa-
rência das concorrências públicas.
Trocando sorrisos com Uchôa,
Marcello folheava um documento
que o acompanhou também no de-
bate na rede CNT, quinta-feira,
quando acusou Garotinho de cor-
rupção. Apesar do suspense, não
fez nada.

A única pergunta trocada entre
os dois foi aproveitada por Garoti-

nho, para saber do tucano se ele
daria prosseguimento ao projeto
Reconstrução Rio para a Baixada
Fluminense, financiado pelo Banco
Mundial. Mesmo dizendo-se satis-
feito com a resposta, o pedetista
aproveitou a réplica para afirmar
que estava claro que alguns candi-
datos não sabem explicar de onde
virão os recursos para as obras que
prometem. 

"O bom governante diz
o que fará, com que recursos e de
onde eles sairão", defendeu, acres-
centando que alguns são retóricos,
por 

"nunca terem feito nada e, as-
sim, caem na crítica vazia".

Vaias — A primeira farpa foi
lançada por Bittar contra Garoti-
nho. O petista arrancou aplausos
ao perguntar ao pedetista porque
ele, como governo, não realizou
suas propostas para o transporte
urbano. Respondendo que não era

governo, Garotinho reiterou suas
críticas à atual administração do
PDT e garantiu que nem mesmo
Bittar concorda com tudo o- que o
PT fez. "Basta ver o caso Bisol";
lembrou, provocando vaias.

O momento mais engraçado do
debate foi protagonizado pelo ge-'
neral Newton Cruz, que acusou
Garotinho de estar prometendo um
"milagre" ao garantir que acresceu-
tará USS 1 bilhão ao caixa do go:
verno, em 1994. "Me ensine este
milagre para, se eu for eleito, poder
governar", pediu o general. Irrita-
do, Garotinho, que prometeu ven-!
der bens do estado — como unr
matadouro em Santa Cruz, linhas
telefônicas, ações e um hotel em
Niterói —, disse que o Rio precisí},
de "pessoas sérias e responsáveis ç
não de alguém que faça graci-1
ilhas".

cedo aporta do teatro,aplaudindo mis candidatos e enfrentando até o empurra-empurra

.' • tr;

Garotinho 
processa 

Marcello Alencar
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15h — Corpo a corpo na Tiju-
ca
18h — Visita a Petrópolis
21 h — Talkshow no Shopping
da Gávea

Milton Gonçalves:
15h — Panfletagem em Copa-
cabana
19h — Inaugura comitê em
Maricá
21 h — Reunião no comitê Ba-
rata Ribeiro, em Copacabana

O candidato do PDT à sucessão
estadual, Anthony Garotinho,
apresentou ontem três ações contra
o ex-prefeito do Rio Marcello
Alencar, seu adversário pelo PSDB.
Duas são endereçadas ao correge-
dor da propaganda eleitoral, pedin-
do direito de resposta e suspensão
da propaganda gratuita do tucano
na televisão por dois dias. Na outra
ação, dirigida ao corregedor regio-
nal eleitoral, Garotinho acusa Mar-
cello de crime eleitoral, infração
que prevê pena de detenção de dois
meses a um ano.

As três ações referem-se ao pro-

grama do horário gratuito do
PSDB na televisão, veiculado no
domingo à noite e repetido ontem
de manhã. No programa, Marcello
voltou a falar sobre as contas da
gestão de Garotinho na prefeitura
de Campos, tema levantado no de-
bate entre os candidatos ao gover-
no do Rio realizado semana passa-
da na rede CNT. Marcello afirmou
que as contas do pedetista de 1991 e
1992 não foram aprovadas, quando
na verdade, segundo documento do
Tribunal de Contas do Estado, elas
ainda estão sendo submetidas a
exame.

O advogado de Garotinho. Jo-
nas Lopes de Carvalho Júnior, ale-
ga, no pedido de representação, que
Marcello infringiu o artigo 57 da lei
8.713/93, que estabelece normas
para as eleições de 3 de outubro.

O artigo em questão considera
crime eleitoral distorcer ou mani-
pular informações com o objetivo
de influir na vontade do eleitor.
Jonas Lopes de Carvalho Jr. ressal-
ta. na representação, que o fato das
contas estarem em exame não quer
dizer que não foram aprovadas, co-
mo acusa o candidato do PSDB.
No texto da resposta. Garotinho

destaca que as contas ainda estão
em exame devido à falta de pessoal
especializado disponível no Tribu-
nal de Contas do Estado.

Se a representação for aceita,
Marcello poderá ser punido com
pena de dois meses a um ano de,
detenção ou pagamento de 120 a
150 dias/multa. "Com isso. preten-
do encerrar a discussão com o se-
nhor Marcello Alencar", disse on-
tem Garotinho. O pedetista garan-
tiu à tarde que não trocaria acusa-
ções com o adversário no debate da
TV Bandeirante! previsto para a
noite,
v
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Na inauguração do escritório, Alves revelou que Itamar lhe disse para não desanimar com oposição à obra

Brasília — Luiz Antonio

EMPRESA BRASILEIRA OE CORREIOS E TELÉGRAFOS. |'JAL*I1
/bHASiCX ministério d»scouuhic*çôes

DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 017/94

Objeto: contratação de serviço de revisão geral, substituição de man-
cais em uma unidade centrífuga carrier, modelo 19DG31, com aplica-
ção de peças e garantia mínima de 06 (seis) meses. Abertura: dia
08/09/94, às 09:00 horas. Valor do Edital: R$ 3,00. Retirada do
Edital: SPCD/SCONS/GESUP/DR/BSB, no endereço: SBN, QD. 1,
bloco A, 4o andar. Ala Sul, Brasília - DF Fone: 217-2855. Nas
SPCD/SCONS/GESUP/DR/RJ e SP, nos seguintes en-
dereços: RJ - Av. Presidente Vargas, 3077, 7o andar.
Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ; SP - Rua Mergentha-
ler, n° 500/640,13° andar. Vila Leopoldina, São Paulo -

José Francisco Martins de Sousa
Resp. p/Presidente da CPL - DR/BSB

ÉVPf<l SA GrtASuEIRA Üf COHHfclOS E TflÉGRAFOS CORROOf
MINISTÉRIO OAS COMUNICAÇÕES

DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de preços n° 081/94, Objeto: contratação de serviços
de transporte para execução das LCE's, conforme minuta de con-
trato. Abertura: 09/09/94, às 09:00 horas. Capital Minimo
Exigido: R$ 19.200,00. Valor do Edital: R$4,00.
Tomada de preços n° 082/94. Objeto: aquisição de fio de nylon
para amarrilho. Abertura: 12/09/94, às 09:00 horas. Capital
Mínimo Exigido: dispensado. Valor do Edital: R$ 3,00.
Retirada do Edital e Entrega das Propostas:
SPCD/GESUP/DR/RJ - Av. Presidente Vargas, 3077,
1° andar. Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ.

Comissão Permanente de Licitação.
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Alves alarma o 
próximo presidente

¦ Interrupção do projeto do São Francisco causaria 
"convulsão 

social" no Nordeste

FLAMÍNIO ARAR1PE
FORTALEZA — 0 ministro da

Integração Regional, Aluizio Alves,
ao instalar ontem o escritório que
vai elaborar o projeto básico da
tranposição das águas do Rio São
Francisco, disse na sede-geral do
Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (DNOCS) que se o
próximo presidente não der conti-
nuidade à obra haverá "convulsão

social" no Nordeste. Para os que
duvidam da continuidade da obra
ainda neste governo, ele revelou a
recomendação que lhe fez o presi-
dente Itamar Franco para que não
desanime, alertando sobre a oposi-
ção que teria o projeto por parte da
imprensa e do Congresso.

Num auditório repleto de politi-
cos, como o ministro do Planeja-
mento, Beni Veras, e o superinten-
dente da Sudene, Nilton Rodrigues
— o governador Ciro Gomes foi a
São Paulo acompanhar uma cirur-
gia de emergência de seu pai —,
Alves anunciou que no governo
Itamar serão concluídos 40% da
transposição. O financiamento de
USS 610 milhões para a finalização
da obra estará no Banco do Nor-
deste e Banco do Brasil ainda em
setembro, informou. "Temos 

que
dar reforço a essa luta, do contrário
o projeto será vencido", disse Beni
Veras.

Autonomia — Por ser um em-
préstimo feito pelo BNB e o BB
com bancos do exterior, para re-
passe ao Ministério da Integração
Regional, segundo Aluizio Alves
não haverá necessidade de aprova-
ção pelo Senado. O ministro disse
que o Serviço de Engenharia do
Exército já está iniciando o cadas-
tramento para as obras da transpo-
sição. O MIR vai assinar convênio
com o Exército para que os três
Batalhões de Engenharia iniciem a

Fogo destrói

2 reserv as em

Everto Lemog/O Povortaleza

terraplanagem e construção dos ca-
nais, antes da licitação para as em-
preiteiras.

No empréstimo será dado prazo
de dez anos, com três de carência.
O ministro prevê para outubro o
início da obra, que para ele se paga
em cinco a seis anos. O projeto
pretende captar 70 metros cúbicos
no São Francisco, em Cabrobró
(PE), por um canal de 115 km até
Jati (CE), para correr no leito no
Rio Salgado para Aurora (CE), de
onde partirá outro canal de 12Ó km
até Major Sales (RN).

Aluizio Alves repassou ontem
R$ 956.010 ao DNOCS PARA fa-
zer o estudo, e disse que o órgão até
setembro deverá mudar de nome,
para Departamento Nacional de
Recursos Hídricos do Semi-Arido,
de acordo com projeto que está
com o presidente Itamar.

Sindicalistas do DNOCS recla-
maram que o órgão não tem recur-
sos para custeio, e está com as con-
tas de telefone e água em atraso.

O presidente do BNB, João Mel-
lo, disse que com o lançamento
de bônus estão sendo negociados

até USS 150 milhões com o Nomu-
ra Security International, e o res-
tante com o Banco Europeu de In-
vestimentos e o Citibank. Aluizio
Alves desafia os ecologistas a faze-
rem o impacto ambiental da seca, e
não das transposição das águas. O
ministro compara a obra com a
usina de Itaipu, que gastou USS 22
bilhões, a Ponte Rio-Niterói, que
gastou USS 4 bilhões, os metrôs do
Rio, de São Paulo e Brasília (USS
12 bilhões) e o gasoduto Brasil-Bo-
lívia, de USS 4,6 bilhões. "Ninguém

no Nordeste reclamou", afirmou.

Gangue 
que 

matou estudante

Minas Gerais DF 
COIHCÇfl fl SCF 

julgãdflDvAnllln InMil Dliln» ^
BELO HORIZONTE — Um in-

cêndio de grandes proporções já
destruiu cerca de 300 mil metros
quadrados de duas reservas am-
bientais pertencentes à Compa-
nhia de Saneamento de Minas
Gerais (Copasa), na região do
bairro Olhos d'Água, nesta capi-
tal. Os bombeiros que trabalham
no local não tem previsão de
quando vão conseguir debelar as
chamas.

A Mata da Copasa — que
queima há mais de 24 horas —

dois sistemas de captação
de água que abastecem a região
metropolitana, mas, segundo a
empresa, não há risco de o incên-
dio atingir os sistemas.

O fogo foi detectado no final
da tarde de domingo por um vigia
da própria Copasa, que mobili-
zou 150 homens da equipe da em-
presa de combate a incêndios nas
reservas e 80 homens do Corpo de
Bombeiros.

O lugar è de difícil acesso, mes-
mo assim cinco caminhões-pipa,
uma moto, viaturas leves e um
helicóptero estão sendo utilizados
no combate ao fogo. Os bombei-
ros estão tentando apagar as cha-
mas com abafadores e chicotes.

Área— O fogo já consumiu,
de acordo com cálculos da Copa-
sa, 300 mil metros quadrados de
gramíneas e pequenos arbustos de
vegetação característica de serra-
do. A Mata da Copasa tem ao
todo 1,2 milhão de metros qua-
drados. Também o Parque Na-
cional do Ibitipoca, na Zona da
Mata, foi atingido por um incên-
dio no domingo, mas o fogo foi
controlado rapidamente.

BRASÍLIA — A Justiça de
Brasília começa hoje o julga-
mento dos acusados por um dos
mais brutais assassinatos da his-
tória da cidade: a morte do estu-
dante Marco Antônio de Velas-
co e Pontes, 16 anos, espancado
por 11 jovens lutadores de artes
marciais, cinco deles menores.
Eles eram membros da Falange
Satânica, uma das 40 gangues
identificadas pela polícia da ca-
pitai. Mais de um ano depois da
morte de Marcos, serão julga-
dos cinco dos integrantes da
gangue, todos maiores de idade,

Brasilia — Jamil Blttar

^acusadõs"de~terenrparíici

do de espancamento de Marcos,
no dia 10 de agosto de 1993.

O julgamento deve começar
por Gengis Keine Braga Barce-
los de Brito, 18 anos, filho do
delegado Osnir Rômulo Barce-
los de Brito, e Breno Gustavo
Santiago Martins, de 18 anos,
professor de uma academia de
artes marciais. Entre os acusa-
dos estão Francisco Rivelino, o
Jabá, Cláudio Bandeira, o Boró,
Luciano Pinheiro de Souza, Da-
niel Calil, Rogério Nunes de
Oliveira, e Tales William Meire-
les de Assis.

Penas — Os maiores foram
indiciados por homicídio quali-
ficado e formação de quadrilha,
podendo pegar até 30 anos de
prisão. Os menores continuam,
presos e respondem a processo
na Vara da Infância e da Ado-
lescência. "Acredito 

que será
feita justiça", disse ontem a jor-
nalista Valéria Velasco, mãe de
Marcos, que estará presente ao
julgamento. Ela tem defendido

Valéria perdeu seu filho em 93

o rebaixamento da maioridade
penal de 18 anos para 16 anos.

"Menores ricos matam e fi-
cam soltos, enquanto os meno-
res pobres tem sido usados co-
mo massa de manobra por trafi-
cantes e bandidos", disse Valé-
ria. Desde a morte do filho, ela
tem feito uma verdadeira radio-
grafia das gangues de Brasília,
que já provocaram outras mor-
tes, como da menina Dilsa Lo-
pes, 15 anos, assassinada em no-
vembro de 1988 dentro da sala

de aula, durante uma briga de
dois menores.

O aumento dos crimes prati-
cados por gangues está desfa-
zendo a imagem de cidade pací-
fica conquistada por Brasília.
Embora menos impressionantes
que os de outras capitais, os
números da violência em Brasí-
lia são crescentes. Hoje ocorrem
na cidade três homicídios a cada
dois dias. Todas as semanas as
delegacias do Distrito Federal
registram pelo menos dois cri-
mes violentos praticados por
uma das gangues de meninos.

ues — A delinqüência
juvenil representã~7Õ^o~iíãs"
ocorrências na cidade-satélite
do Gama, onde atua, por exem-
pio, a gangue Turma do Rasga.
Outras gangues identificadas
pela polícia são os Skin Heads,
de Samambaia, a Turma do Ca-
melo, de Ceilância Norte, e a
Ratos Noturnos, da quadra 316
Norte, gangue rival da que as-
sassinou Marcos Velasco. To-
dos deixam suas marcas nos
muros e paredes da cidade, pi-
chando seus nomes e feitos.

"As 
pessoas aqui passaram a

viver com medo", disse Valéria,
lembrando o caso do garoto
americano Eric Smith, de 13
anos, que espancou até a morte
Derrick Roble, de 5 anos, e po-
de ser condenado à prisão per-
pétua. 

"O Estatuto do Menor
não leva em conta a realidade
social brasileira", afirmou a
mãe de Marcos, que tem recebi-
do ameaças. Ontem, o telefone
tocou durante todo o dia na sua
casa, mas, do outro lado da li-
nha, ninguém falava.

Arquivo secreto do Deops

será aberto ao 
público

SÂO PAULO — Historiadores,
juristas e jornalistas participam
amanhã do primeiro seminário
coordenado pela Secretaria de
Cultura do governo de São Paulo
para discutir uma alternativa de
acesso público ao arquivo do ex-
tinto Depártamento Estadual de
Ordem Político e Social (Deops)
paulista — um acervo que reúne,
de 1924 a 1983, quase 60 anos da
história da repressão política no
país e ê apontado como a maior
massa de documentos sobre indi-
víduos e instituições montada nes-
te século. No total, são mais de
1,5 milhão de fichas, 150 mil
prontuários e 14 mil dossiês de
personagens que participaram ati-
vãmente dos movimentos sociais
do país, cujas informações são,
ainda, um mistério e objeto de
cobiça dos historiadores.

"A regra geral é que o acesso
seja livre, mas a questão é muito
delicada e não se resolve de modo
leviano", lembra o jurista Goffre-
do da Silva Teles, que vai partici-
par do seminário e prepara um
estudo sobre a questão. Ele acha
que no acervo existe um grande
número de informações sigilosas
sobre a vida privada dos persona-
gens que, maldosamente utiliza-
das e divulgadas, poderiam acar-
retar prejuízos à imagem dos fi-
chados, muitos deles já falecidos e
outros atualmente no topo do ce-
nário político do país. 

"Existem

certas exceções que se justificam.
Muita coisa interessa aos historia-
dores, mas há também uma ques-
tão pessoal", acrescenta o jurista,
que é favorável a um estudo mais
minucioso do assunto. Gofredo
acredita, no entanto, que a ten-

dência predominante é a de que os
arquivos acabem sendo abertos.

Clima emocional — O pro-
fessor e historiador Nilo Odália,
diretor-adjunto da Divisão de Ar-
quivo do Estado, é a favor da
abertura do arquivo, mas acha
que há ainda um clima emocional
sobre o conteúdo dos documen-
tos, tanto por parte dos remanes-
centes da ditadura quanto de
quem viveu como vítima da re-
pressão. 

"A 
questão é definir o

tipo de providência a ser tomada
para impedir o mau uso das'infor-
mações", diz . Atualmente, o
acesso ao íichário só é facultado
aos personagens ou através de au-
torização da família, no caso de
falecimento do fichado.

Os arquivos estiveram em po-
der do Deops paulista de 1924 até
março de 1983, época em que o
órgão foi extinto e toda a docu-
mentação transferida para a Poli-
cia Federal por força de um con-
vênio entre o ex-governador José
Maria Marin (que substituiu Pau-
lo Maluf) e o Governo Federal,
no fim do mandato do general
João Batista Figueiredo. A trans-
ferência foi operada no exato mo-
mento em que o delegado Romeu
Tuma, então diretor do Deops e
responsável pelo arquivo, tam-
bém deixava a Polícia Civil para
ocupar o cargo de superintenden-
te da Polícia Federal em São Pau-
lo, de onde foi indicado para dire-
tor do DPF. O acervo ficou nove
anos sob a guarda do DPF e só
foi devolvido à Secretaria Esta-
dual de Cultura em janeiro de
1992, pouco antes de Tuma deixar
o governo.

MUSICA CIVILIZADA

& INFORMAÇÃO RELEVANTE
SATURNO

? Convidada a participar de
um leilão de quadros em benefi-
cio de entidades de apoio a aidé-
ticos, a atriz Sandra Brèa aca-
bou protagonizando uma supôs-
ta história de discriminação con-
tra portadores do vírus HIV. Os
organizadores teriam tido difi-
culdades para reservar uma suíte
em hotéis cinco estrelas da cida-
de para a atriz, que há um ano
revelou ter o vírus da Aids. Ao

chegar a Brasília ontem à tarde,
Sandra Brèa minimizou a histó-
ria. "Não sei se houve discrimi-
nação, nunca falei com hotel ne-
nhwn", afirmou a atriz. Segiín-
do a revista Veja, a reserva de
Sandra Brèa teria sido recusada
no Kubtischek Plaza e no Ma-
nhattan, pertencentes ao depu-
tado Paulo Octavio, amigo do
ex-presidente Fernando Collor.
O diretor-geral dos hotéis,
Frank Kreppel, negou a acusação.
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j 0 Sexo dos Anjos ;; 1
debate esta nas ruas: as Forgas Armadas po- altura. dos acontecimentos, por preconceitos politicos 5 ^ — /t||? .i j^|

ij dem resolver o problema da violencia no Rio? a respeito de autonomia que nao existe na pratica? (Ml f' !
Descontadas as amplificagoes do ano eleitoral, em Enquanto o governo procura ganhar tempo, adiando X " / If I
que propostas demagogicas tomam o lugar das ver- solugoes, e a policia se queixa de escassez de arma-. C* /\ / S ' 0
dadeiras solugoes, chegou-se ao ponto de nao retor- mentosebaixossalarios, acriminalidade seexpandee <>>C / Mt 111
no. Mesmo os que nao querem a interferencia militar preenche os espagos abertos pela crise de autoridade. f /||f §f
reconhecem que a policia fluminense esta desprepara- O papel das Forgas Armadas deve ser reavaliado Y/^ If m

! da para enfrentar a sofisticagao do trafico de drogas. no momento em que as favelas se tornaram territo- *y Ml II
Visao primaria da situagao desenha quadro apo- rios a margem da lei, ameagando, portanto, a ordem ™ J§ £ ¦.

caliptico em que os militares invadem os morros publica. As Forgas Armadas estao preparadas para ^ Jk _ W l|
J impoem sua pax romana com tanques e canhoes. Mas assumir a fungao de monitoramento da policia, dan- Ur 

^'i
1 nao e assim que se deve raciocinar. Trabalho policial do-lhe apoio material, logistico, de treinamento, de >' Ml n B
Jb defatonaoeatribuicaodoExercito. Nemosrecrutas vigilancia das fronteiras, dos portos e aeroportos. Ja ...I *. •

recebem treinamento para este fim. No entanto, ha algum tempo os militares tem feito levantamento Wfc

| transformacao das favelas em territorios independen- das quadrilhas de traficantes, utilizando ate infiltra- JH®vI
tes, verdadeiros estados dentro do estado, onde ?ao de agentes nas favelas. Isto e o que a policia, por J111 \\ f^-W f -

| trafico assumiu controle de fato e de verdade, carac- falta de orienta?ao e recursos, por ma vontade Wj? Jf jl \ \) \ \. TMpl ff, :•
teriza situagao de emergencia acima da capacidade incompetencia, nao faz, perdendo por muitos corpos S C 

\ J] / \ I /OeHr j. :
<¦ policial deagir em defesa da sociedade. a corrida com o crime organizado. J_ir!—!—!

| A polemica sobre autonomia estadual e discussao Que preconceito politico e este que a leva a policia a .
do sexo dos anjos. Como falar de autonomia se as rejeitar auxilio que pode ser fundamental nesta hora ¦ ODIMI AO F>OQ LEITHDEQ

I quadrilhas tomaram conta das favelas e impuseram sua critica? A popula?ao nao ve policiais na rua, em faina de M yrllilMv Uvw UEI I V/HBO |^|

propria justipa, delimitando fronteiras, exercendo terro- prevengao da criminalidade. Sucessivos esaindalos de- jornal do brasil, Opiniao dos Leitores. Av. Brasii, soo, 6° andar. cep 20949-900. Rio de Janeiro, rj. FAX-021-580.3349.
rismo social, cobrando pedagio dos moradores, tortu- monstraram que a policia se envolveu em alguns dos
rando, matando, distribuindo benesses? Formou-se uma maiores crimes, e contra ela pesam acusa?5es de corrup- Tflsa 

lirOTiria Psiailiatria ill
I populacao delinqiiente que atua a margem da socieda- gao. No entanto, ate agora, na policia civil, ninguem foi tl"Srt " l , , ,

I de, impondo codigo de conduta inaceitavel. demitido ou preso. A policia quer continuar a viver sua A Caixa Economica Federal usa 0 Piano Real para aumentar Li com surpresa a reportagem 
|||

I 
0 trafico de drogas mobiliza hoje 10 mil pessoas vida de senipie, com basem estatMcas que afiansam LSct&lati mio™. pabKcada noJ^RNAl'DO

3 ao Rio, quesejuntam aos 50 md apontadores dojogo qae o cnme ja fo, p,or. Mas nao ha estatetica que ^ f 
™ ® 

, JaTSo do Real e BRASIL de 17/8. Naturatoeule e |"|
I do bicho, aos 10 rnljlaiielrnhm e aos 200 mil camelos devolva autcKslimaa popalapo massacrada diana- Lenlou.'ribsaiesesdejulhoeagosto.minhapijpioemniais aaimador saber que os Uhospilais- k|'/ para constituir solida base em que se apoia o crime mente por assaltos, tiroteios, estupros, sequestros, vio- (je 

^ prestacao passou de 396 URV em maio para diacriadosnaepoea daprefeita Lui-
organizado. A medida que a delinqiiencia se firmou, lencia continua e descarada. 526,00 em agosto. E o crime perfeito, o governo mudf as za Erundina continuam a f'uncionar |?|

!em 

organiza<;ao e metodos, a policia se encolheu em O Exercito de fato nao deseja assumir o papel regras e'a Caixa'Economica, que 6 governo, se aproveita. Urn belo na cidade de Sao Paulo. No entanto. »J|
inexplicavel corporativismo. policial de entrar nos morros (embora tenha se cas0' de legislar em causa propria. Quando 6 o salario, o reajuste nfirmar que 

"a ideia de se tratar
Falida a policia, desorganizada, desmoralizada, saido bem no ensaio do Morro do Fuba). Este ± peia m^ia. Quando e receita do governo, aumenta-se ate pacientes psiquiatricos fora dos ma- '|||

comprometida em grande parte com o crime organi- papel e instransferivelmente da policia — mas com mesmo em Reais. Cuidado! Nao venham para] a Caixa! Eugenio de nicomios floreseeu na Italia, cm
zado, com seus delegados acusados publicamente de orientagao estrategica que so pode vir do Exercito. Lima Pedrosa Filho — Rio de Janeiro. meados da deeada de 70, a partir da|| IKj|

|{rj enriquecimento ilicito, por que se deixar guiar, nesta O resto e tergiversagao. " ic^'as psiquiatra Franco Basa- ®|
Desafios urbanos Cedae g'ia" n5° corresP°nde."realldadc- '"fe

I 

A Th f\ A PI Qtl (...) A medida em que se avolu- Conforme noticiado ha dias pelo , ^rf.'^®
JZ/lvlCd-O CXO ridllU mam novos e velhos problemas ur- JB, a Cedae admitiu ter-se enganado ras! einssima, as ic ,

i - . j . t t Iinu criou aqui no Rio dc Janeiro a Casa • w.-.
A s vendiis nos shoppings e no comei-cio da periferia Como definiu o ex-presidente do Banco Central, banos, a populacao sente cada vez ao converter suas tarifas para URV 

d Palmeira^' que funciona ate hoie
A. das grandes cidades continuam desautorizando os Affonso Celso Pastore, em entrevista ao JORNAL DO mais distante qualquer tipo dc solu- e a»"nc^u que Ina reduzi-las em ate 

^ regiine dc Senii-internato e onde, i§|;
economistas que insistem em apontar perdas salariais BRASIL domingo, "o Piano Real esta sendo elei- , . . H|L ' em divcrsos atelies, se descnvolve a

, . . i • j i -j- . " r\ . i.j . •> A pretexto da aescentralizacao reducao ticar muito aquem da corre- . . , . r
para os trabalhadores de baixa renda e a classe media. to . Quem ignorar esta reahdade ps.cosocial em 

penodo recent® ao ta (26,7% no caso do meu condomi- terapeutica ocupacional. (...) Em fe:
As estatisticas nao computam o poder de compra recu- continuar apontando prob emas, cuja so ugao nao completo distanciamento do gover- nio) para restabelecer a tarifa equi- 1966 cla P.ubll'ou °Jlvro Tmipe"th M
perado com o fim do imposto inflacmario. estava nas cogitagdes dos formuladores do real no fcderal m reIaQ5o 4 pr0blemati- valente a URV media do periodo de ca ocupaeimal - Teona e pratica, 

g|
Essa dicotomia entre o raciocinio economico apenas um piano de estabilizagao e de restauragao ca urbana. Por conta do novo arran- janeiro a abril, a Cedae deveria ere- em qu.c cxp^.c sua teci"ca c rc l

a realidade do pais pode explicar o fracasso de da credibilidade na rnoeda —, conseguira se dar jo tributario determinado pela ditar aos usuarios de sous servigos os cxPcriencias escnvo Vl as- S80J^V|

pianos concebidos como infaliveis nos gabinetes bem eleitoralmente. Constituicao, concluiu-se que os valores cobrados indevidamente no c.onlar, quu ain a an,es' cm, iv, , „ . c. , j - u - deu micio, cm condicoes muito pre- wx
microcomputadores de seus formuladores. Nem 0 que o real vem fazendo na sua fase inicial municipios ja tmham recursos sufi- periodo ate sua corregao Sery. dc Terap5u'tica: m.
sempre os economistas levaram em conta as im- definir os pressupostos da estabilizagao, a partir da cientes Para ^solver os problemas Se tivessemos um governo esta- ' 

^ | nQ Hospita) Pc(ir0 ][,! M
ponderaveis surpresas reservadas pela politica premissa do equilibrio fiscal e da coordenagao ma- df ^us cldadaos'e que nao caberia a dual serio, este deveria exigir de suas 

En ho de Dentr0( cmbriao do i
vide Piano Cruzado — e pela reagao popular. croeconomica das politicas cambial e monetaria. UniSo atuarfnestc senttida 0s 

^r: 
concessionarias de servigos uma do 

,'nc0nscientc. ¦
«Pi.,nr, »oai o cm^ol a onnr).,n c a ' a " - sos sociais foram cortados, a ativi- adequada transparencia admimstra- b , .

P f ^°mA° 
Plano Real' artSUr?^^CJeJ: Con], ° fimr da, indexa?a0. ~ e a manuten<;ao do dade de pjanejamento foi esvaziada, tiva que, no caso da Cedae, corres- , 

0 ocorre e 
fe;110 

c0"traIn0 M
| 

te boa. Apresentado ao pais apos 11 meses de equilibrio fiscal -, a pohtica monetaria saiu da e ( } n5o restou um ^ na estru_ dqeria d pubiica(;ao de um edital do acontece na Italia, onde a Lei tg

| gestacao a contar de agosto de 1993, quando posigao defensiva e passou a comandar a economia. tura da administragao federal com a apresentando os criterios utilizados Basaglia funciomi, aqui no Brasil o 
^

i equipe formada pelo entao mmistro Fernando q 
presidente do BNDES, Persio Arida, salienta atribuigao de cuidar da politica e do na conversao de suas tarifas. Ivo decreto n 51.169, assinado pelo en-J

® Henrique Cardoso comecou a estudar um progra- # governo precisa continuar a fazer a sua parte planejamento urbano do pats. Guimaraes — Rio de Janeiro. tao presidente Jamo Quadros cm /

| 
ma de estabilizagao, a nova moeda nasceu cercada CQm competgn J para levar a estabilizagao a bom ' Com a criagao do Ministerio da 

j 1
^ de ceticismo e desconfianga. . p. iemhra Que 0 niano a exnansionista nari Integragao Regional, no segundo se- ° 

, . Terapeutica Ocupacional e de Rca- ,J|

^ Mas a maneira franca e aberta como seus a economia como um todo mas exiue contencao de mestre de 1992, retoma-se a preocu- Gostana de alertar os usuanos bilitagao) no SNDMS (Servigo Na-. ®
» caminhos foram apresentados e discutidos com , . 

' 
ptnm .iHvpric omp »m nlnnn Pa?ao com 0 P^nejamento regional dos Correios que evitem colocar te- clonal de Doengas Mentals) jamais ran

1 sociedade foi dissipando, preliminarmente, o receio K™ e csPacial n0 BrasiL ^onhece-se legramas pre-datados na agenc.a da entrou em v.gor, Assim os orgaos do, M
1  mfirrfis ah -nfi— d,6 establhzfd0r 0 che8a a bom termo,~ com assim oue as enormes diferencas re- rua Prudente de Moraes (em frente a SNDMS seguem onentagocs diver-; ||

gionais, o desequillbrio na rede ur- Pra?a Gen. Osorio), pois em 17/8/94 sus, ' 
|

I nos contratos nrividos o eoverno conauistou Don- ano1 
~ -^^s^btenasJas^randes me- coloquei nessa agencia oito telegra- Admiradora, ela propria, do psi- M

'J tne nrppirKns nn I'lfrnmpntn rln mil Ou seja, nao basta controlar os gastos do gover- tropoles. nao podem ser enfrentados mas pre-datadoa que coawgaiaiii u cj-uiatra itultanoi t?nios.j^iejs£Qnhe^_ K-f
1 P. . , # ? \ ^ no para que a sociedade mantenha sua confianca na apenas pelas administragoes munici- ser emitidos meses antes de suas res- cer: a dra. Nise saiu pelo menos duas

I 
Ma,s do que a queda da .nfiagao do pataimr pais, poi mais aparelhadas que eve,,- peeti,as datas, Reni. fcVielmand- decadas aa fiente de Basaglia. (...) |

faalnwnte 
se encontrem. A geraciio R>.d. Janeiro. E,„a Be»,a-Ri.de Janeiro. |

H ginastica financeira para preservar o poder de compra amrando jesloes 
cruciais que dependem de revisao J 

Z^LesTim^amacdode 
Estag10 Volta Redonda ||

i| diante da alta dos pregos. Sem inflagao, o dinheiro pode ^a ^onstituigao, como a reorgamzagao da talida transportes de massa, a urbanizagao Seria interessante saber quando Volta Redonda e a cidade que m
lii ficar parado na conta e as compras do mes sao feitas "revidencia Social e uma nova relagao entre a Uniao, de assentamentos irregulares, o con- sera feito o pagamento dos estagia- mais consome energia no Rio de; Ms

com calma, possibilitando a pesquisa dos pregos favora- os es^ e os municlP10S- trole de endemias, (...) e tantos ou- rios da area da Saude. O estagio teve janeiro, e a primeira arrecadagao de1 ^
^ veis. Recuperou o poder de compra. Persio Arida resume a tarefa do governo: 

"O tros 
problemas demandam, para seu inicio em margo e seria pagomensal- 1CMS, tem a maior siderurgica da' | t

111 Os ganhos individuals, nao computados pelas piano ira bem se o governo nao emitir dinheiro para equacionamento eficaz, um esforgo mente. Estagio na area de Medicina, America Latina e somos tambem o '

estatisticas economicas, que usam os criterios im- cobrir deficit, comprar dolares ou pagar juros. E se comum que inclua nao so as diversas ^nntTr'lnri^ rln sJirtl 
s!!tl.'30'<ilda revo'u?ao i'ld"strial bra- jk-;

I pessoais da media (de pregos e de consumo de uma continuar a privatizagao e controlar as estatais." tambCM 
] 

- ligado a Secretaria de Saude - ja 1
P 

cesta basica te6ric| 
fplicam ,a 

s6bita ® vig0r0sa S0CiedaC!e esta elegend0 0 real e 
7CUSand0 

° V0t0.a P 
As intiativas que vem sendo de- teriam enviado a lista dos estagiarios federais e estaduais. (...) Volta Re- 1

hi conf.anga da sociedade no real, e se refletem nas quem nao se compromete a manter o programa de senvoividas 
pela 

HSecretaria 
de De. para a Secretaria de Fazenda. Apos donda fica eXatamente no eixo que f,

pesquisas eleitorais. estabilizaQao, com a reforma do Estado. senvolvimento Urbano e de Areas varios telefonemas e, claro, um ver- liga Norte, Nordeste e Centro-Oeste ^
ig rr, . . 1 _ 

Metropolitanas 
do Ministerio da In- dadeiro pingue-pongue fui informa- com o Sule Sudestedo pais. Passan-^

II 

PrrP1 T1 7Q PQn H Q I 1TY"\CTQ tegragao Regional no sentido de tra- da de que estaria na Supenntenden- do pcl0 centra da cidade, caminhoes m
lti^UllLayaU ua l/iU^a zer ii tonaestes debates e de buscar cia da Secretaria de Fazenda. Tentei de todas as tonelagens. levando car-. |,

TT1 ala-se muito nos morros como focos corrup- O achatamento do nivel de vida, a degradagao alternativas eficazes e atuais para a ®\'ar com a Superintendencia, mas gas diversas como acidos, ferragens,'
X"^ tores do asfalto. E uma visao ingenua, desti- dos costumes, a perda de valores morais explicam agiio governamental estao tendo um nao c°nse8ul a ar com a pessoa su automoveis, gases venenonsos e ate 

^
8 nada a absolver por antecipagao a cumplicidade de imunodeficiencia da cidade organizada ao mundo importante momento no seminario pos amen e responsave , pois re dinamite, transitam destruindo nos-

boa parte da classe media na engrenagem do trafico paralelo do crime. Muitos se justificam com razoes Os desafios para o desemolvimento quenta reunioes e ra a o o m Sas ruas c avenidas. e o que e pior, />
I de drogas. Afinal, nao sao favelados que estao esfarrapadas - o hospital da mae, a escola das urbano »a proximo decada, iniciado mteiro.E possivel, trabalhar com colocando nossas vidas em perma- |v
I vendendo maconha e cocaina nos bares, boates, criangas -, em nome de dif.culdades transitorias, que «*jm no BNDES. Trata-se de uma afinco, sem remuneragao e sem se- nente nsco. %

J portas de colegios e na praia. se eternizam numa conivencia semelhante a que es- realizagao conjuntada SDU/MIR, guranga. ucia e a ma ase i a ams a tev;.•
1 O trafico, hoje, se espalhou pelas ruas da Zona craviza a meretriz ao rufiao. Posam de Schindlers, jj 

JpoS a « t[m esse trafeg0 criminoso d°' 1V Sul, transformando segmentos de seus bairros em mas ja se tornaram mim-Capones. MU a ' 
Salai lO minimO centro de nossa cidade. Sao vinte e' |

% satelites dos morros vizmhos. O Vidigal atende Sao A policia nao pode desconhecer o que todos tais liderancas ooliticas entidades n Jh, r« cinco anos de espera. (...) Abel Soa-
Conrado, a Cruzada Sao Sebastiao abastece o Le- sabem: que as boates Help e Cicciolina sao pontos de . ' 

^ . O novo salario minimo dc RS res _ v0|ta Redonda (RJ). J|'
;f blon, Ipanema e arrabalde do Pavaozinho, o Posto transagao e revenda, assim como uma fieira de outros "tl 1®'^.anunciado Pe'°governo
I Seis, do Cantagalo e do Pavao. O Posto Quatro se restaurantes e inferninhos, que servem apenas de tA ammha uma novi isenda ral para selembr0- ® uma brincadeira 

| ser\'e no complexo Cabritos-Ladeira dos Tabajaras fachada para a muamba. Enquanto os morros tro- t£cnjca e politica para o desenvolvi- de mau 8°st0 com 0 trabaIhador CoiTC^aO P
e o Posto Dois, nos morros da Babilonia e do cam tiros, banhistas mercadejam papelotes e trouxi- mento urbano sustentavel. Se, por 

brasileir0- Alguns niimeros referentes a te-' 1
> Chapeu Mangueira. nhas no Lido, na Bolivar e na Sa Ferreira. um lado, o novo governo, que saira O que o trabaIhador vai comer mas abordados pelos presidencia-^ E possivel constatar nas ruas e areias de Copa- E esse o caldo de cultura do suborno, da violen- das urnas em novembro proximo, com este salario? Onde vai morar? O vejs e publicados na edigao de on-1

cabana e Ipanema que os "pontos" de venda de cia, da desorientagao etica e do abastardamento so- nao tera como fechar os olhos para a que vai vestir? Como ira se deslocar? tem sairam errados. A partir de
narcoticos sao tao numerosos e ostensivos como os cial que precisa tambem ser enfrentado. As estatisti- realidade urbana atual, por outro A pe? Sem falar em outras despesas. hoje o JORNAL DO BRASIL vol-; js|
do aparentemente "inofensivo" 

jogo do bicho. cas demonstram que 80% dos furtos de ladroes devera encontrar algumas contribui- g preciso que o presidente Ita- ta a publicar os quadros com os
Motoristas de taxi, professores, estudantes, prosti- amaddres estao ligados a dependencia de narcoticos. (oes para enfrenta-la. Jackson Ma- mar acorde para a realidade e decida "umeros corretos.
tutas vendem livremente a mercadoria em opera- ' A droga se terceiriza e se espraia. A policia se ^hado, secretario de Desenvolvimento ' 

um saldrio de(!ente a0 tra. As carlas Berao soiecionadas Para publico,ao
: goes conhecidas como "esticas". Toda essa gente esconde e amplos setores da classe media sucumbem Urbano e de Areas Metropolitanas do Pi Apin Peixoto — Rio no todo oo em parte entre as-que t»erem

1 ajuda a escoar o fumo e o po que movimentam mais ao medo e ao derrotismo. Falta autoridade e sobra Ministerio da Integragao Regional — " assina|ura. nome compffi e legivei e endere-. &
r\ t\ • Rrasilin de Janeiro. po que permita conlirma9ao previa

de 20 milhoes de reais por semana. desesperanga. O Rio precisa reagir. -1

ii
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altura dos acontecimentos, por preconceitos políticos
a respeito de autonomia que não existe na prática?
Enquanto o governo procura ganhar tempo, adiando
soluções, e a polícia se queixa de escassez de arma-
mentos e baixos salários, a criminalidade se expande e
preenche os espaços abertos pela crise de autoridade.

O papel das Forças Armadas deve ser reavaliado
no momento em que as favelas se tornaram territó-
rios à margem da lei, ameaçando, portanto, a ordem
pública. As Forças Armadas estão preparadas para
assumir a função de monitoramento da polícia, dan-
do-lhe apoio material, logístico, de treinamento, de
vigilância das fronteiras, dos portos e aeroportos. Já
há algum tempo os militares têm feito levantamento
das quadrilhas de traficantes, utilizando até infiltra-
çào de agentes nas favelas. Isto é o que a polícia, por
falta de orientação e recursos, por má vontade e
incompetência, não faz, perdendo por muitos corpos
a corrida com o crime organizado.

Que preconceito político é este que a leva a polícia a
rejeitar auxilio que pode ser fundamental nesta hora
critica? A população não vê policiais na rua, em faina de
prevenção da criminalidade. Sucessivos escândalos de-
monstraram que a policia se envolveu em alguns dos
maiores crimes, e contra ela pesam acusações de corrup-
ção. No entanto, até agora, na polícia civil, ninguém foi
demitido ou preso. A polícia quer continuar a viver sua
vida de sempre, com base em estatísticas que afiançam
que o crime já foi pior. Mas não há estatística que
devolva auto-estima à população massacrada diaria-
mente por assaltos, tiroteios, estupros, seqüestras, vio-
lência contínua e descarada.

O Exército de fato não deseja assumir o papel
policial de entrar nos morros (embora tenha se
saído bem no ensaio do Morro do Fubá). Este
papel é instransferivelmente da polícia — mas com
orientação estratégica que só pode vir do Exército.
O resto é tergiversação.

debate está nas ruas: as Forças Armadas po-
V.y dem resolver o problema da violência no Rio?
Descontadas as amplificações do ano eleitoral, em

que propostas demagógicas tomam o lugar das ver-
dadeiras soluções, chegou-se ao ponto de não retor-
no. Mesmo os que não querem a interferência militar
reconhecem que a polícia fluminense está desprepara-
da para enfrentar a sofisticação do tráfico de drogas.

Visão primária da situação desenha quadro apo-
calíptico em que os militares invadem os morros e
impõem sua pax romana com tanques e canhões. Mas
não é assim que se deve raciocinar. Trabalho policial
de fato não é atribuição do Exército. Nem os recrutas
recebem treinamento para este fim. No entanto, a
transformação das favelas em territórios independen-
tes, verdadeiros estados dentro do estado, onde o
tráfico assumiu controle de fato e de verdade, carac-
teriza situação de emergência acima da capacidade
policial de agir em defesa da sociedade.

A polêmica sobre autonomia estadual é discussão
do sexo dos anjos. Como falar de autonomia se as
quadrilhas tomaram conta das favelas e impuseram sua
própria justiça, delimitando fronteiras, exercendo terro-
rismo social, cobrando pedágio dos moradores, tortu-
rando, matando, distribuindo benesses? Formou-se uma
população delinqüente que atua à margem da socieda-
de, impondo código de conduta inaceitável.

O tráfico de drogas mobiliza hoje 10 mil pessoas
no Rio, que se juntam aos 50 mil apontadores do jogo
do bicho, aos 10 mil flanelinhas e aos 200 mil camelôs
para constituir sólida base em que se apóia o crime
organizado. À medida que a delinqüência se firmou,
em organização e métodos, a polícia se encolheu em
inexplicável corporativismo;

Falida a polícia, desorganizada, desmoralizada,
comprometida em grande parte com o crime organi-
zado, com seus delegados acusados publicamente de
enriquecimento ilícito, por que se deixar guiar, nesta
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A Eleição do Plano

Terceirização da Droga

T7 ala-se muito nos morros como focos corrup-
f tores do asfalto. É uma visão ingênua, desti-
nada a absolver por antecipação a cumplicidade de
boa parte da classe média na engrenagem do tráfico
de drogas. Afinal, não são favelados que estão
vendendo maconha e cocaína nos bares, boates,
portas de colégios e na praia.

O tráfico, hoje, se espalhou pelas ruas da Zona
Sul, transformando segmentos de seus bairros em
satélites dos morros vizinhos. O Vidigal atende São
Conrado, a Cruzada São Sebastião abastece o Le-
blon, Ipanema é arrabalde do Pavàozinho, o Posto
Seis, do Cantagalo e do Pavão. O Posto Quatro se
serve no complexo Cabritos-Ladeira dos Tabajaras
e o Posto Dois, nos morros da Babilônia e do
Chapéu Mangueira.

É possível constatar nas ruas e areias de Copa-
cabana e Ipanema que os "pontos" de venda de
narcóticos são tão numerosos e ostensivos como os
do aparentemente "inofensivo" 

jogo do bicho.
Motoristas de táxi, professores, estudantes, prosti-
tutas vendem livremente a mercadoria em opera-
ções conhecidas como "esticas". Toda essa gente
ajuda a escoar o fumo e o pó que movimentam mais
de 20 milhões de reais por semana.

O achatamento do nível de vida, a degradação
dos costumes, a perda de valores morais explicam a
imunodeficiência da cidade organizada ao mundo
paralelo do crime. Muitos se justificam com razões
esfarrapadas — o hospital da mãe, a escola das
crianças—, em nome de dificuldades transitórias, que
se eternizam numa conivência semelhante à que es-
craviza a meretriz ao rufião. Posam de Schindlers,
mas já se tornaram mini-Capones.

A polícia não pode desconhecer o que todos
sabem: que as boates Help e Cicciolina são pontos de
transação e revenda, assim como uma fieira de outros
restaurantes e inferninhos, que servem apenas de
fachada para a muamba. Enquanto os morros tro-
cam tiros, banhistas mercadejam papelotes e trouxi-
nhasjio Lido, na Bolívar e na Sá Ferreira.

E esse o caldo de cultura do suborno, da violên-
cia, da desorientação ética e do abastardamento so-
ciai que precisa também ser enfrentado. As estatísti-
cas demonstram que 80% dos furtos de ladrões
amadóres estão ligados à dependência de narcóticos.

A droga se terceiriza e se espraia. A polícia se
esconde e amplos setores da classe média sucumbem
ao medo e ao derrotismo. Falta autoridade e sobra
desesperança. O Rio precisa reagir.

As cortas serão selecionadas para publicação
no todo ou em parte entre as que tlvorem
assinatura, nome completo e legível e endere-
ço que permita confirmação prévia

E



j ." • 
-^mW^ ' m

i

| JORNAL DO BRASIL OPINIAO terga-feira, 23/8/94 » 11

I Patriazinha A missao de encarnar a na^ao 1

] 

gustaVO^dahl*^ 
surg p

!ce.comurgencia^deumaliderangareconlicci- Vargas suscite refle- 

... 

flj|l - refiram a essa realidade ao proclamarem: jf*
da e legitimada pelo voto. Nao e mero xoes importantes para or ffifeLu. ¦ *"" * * * 

M 1?| HH^ f || | f 
"Vof 

procurer os meus direitos..., isto e, «.
acaso que tanto Lula quanto Fernando Hen- a atualidade politica •*— os direitos ambiguamente garentidos pela r
rique tenham vindo de fora da politica para brasileira. Celebrado, senao como o maior, . | -. Ill 'e8's'a^0 trabalhista introduzida por Var- ,{• •

coragao dela. Suas aventuras de vida seequi- como um dosmaioresestadistas brasileiros Lin ®aS6 v*®cn^'. a , nem a8uns scus i?;-.

Ivalem: um presidente sociologo, no Brasil, do^uio, Vargas foi tambem uma dasmais ifrfftAl 
' aspectos mais discutiveis. Pode-se falar, pa-

{tab absolutamente incrivel quanto um tornei- importantes liderangas da Historia politica ra car®ptcIjzar es,s® fendmcno, da dialetica £,

!ro mecanico. E ao contrario do que apregoa do Brasil( , seja a avaliaQa0 que WgM - LjgHBjj e"tr® d,re?a° p°htlc,a e as ^un,?oes pr°pnas I
Arnaldo Jabor, apud Ruth Escobar, nao sena se f de seu , Seu lado n5o se dos homns dc Estado'lst0 e'dos estadlstas' fei
de todo mal termos na suprema magistratura Kmita ao trabaihismo ou a0 nacio- ^ D"W' 

^7 ^ 
30 mef° *mP0'encai" fi

da nagao umencanador. E estacapacidade de nai.desenvolvimentismo, mas as estruturas nar a unidade da sociedade dlvldlda< Por
surpreender que faz do Brasil um m.ste- de um Estado marcado ,as contradi. "at"rf% em gruP°j s°ciai* e ?? u,0Pm , I
no, um milagre possivel. Dez anos apos o * 

tamb6m —juJWi dlstlntas 7 esse 0 desafl? dos llde,rej ?ue•acaso revolucionano, a polarizacao entre um . . . . mmmmm In ^SL&tflHi desejam algar-se a condigao de verdadeirosamau isYuiuuuua evocarem o reconhecimento de direitos de . PJ . c\ .
ex-smdicahsta e um ex-intelectual de esquer- 

cidadania das massas populares °r chefes 
de Estado. ;

^io<temp^|n^ spena resposta da^ocieda- Hoje, debatendo-se para sair da mais mBI^P 3 litifc^T S;am! ||de civil ao pesadelo autontano. Ambos tive- grave cr.se economo, social epohUca co- \| 
]M|I H politica brasileira e, enquanto soube articu, U

jram que cnar parUdos novos de massa, um, nhecidapelos brasileiros nesteseculo o pais |I HH la-las, sobrepujou suas dificuldades. Seus
|de quadros, outro, para se viabilizarem politi- enfrenta problemas mais complexos do que ¦MHEMHMHKaiiiilnroblemac sureiram no momento em que P
camente no espa?o solidamente defendido das 0s que conheceu nos anos 30, 40 ou 50. O pom comemora o aniversario do presidente. Vargas lideroujorgas sociais opostas 

^ consequencia de processos de mudanca
elites tradicionais. Nenhum deles e vendido, Mas, do mesmo modo que naquela quadra ,i„n  I
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Nao e este, porem, o dado mais sur- oferecer uma esperanga ao pais. De fato,
Ipreendente da eleigao. 0 que ha de realmente depois de ter crescido, durante mais de 50
novo e que pela primeira vez, desde a redemo- anos, a taxas bastante significativas, experi-
cratiza?ao de 1945, os setores assumidamente mentando importantes ondas de moderni-
conservadores nao tem candidato proprio. za?ao economica e social, o Brasil quase
jNem Maluf, nem mesmo o sagaz e querido- entrou em estado de paralisia, diante da
diado Antonio Carlos tiveram condi?oes poll- crjse dos uitimos anos. Alem da constante
ticas de postular a presidencia. Com todas as queda dos padr5es de vida de sua popula-
letras e sem preconceitos: a direita ficou orfa. ?2o e> mesm0) da perturbadora deteriora-

• O desastre Collor teve este feliz desfecho. -0 esferas expressivas de sua sociabili-
jPermanentemente brandido como temivel es- dad 0 ais tem reagido de modo

Pantaflh0' 0 Pengo de Fernando Henrique se excessivame„te lento diante de seus dilemas.
transf0rmar;em refem do PFL nao correspon- Em brecido materia, e cuituralmente na
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bertamente a eventual derrota. Dar-se-a ou Itamar> confunde completamente os seus

apoio ja explicitado .objetivos, substituindo o essencial pelo pro-

jde governadores pra- visorio.
jticamente eleitos FHC e Lula Em 1994, do mesmo modo que apos a
|(Rio Grande do Sul, . V - v : tragedia de agosto de 1954, o pais debate-se
Parana, Sao Paulo, . outra vez em busca de verdadeiros lideres
|Rio, Minas etc.), sem . 8Vdll!l*8S para ajuda.[0 a enfrentar os seus proble-
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dispensaveis, longamente aguardadas. Nem tagao de um conjunto de reformas politico- Cp> 1/ 1 1 l\ II 1
jl querendo, Fernando Henrique sera deixado institucionais para intensificar e consolidar os I IU1 j——^il II || I

^o. Mas a audacia na estrategia e a prudencia processos de privatizagao, de desregulamen- fcy' V \\ JJ )i /Ifc±~ I
|ia tatica que o candidato vem demons- tagao e de integragao internacional competi- rfZ, JJ Ji I

| trando, permitem imagina-lo como um presi- tiva. A partir deste momento, criam-se as j/W HI
pi dente orquestrando, tranqiiila, tancrediana- condi?oes necessarias para que possa se for- IT/
yj jnente, o inevitavel festival de ambigoes. Nao, mar no pais um novo ciclo de expansao C^<

hao e por ai que mora o perigo. economica, absolutamente indispensavel nes-
E no diluvio que se seguira ao dia da te limiar do seculo 21 para a criagaode quase _A—1!_-— 1

i| posse que ele habita. Sem ilusoes, sabem os d°'s m'''16es de novos empiegos por ano.
bo/iqsce/iti que a tonica desta etapa do piano as on a econorma brasileira ira ciescer. dar a intensidade indispensavel a este cresci- guaia

economico e a desinercializagao da inflagao.
i?i Va la que tenha que ser assim. Mas basta ver
a o desespero que grassa no Ministerio da Sau-
#i de ou o impasse gerado pelos ministros mili-

tares sobre a questao salarial, para sentir a~\h brecariedade do apregoado equilibrio fiscal,
W" tragii espinlia duisal du plam-A realimenta; 8'0S

?ao sistematica que a politica de juros altos
Jj? az da divida interna pressiona novos endivi-

¦ lamentos e/ou a emissao de moeda. A susten-
|i agao prolongada de uma taxa cambial fixa, a

partir de reservas longamente acumuladas,
nao so as desgasta como retira competitivida-

|§ (ie da exportagao, pela sobrevalorizagao da
jnoeda. A medio prazo, termina-se compro-

|| netendo a reposigao destas mesmas reservas.
Nlo mercado internacional, a disputa com o

!| Mexico ou com a Argentina do afluxo siste-
natico de capitais estrangeiros que impegam

$| ) buraco de aparecer e a recessao de se
[p nstalar, depende de nossa taxa de risco politi-

:q. A escandalosa concentragao de renda e a
gnobil divida social por ela gerada o tornam

;v£ perigosamente alto. A redistribuigao desta
enda superconcentrada por meio da presta-

P 1 ;ao de servigos sociais (educagao, saude, segu-
^ anga, habitagao, transporte, alimentagao e,
Ufl por que nao dizer?, culture) depende de um
g aparelho de estado virtualmente falido, em
p| pane e em panico. Principal agente da corrup-

^ao, da ineficiencia e do desperdicio de re-
iursos governamentais gerados por uma car-

tributaria desigualmente distribuida, e logo'0, 
profundamente evadida, precisa de uma re-
forma administrativa e institucional que e ta-
tefa para uma geragao. Os prejuizos brutais

j jjue este mesmo aparelho provoca sao, no
^ntanto. aqui e agora. A inflagao, alem de
uma questao economica, e uma maneira bra-
sileira de (sobre)viver. A unica que o pais

|f| encontrou nos uitimos quarenta anos. E como

||i ^le e estruturalmente autoritario, predatorio e
ijonservador, corre-se sempre o risco de que,

H| hq meio do caminho, seja preferido o mal

|t| conhecido ao bem por conhecer. Mas isto, di-
f f cao os otimistas, e outra historia... Patriazi-

nha dificil essa nossa. Mistura de abismo e
R'| maravilha. Terrivelmente amavel e ameaga-

dora. Terrivelmente.

' Cineasta
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Ambos vêm
de fora da

Patriaziiiha Á missão de encantar a nação

GUSTAVO DAHL *

TV li ais uma vez surge no imaginário brasi-
1V1 leiro a luminosa esperança que uma
eleição presidencial inevitavelmente suscita. A
vice-república que sucedeu aos generais, care-
|ce, com urgência, de uma liderança reconheci-
da e legitimada pelo voto. Não é mero
acaso que tanto Lula quanto Fernando Hen-
rique tenham vindo de fora da política para o
coração dela. Suas aventuras de vida se equi-
ivalem: um presidente sociólogo, no Brasil, é
tão absolutamente incrível quanto um tornei-

jro mecânico. E ao contrário do que apregoa
Arnaldo Jabor, apud Ruth Escobar, não seria
de todo mal termos na suprema magistratura
da nação um encanador. E esta capacidade de
surpreender que faz do Brasil um misté-
rio, um milagre possível. Dez anos após o
acaso revolucionário, a polarização entre um
éx-sindicalista e um ex-intelectual de esquer-
da, devidamente moderados pela prática e
pelo tempo, é a serena resposta da socieda-
'de civil ao pesadelo autoritário. Ambos tive-
Iram que criar partidos novos, de massa, um,
|de quadros, outro, para se viabilizarem politi-
camente no espaço solidamente defendido das
elites tradicionais. Nenhum deles é vendido,
impostor ou mau-caráter. Grande progresso,
já foi dito por todos.

Não é este, porém, o dado mais sur-
ipreendente da eleição. O que há de realmente
novo é que pela primeira vez, desde a redemo-
cratização de 1945, os setores assumidamente
conservadores não têm candidato próprio.•Nem Maluf, nem mesmo o sagaz e querido-
diado Antonio Carlos tiveram condições poli-
ticas de postular a presidência. Com todas as
letras e sem preconceitos: a direita ficou órfã.
O desastre Collor teve este feliz desfecho,
permanentemente brandido como temível es-
pantalho, o perigo de Fernando Henrique se
transformar, em refém do PFL não correspon-
de a uma situação verdadeira. É ele o partido
que estava sem candidato ou perspectiva. A
ser eleito FHC, poderá contar com os setores
autodenominados éticos do PMDB, além dos
egressos do brizolismo moribundo e do PT
liglit, já que uma radicalização xiita se seguirá
bertamente à eventual derrota. Dar-se-á o
¦apoio já explicitado
jde governadores pra-
(ticamente eleitos
(Rio Grande do Sul,
Paraná, São Paulo,
iRio, Minas etc.), sem
preferir adesões de de-
putados e senadores
;de extrações partidá-
rias diversas, que do-
temente constrangi-
das se colocarão a'serviço da governabi-
lidade. Ao PFL não
jrestará, até onde lhe for possível, senão garan-
tir uma maioria governamental que assegure
as reformas constitucionais e estruturais in-
idispensáveis, longamente aguardadas. Nem
querendo, Fernando Henrique será deixado
!;ó. Mas a audácia na estratégia e a prudência
|ia tática que o candidato vem demons-
trando, permitem imaginá-lo como um presi-
dente orquestrando, tranqüila, tancrediana-
}nente, o inevitável festival de ambições. Não,
hão é por aí que mora o perigo,
l È no dilúvio que se seguirá ao dia da
posse que ele habita. Sem ilusões, sabem os
mjoscenti que a tônica desta etapa do plano
econômico é a desinercialização da inflação.
Vá lá que tenha que ser assim. Mas basta ver
ò desespero que grassa no Ministério da Saú-
de ou o impasse gerado pelos ministros mili-
tares sobre a questão salarial, para sentir a
precariedade do apregoado equilíbrio fiscal,
frágil espinha duisal do piam-A realimenta^-

9morte

JOSÉ ÁLVARO MOISÉS *

uarenta anos
depois de sua

morte trágica, é inevi-
tável que o exemplo de
Vargas suscite refle-
xòes importantes para
a atualidade política
brasileira. Celebrado, senão como o maior,
como um dos maiores estadistas brasileiros
do século, Vargas foj também uma das mais
importantes lideranças da História política
do Brasil, qualquer que seja a avaliação que
se faça de seu papel. Seu legado não se
limita apenas ao trabalhismo ou ao nacio-
nal-desenvolvimentismo, mas às estruturas
de um Estado que, marcado pelas contradi-
ções de sua natureza autoritária, também
evocaram o reconhecimento de direitos de
cidadania das massas populares.

Hoje, debatendo-se para sair da mais
grave crise econômica, social e política co-
nhecida pelos brasileiros neste século, o país
enfrenta problemas mais complexos do que
os que conheceu nos anos 30, 40 ou 50.
Mas, do mesmo modo que naquela quadra
histórica, necessita de líderes políticos capa-
zes de falar ao conjunto da sociedade e de
oferecer uma esperança ao país. De fato,
depois de ter crescido, durante mais de 50
anos, a taxas bastante significativas, experi-
mentando importantes ondas de moderni-
zação econômica e social, o Brasil quase
entrou em estado de paralisia, diante da
crise dos últimos anos. Além da constante
queda dos padrões de vida de sua popula-
ção e, mesmo, da perturbadora deteriora-
ção de esferas expressivas de sua sociabili-
dade, o país tem reagido de modo
excessivamente lento diante de seus dilemas.
Empobrecido material e culturalmente na
década anterior, em meados dos anos 90
ainda não sabe bem em que direção avança
a sua política, não tem garantias de que
pode mesmo estabilizar-se economicamente
e, guiado por líderes menores, como Collor
ou Itamar, confunde completamente os seus
.objetivos, substituindo o essencial pelo pro-
visório.

Em 1994, do mesmo modo que após a
tragédia de agosto de 1954, o país debate-se
outra vez em busca de verdadeiros lideres
para ajudá-lo a enfrentar os seus proble-

Arquivo Museu da República

PAULO R. IIADDAD*
T™* udo indica que a economia brasileira

X poderá atingir um período de estabili-
dade duradoura se, no início do próximo
mandato presidencial, conseguirmos formar
alianças políticas que garantam a implemen-
tação de um conjunto de reformas político-
institucionais para intensificar e consolidar os
processos de privatização, de desregulamen-
tação e de integração internacional competi-
tiva. A partir deste momento, criam-se as
condições necessárias para que possa se for-
mar no país um novo ciclo de expansão
econômica, absolutamente indispensável nes-
te limiar do século 21 para a criação de quase
dois milhões de novos empregos por ano.
Mas onde a economia brasileira irá crescer?

Não temos mais a oportunidade de iden-
tificar um grupo de setores produtivos que.
ao ser promovido, poderia garantir por si só
a retomada do crescimento econômico brasi-
leiro segundo sua trajetória histórica de 6% a
7% ao ano, como ocorreu nos diversos está-
gios do processo de substituição de importa-

i;ào sistemática que a política de juros altos
az da dívida interna pressiona novos endivi-
lamentos e/ou a emissão de moeda. A susten-
ação prolongada de uma taxa cambial fixa, a

partir de reservas longamente acumuladas,
não só as desgasta como retira competitivida-
(ie da exportação, pela sobrevalorização da
noeda. A médio prazo, termina-se compro-
uetendo a reposição destas mesmas reservas.
nIo mercado internacional, a disputa com o
vléxico ou com a Argentina do afluxo siste-
nático de capitais estrangeiros que impeçam
) buraco de aparecer e a recessão de se
nstalar, depende de nossa taxa de risco politi-
:q. A escandalosa concentração de renda e a
gnóbil dívida social por ela gerada o tornam
jerigosamente alto. A redistribuição desta
enda superconcentrada por meio da presta-

i ;ão de serviços sociais (educação, saúde, segu-
ança, habitação, transporte, alimentação e,
ror que não dizer?, cultura) depende de um
iparelho de estado virtualmente falido, em
páne e em pânico. Principal agente da corrup-
ção, da ineficiência e do desperdício de re-
èursos governamentais gerados por uma car-
j>a tributária desigualmente distribuída, e logo
profundamente evadida, precisa de uma re-
forma administrativa e institucional que é ta-
fefa para uma geração. Os prejuízos brutais
jjue este mesmo aparelho provoca são, no
çhtanto. aqui e agora. A inflação, além de
iima questão econômica, é uma maneira bra-
sileira de (sobre)viver. A única que o país
encontrou nos últimos quarenta anos. E como
^le é estruturalmente autoritário, predatório e
ijonservador, corre-se sempre o risco de que,
no meio do caminho, seja preferido o mal
conhecido ao bem por conhecer. Mas isto, di-
cão os otimistas, é outra história... Patriazi-
nha difícil essa nossa. Mistura de abismo e
maravilha. Terrivelmente amável e ameaça-
dora. Terrivelmente.

* Cineasta

ções de JK e Géísel. É evidente que lia diver-
sos projetos de investimento de
infra-estrutura econômica, de modernização
tecnológica e de expansão das unidades exis-
tentes que poderiam potencialmente puxar o
crescimento da economia; mas nenhum se
caracteriza como o carro-chefe para acomo-

Hí m

O povo comemora o aniversário do presidente. Vargas liderou forças sociais opostas

mas. Nos 40 anos que transcorreram desde
então, a sociedade e as instituições que
tentam fazer as vezes de um sistema parti-
dário inexistente esforçaram-se para gerar e
formar novas lideranças políticas. Jusceli-
no, Geisel ou Tancredo (este mais como
promessa), mesmo se apontando em senti-
dos políticos diferentes, são lembrados co-
mo exemplos mas não apagam a sensação
de que foram poucos e insuficientes em
quatro décadas para gerarem seus substitu-
tos — uma carência estrutural da política
brasileira que deveria preocupar os partidos
e os seus eleitores.

A despeito dos conteúdos antidemocrá-
ticos que inevitavelmente se associam a sua
trajetória política, esse é o quadro que faz
de Vargas um exemplo. Como explicar que,
em fase preliminar de seu longo processo de
modernização, a sociedade brasileira tenha
sido capaz de gerar lideranças que, ao mes-
mo tempo, aliaram os esforços de constru-
ção do Estado a sua capacidade de dirigir
parcelas significativas das massas populares
no sentido de sua integração econômica e
social? Como justificar a emergência de po-
líticos nacionais que, malgrado sua ideolo-
gia conservadora, sinalizaram, ao mesmo

tempo, na direção de demandas da socieda-
de e de requisitos de organização de um
Estado desenvolvimentista? Alternativa-
mente, como entender que, nas últimas dé-
cadas, salvo raras exceções, a sociedade
brasileira pareça privar-se da experiência de
conviver com lideranças políticas que, a um
só tempo, cultivem também sua vocação de
chefes de Estado?

Nem de longe trata-se de absolver Var-
gas de seus pecados políticos; mesmo as
conquistas institucionais mais importantes
da Revolução de 30, como o voto secreto
ou a Justiça Eleitoral, são suficientes para
apagar os efeitos do outro lado do seu
legado, por exemplo, da expansão dos direi-
tos de cidadania feita mediante a regulação
das profissões, com todas as suas conse-
qüências em termos de controle social. Mas
nada disso deveria nos impedir de perceber
que, dentro de seus limites, Vargas encar-
nou, por várias décadas, a imagem do líder
nacional que ofereceu ao país um ousado
projeto de modernização conservadora e,
particularmente em sua fase democrática,
isto é, entre 1950-54, também a garantia de
que certos valores políticos deveriam se uni-

ento

dar a intensidade indispensável a este cresci-
mento.

Talvez seja razoável pensar que o novo
ciclo de expansão da economia brasileira de-
verá ser comandado pela promoção de eixos
espaciais de desenvolvimento, organizados
em torno de grandes estruturas de diferentes
formas dc investimentos em transporte e
energia, em áreas que apresentem vantagens
competitivas internacionais para a explora-
ção e bcneficiamento dc recursos naturais,
renováveis e nào-renováveis. Alguns exem-
pios podem ser ilustrativos: a) aproveitamen-
to integrado dos recursos da Bacia do Ara-

A Marinha e a CPLP

versalizar para dar lugar ao nascimento de
uma república moderna.

Por contraditório que seja, por causa de
seus efeitos politicamente desorganizadores,
é notável que muitos brasileiros ainda se
refiram a essa realidade ao proclamarem:"Vou procurar os meus direitos...", isto è,
os direitos ambiguamente garantidos pela
legislação trabalhista introduzida por Var-
gas e vigente, ainda hoje, em alguns de seus
aspectos mais discutíveis. Pode-se falar, pa-
ra caracterizar esse fenômeno, da dialética
entre direção política e as funções próprias
dos homens de Estado, isto é, dos estadistas.
Dirigir, liderar e, ao mesmo tempo, encar-
nar a unidade da sociedade dividida, por
natureza, em grupos sociais e em utopias
distintas — esse o desafio dos líderes que
desejam alçar-se à condição de verdadeiros
chefes de Estado.

Vargas encarnou essas duas faces da po-
lítica moderna em sua longa presença na
política brasileira e, enquanto soube articu»
lá-las, sobrepujou suas dificuldades. Seus
problemas surgiram no momento em que,
em conseqüência de processos de mudança
que ele mesmo havia ajudado a deflagrar,
novas forças sociais apareceram reivindi-
cando a sua identidade política. Então, ao
deixar expressarem-se em canais distintos,
senão contrapostos, a sua missão de chôfé
de Estado — responsável pela integridade
da esfera pública — e a sua condição dc
líder de parcelas da sociedade, ele traçou os
limites de seu próprio projeto.

Por isso, uma das principais lições de seu
exemplo trágico é a de que o líder político
que quer, ao mesmo tempo, exercer funções
de estadista não pode ceder jamais aos limites
impostos pelos particularismos dos grupos
que lidera, sejam eles formados por grupos
subalternos ou por setores socialmente privi-
legiados. Aos estadistas cabe, sempre, a mis-
são de encarnar a nação e, por isso mesmo, o
conjunto de suas forças sociais; só assim,
podem traduzir em política as suas aspira-
ções. Em 1994, esse é o desafio posto aos dois
principais candidatos que disputam as elei-
ções presidenciais, Lula e FHC.

4 Professor do Departamento de Ciência Poiitica da USP
e autor, entre outros, dos livros Cidadania e Participa•

ção e Os brasileiros e a democracia (no prelo)

guaia — Tocantins com a implantação das
eclusas de Tucuruí, para se obter um longo
trecho navegável para o transporte de exce-
dentes produtivos; b) o uso integrado dos
recursos naturais e energéticos do Vale São
Francisco, consolidando experiências bem-
sucedidas de agricultura irrigada; c) a identi-
ficação da melhor alternativa econômica pa-
ra escoar pelo Pacífico a produção agrícola
do Noroeste brasileiro; d) a complementação
do complexo minero-metalúrgico-mecânico
de Carajás, buscando alternativas energéticas
compatíveis com o uso racional do ecossistc-
ma Amazônico; e) um programa de investi-

SÉRGIO BRASILEIRO *

A 
Marinha do Brasil nasceu com a
própria emancipação política da na-

ção, em 7 de setembro de 1822.
Contudo, seus primeiros elementos fo-

ram os próprios de Portugal que chegaram
em 1808 por ocasião da transmigração da
família real, incluindo-se navios e até mes-
mo parte do pessoal que aderiu à nova
pátria jurando fidelidade ao Estado sobera-
no que surgia.

Digno de ser mencionado como uma
demonstração inequívoca do mar em nossa
História é o fato de ser a Escola Naval
Brasileira uma continuação da Academia
Real dos Guardas-Marinha que, tendo ori-
gem na Companhia dos Guardas-Marinha
de Portugal, foi transferida para o Brasil
com todo o seu acervo, por D. João VI,
mantendo suas atividades, desde 1808, sem
solução de continuidade, até nossos dias.
Foi, portanto, a Escola de Ciências Navais
a primeira escola de nível superior a funcio-
nar no Brasil, antes mesmo da nossa inde-
pendência política.

O Brasil, em toda a sua existência, sem-
pre contou com a Marinha para a solução
de seus problemas políticos e militares.
Quando colônia, foi ela que facultou a
Portugal a sua posse e manutenção, recha-
çando as investidas francesas, inglesas e
holandesas. Na campanha da Independèn-

cia, foi ela ainda que, além de dominar
núcleos revoltosos nos extremos Norte e
Sul, exerceu sua ação decisiva, obrigando as
forças recalcitrantes a se retirarem para a
metrópole, mantendo assim a integridade
territorial e política do Brasil. Na Guerra
do Paraguai, teve papel preponderante em
operações decisivas, tais como as Batalhas
do Riachuelo, Passo da Pátria e Humaitá.

Nas Ia e 2a Guerras Mundiais, cumpriu
valorosamente a sua missão com o mais
elevado espírito de abnegação, sacrifício e
exemplar devotamento. Hoje, mais uma vez
é a Marinha o importante elo de ligação
entre o povo brasileiro e os povos irmãos
que, conosco, constituem a Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa.

A importância desse papel é um convite
à reflexão sobre o desempenho que o mar e
a Marinha poderão proporcionar na coo-
peração entre os países da CPLP. Tanto no
âmbito do seu desenvolvimento e melhoria
das condições de segurança, bem-estar e
justiça social como na consolidação de uma
importante comunidade internacional, que
tem na língua o seu vínculo mais arraiga-
do.

Não devemos nos esquecer de que o mar
e os marinheiros sempre foram — e conti-
nuam a ser — elementos naturais de inte-
gração dos povos.

Atualmente, mantemos com Portugal

mentos em infra-estrutura física no eixo Ma-
naus/Boa Vista, visando a conquistar o
acesso aos mercados do Atlântico Norte e
Caribe, assim como buscar maior competiti-
vidade estrutural da Zona Franca de Ma-
naus; f) a reestruturação tecnológica e loca-
cional da agroindústria do Sul do Brasil para
enfrentar os desafios da concorrência no eixo
de influência direta do Mercosul; g) a proje-
ção de corredores de transporte ferroviário
(como o do Centro-Leste) para dar competi-
tividade internacional â nossa produção de
grãos etc.

São grandes projetos de investimento —
alguns já detalhadamente analisados c outros
em nivel de concepção inicial —, que exigem
cuidados especiais com seus impactos am-
bientais, além de engenharia financeira criati-
va e nào-infiacionária, num mundo à busca
de oportunidades de investimento com renta-
bilidade sustentável E, principalmente, nc-
cessitam de uma nova liderança política que
não se perca dos emaranhados da macroeco-
nomia de curto prazo e que tenha compro-
misso de dar à nossa população um nível de
vida compatível com as grandiosas potência-
lidades do país.

* Ex-ministro da Fazenda do governo Itamar Franco

intercâmbio técnico e operativo de excelen-
tes resultados; com Cabo Verde assinamos
um Acordo de Cooperação que já se en-
contra em fase de execução; Angola tem
enviado, regularmente, pessoal para fre-
qüentar nossos cursos dirigidos â Marinha
Mercante e nossos navios visitaram Luanda
em missão de adestramento e estreitamento
dos laços de amizade, comissão essa que
nos levou também a São Tomé e Príncipe, e
que nos levará, ainda este ano. a Guiné-
Bissau; recentemente, chegamos a Moçam-
bique e lá desembarcamos um contingente
do Exército Brasileiro, hoje integrado nas
Forças de Paz da ONU. Além disso,- no
Navio-Escola "Brasil" sempre temos em-
barcados oficiais e guardas-marinha de
Portugal e dos Palop.

Observando as características geopolíti-
cas e geoestratégicas dos países da CPLP,
verificamos que o mar constitui requisito
fundamental para o seu desenvolvimento e
para a sua sobrevivência como países sobe-
ranos. O estudo da história, cultura, geo-
grafia e economia desses países mostra o
pendor marcadamente marítimo dos povos
de língua portuguesa.

Não resta dúvida de que Portugal terá
muito mais valor na União Européia se
mantiver asua presença e interesses perma-
nentes na África e no Brasil; que a África e
o Brasil poderão usufruir a situação de
Portueal como membro da União Euro-

péia; e que a África e Portugal poderão
dispor de excelentes oportunidades comer-
ciais através do Brasil no Mercosul.

Tudo isso passa pelo mar e pela Mari-
nha. A segurança da navegação, a forma-
ção de mão-de-obra especializada para as
atividades da Marinha Mercante, os acor-
dos para o comércio e o transporte de
matérias-primas e produtos acabados, a
presença da bandeira nacional nos portos
amigos, com o conseqüente estreitamento
das relações de amizade, são apenas alguns
dos aspectos que podem ser enquadrados
na moldura que envolve as duas vertentes
pelas quais a CPLP pretende afirmar-se: a
concertação política e a cooperação.

Ainda, atuando como uma embaixada
itinerante dos países que representa, a Ma-
rinha poderá desempenhar, dentro dos ob-
jetivos da Comunidade dos Países de Lin-
gua Portuguesa, um papel de alta
relevância nos esforços para pôr fim à guer-
ra civil que ainda sobrevive, para impulsio-
nar processos de paz em andamento e para
atuar, antecipadamente, a nível e no seio da
CPLP, a fim de evitar o surgimento de
novos focos de instabilidade social e politi-
ca entre os povos que se expressam em
língua portuguesa.

* Capitáo-de-mar-e-guerra, adido naval em Lisboa
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A maioria dos jornais anunciava já na manhã de segunda-feira a vitória do candidato do partido govermsta
Cidade do México — AP

negam o

PRI anuncia vitória nas eleições mexicanas

I. Em meio a denúncia de fraudes, apuração parcial dá 47,93% a Ernesto gdfflo 
e,resultado surpreende os eleitores mexicanos

U>CY CONGER
Correspondente
I CIDADE DO MÉXICO — O Méxi-

pó amanheceu em calma mas sur-

preso com a notícia de que as elei-
ções presidenciais de domingo re-
sultaram em um forte endosso ao
partido Revolucionário Institucio-
oal (PRI) e a seu programa de re-
formas econômicas. Pelos dados

parciais, o candidato do PRI, Er-
jiesto Zedillo, estava com 47,93%;
seguido por Diego Fernandez de.
'Cevallos, do conservador Partido
ide Ação Nacional (PAN), com
30,12%; e de Cuauhtémoc Cárde-
"nas, do Partido da Revolução De-
imocrática (PRD), com 15,92%.

Em um breve discurso, Zedillo
¦antecipou sua vitória depois que o

;Instituto Eleitoral Federal anun-'ciou 
os resultados parciais. 

"O

¦mandato deste processo [Eleitoral]
é claro", afirmou Zedillo.

Muitos mexicanos, no entanto,
¦desconfiam da vitória do PRI, no
.poder há 65 anos. "Certamente Ze-
'dillo venceu, mas com uma grande
manipulação que ofende nossa dig-
nidade", disparou Jose Gutierrez,
proprietário de uma loja de mate-
rial de construção, criticando a co-
bertura parcial pela imprensa em
favor do PRI e os enormes gastos
do partido com a campanha.

Transparência — Observa-
dores eleitorais e o candidato do
PRD, Cárdenas, questionaram a
transparência do processo eleitoral.
Analistas políticos mexicanos se
disseram surpresos com a ampla
margem do PRI já que o compare-
cimento às urnas superou 70%, o
que estava sendo considerado favo-
rável ao PAN e ao PRD.

Tradição — A credibilidade é
justamente a principal questão des-
tas eleições, as mais disputadas des-
{ie a Revolução Mexicana de 1910.
Em 65 anos de poder, o PRI tradi-
cionalmente recorre à fraude eleito-
ral para manter-se no governo.

Partidos políticos e organizações
da sociedade civil montaram um
esquema sem precedentes no país
para monitorar as eleições e mobili-
zaram 88 mil observadores eleito-
rais em todo o país. Os resultados
parciais divulgados ontem estão
baseados em 30% dos votos apura-
dos oficialmente."A legitimidade das eleições está
èm questão e os cidadãos têm o
direito de saber o que aconteceu",
disse um representante da Aliança
Çjvica, uma coalizão de 300 organi-
zações da sociedade. "As eleições
foram marcadas por sérios erros,

PRD convoca protesto

cuja magnitude e impacto ainda
não podem ser definidos com preci-
são", disse a organização.

Em uma amostragem de 741 zo-
nas eleitorais, 71% delas apresen-
tou casos de eleitores cujos nomes
não constavam da lista eleitoral e
em 19%, pessoas votaram sem que
seus nomes estivessem na lista. Fal-
ta de cédulas em locais especiais
estabelecidos para os que não esta-
vam registrados provocou brigas
em todo o país.

Perigo — Com a aparência
cansada, Cuauhtémoc Cardenas
também questionou a votação ci-
tando "numerosas irregularidades
que colocam em perigo todo o pro-
cesso". Mais de 15% dos eleitores
aptos a votar não apareceram na
listagem, acusou, acrescentando:
"É impossível saber quem ganhou
ou perdeu as eleições."

O candidato to PAN Diego Fer-
nandez de Cevallos qualificou o
processo eleitoral de "profunda-

mente desigual e injusto" porque a
campanha do PRI contou com re-
cursos do governo. Mas disse que
endossará o veredito do conselho
de observadores eleitorais do cole-
giado da Câmara dos Deputados.
Coincidência — Um aspecto
surpreendente dos resultados preli-
minares foram os números quase
idênticos divulgados por organiza-
ções idependentes. A Aliança Cívi-
ca deu vitória ao PRI com 47,8%,
seguido do PAN (27,7%) e do PRD
(15,2%). A associação de empresá-
rios Coparmex deu o PRI com
49,1%, o PAN com 27,9% e o
PRD com 13,7%. No México, onde
a apuração dos votos não primam
pela precisão e onde eleitores ainda
têm medo de revelar seu voto a

Os 90 anos do 
'imperador 

vermelho'
J. Beijing — Reuter . .'¦mb»; fundamentalismo islâmico, as nu-

Deng está surdo

e doente e sucessão -

preocupa chineses

ANY BOURRIER
Correspondente
"P ARIS — Deng Xiaoping fes-
3l tejou ontem seu 90° aniversá-
rio, doente, surdo, incapaz de ca-
minhar ou de dar entrevistas ao
vivo. Os chineses comemoraram
sem grande alegria a data de nas-
cimento do imperador vermelho,
mais preocupados com sua suces-

.são do que com sua saúde. De" 
fato, como está próxima a hora
final do filho de uma família bur-
guesa de Sechuan que se transfor-' 
mou em revolucionário profissio-
nal nos anos 20, quando estudou
em Paris, a grande pergunta é:
quem vai substituí-lo no comando
do país?

Três protegidos de Deng posi-
cionam-se desde o início dos anos
90 para governar a China. O mais
bem colocado é Jiang Zemin, cuja
habilidade política serviu para
que se tornasse titular dos três
cargos de maior prestígio na no-
menklatura chinesa: a presidência,
o secretariado do Partido Comu-
nista e a Pasta da Defesa.

Adversário — Mas, apesar
de ser, hoje, o segundo homem
mais poderoso do país, Jiang Ze-
min tem um adversário temível, o
vice-primeiro ministro Zhu Rong-
ji. O czar da economia chinesa
desde 1991 está impondo ao país
a política das "quatro moderniza-
ções" decretada por Deng, quan-
do assumiu o poder nos anos 80:
abertura do mercado, privatiza-
ção das empresas públicas, liber-
dade de comércio e desenvolvi-
mento da indústria de ponta.

O terceiro concorrente é o pri-
meiro-ministro Li Peng que, obe-

Deng, com um neto, em foto de 1986, não dá mais entrevistas ao vivo

decendo a ordens de Deng, man-
dou que os estudantes da Prima-
vera de Pequim fossem massacra-
dos na Praça da Paz Celestial, em
1991, Li Peng é o último represen-
tante da linha dura maoísta no

grupo dos oito anciãos que gover-
nam a China enquanto jogam
bridge na Cidade Proibida, onde
mora a cúpula política e adminis-
trativa do país.

Redoma — Como Deng, eles

governam a China fechados numa
redoma e não autorizam especu-
lações sobre o processo sucesso-
rio. Para Patrick Sabatier, autor
de O último dragão, uma das três
únicas biografias do monarca ver-
melho publicadas no Ocidente,
"nenhum dos três dispõe do po-
der necessário para suceder Deng,
porque não são apoiados pelo
Exército de Libertação Popular.
Se Deng resistiu tanto tempo no
poder é porque foi grande coman-
dante militar durante a Longa
Marcha e todo o estado-maior do
Exército chinês lhe deve promo-

ções ou obedece as suas ordens
por respeito ao passado de com-
batente".

Como ninguém governa a Chi-
na sem apoio do Exército, os can-
didatos tentam, sem sucesso, con-
quistar os militares. Mas o alto
comando está dividido.

Empresário — De um lado,
estão os pragmáticos que, apro-
veitando a abertura econômica
das cidades costeiras do Sul,
transformaram as Forças Arma-
das no mais rico empresário do
país. O Exército é dono de hotéis,
fabrica bens de consumo, tem re-
des de butiques, cassinos e prostí-
bulos. De outro lado, situam-se os
militares conservadores que com-
batem, em nome da unidade na-
cional, a livre iniciativa e a entra-
da de capital estrangeiro.

Efetivamente, o Império do
Meio é ameaçado desde a integra-
ção de suas províncias, há 24 sé-
culos por guerras civis periódicas'
que fazem explodir a integridade
territorial. Com o crescimento do

O líder oposicionistas e candi-
dato presidencial derrotado,
Cuauhtémoc Cardenas, convocou
protestos contra os resultados da
eleição de domingo, mas pediu
que sejam pacíficos. Seu apelo
serviu para diminuir o temor de
que houvesse violência política
contra o resultado favorável mais
uma vez ao governo.

Durante a campanha, Carde-
nas e seu Partido da Revolução
Democrática (PRD) questiona-
ram a lisura e a legalidade do
pleito, e prometeram realizar
grandes manifestações se houves-
se fraude. "Nossa luta prossegui-
rá dentro da Constituição," disse
Cardenas a 20 mil simpatizantes
que compareceram a um comício
ontem à tarde na Praça Zocalo.

Pacifismo — Na campanha
de 1988, Cardenas obteve mais de
30% dos votos, segundo os resul-
tados oficiais. Milhões de mexica-
nos acreditam que a vitória foi
roubada dele em favor do atual
presidente, Carlos Salinas. On-
tem, Cardenas reafirmou sua es-
tatura de líder pacifista: ele pediu
aos simpatizantes que lembrassem
os 230 militantes do PRD mortos
pela violência política em 1988,
mas a convocação de protestos
pacíficos para este sábado mos-
trou que ele continua inflexível
em sua negativa de liderar mexi-

estranhos, é extremamente difícil
tamanha coincidência de resulta-
dos.

Confirmada a vitória de Zedillo,
o PRI chegará ao século 20 como o
partido há mais tempo no poder em
todo o mundo.

?O candidato do PRI, Eduardo
Roblcdo, está na frente na conta-
gem dos votos para governador no
estado sulista de Chiapas, onde no
início do ano o Exército Zapatista
de Libertação Nacional (EZLN)
pegou em armas para protestar
contra a política econômica do
PRI. Contados 20% dos votos,
Robledo tinha 48,4%. Em seguida
vem Amado Avedaiio, candidato
independente apoiado pelo Partido
da Revolução Democrática (PRD).
Chiapas foi o único estado onde se
realizou também eleição para go-
vernador.

canos numa confrontação violen-
ta com a estrutura de poder. , wí

A capacidade do PRD de pro-
mover uma campanha de resistên^
cia cívica é limitada pelo seu apa-
rentemente fraco apoio popular,
de apenas 15% dos votantes, e à
recusa do outro grupo de oposi-
ção, o Partido de Ação Nacional
(PAN), de se juntar ao PRD nu-
ma mobilização nacional contra
as fraudes. Outro obstáculo é que
até agora não há evidências con1
cretas de fraudes nas apurações
ou no processo de votação. <

"Existem algumas irregulari:
dades, mas precisamos de mais
elementos antes de denunciar que
houve fraudes," disse ao JB Vir-
ginia Suarez professora do Insti-
tuto Nacional de Politécnica e
simpatizante de Cardenas.

Radical — Apesar dos apelos
pacifistas de Cardenas, muitos
manifestantes na concentração de
ontem pareciam exigir uma con-
frontação com as autoridades.
Cardenas ouviu da multidão gri-
tos de "seja mais radical," e em
diversas ocasiões a multidão in^
terrompeu o discurso de Cardenas
aos gritos de "Marcos, Marcos,"
numa referência ao subcoman-
dante Marcos, um dos líderes da
revolta indígena ocorrida no esta-
do de Chiapas pelo Exército NaT
cional de Libertação Zapatista.
(L.C.)

fundamentalismo islâmico, as nu-
nonas muçulmanas das regiões
Oeste, como Xianggiang ou Qui-
hai, se revoltam contra a maioria
Han (80% dos chineses). O mes-
mo problema separatista ocorre
no Tibete e na Mongólia interior,
cujo projeto é unir-se com a Mon-
gólia, ex-república da União So-
viética, hoje independente.

Para Sabatier, a longevidade
de Deng Xiaoping no poder resul-
ta da "natureza imperial" deste
poder." Tanto o regime comunis-
ta atual quanto as dinastias que o
precederam precisam de um líder
que seja ao mesmo tempo o sim-
bolo desse poder e a força na qual
ele se apóia. Deng Xiaoping é,
depois da morte de Mao Tsé-
Tung, o único capaz de represen-
tar este papel", diz.

Pragmatismo — Mas a car-
reira de Deng não se confundiria
com a história da China neste sé-
culo se, como analisou Sabatier,
"não fosse realista, pragmático e
cruel". Foi o pragmatismo que
transformou o revolucionário
profissional, convertido ao marxis-
mo em Paris, treinado para ser
agente do Kuomintern em Moscou,
no primeiro dirigente chinês capaz
de integrar a China no sistema eco-
nômico internacional, para tirá-la
da miséria e do atraso.

Esta será, segundo o autor de
O último dragão, a herança que
Deng deixará para seu povo."Obcecado pela restauração da
potência do Império do Meio, foi
ele, contudo, que obrigou a China
a viver uma de suas grandes tra-
gédias, a repressão política dos
estudantes, em junho de 89. Além
de ser o último dragão, isto é, o
último imperador da China, Deng
pode ser classificado como o der-
radeiro monstro da política mun-
dial", conclui Sabatier.

Zedillo fala à imprensa já como o vencedor das eleições no México,

Americanos

bloqueio naval a Cuba

ANA MARIA MANDIM
Correspondente

WASHINGTON — Em contra-
dição com o que declarou no do-
mingo o chefe de assessores da
Casa Branca, Leon Panetta, o go-
verno americano informou, on-
tem, que não pretende montar um
bloqueio naval a Cuba. Em entre-
vista à rede de televisão ABC,
Panetta havia dito que Clinton
podia 

"considerar, no futuro, a
possibilidade de um bloqueio na-
vai" se as novas sanções econômi-
cas a Cuba não forçassem Fidel
Castro a promover reformas de-
mocráticas.

Refugiados — A possibili-
dade de um bloqueio havia surgi-
do depois que mais de 6 mil cuba-
nos chegaram a Flórida este mês,
provocando polêmica entre o go-
verno americano e o governo cu-
bano sobre as políticas de imigra-
ção. Apesar de um endurecimento
na lei determinada pelo presidente
Bill Clinton na última sexta-feira,
o número de refugiados continua
aumentado. No sábado, 1.189 fo-
ram recolhidos do mar pela guar-
da-costeira americana; no domin-
go, mais 1.293.

Acolhida — Em visita à base
de Guantánamo, o secretário da
Defesa, William Perry, afirmou
que as instalações da base estão
sendo ampliadas para receber até
10 mil pessoas. A capacidade
atual é suficiente para apenas seis
mil cubanos, porque quase 15 mil
refugiados haitianos já estão
acampados lá. Perry afirmou que
outros 5 mil cubanos poderão ser
divididos entre as ilhas Turks &
Caicos (colônias britânicas no
Caribe) e o Suriname. O Panamá
é outro destino provável dos refu-
giados cubanos, "assim que o no-
vo governo tomar posse".

Enquanto o governador da

Flórida, Lawton Chiles, se benefi-
cia politicamente da decisão de
Clinton de proibir a imigração de
cubanos, aplacando os temores da
repetição de um novo êxodo de
Mariel, o debate sobre o futuro
das relações dos Estados Unidos
com Cuba voltou com força á
ordem do dia, opondo os que são
favoráveis ao endurecimento, in-
cluindo a invasão de Cuba, aos
que defendem a abertura do diá-
logo com Fidel Castro.

Polêmica — Embora a de-
terminação de bloquear o envio
de dólares por cubano-america-
nos para seus parentes em Cuba,
anunciada no sábado, possa ser
considerada uma vitória dos duros
— republicanos e líderes da co-
munidade cubano-americana da
Flórida, Nova Iorque e Nova Jer-
sey — , a corrente contrária vem
adotando um perfil mais agressi-
vo.

Deputados, intelectuais, fun-
cionários do Departamento de
Estado fazem campanha dizendo
que a política dos EUA em rela-
ção à Cuba deve mudar. Seus ar-
gumentos são que o comunismo
acabou e Cuba não representa
mais uma ameaça. As restrições
econômicas só aumentam o deses-
pero interno e o risco de uma
"explosão social" que pode deses-
tabilizar a América Central, além
de provocar o indesejável êxodo
de cubanos.

Abertura — A melhor ma-
neira de colocar Fidel Castro em
xeque, na opinião dos que defen-
dem o diálogo, é através da aber-
tura da sociedade cubana, e não o
oposto. Segundo essa corrente, os
interesses nacionais dos Estados
Unidos não mais devem ser guia-
dos pela minoria cubano-america-
na. Do resultado dessa discussão
está dependendo o futuro de Fidel
Castro.
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"Premio Nobel da Paz, era a mais to a ver com Pauling. Seu livro, universo pouco etico dos cientis- outro Nobel, sempre manifesta- desenvo'vidos es abili/iuj . ' vgdo WW- Ha uma forma sro-

valiosa para Pauling, que enfren- vitamina C e o mfriado comum, tas envolvidos na disputa pela ram gratidao ac> professor ?aring em.ssoes aos nive d W a|o |

f
rentes dos EUA e da URSS. "Linus era unico no mundo e ?o). Em L livro quo 5lo dei» tal para a compreonsao do DNA. do em,ss| anual em menos de adotem em Berlin. , 

|
J. I

  §

Dracula sem castelo 'XEROEIRIZE' |¦inuiimiu Etelrodrfc ' «

¦ Fortaleza do aviso n? acr.d-021/94 I |
:VPrirfYlad 

AnO TOMADA DEAPRE°P0S N= MJ ' |
pode desmoronar \z tp-dd-3302-i013/94 1

V'i.T) RAN.ROMANIA — A 1 MR FORNECIMENTO DE W&g |
>, ia. D lenda de Drkula esta in- Sr/ IT SERVIQOS Office Boy;
-i'; (acta, mas 0 tempo trabalha , tyi Objeto: E*ecu?4o de servigos de (MensaD (ci: contra sua residencia. Nao se ji / inspe«;ao com manuten?ao de ca- *» cauerilO 8

i 
':l 

trata de um caixao, mas do // VI maras subterrSneas no perlodo nna fav narta D<s' ^
suntuoso 1 e verdadeiro - J / I "comercial de Servi?o exigi- ^ : $-I castelo de Bran, no centro da f 

' 
L da:04oo.is-7 da Cllltura do 11/ Io v;:Romenia. que pode desmoro- jj Nfvei mfnimo exigido: in tl

'j: nar a qualquermomento. Com IIm / 
*^iiTrV O Aviso resumfdo do edital toi pu.» P8IS

,id fissuras em sua estrutura. o K7 J', ,7 biicadono d.o.u. de 23/08/94. KTllrM'I'B *
r > castelo, construido em 1377. /ft j / $j 

' T^ M ftllluJ: [v.'-.ti,.precisa de uma transfusdo fi- / pfi&ySCR Presldente Vargas, 642, sala 1714 Wig
"'J nanceira de USS 300 mil para jCen^ 

hRJ' 
n°/'o2/09/94 09 0° 

f
dU\ria"de3 m" wristas^strarh WflCTORiA^reoi^raiMgA0 jornal do brasil M 

^^ j|| Todososj
-'i ^"^'^Dncuh que virou mito arrecadar 0 dinheiro necessa- "* lj inclusos. •

i^foi, 
na verdatle.iim principe tadas pelo ministerio da Cultu- ^ PETROBRAS «M|L.romeno que exis iu em earn ra^ qUe 55 0ferece a metade da /®L Q petrgleobramjiro&a

ossonosecu° ,(| c- 
qUantia. Comel organizou, por £Sttt\ 

Jdeu 
a independenc a de seu 

J , um es^tkuloKno1" pais e a fe crista contra as tro- S , , , Setor Regional de Telscomunicagoes -1
: f. pasmu«uln,anasdoimperio 

Melo charndo Drto«. n,u,- AVISO OE LICITAplO°";.turco. Sua crueldade legenda- to apreciado pelos lunstas mas TOMADA DE PREgoS N= 632,1.003.04-7
01£ Via e sua pessima mania de em- 0 8overno considerou I Objelo: Sorvlqos lecnlcos de manutengao corretlva o prevenliva doSistemaTelelonico. j I

C, _a|aj ijgyj prisioneiros fizeram- ofensivo a memona historica Habllllagao: Empresas cadastradas na PETROBRAS no ilem 5.3.3 (equipamentos de
V ' " 

|. , i ... t mmenn Dennis de tres anre- telecomunicac&es - comutasao, rede telef6nlca e rede telegrafica) grupos B ou C.'; 
r no merecer o apelido de Vlad romena. uepois ae tres apre ob,en9ao e/ou consuita do Editai: av. rbp. do chile, es saia 2529 • Rio de Janeiro - rj, W|

Tepes Dracula, ou seja, Vlad, 0 sentagoes, 0 espetaculo 101 dias ulels de 09:00h as 11:00h e de 13:30h as 18:00h a partir de 23/08/94.
,, empalador, filho do diabo. proibido. Valor: R$ 6.00 (sels reals). Aberlura das Proposlas: Av. Rep. do Chile, 65, sala 2529,

" 
. Her6i — Na Romenia, Outra id^ia poderia ter arre- dia 06/09/94, as io.ooh.

Vlad Tepes e considerado um cadado milhoes: vender nos _—
heroi .nacional, e a invenpao do Estados Unidos pedagos de ro- ^ PETROBRAS

^'^yampiyoDracuja pdo escritor cha da fortaleza do Dracula S S> —
jrlandes Bram Stoker, recente-
.liiente transformada em filme dentro de um caixao e com ministerio de minas e energia %, \' 

!!'pbr Francis Ford Coppola. certificado de autenticidade. Fr°ta NacionalI de Petroleiros

j:»c,usi' indi8na?ao en,re os Mas a taica, eotea que: foi CONCOrS6TO!?5- 
S™?03° 94.1/94 GrUVO - <BttTOS j

^ ib. C0mPatn0taSd°PnnClPe- permitlda foi a venda de cami- Objelo: FprnBclment0 e d|Stribul9ao de a|lmenta5ao nas instates da
F nor isso mcsmo qiic o sctcis. Wuo c suficicntc ptirfl petrobras/fronape. ..ili: n, por lhhO mtbmo que u 1 

. ^ r, Endoreco para consulta e/ou obtei^So do Edital: Rua Carlos Seidl. 188 -Caju - Rio ISllmiSlllfl-jrCastelo legendano de Vlad cor- combater as Iissuras e aeixar dQ Janeiro - Setor de Encargos berais - SERAI . Frola Nacional de Petrolelros - BttEfiSUMHIIHiM
O J?. re perigo. As ideias criativas do vampiro chupar sangue ainda AbSdaa proposias.- Dia 23/09/94 as 09:00 h. I
lT bi arquiteto Cornel Talos para por muitos e muitos seculos. prazo: 57s dias. ,Valor do Edital: RS 15.00.  
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Países discutem como

manter clima da Terra

mico
-tu o
?r.n'jÍAté o seu último dia de vida, o
'"-frêmiò Nobel, Linus Pauling, 93
-rjírlos. defendia ardorosamente o
i-iiisó da vitamina C na prevenção• râo câncer, doença que o matou na

'-rfiadrugada de sábado passado.
' Sempre que provocado por seus
inúmeros adversários com o argu-
mento de que seu método de tra-

lamento pouco ortodoxo não te-
Uria lhe poupado úm diagnóstico
J|de câncer de próstata, dado em
11991. Pauling respondia:' "Enter-

pei todos os que atacaram meus
Épgintos de vista". Ele referia-se ao
'Hj^to de a' doença ter se instalado
;,'^m seu organismo em uma idade

Instante avançada, o que atribuía
•|M seu costume de ingerir 18 gra-
piás diárias de vitamina C, desde

^^Nascido.ém Portland, no esta-
de Oregon,. Pauling foi a'única

^^sônalidade. mundial a íéceber
Prêmios Nobel (o de^Qiiími-*

em'1954, é ò dá Paz, em 1962).'
i^ias pesquisas no campo da1 es-

futura do átomo lhe valeram a
âSjíimeira premiação, tida por ele
pfíjmo 

"conseqüência natural dos
|Íi'çstudos que vinha desenvolvendo
*Hfesde a mocidade". A segunda, o
'"Prêmio Nobel da Paz, era a mais

valiosa para Pauling, que enfren-
tou a concorrência de John Ken-
nedy e Nikita Kruschev, então di-
rigentes dos EUA e da URSS.

"Ele foi mais importante para
mim porque me custou sacrifício,
mediante conferências é artigos
sobre os riscos, da radiatividade,
sobre a energia nuclear e sobre a
necessidade de se viver em paz".

Na química, uma das investi-
gações cientificas de Pauling é fa-
miliar a todos os que freqüenta-
ram ós bancos escolares no segun-
do gráUí Pauling foi um do? pri-
meiros pesquisadores da estrutura
do átomo e da natureza, das liga-
ções químicas. Ficou conhecido
mundialmente ao elaborar um
diagramaque leva sèu nome é que
permite, através de: simples recur-
sos gráficos, identificar os subní-
veis mais energéticos de um áto-
mo (órbitas s, p, de f) em função
da proximidade destes subníveis
com seu núdeo.;

. Nos últimos 20 anos, Pauling,
um autor prolífico com mais de
700 artigos; publicados, populari-
zou-se por escrever vários traba-
lhos sobre a ação benéfica de ma-
ciças doses de vitamina C na pre-
venção do câncer e de várias
doenças degenerativas. O hábito
de se tomar suplementos vitamíni-
cos para prevenir gripes tem mui-
to a ver com Pauling. Seu livro, A
vitamina C e o resfriado comum,
publicado em 1970, tornou-se um
best-seller."Linus era único no mundo e

10%", disse o professor Bert Bolin,
cientista sueco e presidente do pai-
nel "Isso indica que os compromis-
sos atuais não são suficientes para
estabilizar a concentração atmosfé-
rica de gases", disse Bolin, no en-
contro, que deverá durar duas se-
manas.

O painel, criado em 1988, pela
Organização Meteorológica Mun-
dial e o Programa das Nações Uni-
dos para o Meio Ambiente, é urjia
representação iiitergovernamei^tal
cientifica e técnica; representada
por 2.5 mil cientistas e técnicos. Os
governso, no entanto, fizeram pou-
co desde a Rio 92 para implementar
Ibrams de controle e redução Ina
emissão de gases.

Firmeza — As organizações
ecológicas Greenpeace e World \\'i-
de Fund for Nature (WWF) pedi-
ram,aos países industrializados,a
serem firmes com as indústrias na
redução dos gases."Os 

governantes precisam parar
de ser indecisos. Os paises indus-
trializados, que tanto Contribuíram
para as mudanças climáticas, de-
vem liderar o combate ao proble-
ma", disse Joy Hyvarinen, porta-
voz do WWF. "Há uma forma sim-
pies de fazer isso. Basta que eles
registrem uma meta de redução em
um protocolo para a convenção ca
adotem em Berlim". .

GENEBRA — Representantes de
150 países começaram a debater
ontem, no Painel lntergovernamen-
tal de Mudanças Climáticas, na se-
de das Nações Unidas, os limites da
redução de dióxido de carbono na
atmosfera, para que se estabilize o
clima terrestre. O encontro tem por
objetivo discutir a Convenção so-
bre Mudanças Climáticas, negocia-
da e assinada por 154 países, além
dos integrantes da União Européia,
na Rio 92. O objetivo é concluir se
uma exigência de reduções maiores
da emissão de gases deveria ser in-
cluída no tratado a ser submetido
aos governantes cm março, em Ber-
lim.

O documento convoca os países
desenvolvidos a manterem as emis-
sões de gases nos níveis registrados
em 1990, até o ano 2000. As agên-
cias das Nações Unidas e as organi-
zações não governamentais dizem
que isso não será suficiente para
combater a concentração de gases
que se espera estar na atmosfera 110
começo do próximo século.

Insuficiência — "Novas esti-
mativas sugerem que se os países
desenvolvidos estabilizarem suas
emissões aos níveis de 1990. até o
ano 2000, e os mantiverem até
2100, isso reduzirá os níveis globais
de emissão anual em menos de

Drácula sem castelo Etetrobrás ^

V, m Fortaleza do
¦ . príncipe Vlad

; l pode desmoronar
V'J;T> RAN.ROMÊNIA — A
o sD lenda de Drácula está in-
-iir.tacta, mas o tempo trabalha
cub contra sua residência. Não se
•i u trata de um caixão, mas do

suntuoso :— e verdadeiro —
- \ castelo de Bran, no centro da

yv: Romênia, que pode desmoro-
-! oi nar a qualquer momento. Com
,H: fissuras em sua estrutura, o
r ? castelo, construído em 1377,
"Ai:,precisa de uma transfusão fi-
'0 nanceira de USS 300 mil para

> continuar recebendo a visita
-j- diária de 3 mil turistas estran-

(i '> ¦' geiros.•i'3" O Drácula que virou mito
_ ,(foi, na verdade, um príncipe
Í'J.' romeno que existiu em carne e

a • 1 osso no século 15, e que defen-
0 

fdeu a independência de seu
| país e a fé cristã contra as tro-~ $;pas muçulmanas do império
0 " turco. Sua crueldade legendá-r! 5 ria e sua péssima mania de em-

c ¦ palar seus prisioneiros fizeram-
no merecer o apelido de Vlad
Tepes Drácula, ou seja, Vlad, o

g ,, empalador, filho do diabo.

0 Herói — Na Romênia,
Vlad Tepés é considerado um

. herói .nacional, e a invenção do

^ vampiro Drácula pelo escritor
^ jjlandês Bram Stoker, recente-

.niente transformada em filmeM>'r i
, -por Francis Ford Coppola.

^' 
'.causà. 

indignação entre os
,!, compatriotas do príncipe.

, É por isso mesmo que o
2j jj-castelo legendário de Vlad cor-
o ;?;-re perigo. As idéias criativas do
hbfarquiteto Comei Talos para

AVISO N2 ACR.D-021/94
LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N*
TP-DD-3302-1013/94
FORNECIMENTO DE

SERVIÇOS
Objeto: Execução de serviços de
inspeção com manutenção de câ-
maras subterrâneas no período
noturno.
Classe Comercial de Serviço exigi-
da: 0400.15-7
Nível mínimo exigido: III
O Aviso resumido do edital foi pu-
blicado no D.O.U. de 23/08/94.
Obtenção do Edital e esclareci-
mentos sobre a licitação na Av.
Presidente Vargas, 642, sala 1714
- Centro - RJ., no horário de 09:00
às 16:00 horas, até 02/09/94.

DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO

Office Boy
(Mensal)

O caderno

que faz parte

da cultura do

país

JORNAL DO BRASIL Todos os
encargos
inclusos.arrecadar o dinheiro necessá-

rio às reformas foram descar-
tadas pelo ministério da Cultu-
ra, que só oferece a metade da
quantia. Comei organizou, por
exemplo, um espetáculo no
castelo chamado Drácula, mui-
to apreciado pelos turistas mas
que o governo considerou
ofensivo á memória histórica
romena. Depois de três apre-
sentações, o espetáculo foi
proibido.

Outra idéia poderia ter arre-
cadado milhões: vender nos
Estados Unidos pedaços de ro-
cha da fortaleza do Drácula
dentro de um caixão, e com
certificado de autenticidade.

Mas a única coisa que foi
permitida foi a venda de cami-
setas. Não é suficiente para
combater as fissuras e deixar o
vampiro chupar sangue ainda
por muitos e muitos séculos.

PETROBRASpemÒLEO BRMLEIflO 8A

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Setor Regional de Telecomunicações ¦ I

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Na 632.1.003.94-7

Objeto: Serviços técnicos de manutenção corretiva o preventiva do Sistema Telefônico.
Habilitação: Empresas cadastradas na PETROBRÁS no item 5.3.3 (equipamentos de
telecomunicações - comutação, rede telefônica e rede telegráfica) grupos B ou C.
Obtenção e/ou consulta do Edital: Av. Rep. do Chile, 65 sala 2529 - Rio de Janeiro - RJ,
dias úteis de 09:00h às 11:00h e de 13:30h às 18:00h a partir de 23/08/94.
Valor: RS 6,00 (seis reais). Abertura das Propostas: Av. Rep. do Chile, 65, sala 2529,
dia 06/09/94. às 10:00h.

PETROBRAS«TWOUO BHAHUFO «JL

MINISTÉRIO 0E MINAS E ENERGIA
Frota Nacional de Petroleiros

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 310.0.038.94.1/94

Objeto: Fornecimento e distribuição de alimentação nas instalações da
PETROBRÁS/FRONAPE.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: Rua Carlos Seidl, 188 • Caju - Rio
de Janeiro - Setor de Encargos tàerais • SERAI • Frota Nacional de Petroleiros •
FRONAPE.
Abertura das propostas: Dia 23/09/94 às 09:00 h.
Prazo: 578 dias.
Valor do Edital: RS 15,00.

Carros

r<

A A PETROBRAS
/mW% rEm6iEOBf<ASLEim>&A

MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
Setor Regional de Telecomunicagdes ¦ I

AVISO DE LICITApAO
TOMADA DE PREQOS Na 632.1.003.94-7

Objeto: Servipos tecnlcos de manutengao corretlva o preventlva do Sistema Telefonico.
Hab!llta;ao: Empresas cadastradas na PETROBRAS no item 5.3.3 (equipamentos de
telecomunica<;6es - comutaqao, rede telef&nica e rede telegrafica) grupos B ou C.
Obtenq&o e/ou consulta do Edital: Av. Rep. do Chile, 65 sala 2529 - Rio de Janeiro - RJ,
dias ilteis de 09:00h as 11:00h e de 13:30h as 18:00h a partir de 23/08/94.
Valor: RS 6,00 (sels reals). Abertura das Propostas: Av. Rep. do Chile, 65, sala 2529,
dia 06/09/94. as 10:00h.

A ^ PETROBRAS
'¦WW KiaouoaiuounoiA.

MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
Frota Nacional de Petroleiros

AVISO DE LICITAQAO
CONCORRENCIA N° 310.0.038.94.1/94

Objeto: Fornsclmento e distribuifao de allmenta^ao nas instalafdes da
PETROBRAS/FRONAPE.
Enderefo para consulta e/ou obten^ao do Edital: Rua Carlos Seidl. 188 • Caju - Rio
de Janeiro - Setor de Encargos federals • SERAI - Frola Nacional de Petrolelros -
FRONAPE.
Abertura das propostas: Dia 23/09/94 as 09:00 h.
Prazo: 578 dias.
Valor do Edital: RS 15,00.
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_14 • tcrga-fcira, 23/8/94 CIDADE JORNAL DOgpl
—— m
^ Adriana Caldas

"sendo estudada a possibilidade de tura suspendeu a opera?ao de reti- ' !':M
1 3§,cinco terrenos do Metr6 no Ca" rada dos ambulantes do Centra • V , J§gf - ¦ jl,,. £$¦| 4ete serem aproveitados para orde- informou que esta empenhada no ;., jfc:-
' •j -nar o comercio ambulante. "0 su- trabalho de manutenpao e organi- "J,"
71 cesso do Mercado Popular do Cen- zagao do camelodromo. Ate sexta- $, " * > * x ^ W'; ¦"{ tro acabou com o estigma de que feira, a Policia Militar vai manter 5 , \<&£$
•j« camelodromo nao da certo", afir- 125 homens para ajudar os guardas . 

* 
S §•'$

£! Mnou. e fiscais da prefeitura'a preservar as v *>¦ ''* 
£ \ s ^ x, f>4

i . Deacordocomosubprefeitodo areasjadesocupadas das barracas. • / •"' " ' 
.-.x""7,. I'-V '' ' • iff-':• ^Centra, Augusto Ivan de Freitas, se A decisao foi tomada pelo chefe • - s' 

^ x^~'' 
" ,x <, .. - $f|

4 ^ camelodromo tiver boa localiza- do Comando de Policiamento da yfm ^rea antes congestionada, m Uruguaiana com Sete de Setembro, comegou a semana sent barracas, mas sob vigilancia de seSBriffiffiS. e cues, ,,' ¦ ¦
i Jjao, organizagao, limpeza e divul- Capital (CPC), coronel Sergio ,;;.

•jtj is=ga?ao, nao tem como dar errado. Cruz, durante reuniao com Rui Ce- f<\
..J "¦«N6s viajamos por varias cidades zar e Augusto Ivan para avaliar ____________ <•/ '¦» 

p$' 
| US" pais e constatamos isto", acres- operagao da semana passada. Se- ~W t* *1 I JllTOSl tPfflO )§&

H .o»tou Rui Cezar. A Central do gundoRuiCezar,aprefeituraman- I fitful 7A|,n 1X111 lOlTIPTFO R?'?M 
Brasil e outro local que tera um tera esta semana o mesmo efetivo JLJLJLJLL MJSKjm. Vr M.J.J.VriMJ.V/ 1/J. vr i ..¦•¦a

?/| camelodromo. Inspirado nos mer- de 360 guardas e 160 fiscais no OU© UC1X3T «i|$
M cados populates de Recife, o Mer- Centra. ¦ Kadett TCCebe tres notas foram aplicadas pela foramanotadas—Rua Senador | 1$
if . *ddo Central vai abrigar os camelos Prefeito - 0 prefeito Cesar f^cmnHac antM Secretaria Municipal de Trans- Dantas no Centra Na epoca palpflllflfi 

„ ^¦fn hoje espalhados no terminal rodo- Maia sugeriu ontem aoscomercian- treS mUliaS dllieb portes (SMTR) antes mesmo de em que foram expedidas, Erika ct» Lai^ttUttO - .j

|;| ^yjario. tes que contratem PMs nos dias de de sair da fabrica o carro ter saidoda fabrica. ^mlk"hw> A retirada dos camelos diis
m ResistSncia - Um bairro folga para fazer a seguranga do nANIFIAMAm  A empresana se recusa a pa- Del Rey ano 83 e ainda estava inci isruas do Ce„tro nao foi M

problematico para a prefeitura no Centra. Maia elogiou a colabora- . . ga[38 tres m"lta8 ™.das; ®®°®°^nSnmJtrn a unica batalha da prefeitura para 
'k*

combate aos camelos e Madureira. gao dos comerciantes para recupe- quepara^muitosseriamo- ^ca, 
e,. 

* 
. • 

pa^ 
® 

o Hirptnr Hp «kfpmVviarin Ha ordenar e revitalizar o bairro. 0

|| ^u"d0 Rt 
!ar 

aS 
T- 

A Ped?0ne^U/Un° lh^parl Jem^estria6Irika U absuido que e a eobran?a", SMTR, Joao Leite Barreto, in- M^Freftos^Tmiciou'qufC M
I lil «0»ntoitoMSodo w 

mScDU Sndtato Meiswinkel, 51 anos, se trans- alimia Se defradesse dos eon- formon que m dia 19 de maio, pr6ximo alvo'e'o estacionamcmo »
M ™. upontoeoem no centra ao retores Lojistas (CDL), bindicato formou em um grande proble- selhos dos amigos, por6m, o ca- assim que a prefeitura recebeu rreeular nas calcadas M
m B?rr?' mas os ambulantes nao que- dos Lojistas e da Sociedade dos ma. Em junho de 1993, depois so ja estana arquivado. "Disse- carta de Erika, foi aberto o pro- '^stes sao os nriiores viinda- H
M ir Para la ' exPllC0U- Em Co- Amigos da Rua da Canoca (Sarca) de eConomizar por mais de um ram para pagar porque nao ia cesso n°03/00096994 para apu- , Primeiro immos bloqucios PI

^cabana, a criagao de um camelo- se reunem hoje, as 10h30, para dis- an0) eia conSeguiu comprar seu adiantar nada reclamar", conta. rar a irregularidade. 0 docu- CQm frades e Q feciian'lent0 deM

IH 

"'dromo 
e descartada: "0 

prefeito cutir a contratagao dos scgurangas primeiro carro zero quilometro: Quando recebeu a primeira mul- mento foi encaminhado a PM — 
gumas ruas Nao adiantou. Pedi- Wl

quer as ruas da cidade livres. Onde encarregados de impedir a volta das um Kadett Ipanema placa LQ ta, ela mandou uma carta a pre- responsavel pelas autuagoes — e remos apoio do policiamento de'houver 
possibilidade de fazer mer- barracas dos camelos. Augusto 4283. Os transtornos, porem, feitura pedindo para que o caso deveni ser devolvido a prefeitura transito para adotar medidas mais

H cados populares, nos faremos", dis- Ivan afirmou que o policiamento comegaram em abril deste ano fosse revisto. esta semana anexado aos talona- energicas", disse. Segundo ele, as faM
se Augusto Ivan. do Centra da cidade sera gradativa- quando Erika recebeu uma mul- Como resposta, Erika rece- nos onde as multas loram ano- ruas^0 Ouvidor e do Rosario c o

H , HnSegundo Rui Cezar, o problema mente reduzido e que, por causa ta P°r estaeionar em lugar proi- beu mais duas multas tambem tadas. Para ele, e possive que Largo dc S5o Francisco sfl0 os m

de Copacabana sera resolvido com disso, a colaboragao dos comer- bido.Na ultima sexta-feira, ou- aplicadas antesje ocarro 
jer MmomeSbTm 

locais de maior incidencia de car- M
. j v . ... ., . , . « . , tras duas foram entregues pelo saido da concessionana. Todas ou equivoco no moment© em r,,i„,,a?nQ AinHi n"ir> I'ni vSffi#pui» natural dos ambulan- ciantes do bairro e importance para mesmo motivo. Afe ai, nada de as tres tem em comum, alem do que numero da placa foi anota- marcada uma data oara o inicio #1- w que fotam para as IransveRais. a preteitora manter as nias desocu- , Q problema 4 que as valor de 40 Mr, o local onde do. £225? 1?"Existemcercade800ambulantese padas.  darepressao. ^
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Uma área antes congestionada, na Uruguaiana com Sete de Setembro, começou a semana sem barracas, mas sob vigilância de seguranças e cães

Carros terão
¦¦!.

que 
deixar

as calçadas ;
A retirada dos camelôs dits

principais ruas do Centro não foi
a única batalha da prefeitura para
ordenar e revitalizar o bairro. O
subprefeito do Centro, Augusto
Ivan de Freitas, anunciou que o
próximo alvo é o estacionamento
irregular nas calçadas.

"Estes são os maiores vânda-
los. Primeiro criamos bloqueios
com frades e o fechamento de al-
gumas ruas. Não adiantou. Pedi-
remos apoio do policiamento de
trânsito para adotar medidas mais
enérgicas", disse. Segundo ele, as
ruas do Ouvidor e do Rosário e o
Largo de São Francisco são os
locais de maior incidência de car-
ros nas calçadas. Ainda não foi
marcada uma data para o início
da repressão.

zero

¦ Kadett recebe

três multas antes

de sair da fábrica

foram anotadas — Rua Senador
Dantas, no Centro. Na época
em que foram expedidas, Erika
tinha acabado de vender o seu
Del Rey ano 83 e ainda estava
economizando para comprar o
carro zero quilômetro.

O diretor de sistema viário da
SMTR, João Leite Barreto, in-
formou que no dia 19 de maio,
assim que a prefeitura recebeu a
carta de Érika, foi aberto o pro-
cesso n°03/00096994 para apu-
rar a irregularidade. O docu-
mento foi encaminhado à PM —
responsável pelas autuações — e
deverá ser devolvido à prefeitura
esta semana anexado aos taloná-
rios onde as multas foram ano-
tadas. Para ele, é possível que
tenha havido erro de digitação
ou equívoco no momento em
que número da placa foi anota-

Prainha vai f<%

ser o 
'point'

do verão 95
A Prainha, na Zona Oeste, esí|

se preparando para conquistar ;ò
status de melhor praia do próxi-
mo verão. Depois de receber o
título de Área de proteção Am-
biental (APA), em 1990, e obter
melhorias com obras de urbaniza-
ção iniciadas há dois anos, o pg|
raíso dos surfistas está ganhando
mais presentes.

Ontem começaram a ser insta-
lados equipamentos de esporte p
lixeiras, e plantadas 200 mudas dç
pitangueiras, palmeiras e aroeirast
Até o verão, vai receber ainda um
bicicletário, sonorizadores e no1
vas placas. O local onde foram
instalados os equipamentos de gi-
nástica virou uma praça na areia e
será batizada de Roberto Valerio,-
em homenagem ao surfista que
morreu em julho. .jrj

gas 
atinge

duas pessoas:
A explosão, na manhã de oii-

tem, de um botijão de gás na caça
153 da Rua Santa Alexandrina,
Rio Comprido, feriu duas pessoas
e assustou os vizinhos. Segundo o
Corpo de Bombeiros, o acidente
aconteceu porque havia acúmulo
de gás na garagem da casa, onde
estava o botijão, provocado pos-
sivelmente por vazamento. Quan-
do o vigia Josias Fraga, 50 anos,
acendeu a luz, a faísca do inter-
ruptor causou a explosão.

A porta da casa foi lançada ^
uma distância de 10 metros, des-.
truindo o portão de ferro de upia
vila do outro lado da rua. Uma
moça identificada apenas como
Daniela. que passava na calçada,
ficou levemente ferida e foi aten-
dida por uma ambulância do
quartel dos Bombeiros da Praça
da Bandeira. Josias foi levado pa-
ra o Hospital do Andaraí.
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§ao, orgamzagao, limpeza e divul- Capital (CPC), coronel Sergio ;> ,!:,¦'wi gagao, nao tern como dar errado. Cruz, durante reuniao com Rui Ce- ; 9

lj RNos viajamos por varias cidades zar e Augusto Ivan para avaliar $ ;'.' 
'|B

S\ cb pais e constatamos isto", acres- operagao da semana passada. Se- ~Y 
t* « • 1 /\ J* nt»|inc tPfflO j'«vMeentou Rui Cezar. A Central do gundo Rui Cezar, a prefeitura man- I WTfO (tADfi 7f*fO IT1111 OlTlMT^fl ViOllUO

Bfasil e outro local que tera um tera esta semana o mesmo efetivo JLJIiii 1AJ.J.VFiiiV/l/i vF _ },-- • ¦«

©melodromo. Inspirado nos mer- de 360 guardas e 160 fiscais no ¦*¦ (1110 flClXUT ;>v<|
gtdos populares de Recife, o Mer- Centra. ¦ Kcidett feCebe tres notas foram aplicadas pela foramanotadas — Rua Senador J. >.V:«

mlo Central vai abrigar oscamelos Prefeito - 0 prefeito Cesar -multac anfpc ' Secretana Municipal de Trans- Dantas no Centro Na epoca palpflflaS PM
Iffije espalhados no terminal rodo- Maia sugeriu ontem aos comercian- llcS mUIldS dlllcls portes (SMTR) antes mesmo de em que foram expedidas, Erika do Lal^aUaa |

vi'iria tes que contratem PMs nos dias de de Saif da fabfica o carro ter saido da fabrica. tinha acabado de vender o seu A retirada dos camelos das *:'iM
Rcsistencia - Um bairro folga para fazer a seguranga do nANir, a matt  

A 
TP1*88?*se 

recusa aPa* Del Re? an° 83 e amda estava 
principals ruas do Centre nao foi ikfl

problematicoparaaprereitun.no Centro. Maia elogiou a colabora- 
daniela matta gar as tres multas ,ue somadas, economtzando para eomprar o 

Lii batata da prcrcilurj pan.
combate aos camelos e Madureira, tao dos comerciantes para rccupe- que pura muitos sena mo- vaienr cerca de RS 70. Nao e carro zero quilonietro. ordeuar e rcvitalizar o bairro. 0 fe®
Seetmdo Rui Cesar, existeuma re- mr as rua, A pedido de Augusto U tivo de felicidade e orgu- 

Smdo^SSlLP subprefeito do Centro. Augusto J^fl

siioliwesoboViadutoNegraode |»a„, osdirigentesdoClube deDi- SeS* frans- aftrma. & dependesse dos com formou' que no dia 19 de maio, '""mo 
ato"6 o"Sonalnto 111

Lima. 
Opontoebem no centra do retores Lojistas (CDL), Sindicato formou em um grande proble- selhos dos amigos, porem, o ca- assim que a prefeitura recebeu a megular nas calcadas 

ftisB

J^airro, mas os ambulantes nao que- , dos Lojistas e da Sociedade dos ma. Em junho de 1993, depois so ja estaria arquivado. "Disse- carta de Erika, foi aberto o pro- "Estes s'lo os maiores vinda
rem 

ir para la , explicou. Em Co- Amigos da Rua da Canoca (Sarca) de eConomizar por mais de um ram para pagar porque nao ia cesso n°03/00096994 para apu- . cpsfL ™

gj bacabana, a criagao de um camelo- se reunem hoje, as 10h30, para dis- ano> ela COnseguiu comprar seu adiantar nada reclamar", conta. rar a irregularidade. 0 docu- ^ f d feclnmento de al- $&JI
£| dromo e descartada: "0 

prefeito cutir a contratapao dos segurangas primeiro carro zero quilometro: Quando recebeu a primeira mul- mento foi encaminhado a PM — 
gumas ruas Nao adiantou Pedi-"1 iquer 

as ruas da cidade livres. Onde encarregados de impedir a volta das um Kadett Ipanema placa LQ ta, ela mandou uma carta a pre- responsavel pelas autuagoes — remos apoio do p'olicilimcnto de
houver possibilidade de fazer mer- barracas dos camelos. Augusto 4283. Os transtornos, porem, feitura pedindo para que o caso devera ser devolvido a prefeitura transito para adotar medidas mais

Jijl cados populares, nos faremos". dis- Ivan afirmou que o policiamento comegaram em abril deste ano f°sse revisto. esta semana anexado aos talona- enercicas", disse. Segundo ele, as'J se Augusto Ivan. do Centro da cidade sera gradativa- quando Erika recebeu uma mul- Como resposta, Erika rece- nos onde as nuiltas foram ano- ruas do OuvidorIclo Rosario'e o f^U
ft] : Segundo Rui Cezar, o problema mente reduzido e que, por causa ta Por estacionar em lugar proi- beu mais duas multas tambem ta as. ara e e, e possive que Largo de Sao Francisco sao os

de Copacabana sera resolvido com disso, a colaboragao dos comer- bldo-Na ultima sexta-feira, ou- aplicadas antes de o carro ter 
^ha 

hav.do erro de digitagao locais de m;lior ^|gncia de car. MS
- . , , ,, . t , , . ,. . tras duas foram entregues pelo saido da concessionana. Todas ou equivoco no momento em „,.i ,j,.„ a ¦ ,.1.. r • -.yeW

,1 depuragao natural dos ambulan- ciantes do bairro e importante para mesmo motivo. Ate ai, nada de as tres tem em comum, alem do que numero da placa foi anota- , 'd'i 
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que foram para as transversals, a prefeitura manter as ruas desocu- anormal. 0 problema e que as valor de 40 Ufir, o local onde do. &§
^ Existem cerca de 800 ambulantes e padas. ——— darepressao. |p|jM
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Uma área antes congestionada, na Uruguaiana com Sete de Setembro, começou a semana sem barracas, mas sob vigilância de seguranças e cães

Carros terão

que 
deixar

as calçadas

A retirada dos camelôs dás
principais ruas do Centro não foi
a única batalha da prefeitura paru
ordenar e revitalizar o bairro. O
subprefeito do Centro, Augusto
Ivan de Freitas, anunciou que o
próximo alvo é o estacionamento
irregular nas calçadas.

"Estes são os maiores vànda-
los. Primeiro criamos bloqueios
com frades e o fechamento de ai
gumas ruas. Não adiantou. Pedi-
remos apoio do policiamento de
trânsito para adotar medidas mais
enérgicas", disse. Segundo ele, as
ruas do Ouvidor e do Rosário e o
Largo de São Francisco são os
locais de maior incidência de car-
ros nas calçadas. Ainda não lbi
marcada uma data para o início
da repressão.

zero

foram anotadas — Rua Senador
Dantas, no Centro. Na época
em que foram expedidas, Erika
tinha acabado de vender o seu
Del Rey ano 83 e ainda estava
economizando para comprar o
carro zero quilômetro.

O diretor de sistema viário da
SMTR, João Leite Barreto, in-
formou que no dia 19 de maio,
assim que a prefeitura recebeu a
carta de Érika, foi aberto o pro-
cesso n°03/00096994 para apu-
rar a irregularidade. O docu-
mento foi encaminhado à PM —
responsável pelas autuações — e
deverá ser devolvido à prefeitura
esta semana anexado aos taloná-
rios onde as multas foram ano-
tadas. Para ele, é possível que
tenha havido erro de digitação
ou equívoco no momento em
que número da placa foi anota-

professor 
serã

descontada \•/* •
Os professores da rede est<j|."

duâí não terão mais o privile-
gio de faltar ao trabalho três
vezes por mês sem que sofram
descontos. O secretário estadual
de Educação, Cláudio Mendoii-
ça, assinou resolução — publica-'
da no-DinrívOficiüi de hoje ¦—*
determinando que esses dias se-11
jam descontados da gratificação''
por regência de turma. Essa foi á!
forma encontrada para não des"
cumprir o estatuto do funciona-,
rio, que permite as faltas.

"O número de faltas abona-'
das cresceu 20% entre abril'è'
junho", revelou a diretora do
departamento de pessoal da sei
cretaria, Vera Lúcia Figueiredo.

Segundo dados da Secretaria
de Educação, aproximadamente
320 mil estudantes ficam sem pe-
lo menos uma aula por mês poí|
causa das faltas abonadas dos
professores. Cerca de 100 mil lio-
ras/aula são pagas sem que te-
nham sido ministradas.

Endereçada à inteligência.
Cartu Editorial Ltda.

São Paulo - Av. Brasil, t.456
Tcl.: (01i> 883-3366

jô jct&Janeiro - (021 > 267-7988

Ônibus causa

acidente em

Itacuruçá
Um trem carregado de mmé-

rios bateu às 14h30 de ontem num
ônibus da linha Mangaratiba-Du-
que de Caxias numa passagem de
nível em Itacuruçá. Cerca de 40
pessoas ficaram feridas no aciden-
te — provocado, segundo os pas-
sageiros, pelo motorista do ôni-
bus, Iarahi Magno de Souza. 1

0 acidente ocorreu por volta
das 14h30. As vítimas foram so-
corridas rapidamente por ambú-.
lâncias e carros oficiais da prefei-
tura de Mangaratiba e a maioria
foi levada para o hospital munioil
pai. Quatro pessoas seguiram pa:
ra Itaguaí. O caso mais grave foi o
de Marcelo Marcos Moreira, 25
anos, com suspeita de fratura na
coluna cervical.
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I Procuradoria da Republica denuncia biclio 
|

|r; ¦ Ministerio Publico acusa 13 pessoas por corruppao, inclusive 3 policiais federals, com base nos livros-caixa de Castor de Andrade |l
|| jorge antonio barros no da promotora Lucia Alalia no • nacio (genro de Castor), tajnbem |a|ios Mesquita — 30/3^4

^ 

livr^ ^ tl^a 
^rMM MMM g

ij ofereceu denuncia contra 13 pes- ' Lentidao — Na instrugao da 91, coinplacas de circuito integra- ¦
sous por contrabando e corrupgao denuncia, 0 Ministerio Publico do de procedencia estrangeira. As 1 - vTr 'rjHH 

|||
pt ativa e passiva — entrc as quais conciui que 

"a despeito de alguns maquinas foram mais tarde vendi- : m BlBl
R?- cinco bicheiros e, pela primeira vez, dos denunciados screm tecnjcamen- das a empresa Feulis Comercio, In-
mil integrantcs da Policia Federal. te primarios, a custodia cautelar se formatica, Importagao e Exporta- |f
K| Dois deles. Rcnato Haddad Aqui- impoe, uma vez que a gravidade gao Ltda, de propriedade de Fer- Kg
K|j no, perito. e Ivan Machado de dos crimes aos mesmos imputados nando Iggnacio e Ulisses Resende, ^ > > < |$J

pj|j 
Campos, chefe do Servigo^de Cri- repercute de tal forma no meio so- testas-de-ferro de Castor. Submeti-

H[' para emitir laudo 
"(also, 

negando denuncia foi oferecida no dia 12 ,('UC- 
°S ^°T - *- f J"1 L

Hjj| que os components de nriquinas destc mes mas ate ontem a juizada Ponentes eletromcos naviam sido pr IP

^'aT1 
' ' *0 ider'a ter b-ise questio^'*' 

^ ' 
dir 0 arquivamento do inquento/ ^"i 

jl
vrw-caixa de Castor, ondc estao sera mais um golpe duro na contra- livro-caixa da contravengao revelou Em

Kf| deobicho. Aguiar. que era secreta- advogado e socio de Fernando Igg- ganhou US 500. 
Os 

agentes subornados ajirmaram que eranx legais os componentes das maquinas apreendidas em Bangu 
* 

||

Litizmho e um dos denunciados Iggnacio d 0 genro de Castor ^s^^mtandava 0 vi^^^tier iniciativa do'procurador-gcral da Biscaia: bich^^^'reram golpe co",acredlta Bisaik 
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I Gravacoes 
podem 

comprometer Mello Porto 
j

¦jf-/ O Ministerio Publico Federal re- ^ Caw^2i.i.93 naiista da TVE, alegou ter procura- • - \¦|| cebeu novas denuncias qije podem f > ™jfe . | 
do 0 Ministerio Publico Federal ba-

TribimaUeg|onal do Trabalho^do ~ ^ ®-1®^8°R^™®^Juri(!ic° W -———¦ 1

H| 1° Porto. Cm depoimento a quatro que determina ao funcionario "le- I "X" ® i I
membros da Procuradoria Geral da var ao conhecimento de autoridade ¦ | T4 flTA 4A /\ /I A"| ¦Republica 110 Estado do Rio, que ITf- % superior as irregularidades que ti- I I | 1 \f I W I J I I I 1 W r""^ 11 H

¦V durou quatro boras na scxta-feira & i ver ciencia em razao do cargo". I I I I V I v | I fl III/ t 1V J 1 I 1
¦1 passada, 0 jornalista .lose Eduardo ; lN |^B rrnn J^JiL A n- , U JLJLA. ? 1U VVV XAV/ KJ V V> ¦

fafed^MXC^O^61?1?' I 
Ti A 4- La4-A4/UA A I

m sssajrrs b|^ SESr"dtf I nTOnlltO ItlTPtTlft I

m x'oi—MRfnr^ 1UUUIU 
llllvlllv I

¦ll Sra^^'prw^e^Sjdo. jLi^r^seprY^ I Tenha uma equipe mais 

^^^^^Decida 

agora. Treineseu I

8 5^—^? S35SSS I ^^""^y^sSSC
crescimento para 11

8 Segundo 0 depoimento. numa piaticando exterminio em agoes de I neg ^Sk. B
¦4 das fitas a juiza classista Ana Telrna ^a-. Em outro md.ao de en- ¦ J* | JL^jm: f>)\ X; I
Bf explicaao jornalista que eledeveria ^BBBBBBB ^e 

e^ oral, o pmal.sta entregou ¦ ¦
MM dar dinhciro a Mello Porto para Mello Porto: fitas com denuncias I Venda^^QUlllldaCl^^ I

ta. Diz ainda que costumava ofere- Porto, de acordo com 0 depoimen- classista e representante dos panifi- I «?-} y 
-. B

mm ceralmocosaojuiz Mello Porto no to. garante a advogada influencia Sq W1'0 
P-°' fl 

JT ^ JT fl
Bl Skey Club e quc |ta sena uma nos votos de juizes classistas. Para , A 

. 
dePoiiV6ira> Bastos I IR das formas de retribuir sua nomea- provar que os processos no TRT n^ lomdo (• el I C ^HyfflHJffiKSL^WGSarl€!a M

$0 como juiza classista. Em con- envolviam grandes quantias de di- P' ' M ' s a ua. B -• 
^

^K<^. versa com a advogada Laila Kezen nheiro. a advogada revelou que De acordo com 0 jornalista. H ' B
¦[:v^ da Fonseca — tanibemgravada —. acabara de comprar um aparta- Mello Porto costumava dizer que ¦ •- /?lr • -• -' ::; ^

0 jornalista disse ter descoberto mento de 260 metros quadrados— so sairia da prestdencia do Tribunal ¦ jr Onto BflSglpry PfOtttQCQQ vB
fraudes nas licitagoes para explora- na Avenida Oswaldo Cruz, no Fla- a"tes "° Yna! "e s^u niandato se ¦ \ MarketiflCl :™^';Mgffhflwdi'sing jH
cao do restaurante no predio do mengo—, fruto de apenas um pro- fosse na horizontal, levando con- ¦ .: - ¦ Mf B
TRT. A advogada afirmou que cesso. No depoimento, 0 jornalista sigo. no minimo oito pessoas, tarn- ¦ B"ganhou" 0 restaurante de Mello revela que a advogada tem ainda bem na horizontal . 0 magistrado, ¦ pn _AW > ^ >»vWi a" <•'- Ar  B
Porto. "A doutora Laila disse que 1.800 processos no tribunal. segundo 0 jornalista, dizia que nao ¦ KS('Ol,fl B
te\'ie influencia no resultado licita- Em outra grava?ao. feita em ju- tena procedimento bastante dife- ¦ CTTTimTAD vvr tSr UiMSiSliiljlililJ ^

K ^ ciio'paraexploracao do restaurante lho, uma mulher identificada pelo rente deseuprimo, 0 ex-presidente ¦ OUlfcKlUK llfc %,OrQflnilQ£lonfll TTftTfP TR H
^K.v>' do TRT. ganha pela empresa La jornalista como sendo a juiza clas- Fernando Collor, derrubado por ¦ P])Anjirjl\tnA r 2r ' g|

Monet", disse Jose Eduardo aos sista Nair Bairral admite a existen- denuncias de corrupgao. ¦ 1 Kv1i«I/11i1a1 C 
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Procuradoria da República denuncia bichô

ões 
podem 

comprometer Mello Poi to

O Ministério Público Federal re-
cebeu novas denúncias que podem
abalar o poder do presidente do
Tribunal Regional do Trabalho do
Rio (TRT), juiz José Maria de Mel-
lo Porto. Em depoimento a quatro
membros da Procuradoria Geral da
República 110 Estado do Rio, que
durou quatro horas na sexta-feira
passada, o jornalista José Eduardo
Homem de Carvalho — que traba-
lhou no gabinete de Mello Porto —
entregou aos promotores fitas cas-
setes contendo conversas mantidas
com juizes classistas e advogados
sobre o submundo do TRT: nas gra-
vaçòes há suspeitas de crime eleito-
ral, corrupção ativa e passiva, ex-
ploração de prestígio e estelionato.
A denúncia será encaminhada à
Procuradoria Geral da República,
que deverá designar um subprocu-
rador, para examinar todo o mate-
rial.

Segundo o depoimento, numa
das fitas a juíza classista Ana Telma
explica ao jornalista que ele deveria
dar dinheiro a Mello Porto para
conseguir uma vaga de juiz classis-
ta. Diz ainda que costumava ofere-
cer almoços ao juiz Mello Porto no
Jbckey Club e que esta seria uma
das formas de retribuir sua nomeai
çap como juíza classista. Em con-
\'ersa com a advogada Laila Kczen
da Fonseca — também gravada —.
o jornalista disse ter descoberto
fraudes nas licitações para explora-
ção do restaurante no prédio do
TRT. A advogada afirmou que"ganhou" o restaurante de Mello
Porto. "A doutora Laila disse que
fevè influência no resultado licita-
çàopàra exploração do restaurante
do TRT. ganha pela empresa La
Monet". disse José Eduardo aos
procuradores. A advogada, segun-
do ele. é amiga intima de Mello
Porto, tanto que conseguiu nomear
um filho como diretor de junta em
Itaguai. apesar de ele não ser ba-
charel. O prestigio junto a Mello

Adriana Caldas/21.1.93 nalista da TVE, alegou ter procura-
do o Ministério Público Federal ba-
seado no artigo 116, inciso IVI da
Lei 8.112, do Regimento Jurídico
dos Servidores Públicos da União,
que determina ao funcionário |Je-
var ao conhecimento de autoridade
superior as irregularidades que ti-
ver ciência em razão do cargo".

Grande parte do depoimento é
destinado a eventuais crimes eleito-
rais de Mello Porto. O jornalista
disse que, no gabinete de Mello
Porto, ele se sentia como se estives-
se no comitê de campanha de Mar-
cello Alencar. Mello Porto, de
acordo com a denúncia, teria dito
ao jornalista que seria secretário de
Justiça e segurança do governo
Marcello Alencar, dizendo que nes-
ta condição, "e longe da imprensa,
subiria favelas e sobrevoaria mor-
ros com helicópetros coloridos,
praticando extermínio em ações de
surpresa-. Em outro indício de cri-
me eleitoral, o jornalista entregou
uma fita na qual um homem identi-
ficado como doutor Sérgio — juiz
classista e representante dos panifi-
cadores —, afirma que Mello Porto
coordenava a campanha do ex-juiz
classista Assis de Oliveira Bastos
para deputado estadual.

De acordo com o jornalista.
Mello Porto costumava dizer que
só sairia da presidência do Tribunal
antes do final de seu mandato se"fosse na horizontal, levando con-
sigo, no mínimo oito pessoas, tam-
bém na horizontal". O magistrado,
segundo o jornalista, dizia que não
teria procedimento bastante dife-
rente de seu primo, o ex-presidente
Fernando Collor, derrubado por
denúncias de corrupção.

Com a fitas gravadas, o jornalis-
ta foi ao Procurador Regional do
Trabalho, Carlos Eduardo Barro-
so, que o aconselhou a entrar em
contato com a Procuradoria da Re-
pública.

Decida agora. Treine seu

pessoal com a ESPM e
k traga mais lucro e
'•jk crescimento para

jjrX. sua empresa.

Tenha uma equipe mais

preparada para enfrentar
as rápidas transforma- j
ções do mundo dos jÊ
negócios. jmm
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Porto, de acordo com o depoimen-
to, garante à advogada influência
nos votos de juizes classistas. Para
provar que os processos no TRT
envolviam grandes quantias de di-
nheiro, a advogada revelou que
acabara de comprar um aparta-
mento de 260 metros quadrados —
na Avenida Oswaldo Cruz, no Fia-
mengo —, fruto de apenas um pro-
cesso. No depoimento, o jornalista
revela que a advogada tem ainda
1.800 processos no tribunal.

Em outra gravação, feita em ju-
lho, uma mulher identificada pelo
jornalista como sendo a juíza cias-
sista Nair Bairral admite a existên-
cia de negociações escusas no tribu-
nal. inclusive nos "porões de Brasi-
lia". A mulher diz ainda que as"pessoas se vendem muito" e esti-
pulou em RS 30 mil o valor de seu
voto. José Eduardo Carvalho, jor-
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I B Ministerio Publico acusa 13 pessoas por corrup?ao, inclusive 3 policiais federais, com base nos livros-caixa de Castor de Andrade 
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Castor comandava o videopoquer
Luizinho é um dos denunciados Iggháció é <> geiim de Castor

Procuradoria 
da Republica denuncia meno

, Ministério Público acusa 13 pessoas por corrupção, inclusive 3 policiais federais, com base nos livros-caaa de Casto de Andrge

JORGE ANTONIO BARROS
O caso da

lista de propi-
nas de Castor
de Andrade
chega à alçada
federal. Com
base no livro 
de contabilidade da contravenção,
apreendido em março, a Procura-
dòria da República no Estado do
Rio (Ministério Público Federal)
ofereceu denúncia contra 13 pes-
soas por contrabando e corrupção
ativa e passiva — entre as quais
cinco bicheiros e, pela primeira vez,
três integrantes da Polícia Federal.
Dois deles, Renato Haddad Aqui-
no, perito, e Ivan Machado de
Campos, chefe do Serviço de Cri-
minalística da Polícia Federal, fo-
mm acusados de receber propinas
para emitir laudo falso, negando
que os componentes de máquinas
de videobicho fossem contraban-
deados.

A denúncia não poderia ter base
mais concreta: usou os próprios li-
vros-caixa de Castor, onde estão des-
critas as propinas pagas aos dois pe-
ritos em 11 de dezembro de 92, no
dia seguinte ao da liberação do lau-
do; ao agente da Polícia Federal Jor-

ge Antunes Vitalino, por colaborar
com os peritos; e ao funcionário da
Coderte Ari Chagas de Aguiar, para
sumir com o processo que investiga-
va o contrabando de componentes de
máquinas de videobicho. Aguiar, ce-
dido como secretário da promotora
Lúcia Atalla no Fórum Regional de

Bangu, foi denunciado por subtração
de autos.

Com exceção dos três policiais
federais, todos os denunciados tive-
ram prisão preventiva pedida pelo
Ministério Público Federal,--que no
entanto solicitou que a Superinten-
dência da Polícia Federal seja co-
municada do envolvimento dos
agentes, para que eles sejam afasta-
dos de suas funções.

Lentidão — Na instrução da
denúncia, o Ministério Público
conclui que 

"a despeito de alguns
dos denunciados serem tecnicamen-
te primários, a custódia cautelar sc
impõe, uma vez que a gravidade
dos crimes aos mesmos imputados
repercute de tal forma no meio so-
ciai que necessário se faz resguar-
dar a credibilidade da Justiça". A
denúncia foi oferecida no dia 12
deste mês, mas até ontem a juíza da
13a Vara Federal, Maria Helena
Soares Reis, nada decidira sobre a
questão.

Se a juíza aceitar a denúncia,
será mais um golpe duro na contra-
venção: a Justiça federal apurando
a corrupção no jogo do bicho. Fo-
ram denunciados também: por cor-
rupção ativa, os bicheiros Carlos
Teixeira Martins, o Curlinhos Ma-
racaiíé Emil Pinheiro; José Caruz-
zo Escafura, o Piruinlw, Luiz Pa-
checo Drumond, o Luizinho Dru-
niond-, Castor Gonçalves de Andra-
de Silva; Ulisses Rezende,
advogado e sócio de Fernando Igg-

nácio (genro de Castor), também
denunciado; e Américo Siqueira Fi-
lho, contador da contravenção. Por
contrabando, Fernando lggnácio e

Stephen Su, sócio da Ideal Indús-
tria de Diversões Eletrônicas da
Amazônia, que montava as máqui-
nas em Manaus.

De acordo com inquérito da Po-
lícia Federal, Stephen Su era o pro-
prietário das 19 máquinas de video-
bicho apreendidas em novembro de
91, com placas de circuito integra-
do de procedência estrangeira. As
máquinas foram mais tarde vendi-
das à empresa Feulis Comércio, In-
formática, Importação e Exporta-

ção Ltda, de propriedade de Fer-
nando lggnácio e Ulisses Resende.
Submetida a mercadoria a exame,
os peritos afirmaram que os com-
ponentes eletrônicos haviam sido
legalmente importados. Isto levou
o Ministério Público Federal a pe-
dir o arquivamento do inquérito.

Mas a descrição de propinas no
livro-caixa da contravenção revelou
a verdade sobre as máquinas de
videobicho. Segundo a denúncia, a
contabilidade dos bicheiros relatou
até o n° do processo (92.0090351-7)
que motivou o pagamento de pro-
pinas aos policiais federais e a Ari
Chagas de Aguiar (que recebeu
CRS 40 mil no dia 5 de agosto de
93). O agente federal Jorge Antunes

ganhou USS 500.

Arquivo

Polida estoura ponto
Agentes do Serviço Reservado

da Polícia Militar (P-2) estouraram
ontem o ponto do jogo do bicho
que funcionava no antigo Cine
Cascadura, na Avenida Suburbana

bil da contravenção. Mas foram en-
contrados apenas talonários de jo-
go do bicho e corrida de cavalos,
listas de resultados e uma roleta.
Quinze pessoas foram detidas, en-^dàlaUUltl, na nywiuuu L,UÜH,ÜM , T- _ _i
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de material de contravenção, foram
encontrados, numa oficina de silk-
screen, instalada nos fundos, 13 fai-
xas de campanha política em nome
dos candidatos Fernando Henrique
Cardoso, Marcello Alencar e Ru-
bem Medina, uma faixa da favela
da Rocinha agradecendo ao depu-
tado Caó (Carlos Alberto de Oli-
veira) pela instalação de um posto
do Sine na favela, e folhetos do
candidato Rodrigo Lopes.

Um policial contou que o Minis-
tério Público recebera denúncia de

que no local funcionava um ponto
de apuração do jogo e que havia
farta quantidade de material contá-

de Samba Império Serrano, Jamil
Salomão Maruf, Jamil Cheiroso,
com quem foi apreendido um re-
volver. Jamil, que alegou ter ido ao
local apenas para encomendar uma
faixa para a Império, foi levado
para a 24" DP (Piedade) e liberado
logo depois. A arma foi encami-
nhada para a perícia criminal.

O chefe de gabinete da Procura-
doria-Geral do Estado, Antônio
José Moreira, esteve no local —

que segundo policiais pertence ao
bicheiro José Caruzzo Escafura, o
Piruinha —, mas nao quis fazer
comentários sobre a operação.

Biscaia ganha
novo aliado

Q O procurador-geral de Jus-
tiça, Antônio Carlos Biscaia,
contabilizou a denúncia do Mi-,,
nistério Público Federal como se
tivesse ganho um aliado, lnfor-
mado ontem sobre a acusação
por crimes na esfera federal, ele
disse que iria solicitar uma cópia
da nova denúncia para incluir à'
já oferecida pelo Ministério Pú-
blico Estadual — agora no Òr-
gàó Especial do Tribunal de Jus-
tiça — contra deputados, juizes,
promotores e policiais. Biscaia
lembrou que deixa de existir o
argumento dos advogados de
defesa, de que o Ministério Pú-
blico Federal não aceitara como
provas os li vros-caixa de Castor.

O Ministério Público Federal re-
cebeu novas denúncias que podem
abalar o poder do presidente do
Tribunal Regional do Trabalho do
Rio (TRT), juiz José Maria de Mel-
lo Porto. Em depoimento a quatro
membros da Procuradoria Geral da
República no Estado do Rio, que
durou quatro horas na sexta-feira
passada, o jornalista José Eduardo
Homem de Carvalho — que traba-
lliou no gabinete de Mello Porto —

entregou aos promotores fitas cas-
setes contendo conversas mantidas
com juizes classistas e advogados
sobre o submundo do TRT: nas gra-
vações há suspeitas de crime eleito-
ral, corrupção ativa e passiva, ex-
ploração de prestígio e estelionato.
A denúncia será encaminhada à
Procuradoria Geral da República,
que deverá designar um subprocu-
rador para examinar todo o mate-
rial.

Segundo o depoimento, numa
das fitas a juíza classista Ana Telma
explica ao jornalista que ele deveria
dar dinheiro a Mello Porto para
conseguir uma vaga de juiz classis-
ta. Diz ainda que costumava ofere-
cer almoços ao juiz Mello Porto no
Jockey Club e que esta seria uma
das formas de retribuir sua nomea-
ção como juíza classista. Em con-
versa com a advogada Laila Kezen
da Fonseca — também gravada —.
o jornalista disse ter descoberto
fraudes nas licitações para explora-
ção do restaurante no prédio do
TRT. A advogada afirmou que"ganhou" o restaurante de Mello
Porto. "A doutora Laila disse que
teve influência no resultado licita-
ção para exploração do restaurante
do TRT, ganha pela empresa La
Monet", disse José Eduardo aos
procuradores. A advogada, segun-
do ele, é amiga íntima de Mello
Porto, tanto que conseguiu nomear
um filho como diretor de junta em
Itaguaí, apesar de ele não ser ba-
charel. O prestígio junto a Mello
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Invista no seu

Produto Interno

Mello Porto: fitas com denúncias

Porto, de acordo com o depoimen-
to, garante à advogada influência
nos votos de juizes classistas. Para
provar que os processos no TRT
envolviam grandes quantias de di-
nheiro, a advogada revelou que
acabara de comprar um aparta-
mento de 260 metros quadrados —
na Avenida Osvvaldo Cruz. no Fia-
mengo —. fruto de apenas um pro-
cesso. No depoimento, o jornalista
revela que a advogada tem ainda
l .800 processos no tribunal.

Em outra gravação, feita em ju-
lho, uma mulher identificada pelo
jornalista como sendo a juíza cias-
sista Nair Bairral admite a existên-
cia de negociações escusas no tribu-
nal, inclusive nos "porões de Brasi-
lia". A mulher diz ainda que as
"pessoas se vendem muito" e esti-
pulou em RS 30 mil o valor de seu
voto. José Eduardo Carvalho, jor-

nalista da TVE, alegou ter procura-
do o Ministério Público Federal ba-
seado no artigo 116, inciso 1VI da
Lei 8.112, do Regimento Juriciico
dos Servidores Públicos da União,
que determina ao funcionário "le-

var ao conhecimento de autoridade
superior as irregularidades que ti-
ver ciência em razão do cargo'.

Grande parte do depoimento é
destinado a eventuais crimes eleito-
rais de Mello Porto. O jornalista
disse que, no gabinete de Mello
Porto, ele se sentia como se estives-
se no comitê de campanha de Mar-
cello Alencar. Mello Porto, de
acordo com a denúncia, teria dito
ao jornalista que seria secretário de
Justiça e segurança do governo
Marcello Alencar, dizendo que nes-
ta condição, "e longe da imprensa,
subiria favelas e sobrevoaria mor-
ros com helicópetros coloridos,
praticando extermínio em ações de
surpresa". Em outro indício de cri-
me eleitoral, o jornalista entregou
uma fita na qual um homem identi-
ficado como doutor Sérgio — juiz
classista e representante dos panifi-
cadores —, afirma que Mello Porto
coordenava a campanha do ex-juiz
classista Assis de Oliveira Bastos
para deputado estadual.

De acordo com o jornalista,
Mello Porto costumava dizer que
só sairia da presidência do Tribunal
antes do final de seu mandato se
"fosse na horizontal, levando con-
sigo, no mínimo oito pessoas, iam-
bém na horizontal". O magistrado,
segundo o jornalista, dizia que não
teria procedimento bastante dife-
rente de seu primo, o ex-presidente
Fernando Collor, derrubado por
denúncias de corrupção.

Com a fitas gravadas, o jornalis-
ta foi ao Procurador Regional do
Trabalho, Carlos Eduardo Barro-
so, que o aconselhou a entrar em
contato com a Procuradoria da Re-
pública.

Tenha uma equipe mais

preparada para enfrentar

as rápidas transforma-

ções do mundo dos

negócios.
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Exercito pronto para 
conibater crime no Rio

JL JL .at, ipjjj 
p||

^ Ministro so espera um pedido do governador Nilo Batista e a ordem do presidente Itamar para dar apoio a policia do estad^j. B|

O Minis- niRHHF~l esse 'evantament0' P°rclue trata' ^rfi :':
trqdoExer- se de um problema que nao nos mM KKhI IrCglia OO WM
dtp, general dizrespeitodiretamente". •5--.. 

. ikir &i'

Ze^ldo 
Zo-. A»im como (natoistro, 

^(^e- ^ 

JJOIia aiWCtSi

II 

r£ 

^^oHcia

J? "N'neu°m 
va'morrer ^ h'Pert^m 

j^Jjjj
jjJ re* pelo Dia do Soldado (25 de gUndo 0 general, a onda de vio- \k >« Covas, ao saber quePalguns mcf®'" j|>'|

Ndenrontro^8^^^™6^^ '^nc'a 
no R*° e real e alguma gjpa>,^^pl' *1^ JlK^y ' ''¦ dores estavam com problemas de

dou que 0 governador Nilo Batis- do^ow^dor^iloltotit Mario Covas disse que ate me^-^ 
ff^J

ta'pe?a 0 apoiodas tropas. penae 
ao governaaor mo nans mo numa guerraentrc^traficantcs, ^!f( 

^?'|
i' p £ S6!0 ?ao governador, sera uma q ministro Zoroastro disse que as Forgets Armadas nao partirao para 0 confronto direto com trajicantes guma denuncia de que estao maten-".- ||»f 1

I 

III anvpfnn interferencia 

ilegal. 0 clamor pu- do inocentes, a policia atuara. EsE t ¥M
federal atraves do Ministerio da blico e pouco perto da lei". QiiffUl AflirPlltfl tTflfipn POTT1 1TOH98 concessao nao quer dizer que a po^ fe d

)fi. £TnfoJmortambem 0 ^nistro sugeriu que, se 3111^ eilireilia ITailCO LOUft UOfcte «cia esteja sendo desmoralizada^ M

qub, se solicitadas, as Forgas Ar- convocado, 0 Exercito ta?a ope- ZURIQUE — O governo sui$o mero considerado elevado para os pessoas se reunem para traficar e afirmou 0 secretario. Segundo ui^7Tj |M$f|
rfUdas apoiariam a repressao ao ra?oe8 eP|80®ca8„e na° 

,ma" anunciou ontem que pretende con- padroessuigos. usar drogas pesadas em uma esta- representantedaassocia?aode||«KjJ
trafico de armas e drogas, mas ne,ra P®rroa®ente nas favelas vocar tropas para ajudar na luta Os soldados, no entanto, nao cao de trem abandonada proxima radorw e um dos coordcnadores <toir|
nab partiriam para 0 confronto niorros do Rio. Senam, segundo contra 0 trafico, principalmente em terao contato direto com os trafi- ao Centra de Zurique. As autorida- Ylva Rl°< "amar; Suva, a ideia do K . 

"1

direto com as quadrilhas de trafi- e'e' de ate 72 horas. Zurique, onde 0 eomercio de dro- cantes. Eles vao se limitai; a dar des federais e municipals forarn cefar 
fog° 

ser:'!evf a "os tr; i 
wj£&

captes. "Nossa 
presen?a nao pode general nao descartou que as For- gas vem aumentando. Segundo apoio a policia local, atraves do acusadas de f'alhar no controle des- 

cantes do Dona Marta. Os mora-

se.Vrmajentt.maspod^repi- MiniS«o da Mesa, a iniciativa f„,„ecime„,o de ornmhte e ou- Scfcrcado aberlo. Moradorcs do 11
soflica , disse. mapeamento aas areas aominaas esta sendo cogitada tanto pelo go- tros equipamentos. Tambem vao , , . . /. co peamao o resiaDeiecimento. asM j
B general Lucena nao desmen- Pelos traficantes: "Pelo 

que co- verno federai como pela prefeitura auxiliar no controle do transito, li- °airr0 que I csta«ao' 
,hablta" Paz n0 morro- Havera tambeffl«» '. 

^
tiq que o Exercito tenha pronto nhe?o da capacidade de planeja- da cidade. Desde o mes passado, berando os policiais para o comba- do por trabalhadores, reclamam uma nova reumao com os secrefiV-oj
um mapeamento das favelas do mento do Exercito, e bem possivel quatro pessoas morreram em cri- teao trafico. que as criangas tem que passar por rios de Justipa e Policias Civi!:^f v 

' 
; ^

Rio. "Nao creio que tenhamos que o levantamento exista". mes relacionados as drogas, um nu- Diariamente, cerca de 1,5 mil traficantes armados e viciados. Militar. 'J*
B im

iBrinqnedo 
perigoso Policia 

diz 
que 

Navega 
pode 1

i i T • recebeu denuncia de sete pais ' 
0 

Wwi
i ¦ JUIZ apreende sobreosriscosdecomercializa- - • "I • 

1 b ¦ 1 an/kfi nrienn x"'" Wffl
'408 pistoias em ter sido vilinia de aleulado aPos is m

Idecisao inedita Apoteo>odescarlaapossib, ^ 
uSSST^SStS 11

iT7 m decisao inedita, o juiz ram para nao ser identificados lidade de o ex-procurador-geral de y~"' Po, morrcu de infarto onteivh,,. jjjla
<X_/da 2a Vara da InfSncia — e de que outro carregamento Justiga Carlos Antonio Navega ter  quando soube que seria autuadf^m mjM
[da Adolescencia Siro Darlan do mesmo porte esta para che- sido vitima de um atentado na noite ; ^ 

em flagrante por porte de droga>s.Ippj
jcfeterminou ontem a retenpao gar; conP°rme a de impor- de domingo. Ele saia da festa de , • 

Preso por policiais da Divisao «|r|'
>de 408 pistoias de brinquedo de tagao n° 0525-94/ 000649-6 (DI aniversario da filha do presidente Roubos e Furtos de Veiculos Aq^q

t! 'ar comprimido da marca Smith n° 030623-1). Na apao proposta da Associapao dos Funcionarios do , ,K?, <* <¦ W^: aHL . tomotores Terrestres (DRFVAT,),,,, Wrn.
!<^ Wesson,compenteecarrega- pelo MP, os promotores Ministerio Publico, Joiio Carlos de Niteroi na BR 101, altura de--

t| idor de balas, cuja liberagao pa- Marcio Mothe Fernandes Paes, quando teve o carro baleado Rio Bonito, com 100 quilos de
<rb o importador Fassy Comer- Maria Luiza Ribeiro Cabral porcinco homens durante persegui- maconha na mala do seu UfRTl )
|cio Importagao e Exportagao alegam que 

"e 
por demais ele- <;ao pelas ruasda Tijuca. placa GZ 9915, Francisco foi l,e-

jLtda seria feita ontem pela al- vado o quantitativo de atos in- O caso, registrado pelo delegado ^ vado a delegacia, mas nao chegoi^lj'
Ifandega do Aeroporto Interna- fracionais praticados por crian- Carlos Augusto Tavares, da 18" DP a prestar depoimento. Ao ser au-^'

|cional. A mercadoria, chegada gas e adolescentes, mediante (Praga da Bandeira), foi ontem tuado cm flagrante pelo delegado
Jda Tailandia, via Paraguai, traz emprego de armas de brinque- transferido para a 19a DP (Tijuca). , .( Paulo Roberto Silva, comegouiia |'

;advertencias sobre perigo em do, especialmente aquelas la- Na festa estava tambem o procura- T: /' passar mal e chegou a ser levado
'seu uso, apesar de ser de brin- bricadas de forma identica as dor-geral de Justiga, Antonio Car- ^ao Hospital Antonio Pedro, ondC'

yi jquedo. O manual contem aviso armas verdadeiras". los Biscaia, cujos segurangas troca- WStmorreu.
jpara que o usuario nunca mire O juiz nao soube informar ram tiros com os bandidos. i rjl. Bj Foi o acaso que levou Francis^1 Sip
tnem atire contra uma pessoa. quantos menores cometem in- Durante o tiroteiro, a dona de ¦ co a prisao. Os policiais pediram
'Pede tambem que se tenha pena fragoes com uso de armas de . Casa Jane Soares Pimentel, 35 anos, iMK v para que ele parasse o carro para"'' §§$
|dos 

animais. brinquedo, mas lembrou que foi ferida, na sala de sua casa, en- 1 uma vistoria de rotinS, sem des- j
1 A medida cautelar impetra- estas Smith <6 Wesson modelo quanto arrumava a mesa dejantar. i^k confiar que um homem naquela <

|da pelo Ministerio Publico teve M639 sao parecidas com a que Ela mora no apartamento 201 do v ^jflH idade fosse um traficante. "Coil,- I wj>$
jorigem em uma representagao o jogador Maradona atingiu predio numero 60 da Rua Valparai- ' ¦ 1 ¦ .. centramos a atcnciio em jovensile A . S&
-do advogado Jorge Beja, que umjornalista na Argentina. so, vizinho ao edificio onde ocorria Ao lado da mulher, Roselma, Navega du queprefere crer em assalto |6 a 30 anos porque e nesta faixa 1

c$ Fernando Rabeio a festa. Sua janela foi atingida por - r- i . . . - que esta a maioria dos traficantes. ,5
dois tiros. Um deles bateu no teto R.o podera d.zer que nao fo, assal- comemorava o aniversario de 2 Uroa senbora m cntrada de umd "j 

f||
«J I Mm .. ,JBB^„. da sala e acertou de raspao o bra?o tado , acrescen ou. anos a i la ami a. avega oi favela nao chama lanto a atengao "j

^direito da dona de casa. "Nao te- "Somos prisioneiros em nossa in ercep a o por cinco omens em da policia quanto um homern'^, } Xjf '
mos tnais segurantja nem dentro de propria residencia. As autondades "ra a c quan o ta em ora pea admitiu o diretor da Divisao de r

If i' casa", reclamou Johnson Soares, tem que fazer um esforgo concen- ua arao e apagipe. ssim, Repressao a Entorpecenldr'T
irmao de Jane. trade para que esta violenca se g.u de marcha a-e e fo, persegmdo (DRPE), Manrilio Morcil.iL fe

i *• . , r»- reduza nelo menos a niveis suoorta- polos marginals ate a Rua Haddock _ , « , , ."i ».
I: Navega, que antecedeu Biscaia vejs" 

apelou ele que nao descarta Lobo, quando eles desapareceram. O delegado afirmou amda q© j«a V-'' ^ L\IS na Procuradoria-Geral de Justiga, ,apeoueie, qu no ... 
_ , - a participagao de idosos e nieno- '

¦' 
' 
-• res no trafico e um bom negocio. i «

ontem, em seu apartamento cm Ni- «Jb ?»,».«,««»«?« mnharii-npift para despistar a policia, com-,© 4 <_.»r
lv v teroi, que prefere trabalhar com O ex-procurador, responsavel . 

0 nruD0 "Tenho certeza de agravante de que os menores naq |?||
hipotese de assalto. Refeito do sus- pelo micio do processo criminal de ¦ ]g P J&nniyqHn podem ser presos. 

"E dificil sus: \
sofreu 

apenas alguns arra- ^ Conversavam ent?e eles e faziam Peitar de % che«amos a' 0

nhoes 
no bra?o e no rosto por cau- ^Lu 

o tudo com calma. Dois estavam com eles atraves de denuncias, corfiU

sa 
dos estilha?osde vidro-decla- dia 

de ontem atendendo a felefone- uma pistola 380 e uma metralhado- uma senhora que prendemos na^. 
0,

r| rou Que hoje se sente como "parte ^ 
dc amigos< preocupados com o ra Taurus", contou. Mauro podera Praga Saens Pena. na Tijuca. Eh 

|
' d° batalhaode fluminenses" queja incidente. Na noite de domingo, ele ser chamado a delegacia para aju- vendia maconha e cocaina nun& j ^

J Apesar de ma^mttco!amnamima ami^H)%'verSade foi vitima de violencia. "Vai chegar havia chcgado de Angra dos Reis e dar na elaboragao do retrato falado barraca de doees", contou o dele- 
| ^1*

5a 11 um dia em que nenhum cidadao do fez uma visita rapida a Paes, que dos bandidos. gado. ~y 'f
y, I— -* !¦ 1

I

Polícia diz 
que 

Navega 
pode

ter sido vítima de atentado

perigoso
recebeu denúncia de sete pais
sobre os riscos de comercializa-
ção dessas pistolas de plástico
idênticas às verdadeiras. A in-
formação deles — os pais pedi-
ram para não ser identificados
— é de que outro carregamento
do mesmo porte está para che-
gar, conforme a guia de impor-
tação n° 0525-94/ 000649-6 (Dl
n° 030623-1). Na ação proposta
pelo MP, os promotores
Márcio Mothé Fernandes e
Maria Luiza Ribeiro Cabral
alegam que ré por demais ele-
vado o quantitativo de atos in-
fracionais praticados por crian-
ças e adolescentes, mediante o
emprego de armas de brinque-
do, especialmente aquelas fa-
bricadas de forma idêntica às
armas verdadeiras".

O juiz não soube informar
quantos menores cometem in-
frações com uso de armas de
brinquedo, mas lembrou que
estas Smith & Wesson modelo
M639 são parecidas com a que
o jogador Maradona atingiu
um jornalista na Argentina.

Fernando Rabelo

I b Juiz apreende

1408 pistolas em

! decisão inédita
( i
iT7 m decisão inédita, o juiz
(Jlj da 2a Vara da Infância e
jda Adolescência Siro Darlan
ideterminou ontem a retenção
ide 408 pistolas de brinquedo de

jar comprimido da marca Smith
,ád Wesson, com pente e carrega-
idor de balas, cuja liberação pa-
'rà o importador Fassy' Comér-
leio Importação e Exportação
|Ltda seria feita ontem pela al-
ifândega do Aeroporto Interna-
'cional. A mercadoria, chegada
jda Tailândia, via Paraguai, traz
(advertências sobre perigo em
'seu uso, apesar de ser de brin-
jquedo. O manual contém aviso
ipara que o usuário nunca mire
mem atire contra uma pessoa.'Pede também que se tenha pena
|cjos animais.
! A medida cautelar impetra-
jda pelo Ministério Público teve
] origem em uma representação
ido advogado Jorge Beja, que

Adriana Caldas
A policia não descarta a possibi-

lidade de o ex-procurador-geral de
Justiça Carlos Antônio Navega ter
sido vítima de um atentado na noite
de domingo. Ele saía da festa de
aniversário da filha do presidente
da Associação dos Funcionários do
Ministério Público, João Carlos
Paes, quando teve o carro baleado
por cinco homens durante persegui-
ção pelas ruas da Tijuca.

O caso, registrado pelo delegado
Carlos Augusto Tavares, da 18a DP
(Praça da Bandeira), foi ontem
transferido para a 19a DP (Tijuca).
Na festa estava também o procura-
dor-geral de Justiça, Antônio Car-
los Biscaia, cujos seguranças troca-
ram tiros com os bandidos.

Durante o tiroteiro, a dona de
casa Jane Soares Pimentel, 35 anos,
foi ferida, na sala de sua casa, en-
quanto arrumava a mesa de jantar.
Ela mora no apartamento 201 do
prédio número 60 da Rua Valparaí-
so, vizinho ao edifício onde ocorria
a festa. Sua janela foi atingida por
dois tiros. Um deles bateu no teto
da sala e acertou de raspão o braço
direito da dona de casa. "Não te-
mos mais segurança nem dentro de
casa", reclamou Johnson Soares,
irmão de Jane.

Navega, que antecedeu Biscaia
na Procuradoria-Geral de Justiça,
no período de 1988 a 1991, disse
ontem, em seu apartamento em Ni-
terói, que prefere trabalhar com a
hipótese de assalto. Refeito do sus-
to — sofreu apenas alguns arra-
nhões no braço e no rosto por cau-
sa dos estilhaços de vidro — decla-
rou que hoje se sente como "parte

do batalhão de fluminenses" que já
foi vítima de violência. "Vai chegar
um dia em que nenhum cidadão do

Ao lado da mulher, Roselina, Navega diz que prefere crer em assalto

comemorava o aniversário de 2
anos da filha Camila. Navega foi
interceptado por cinco homens em
um Kadett quando ia embora pela
Rua Barão de Itapagipe. Assim, fu-
giu de marcha à ré e foi perseguido
pelos marginais até a Rua Haddock
Lobo, quando eles desapareceram.

Minutos antes da ação, o instru-
tor de Educação Física Mauro Si-
mões teve a sua moto roubada pelo
mesmo grupo. 

"Tenho certeza de
que era um grupo organizado.
Conversavam entre eles e faziam
tudo com calma. Dois estavam com
uma pistola 380 e uma metralhado-
ra Taurus", contou. Mauro poderá
ser chamado à delegacia para aju-
dar na elaboração do retrato falado
dos bandidos.

Rio poderá dizer que não foi assai-
tado", acrescentou.

"Somos 
prisioneiros em nossa

própria residência. As autoridades
têm que fazer um esforço concen-
trado para que esta violência se
reduza pelo menos a níveis suportá-
veis", apelou ele, que não descarta
o auxílio do Exército nò combate à
violência.

O ex-procurador, responsável
pelo início do processo criminal de
formação de quadrilha que culmi-
nou com o pedido de prisão dos 14
maiores bicheiros dó país, passou o
dia de ontem atendendo a telefone-
mas de amigos, preocupados com o
incidente. Na noite de domingo, ele
havia chegado de Angra dos Reis e
fez uma visita rápida a Paes, que

lpesar de ser de plástico, a arma dispara chumbo de verdade

;ÇARLOS ALBERTO PEREIRA DE SEQUEIROS

Seqüestrado
No dia de seu aniversário, sua Esposa, seus filhos Marcelo e Rodrigo
peitam para Deus, que é lodo AMOR, o faça retornar o mais breve
possível ao seio de sua família.

temos Fé que as negociáçôes para a sua libertação serão reiniciadas,
pois desejamos Você do nosso LADO.

0 AMOR nunca falha, e a VIDA não falhará enquanto houver AMOR.

SUELI, MARCELO e RODRIGO

? Após de: anos de restaurei- \

ção, foi inaugurada ontem a Ccb {
sa dos Pilões, no Jardim Botâni-'¦ommm
co. Das sete unidades da Real .

Fábrica de Pólvora, construídh '

em IS0S, esta é a única existen• •

te. As outras foram destruídasj

após transferência da fábrica pá-
ra Petrópolis. A inauguração M
ve a presença dos ministros da1- ,
Cultura, Luiz Roberto do Nasci-,

mento e Silva, e do Exército\ •

Zenildo de Lucena. O públicp, !

conhecerá, através de maqueTês e 
j

textos, como era produzido o ex* j

plosivo, além de peças como pra» ;i

tos de porcelana e cachimbos <k-1

escravos descobertas na casa du- <

rcinte o trabalho de restauração...J

PRESIDENTE

GETÚLIO VARGAS
\JL GUILHERME ARINOS, CELINA VARGAS DO
; ? AMARAL PEIXOTO e EUCLYDES ARANHA NE-' I TO convidam parentes e amigos para assistirem à
j missa que, no ensejo do 40° aniversário do fale-
(cimento do pranteado Presidente GETÚLIO VAR-
.GAS, e em sua saudosa memória, mandam celebrar
<às 11 horas da manhã do dia 24 de agosto, quarta-"feira, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Rua
primeiro de Março.
Antecipadamente agradecem a solidariedade dos
íque comparecerem.

•vv-:v
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Exercito 
pronto para 

combater crime no Rio 8

. , fpf;
I ¦ Ministro so espera um pedido do governador Nilo Batista e a ordem do presidente Itamar para dar apoio a policia do estado1 p|

I JO Minis- rilHB^Ori esse levantamento, porque trata- . •• T1 ;%r 1^1
I trq do Exer- 

'^hMFw se 
de um problema que niio nos :»MpjMB| IfCgUd IIO

I cito, general diz respeito diretamente". 1 -v ---
I Zejn,ildo Zo- Assim como 0 ministro, 0 che- lJOIlcl. lVlSLrta.

pr^ntas seroo apoio Exercito rio deTolida'Sv^Mario^w^a'

d'enadas pelo presidente da Repu- ™das fagam uma "limpeza" nos nBB| / * 
f V* suportdvl^^no m^tS^Sfetsl'' fe

blica , completou 0 ministro. Ele morros. "Temos 
profissionais ' w A >^{ pessoas morreram recentemente^,.

folhomena^eado comalmogo por competentes, habilitagiio e arma- "Ninguem vaimorrer de hipertei;^ 
|p|j

ag()sto) na Associagao Comercial. lencia no Rio e real e alguma • 
ggjg£§ . dores estavam com problemas de

I nidas Pires Gongalves recomen- n?«fm Hi««e nnrern mip tudo de- ''-s-3Hkv SaU..C.' . n a- Ifr

^ 
doU que 0 governador Nilo Batis- mstro 

aisse porem, qws raoo ae ^ Mario1 Covas»dissc quelle mes^,;-

rou que 0 problema do aumento ~Q do gover'na(ior, sera uma <9 ministro Zoroastro disse que as Forgets Armadas nao partirdo para 0 confronto direto com trajicantes uumadenuncia de que estao mateib'. lijflda criminalidade no Rio esta sen- ;W). nfenmn 1 • r • , • n ; 
">• ; •

> . » UnAn mterlerencia llegal. U clamor pu- do mocentes, a policia atuara. Esta .
federal atraves do Ministerio da blico e pouco perto da lei". Vwflllniw 

fldfrPTIl flA VlVfl 
"Rift concessao 

nao quer dizer que a po-.,; p|
| . . ' - t i- 0 ex-nnnistro sugenu que, se ? ClcdUUIvo dUvIvIII dO ? lVd "lUU licia esteja sendo desmoralizada",,;;; ?AV..
1 

Ui ' .• -t j Pnm« Ar convocado, 0 Exercito fa$a ope- . . . , , afirmou 0 secretario. Segundo urn ."
V qU^ 

fnSSSiSt ragoes episodicas "e nao de ma- Por inic.ativa do Partido dos e que a com.ssao tenha represen- Apesar da seguranga publica ser represcntante da associate de mor., • feijJ ma p < neira permanente" nas favelas Trabalhadores (PT), a Camara tantra dos 16 par 1 os a ®sa. de responsabilidade do estado, Chi- radores e um dos coordenadores do/;-
- j 

trflc0 
%Wti nS™ morros do Rio. Seriam, segundo Municipal devera constituir hoje , 9U^U°S" Z S at6 0 fin 

00 
£hnCil\ 

aucredlta ?ue,a comissao Viva Rio. Itamar Silva, a idcia dqw, |' 4'4 cle' 
ocupagoes de ate 72 horas. uma comis.sao 

^ 
vereadores para AlitS i wol&S P ^ 

° ar 
T 

mecan,S" ''cessar logo" sera levada aos trail- . p$
I l^rn^oSde general nao descartou que as For- PartlclPai" trabalhos desenvol- ^ 

SEai S 
mos legais que ajudem no processo cantes do Dona Marta. 0s mora- felcantes. Nossa presen?a nao pode C.1S Armadas ia contem com vidos pelo Movimento Viva Rio diz respeito a cidadama. h, preciso de combate a violencia. 0 vereador dores vao marcar um ato ecumeni- I'S-isei< permanente, mas pode serepi- ?as Armadas ja contem com mnfr!, 

n violencia na ddade Todos ter seguranga com cidadama , disse pm a SBEs0 aores vao marcar um aio ecumeni
J snflici" disse mapeamento das areas domindas contra a violencia naciaaae. loaos chico Alencar Segundo ele uma esta otimista em reiagao a adesao co pedindo 0 restabelecimento da

il 

0 general Lucena nao desmen- Pelos traficantes: "Pelo 
que co- os vereadores foram convocados yez constituidai a comissao ira se dos colegas porque muitos deles re- paz no morro. Havera tambeiH ' MM

I tiu que 0 Exercito tenha pronto nhe?o da capacidade de planeja- pelo PT para ajudarem na forma- reunir com 0 Viva Rio para discutir clamam, inclusive, da violencia na uma nova reuniao com os secreta-"
I 11111 mapeamento das favelas do mento do Exercito, e bem possivel gao da comissao. Segundo 0 verea- formas de colaboragao com 0 mo- Cinelandia, onde esta situada a Ca- rios de Justiga e Policias Civil e .
M Rip. "Nao creio que tenhamos que 0 levantamento exista". dor Chico Alencar (PT), 0 objetivo vimento. mara. Militar. ' :-;yr,.v

I 'm

I 
I iBrinquedo 

perigoso Policia 
diz (pie Navega 

pode ^0 

"'ata 

|
M ' T " recebeu denuncia de sete pais j^|||

I 

'ZtSm SSs ter 

sido vitima de atentado "i"'- i*M" I
v.<, HpptCQA i* a 1 ^ 'r. AdrianaCaldas 0 tnillCtUltC FlUllCisCO AlVUrCSC
$ decisao ineaita lormagao deles — 

^ 
pais pail- A policia nao descarta a possibi- |im. f\:, tf ; Martinez. 56 anos. o Chiqumho ib-

m :Tj m decisao inedita, o juiz ram para nao setidentificados lidade de o ex-procurador-geral de :A»sst&V'K" /V), morreu de infarto ontem: ¦
^ ;JU/da ? Vara da Infancia — e de que outro carregamento Justiga Carlos Antonio Navega ter quando soube que seria autuado ¦

da Adolescencia Siro Darlan do mesmo porte esta para che- sido vitima de um atentado na noite cm flagrante por porte de drogas.,%
^ 

'determinou ontem a retengao gar, conforme a guia de impor- de domingo. Ele saia da lcsla de • ¦¦ Prcso por policiais da Divisao dc
'de 408 pistolas de brinquedo de tagao n° 0525-94/000649-6 (D1 anivcrsario da filha do presidente ' nlffrfr1 Wh Roubos e Furtos dc Veiculos Au«-

| jaj- comprimido da marca Smith n° 030623-1). Na agao proposta da Associagao dos Funcionarios do ft. tomotorcs Terrestres (DRFVAT).P^,
S| ¦& Wesson,compenteecarrega- pelo MP, os promotores Ministerio Publico. Joao Carlos • ^ X>jS* 

- ;JBf: de Nitcroi na BR 101. altura du: Ipp
^ dor de balas, cuja liberagao pa- Marcio Mothe Fernandes Paes, quando teve o carro baleado ^ -JP Rio Bonito, com 100 quilos dc
3® ra o importador Fassy Comer- Maria Luiza Ribeiro Cabral por cinco homens durante perscgui- maconha na mala do sen Uno Si
m .cio lmportagao e Exportagao alegam que e por demuis ele- gao pelas ruas da Tijuca. placa GZ 99 b, l-rancisco loi le- w
^ iLtda seria feita ontem pela al- vado o quantitative de atos in- 0 caso, registrado pelo delegado vf x?, vado a delegacia, mas nao chegou
^ 

:fandega do Aeroporto Interna- fracionais praticados por crian- Carlos Augusto Tavares, da I8a DP ^«BM| a prestar depoimento. Ao ser aqsj

p Icional. A mercadoria, chegada ?as e adolescentes, mediante (Praga da Bandeira). foi ontem j, tuado em flagrante pelo delegado Jp'f;
|l Ida Tailandia, via Paraguai, traz emprego de armas de brinque- transferido para a 19J DP (Tijuca). 4 / < i IB Paulo Roberto Silva, comegou a
^ :a'dvertencias sobre perigo em do, especialmente aquelas fa- Na festa estava tambem o procura- \m fl| passar mal e chegou a ser levado
^ '.sbu uso, apesar de ser de brin- bricadas de forma identica as dor-geral de Justiga, Antonio Car- 1 «t ao Hospital Antonio Pedro, onde

jquedo. O manual contem aviso armas verdadeiras". los Biscaia, cujos segurangas troca- pMM , ! % V morrcu. $i'y
j' -para que o usuario nunca mire O juiz nao soube informar ram tiros com os bandidos. / J ' % ¦ Pqj q acaso que levou Francis-
y 

'.item atire contra uma pessoa. quantos menorcs cometem in- Durante o tiroteiro, a dona de >. M- ¦ co a prisao. Os policiais pedirain M&'.
j| ;F|ede tambem que se tenha pena fragoes com uso de armas de casa Jane Soares Pimentel, 35 anos, ^gBHKjC toL... JM. ¦ para que ele parasse o carro para.. 

1';%

;dosanimais. brinquedo, mas lembrou que foi ferida, na sala de sua casa, en- ' 9 uma vistoria de rotina, sem des-
I® | 

' A medida cautelar impetra- estas Smith & Wesson modelo quanto arrumava a mesa de jantar. confiar que um homcm naquela ifM;

^ ; da pelo Ministerio Publico teve M639 sao parecidas com a que Ela mora no apartamento 201 do 5 \ iciade fosse um tralicante. "Con-

sWi :origem em uma representagao o jogador Maradona atingiu predio numero 60 da Rua Valparai- centramos a atencao cm iovens de I®
l . _ 'do ad»ogado JorEe Jga. que umjornalistu na Argentina. ranho ao edificio onde ocorria Rosetma, Navega diz queprejere crer em assallo a 30 „„ porjue c nesla laisa

m "f'l Lemora,. 0 aniversariog 2 ?«esui 
a .naioria doUrafieanfe 

j||;

IH 

...... dois tiros. Um deles bateu no teto £ , 1 • , x,, , r ¦ Uma senhora na entrada de uma Tjxm
da sala e acertou de raspao o brago tado ,acrescentou. anos da filha Canula. Navega loi f-ivel'i nao chama t'into 'i atengao '!

mos'^ms seguni^Snemdmtro de propria 
^ncia. ^jwtorid^cs ntapi^pe^SmTi- 

admUilTo dTetw d^DiwSo^c../ fe

I '''^avlga^ue antecedeu Biscaia e^e n5o Sit ^O^d^oito'La qu^ ; |||

q-r?^' Vg'"P^-' '^enho certo de deque

sa dos estilhagos de vidro - decla- ^'omem aTendendo a telefone°- uma ^toSo'c^SZr uma senhora que prendemos na
rou que hoje se sente como "parte mas 

de amigos, preocupados com o ra Taurus", contou. Mauro podera Praga Sacns Pena, na Tijuca. Ela' 
| V,

I 
d° batalhao de fluminenses" queja incidentc. Na noite de domingo, ele ser chamado a delegacia para aju- vendia maconha e cocaina numii fl; .*¦

!•; i i Apesar dc\ser t^^^^^^^am^^ispant cnumbo de verdade foi vitima de violencia. "Vai chegar havia chegado de Angra dos Reis e dar na elaboragao do retrato falado barraca dc doces , contou o dele-
um dia em que nenhum cidadao do fez uma visita rapida a Paes, que dos bandidos. gado. ! 1

. 
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Exército 
pronto para 

combater crime no Rio

m Ministro só espera um pedido do governador Nilo Batista e a ordem do presidente Itamar para dar apoio à polícia do estade?

iregua no ^

Dona Marta
Depois de uma reunião de quase,/,

três horas com os coordenadores da;-,,
campanha Viva Rio e moradores,
do Morro Dona Marta, o secretá-()i
rio de Polícia Civil, Mário Cova?,-),
decidiu suspender as ações policiais.,
na favela por 20 dias. Os morado^,
res disseram que o clima estava "iftuit
suportável" no morro, onde seis..,
pessoas morreram recentemente^,,
"Ninguém vai morrer de hipertei^.,,
são por causa da polícia", dissei;
Covas, ao saber que alguns mora-"
dores estavam com problemas dé'
saúde.

Mário Covas disse que até mês»;-
mo numa guerra entre traficantes, ;a .
polícia decidirá se fará ou não umaií:
operação no morro. "Se houver ai-j-j
guma denúncia de que estão matenn,,.
do inocentes, a polícia atuará. Esta
concessão não quer dizer que a po-,,,
lícia esteja sendo desmoralizada'^;;,
afirmou o secretário. Segundo unv.
representante da associação de mor
radores e um dos coordenadores do;,
Viva Rio, Itamar Silva, a idéia dq,..-
"cessar fogo" será levada aos trafi-: i
cantes do Dona Marta. Os mora-
dores vão marcar um ato ecumêni-
co pedindo o restabelecimento 

"dá

paz no morro. Haverá tambéiíi'
uma nova reunião com os secreta-"'
rios de Justiça e Polícias Civil ç.
Militar.

O ministro Zoroastro disse que as Forças Armadas não partirão para o confronto direto com traficantes

Vereadores aderem ao Viva Rio

é que a comissão tenha represen-
tantes dos 16 partidos da Casa."Queremos a comissão formali-
zada hoje ou no máximo até o fim
da semana. A situação da violência
diz respeito à cidadania. É preciso
ter segurança com cidadania", disse
Chico Alencar. Segundo ele, uma
vez constituída, a comissão irá se
reunir com o Viva Rio para discutir
formas de colaboração com o mo-
vimento.

Por iniciativa do Partido dos
Trabalhadores (PT), a Câmara
Municipal deverá constituir hoje
uma comissão de vereadores para
participar dos trabalhos desenvol-
vidos pelo Movimento Viva Rio
contra a violência na cidade. Todos
os vereadores foram convocados
pelo PT para ajudarem na forma-
ção da comissão. Segundo o verea-
dor Chico Alencar (PT), o objetivo

Apesar da segurança pública ser
de responsabilidade do estado, Chi-
co Alencar acredita que a comissão
poderá colaborar criando mecanis-
mos legais que ajudem no processo
de combate à violência. O vereador
está otimista em relação à adesão
dos colegas porque muitos deles re-
clamam, inclusive, da violência na
Cinelândia, onde está situada a Cá-
mara.

Infarto mata

traficante

após prisão 
1

O traficante Francisco Alvaresc
Martinez, 56 anos, o Chie/ninho tl<»•
Pó, morreu de infarto ontemt •
quando soube que seria autuado>u
em flagrante por porte de drogasoi,
Preso por policiais da Divisão de1!
Roubos e Furtos de Veículos Au«.
tomotores Terrestres (DRFVAT) '
de Niterói na BR 101, altura du:
Rio Bonito, com 100 quilos de
maconha na mala do seu Uiio
placa GZ 9915, Francisco foi le-
vado à delegacia, mas não chegou
a prestar depoimento. Ao ser arp.
tuado em flagrante pelo delegado
Paulo Roberto Silva, começou a
passar mal e chegou a ser levado
ao Hospital Antônio Pedro, onde
morreu.

Foi o acaso que levou Francis-
co à prisão. Os policiais pediram
para que ele parasse o carro para_
uma vistoria de rotina, sem des-
confiar que um homem naquela
idade fosse um traficante. "Con-
centramos a atenção em jovens de
16 a 30 anos porque é nesta faixa
que está a maioria dos traficantes.
Uma senhora na entrada delunã'
favela não chama tanto a atenção
da polícia quanto um homem",
admitiu o diretor da Divisão de..
Repressão a Entorpecentes
(DRE), Maurilio Moreira.

O delegado afirmou ainda que
a participação de idosos e meno-
res no tráfico é um bom negócio
para despistar a polícia, com tf
agravante de que os menores não
podem ser presos. 

"É difícil sus-
peitar de idosos. Só chegamos a
eles através de denúncias, como
uma senhora que prendemos na"
Praça Saens Pena, na Tijuca. Ela1
vendia maconha e cocaína numii
barraca de doces", contou o dele1-
gado.

Polícia diz 
que 

Navega 
pode

ter sido vítima de atentado
Adriana Caldas

A polícia não descarta a possibi-
lidade de o ex-procurador-geral de
Justiça Carlos Antônio Navega ter
sido vítima de um atentado na noite
dc domingo. Ele saia da festa de
aniversário da filha do presidente
da Associação dos Funcionários do
Ministério Público, João Carlos
Paes, quando teve o carro baleado
por cinco homens durante persegui-
ção pelas ruas da Tijuca.

O caso, registrado pelo delegado
Carlos Augusto Tavares, da 18a DP
(Praça da Bandeira), foi ontem
transferido para a 19a DP (Tijuca).
Na festa estava também o procura-
dor-geral de Justiça, Antônio Car-
los Biscaia, cujos seguranças troca-
ram tiros com os bandidos.

Durante o tiroteiro, a dona de
casa Jane Soares Pimentel, 35 anos,
foi ferida, na sala de sua casa, en-
quanto arrumava a mesa de jantar.
Ela mora no apartamento 201 do
prédio número 60 da Rua Valparaí-
so, vizinho ao edifício onde ocorria

XfestarSüa iaiiela foi atingida-por-
dois tiros. Um deles bateu no teto
da sala e acertou de raspão o braço
direito da dona de casa. "Não te-
mos mais segurança nem dentro de
casa", reclamou Johnson Soares,
irmão de Jane.

Navega, que antecedeu Biscaia
na Procuradoria-Geral de Justiça,
no período de 1988 a 1991, disse
ontem, em seu apartamento em Ni-
terói, que prefere trabalhar com a
hipótese de assalto. Refeito do sus-
to — sofreu apenas alguns arra-
nhòes no braço e no rosto por cau-
sa dos estilhaços de vidro — decla-
rou que hoje se sente como "parte

do batalhão de fluminenses" que já
foi vítima de violência. "Vai chegar
um dia em que nenhum cidadão do

Ao lado da mulher, Roselina, Navega diz que prefere crer em assalto

Rio poderá dizer que não foi assãl-
tado", acrescentou.

"Somos 
prisioneiros em nossa

própria residência. As autoridades
têm que fazer um esforço concen-
trado para que esta violência se
reduza pelo menos a níveis suporta-
veis", apelou ele, que não descarta
o auxílio do Exército no combate á
violência.

O ex-procurador, responsável
pelo início do processo criminal de
formação de quadrilha que culmi-
nou com o pedido de prisão dos 14
maiores bicheiros do país, passou o
dia de ontem atendendo a telefone-
mas de amigos, preocupados com o
incidente. Na noite de domingo, ele
havia chegado de Angra dos Reis e
fez uma visita rápida a Paes, que

Fernando Rabelo
comemorava o aniversário de 2
anos da filha Camila. Navega foi
interceptado por cinco homens em
um Kadett quando ia.embora pela
Rua Barão de Itapagipe. Assim, fu-
giu de marcha á ré e foi perseguido
pelos marginais até a Rua Haddock
Lobo, quando eles desapareceram.

Minutos antes da ação, o instru-
tor de Educação Física Mauro Si-
môes teve a sua moto roubada pelo
mesmo grupo. 

"Tenho certeza de
que era um grupo organizado.
Conversavam entre eles e faziam
tudo com calma. Dois estavam com
uma pistola 380 e uma metralhado-
ra Taurus", contou. Mauro poderá
ser chamado à delegacia para aju-
dar na elaboração do retrato falado
dos bandidos.

i Apesar de ser de plástico, a arma dispara chumbo de verdade

CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SEQUEIROS

Seqüestrado
No dia de seu aniversário, sua Esposa, seus filhos Marcelo e Rodrigo
rlezam para Deus, que é lodo AMOR, o faça retornar o mais breve
possível ao seio de sua família.
I
Temos Fé que as negociações para a sua libertação serão reiniciadas,
pois desejamos Você do nosso LADO.

O AMOR nunca falha, e a VIDA não falhará enquanto houver AMOR.

SUELI, MARCELO e RODRIGO

? Após de: anos de restaura- •

çãó, jbi inaugurada ontem a Ca- i! v'
sa dos Pilões, no Jardim Botâni¦—!

co. Das sete unidades da Real-

Fábrica de Pólvora, construída

em 1808, esta é a única e.xisteiL-.... <

te. /4s outras foram destruídas j
após transferência da fábrica pü-~ ,i
ra Petrópolis. A inauguração te- j
ve a presença dos ministros da ¦

Cultura, Luiz Roberto do Nasci- ;
mento e Silva, e do Exército,

Zeiiildo de Lucena. O público
conhecerá, através de maquetes e

textos, como era produzido o ex-
ü j

plosivo, além de peças como pra-
tos de porcelana e cachimbos de- •

escravos descobertas na casa du- .
rante o trabalho de restauração.

PRESIDENTE

GETÚLIO VARGAS

P 

GUILHERME ARINOS, CELINA VARGAS DO
AMARAL PEIXOTO e EUCLYDES ARANHA NE-
TO convidam parentes e amigos para assistirem à
missa que. no ensejo do 40° aniversário do fale-

.cimento do pranteado Presidente GETÚLIO VAR-
;GAS, e em sua saudosa memória, mandam celebrar
[às 11 horas da manhã do dia 24 de agosto, quarta-
[feira, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Rua
Primeiro de Março.
•Antecipadamente agradecem a solidariedade dos
•que comparecerem.
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m JSTMaWSrXSnEEGWk MarciaKranz/7.n.9o Anunclado: o Brasihat em cur- rrrrsi^ BIS
lilp^Sstt pap' Sao EiEHDH^ v • JHrHHH"~

' 
(l?< iS-' :^S-' 

P^a" ranui P • ' hi

SfSlStfi wtflstao sendo SS1(£ ' {^°^Sj| IS

no'Parana. Ele recebera*o premio ^Sdo^Ude ifapreSntapao^dTsTstema^de 8oIJL .|

teve um acertador de Sao Paulo, fliiHHE^ Alice. h^wIS^De^islMda^K? I ^lf^bA* Bra8,li| 
^S_ 

1 
"S?- '- 

?a lij
ciue oanhara RS 192 025% Ne-  brasiieiros. uepois, cada escola rea- . HrTT^ i#l
que gannara k» we hzara um concurso de redacao so- 1 coiam# —' • .......... ,r. ^ahum apostador acertou as dezenas bre o tema e a melhor sera enviada f\ Ci«ro i,', 

" *feMoWSE& **!»"# t*%
da 'sena 

posterior. A quina vai dis- Cancelada: a vinda ao Brasil Mis. Ela iria se apresentar no ao Rio. Os 26 alunos vencedores 1 -* 
%£"P° <!". s*. p.u.o pp

Itribuir 

aos seus 294 acertadores da solista mezzo-soprano Beatrice Teatro Municipal do Rio, no dia jr50 conhecer as instala$8es da Em- rx- '; 
'^L/ 

:: •• ffl
premio de R$ 1.632,87. Fizeram Urfa Monzon, da Orquestra Sin- 31 de agosto, mas adoeceu e nao bratele a escola recebera como pre- nubiado M ; V'-^l *; ; \r M
quadra 20.435 jogadores, cabendo fonica de Lille, dentro da serie podera embarcar. Sera substitui- mio uma TV colorida e um video- ^ * mTT riorinnftnnii*''' W- 1
a cada um R$ 23,45. Dell'Arte Concertos Internacio- da pela grega Markella Hatziano. cassete. Nubiado Lq, • ' 

|| |||j

%S Oonvidadai a conhecer a Coo- ^fBVnTTiTTirTS^HIIH^HIIHHI Programado: a apresentapao I**"0""* Sfe&j Wm'; M
perativa das Costureiras da Rod- do Uakti, um dos principals quar- | w coin' 

° ' V*»' . ... pfti
pill nha (Coopa-Roca), a cantora Dia- •—PF—' DO BRASIL, no inicio dos anos tetos de musica instrumental da 11771,1 «huw«« I Nom
KjM na tloss, que vem ao Rio para No dia 3, naCasadosContos, 60. atualidade, no encerramento do ci- | iMWPf t % r\. i|"v' Bl

inaugura^So do Metropolitan, dia em Ouro Preto, havera a abertura • A escritora Neide Archanjo es- clo Mtmcam mven^ao, no CCBB, QQ9HHHHHHH \ 1^/ S- ' msas
'•.M 2. As roupas da Coopa-Roca estSo da exposi<$o do escultor AmOcar tara hoje no estande da Maltese, dia30, as 12n30e 18h30. Oscriado- u |>.i 

"i
fazendo tanto sucesso que Marie de Castro, como artista grafico. na Bienal de Sao Paulo, autogra- res do Uakti sao Marco Antonio / ^ J , • ••>• mm

* . *M Rucki, do Instituto Ber^ot de Paris, mostra marca os 25 anos de cria- fando Tudo i sempre agora. Guimaraes, Paulo Sergio dos San- : vaiodo Parafbn / r'' " "'jT ' y '
¦:-'M fioou interessada em leva-las para ?;-,o da Funda?ao de Arte de Ouro • 0 mercado de trabalho na area tos, Artur Andres Ribeiro e Dkio de . Regiao
SM Franpa. No dia 31, havera um des- Preto e da Universidade Federal de informatica no proximo mile- Souza Ramos. No dia seguinte ao sorrana  1^:1
^ file das roupas recicladas da coope- de Ouro Preto. Estara em desta- nio e o tema da palestra do pro- espetaculo, os integrantes do Uakti .\^% ' 1!" W&i\

rativa no evento Tendencias 95, no que o trabalho de Amilcar na re- fessor Celso Niskier no Colegio fazem um workshop no mesmo lo- vsl ,eo«*ed» % Baixadonfeloa -
Rio Design Center. formulagao grafica do JORNAL Sao Bento, quarta-feira, as 9h. cal, das 14h30 as 17h. *'' ' "r 

KPl

.lantoui , Confirmadat a vinda ao Bra- RicardoMaita/1.5.92 Selaclonado: para participar L , , .
»£||p iomingo, na sil do professor alemao Arnold ' da final do IV Internacional Video l^|
rHlpf easa da 1516- Pier, para participar do 2° Con- Competition Tam Tarn 1994, na ^ dia comepa com muito sol. mas 0 tempo pode mudar & noite. segundo o- ' %.:-

m S0f? R08a JS/*! gresso Brasileiro de Cirurgia Vi- JH|H| cidade de Pisa, Italia, 0 clipe Em 92. , I"
^ Maria Dias £ %' &< deoendoscopica, de 7 a 10 de se- ' m ' do grupo Kid Abelha. 0 produtor, tura pode cair um pouco, variando de 8 a 25 graus nas serras, de 12 a 28 graus

t'° cineasta V ^ tembro, no Hotel Nacional. wBtg . "¦¦¦ Joao Ellas, e o diretor, Flavio Col- na 5e9lf° d04s LaQ0S 6 de 14 a ^.° grausi na caP,tal- 08 ventos ficam de •
ffaffiti W r* i • i . -i quadrante norte, com posslveis rajadas ocasionais. A taxa de umidade relatlva i

JullO Bressa- ^ Recordista lnundial em Cirurgias kcr, tambeni foram convidados pa- doar, queontemficouabaixode50%,podechegara80%.Paraasproximas48 :
ne, 0 cineasta m J& 

' 
de apendice — ja realizou duas Slffik ra debates com outros cineastas fi- horas, a tenddncia 6 de que volte a predominar c6u parcialmente nubiado. -» ^

italiano Mi- mil —. ele fara uma operagao no gHL nalistas. 0 clipe apresenta cenas - >

chelftneelo Hospital dos Servidores ensinan- |^|S| eroticas de Paula Toller com o ator
?>-^l i •„»! do modernas tecnicas que evitam Marcos Winter.Antonioni 0 cortc no paciente A cirurgia ¦HKi IPWBfctak. nasceme oehiiwin ^

I?4eI 
'r°!? 

V"a \ «nK sera mostrada .10 vivo, atraves de Aeartada: a participatfo . A SsS'
gp. \ ll lelao, para mil especialistas. do axofonista Lto Gandel- 

JSSd"d2™'SS! 4 S™™™ | B

tonlord° Estavam la: Neville d'AI- ^STaMdo A?I 5^"*^ ;||
meida, Caetano Veloso e Paula Escolhido: Francisco Carlos auiteto. Antes de se formar Jagger, ex-mulher de Mick Jagger,
Lavigne, entre outros. No menu, Ferreira, brago direito do estilista musico na Universidade de do grupo Rolling Stones, e ativista I 1 [H| i
moqueca de peixe com pirao e, co- americano Oscar de la Renta, pa- Berkley atuou como fotocra- de direitos humanos. Ela afirmou
mo sobremesa, torta de morango. ra assinar as roupas que a top f0 em revjstas do Rio e ea- j® e"|^sta a te'ev'sao dos Esta- choia Minguanie I 7^H^HB^|H|HkJ 1

PM O convidado presenteou a anfitria model internacional Tatjana Pa- nhou Viirios pr6mios d?s ,Unidos. <jue sua candidature zi/aazas 29/8as/9 1 1^
com uma caixa de bombons Baccio titz desfilara na passarela armada aoresentar suas fotos ele da- n5° ® u.ma hiP6tese a ser descartada IU| FBBS| • 

\
Periiggina, rapidamente degustados no MAM cm 27 de setembro, du- || uma canja 

se sei^v,ir Para mudar a situa?ao de

W . STAHL SALES LAG0EIR0 4» MICHEL DOMINGOS i iiSudeate podo delxar o tempo nubiado em algumas Sreas do sao

W§ Tip (MISSA DE 30 DIAS) ¦ Seus am gos convidam para a missa que farao realizar ibsmk. A 
no"e' 

1 ¦

I Maria Of§lia, Maria Clara, Raul, Rita, Ana, Lufsa e Jose Carlos em intengao de sua alma. Dia 24 de agosto quarta-feira as S&9M. l.$m  ¦  IP! ! 0$
¦ SDsseklnd. Maria do Socorro, Qabrlela, Flavla, Maoel e Rlcardo 19hs. na Igreja da Ressurrei9ao, na Rua Francisco Otaviano ' i^l

Convidam' para a Mlrea do seu querldo pai, avo e sogro, que sera (Copacabana). ,9:i|

VMM realizada amanhS 41 f«lra dia 24 d* Agosto da 1984 ia 0:00 horas na ——————
^Igreja da RessureifSo Rua Francisco Otaviano, 99 - Copacabana. *»*¦¦¦ m0» M. A ^ I 11 I ¦¦ IM '

 SAUL ISAAC CHUEKE arwrra ¦nHBBW'' ¦ 
1j——claro a parcialmente nubia- fflfPS

|i RAUL AUGUSTO BRASIL A FORTUN^'e^'lY, ISAAC, SIMONE e AN- ;

m i Helena M.H. Br»« G^. A^* '|9n 
| It marSes, Adriana B. Guimaraes, Raul B. Guimaraes fniB»imontr» nn Hia 1 Q/flft p rnnvirlam nara rprimo- intervaiosde4a6segundos. mk&

kPv! I rauspnte^ Maria Jose Ana Celina Amaral Peixoto seu falecimento no dia 1 y/U» e conviaam para corimo a visiwiidade variation ¦ ».
™g_-' Edith Vargas convidam para Missa de 7° Dia de seu niaj religiosa (Mishmara).|ia. 2,4, 4^-feira. ftsj 9 fes, M' 

pai, sogHramlgo^" pTmicrra eel^bfa^^s^o^dia^^S^^-fei- no templo Beth-El. Barata Ribeiro,  
\ -J Pra. as 19 horas na capela da Paroquia da Ressurreigaora---- n, —; w*. '* ¦'

Rua Francisco Otaviano 99, Copacabana. r\D I IIITT ^1 A IIHIA D A CCOC DEIYrtTO  ,itoral en,re 0 Ri0 Qrande d0 Nor,e 6 a Bahla-No cemro-oeste, v&[;:
^mtmi UK, LwIm iCIAw I Vr predomina c6u claro, com forma?flo de n6voa seca & tardo. Tempo- I

aa r\i ¦jUUUSHHHI raturas: 2° a 27° Sul; 11° a 34° Sudeste; 12° a 37° Centro-Oeate; 13° a i fa -'
mmmMISSA DE 30 DIAS Mangaratlba   38° Nordeste; e 18° a 36° Norte.

Propria
¦ ¦ ¦ rn a ^ A n ^.11 J. Luiz Peixoto e Olga. Rosa e Claudinha. Maria Elisa e Jose Carlos. mm i
CI I A MX i MX PC I. J l\l Monaliza. Geovana. Paulo eTania. Bruno. Renata, Pedro Fernando Oft* ^SSStJ!XA chw# IM"nl" i
El ¦¦ ¦ Mm ¦¦ MmI II 1 ml Norma. Luiz Felipe, Fernanda. Jos6 Geraldo e Rosangela> Ricardo PwoVeiho claro 34 21 Maccj6 nuWchuyas a 19
at M* nnrorlooQ q o r\ I i rl a r i p rl a H Judson Luiz. pai, mae, esposa, filha, irmaos e sobrinhos agra- RioBranco ciaro 32 18 Aracaju nub/chuvas 29 21 1

mm A Familia Lazaroni agradece a SO Idarieaaae decern as manifestatfes recebidas e convidam para a MISSA DE 30 ssoconraio fie  ^ 
• |; v;

dos amigos por ocasiao do seu falecimento e DIAS a se tealizar hoje, as 17:15. na Capela do Col6gio Institute won Wfii  nub/chuvas »"i ol™ F'tt 1 ii?
Ifi convida para a Missa de 7° Dia a celebrar hoje, Abel, na Rua Roberto da Silveira, 29, Icaral, Niter6i.   SSES campoGtandopar/nubiaiio 33 ; m
Mm as 19:30 horas, na Igreja Nossa Senhora de  ii rL  MacapS par,-ad0 R 23 « m'Atf »->• r\r- 1 X /4a Pnv/!on ...... Palmas claro 36 19 Brasilia claro 28 .

iP 
F^tmia. Bairro 25 de Aposto - Duque de Caxias. PAULO 

ROCHA, O.S.B. girSIIIili »=5=3. 
||ISff/'SXk mm m  Terosina par/nublado 36 18 Viloria par/nublado 27 19 1

"TT" (Abade do Mosteiro de S. Bento de Salvador) I ..!...L..?.  Fortaleza nubiado 33 21 Silo Paulo par/nublado 27 13 •
mm ocDcrrA DACDiruc\/ci^Y -m  ei=jj =:i:i? : m

IVCDC^Wr\ DMwIxlvnCV^IX I ji Unidos na esperanca da Ressurreicao, oblatos --i—  joaopessoa nub/chuvas 30 21 Fiorian6poiis nub/chuvas 22 12 j ^ +X

A BRUNO, ELIANE, SILVIA e famtlia T do Mosteiro do Rio e amigos de D. Paulo ^
1A1 comunicam o falecimento de sua I comunicam seu falecimento em Salvador, dia — ¦¦¦• ^

2LAquerida e inesquecivel esposa 15 de agosto, e convidam para a Missa que em sua. CWlde m
'&k$. V mae. O sepultamento sera HOJE, intencao sera celebrada quarta-feira, dia 24 as 11.30 esxfis ate Tv 

**«> El Ut-

as 14:00 horas no Cemiterio Israelita do na igreja abacial do Mosteiro de S. Bento do «»» 5_i _»„» ^

Wtm Caiu Dispensa-se o envio de flores. Rio de Janeiro, Rua D. Gerardo, 68.  —— I**™ <*» 3122 SsasSS LJ .«
iff;.;*! !\l —————————¦ Beftlm fa 23 32 Moscoti chuvas 13 11 -
sESKiSa Font® FundafSo Estadual tfo Wcio •;  «——————. AmbimlefloMmde 19IBI94) Biu»el» mWado 22 13 fiSfiSSLJ® SJS "

||^ TABELA DE PRE^OS PARA PAULO MARCI0 FREITAS SAMPAI0 DE LACERDA I BEB s!lBi=l lESllil 
¦ 
I

5«SSR4 AVISOS REUGIOSOS E FUNEBRES ,M,„. oflo nio\ Dutra(BKHS) Fianhhlrt C|ara 25 15 Santiago claro 16 01 ,j-r»

H 
s- 

rv (Mtesa 
30® Dia) tSSSSSISS =S^r-Ti ;is~a. Es"®

|l| mm m «*im mim _J i- Sua esposa e filhos agradecem as manlfesta?6es de carinho e solidarie- -«-» jl i| «"!

md 5.1 „ j„—03,39 87J1 M dade demmstradas por ocasiao do faleoimento do nosso inesquecivel &

£¦}¦!$} 5^1 cm 4cm 84,52 116,28 | PAULO MARCIO e convidam para a missa que sera realizada em intenQao Moo dupla no Km 51. Falxa da LosAngeles nuDlado 29 20 Viona SSSi. ffii
5,1cm 5 cm 105,65 145,35 || de sua alma AMANHA, dia 24 de agosto &s 19:00h na Igreja Santa Mdnica « cta'° aCi kssEj^ » m

10,7 cm 3 cm 126,78 174,42 a Rua Atanlfn Hp Paiva C07 . leblon I faixas da diroita o da esquerda
$03 10,7 cm 4 cm 169,04 232,56 | a nUa MiaUITO ue raiva, | 

| Glternadame„,e enue 0 Km 91 I '• i*;' 
~

&S»a 10,7 cm 5 cm 211,30 290,70 p—————————————————1  gateao Tempo bom. W>voapclamaah». , pi!>'?**»'?} 107cm 6cm 25356 3-18,84 Rlo-l»rHo.<m 101> Santos Dumont Tempo bom Ndvoa pola mantis. . ;uu" _ _ _ _ ^ m rnrn^ H mm ABB BBA Trechoa am obras do Km 14 ao B«5
typjA 10,7 cm 7 cm 295,82 -106,98 I A |L I ^ A n A DC|^|TC if I ICr Km 20 e do Km 65 ao Km 76. Cumbica(SP), jBB
Mam 10,7 cm 8 cm 338,08 465,12 f III II HI! 1 H P II K PR| | P KUUIIIwUCj oesvio «a ^ ~ ^»Meja con9onhasisp). 2raMJ6sSi«^ ll

163 cm 4 cm 253,56 348,84 ¦ AcoLmento mierdiiado i»s viracopJ^ J»!!!E!>te.!te.B*.a^,,; k|'•-^4 16,3 cm 5 cm 316,95 436,05 MISSA DE 7° DIA Kms 32.44.52. b9 a 64. MSqui- Confins (BHJ . , . TcmRo.boni; VtaMdade boa.. * M
16,3 cm 6 cm 380,34 523,26 Tempo bom Vnbllldada boa > .
163cm 7cm 443,73 610,47 , ROSAMARIA e NELSON. VERA e AUGUSTO. MARIA LUCIA e LEO. JULIO, r"™ ! ;g
kmabtormatos,consulte-nos GUSTAVO, filhos, nora, neta, irmao e sobrinhos agradecem as manifestacoes de I  Recife *ar/nLblado. Yi^ibjjjdado*boa; t585"4540/585"4326/589"9922 I carinho recebidas por ocasiao do falecimento de sua querida YOLANDA e —- ; r^-

doiIiingo:altiocm2^07r$ocm ' convidam para Missa de 7° Dia a ser realizada, amanha, dia 24, as 18.00hs na Ri0-T.r«.6poii.(BRii8) ™j™~
jorxm. do brasil Igreja de Santa Margarida Maria. Rua Frei Solano. 23 — Lagoa. ' 

\:S0%?$ pi*5* — -—I
>,'S

¦mm m

Wmi SI

RESULTADO DA SENA

íyiARCADAS

AMERICA DO SUL

MARES

ONDAS

PRAIAS

CAPITAIS

AEROPORTOS

CIDADE terça-feira, 23/8/94 • 1T—JORNAL DO BRASIL

REGISTRO

Anunciado: o Brasilsat em cur-
so, um dos maiores projetos educa-
tivos do país, desenvolvido pela
Embratel com o objetivo de divul-
gar o avanço tecnológico das tele-
comunicações no pais. A promoção
atingirá mais de três milhões de
estudantes de todas as capitais. Os
colégios estão sendo procurados
pelo organizador, a UPG Eventos,
pois de setembro a dezembro será
feita a apresentação do sistema de
comunicação através de satélites
brasileiros. Depois, cada escola rea-
lizará um concurso de redação so-
bre o tema e a melhor será enviada
ao Rio. Os 26 alunos vencedores
irão conhecer as instalações da Em-
bratel e a escola receberá como prê-
mio uma TV colorida e um video-
cassete.

Mareia Kranz/7.11.90 Viajou: ontem
para São Paulo
dirigindo um su-
percarro impor-
tado que com-
prou semana
passada, a canto-
ra Gal Costa (fo-
to), Ela estréia
quinta-feira, no
Palace, o show O
sorriso do gato de
Alice.

Macapá

Fortaleza • * §§
f Tero,ln«* Natal •Joêo Peisoa*Recife«4 \ Maceióe

Aracajú *'
Aeortou: as dezenas da sena
principal do concurso 335 um apos-
tador da cidade de Campo Largo,
no Paraná. Ele receberá o prêmio
de R$ 576.076,08. A sena anterior
teve um acertador de São Paulo,
que ganhará R$ 192.025,36. Ne-
nhtím apostador acertou as dezenas
da 'sena 

posterior. A quina vai dis-
tribuir aos seus 294 acertadores o
prêmio de R$ 1.632,87. Fizeram a
quadra 20.435 jogadores, cabendo
a cada um R$ 23,45.

Pa(mas
Salvador

Cuiabá Brasília

Goi&nia
Claro Campo Gcaindo

mm j£iMLCancelada: a vinda ao Brasil iim Ela iria se apresentar no
da solista mezzo-soprano Beatrice Teatro Municipal do Rio, no dia
Uria Monion, da Orquestra Sin- 31 de agosto, mas adoeceu e não
fônica de Lille, dentro da série poderá embarcar. Será substitui-
Dell'Arte Concertos Internado- da pela grega Markella Hatziano.

Claro a
nublado Curitibav IsJ IJJ

Fiorlanòpoll

Chuvas
ocasionai*

Programada: a apresentação
do Uakti, um dos principais quar-
tetos de música instrumental da
atualidade, no encerramento do ci-
cio Música de Invenção, no CCBB,
dia 30, às 12h30 e 18h30. Os criado-
res do Uakti são Marco Antônio
Guimarães, Paulo Sérgio dos San-
tos, Artur Andrés Ribeiro e Décio de
Souza Ramos. No dia seguinte ao
espetáculo, os integrantes do Uakti
fazem um workshop. no mesmo lo-
cal, das 14h30 às 17h.

Convidada: a conhecer a Coo-
perativa das Costureiras da Roci-
nha (Coopa-Roca), a cantora Dia-
na Ross, que vem ao Rio para a
inauguração do Metropolitan, dia
2. As roupas da Coopa-Roca estão
fazendo tanto sucesso que Marie
Rucki, do Instituto Berçot de Paris,
ficou interessada em levá-las para a
França. No dia 31, haverá um des-
file das roupas recicladas da coope-
rativa no evento Tendências 95, no
Rio Design Center.

Arquivo
Jantou:
domingo, na
casa da íiló-
sofa Rosa
Maria Dias *
do cineasta ^ ^
Júlio Bressa- /
ne, o cineasta , gk
italiano Mi-
ehelângelo
Antonioni V
(foto) e sua JpW'
mulher, Enri- \ v f
ea Fico An- 

"v

tonioni. Estavam lá: Neville d'Al-
meida, Caetano Veloso e Paula
Lavigne, entre outros, No menu,
moqueca de peixe com pirão e, co-
mo sobremesa, torta de morango.
O convidado presenteou a anfitriã
com uma caixa de bombons Baccio
Peruggina, rapidamente degustados
numa sessão de vídeos.

DO BRASIL, no início dos anos
60.

A escritora Neide Archanjo es-
tará hoje no estande da Maltese,
na Bienal de São Paulo, autogra-
fando Tudo è sempre agora.

O mercado de trabalho na área
de informática no próximo milè-
nio é o tema da palestra do pro-
fessor Celso Niskier no Colégio
São Bento, quarta-feira, às 9h.

Norto
No dia 3, na Casa dos Contos,

em Ouro Preto, haverá a abertura
da exposição do escultor Amilcar
de Castro, como artista gráfico. A
mostra marca os 25 anos de cria-
çào da Fundação de Arte de Ouro
Preto e da Universidade Federal
de Ouro Preto. Estará em desta-
que o trabalho de Amilcar na re-
formulação gráfica do JORNAL

Valo do Paraiba
: Região
\ serrana

(Baixada Baixada litorâneafiuminonso v

Confirmada: a vinda ao Bra-
sil do professor alemão Arnoid
Pier, para participar do 2o Con-
gresso Brasileiro de Cirurgia Vi-
deoendoscópica, de 7 a 10 de se-
tembro, no Hotel Nacional.
Recordista mundial em cirurgias
de apêndice — já realizou duas
mil —, ele fará uma operação no
Hospital dos Servidores ensinan-
do modernas técnicas que evitam
o corte no paciente. A cirurgia
será mostrada ao vivo, através de
telão, para mil especialistas.

Seloclonado: para participar
da final do IV Internacional Video
Competition Tam Tam 1994, na
cidade de Pisa, Itália, o clipe Em 92,
do grupo Kid Abelha. O produtor,
João Elias, e o diretor, Flávio Col-
ker, também foram convidados pa-
ra debates com outros cineastas fi-
nalistas. O clipe apresenta cenas
eróticas de Paula Toller com o ator
Marcos Winter.

Ricardo Malta/1.6.92 Litoral sul

O 
dia começa com muito sol, mas o tempo pode mudar à noite. Segundo o
INMET, a (rente fria que está no sul do pais deve chegar hoje no litoral do

Sudeste, provocando aumento de nebulosidade e chuvas isoladas. A tempera-
tura pode cair um pouco, variando de 8 a 25 graus nas serras, de 12 a 2B graus
na Região dos Lagos e de 14 a 30 graus na capital. Os ventos ficam de
quadrante norte, com possíveis rajadas ocasionais. A taxa de umidade relativa
do ar, que ontem ficou abaixo de 60%, pode chegar a 80%. Para as próximas 48
horas, a tendência é de que volte a predominar céu parcialmente nublado.

oahllmln
17h39mln

nascente

Acertada: a participação
do saxofonista Léo Gandel-
man no projeto Foto in Cena,
quinta-feira, na Casa do Ar-
quiteto. Antes de se formar
músico na Universidade de
Berkley, atuou como fotógra-
fo em revistas do Rio e ga-
nhou vários prêmios. Ao
apresentar suas fotos, ele da-
rá uma canja.

Comentou: que não descarta a
possibilidade de se candidatar à
presidência da Nicarágua, Bianca
Jagger, ex-mulher de Mick Jagger,
do grupo Rolling Stones, e ativista
de direitos humanos. Ela afirmou
em entrevista à televisão dos Esta-
dos Unidos que sua candidatura
não é uma hipótese a ser descartada
se servir para mudar a situação de
seu país.

19h45mln
07h53mln

nascente
poente

Escolhido: Francisco Carlos
Ferreira, braço direito do estilista
americano Oscar de la Renta, pa-
ra assinar as roupas que a top
model internacional Tatjana Pa-
titz desfilará na passarela armada
no MAM em 27 de setembro, du-
rante o Prêmio Rio Sul de Moda.

Cheia Minguante
21/8 a 29/8 29/8 a 5/9

Nova Crescente
S/9 a 12/9 12/9 a 19/9

Fonta: Observatório
Nacional

STAHL SALES LAGOEIRO
Meteosat - 21 h (21/8) A (rente Iria que eBtá no Sul do paisainda deve provocar chuvas esparsas hoje em Santa Catarina e no iParaná. Durante o dia, o deslocamento deste sistema para o<>Sudeste podo deixar o tempo nublado em algumas áreas do Sâo"Paulo e do Rio de Janeiro, com possibilidade do chuvas A noite.Pode chover também no lim do dia em Minas Gerais.Slp (MISSA DE 30 DIAS)

¦ Maria Ofélia, Maria Clara, Raul, Rita, Ana, Luísa e José Carlos
I Süsseklnd. Maria do Socorro, Qabrieia, Fiávia, Maoei e Ricardo

De Agostlni Lagoeiro.
Convidam para a Missa do seu querido pai, avô e sogro, que sera'
realizada amanhã 4* feira dia 24 d* Agosto da 1904 às 0:00 horas na
Igreja da Ressureição Rua Francisco Otaviano, 99 - Copacabana.

¦ Seus amigos convidam para a missa que farão realizar
em intenção de sua alma. Dia 24 de agosto quarta-feira às
19hs. na Igreja da Ressurreição, na Rua Francisco Otaviano
(Copacabana).

03h07mln
15h38mln

baixamar
10h11mln
22h19mln

SAUL ISAAC CHUEKE

(FALECIMENTO)

A previsão para hoje na orla
marítima do Rio é de céu
claro a parcialmente nubla-do, com nóvoa úmida ao
amanhecer. Os ventos pas-sam de nordeste a noroeste,
com velocidade de 10 a 15
nús. Mar de nordeste com
ondas de 1 m a 1,6 m, em
Intervalos de 4 a 6 segundos.
A visibilidade varia de 4 km a
10 km pela manhã, passando
para 20 km a partir da tarde.Em Niterói, a temperatura da
água permanece em torno
de 21 graus.

H

¦ RAUL AUGUSTO BRASIL Yy FORTUNÊE, EMILY, ISAAC, SIMONE e AN-
A A DRÉ, EMILIA, ESTHER, IVETTE. esposa, filhos

V e genro, irmãs e demais familiares,comunicam
seu falecimento no dia 1 9/08 e convidam para cerimô-
nia religiosa (Mishmará), dia 24, 4a-feira, às 1 9 horas,
no templo Beth-EI, na Rua Barata Ribeiro, 489.

t 

Helena Maria Brasil Guimarães. Pedro Augusto Gui-
marães, Adriana B. Guimarães, Raul B. Guimarães
(ausente), Maria José, Ana, Celina Amaral Peixoto,
Edith Vargas convidam para Missa de 7o Dia de seu

pai, sogro, ám7nõ~ã"prÍTrrcrra-e&lebm=saxLO dia 23. 3-Mei-
ra. às 19 horas na capela da Paróquia da lessurreiÇSü^r
Rua Francisco Otaviano 99, Copacabana.

Meteosat - ISh (22/8) O tempo fica parcialmente nublado
com chuvas Isoladas no Amazonas, Pará, AmapA, Roraimu e no
litoral entre o Rio Grande do Norte e a Bahia. No Centro-Oeste,
predomina cóu claro, com formação de nóvoa seca á tardo. Tempo-
raturaB: 2o a 27° Sul; 11o a 34° Sudeste; 12° a 37° Centro-Oeste; 13° a
38° Nordeste; e 18° a 36° Norto.

DR. LUIZ CLÁUDIO PASSOS PEIXOTO
MISSA DE 30 DIAS Mangaratiba

Grumari

ELIAS LAZARONI

9 Luiz Peixoto e Olga. Rosa e Claudinha. Maria Elisa e José Carlos,"í" Monaliza. Geovana. Paulo eTania. Bruno. Renata, Pedro Fernando e
| Norma. Luiz Felipe, Fernanda. José Geraldo e Rosângela, Ricardo e' Judson Luiz, pai, mãe. esposa, filha, irmãos e sobrinhos agra-

decem as manifestações recebidas e convidam para a MISSA DE 30
DIAS a se realizar hoje, às 17:15, ria Capela do Colégio Instituto
Abel, ria Rua Roberto da Silveira, 29, Icarai, Niterói.

Recroio Cidade Condições maxmin
Maceió nub/chuvas 29 19Porto Velho claroImprópria

A Família Lazaroni agradece a solidariedade
dos amigos por ocasião do seu falecimento e

convida para a Missa de 7o Dia a celebrar hoje,

às 19:30 horas, na Igreja Nossa Senhora de

Fátima, Bairro 25 de Agosto - Duque de Caxias.

Rio Branco claro nub/chuvas 29 21Imprópria
Imprópria
Própria
Própria

SàoConrado
LeDlon
Ipanema
Copacabana

Manaus nub/chuvas 34 22
Boa Vista nub/chuvas 31 23
Belém par/nublado 33 22
Macapá par/nublado 34 23
Palmas claro 36 19
S5o Luis claro _
Terosina par/nublado 36 18
Fortaleza nublado 33 21
Natal nub/chuvas 30 21
Joào Pessoa nub/chuvas 30 21
Recife nub/chuvas 29 25

Salvador nub/chuvas 28 21

Campo Grande par/nublado 33 18
Goiânia claro 33 12.
Brasília claro 28 _ 13y
Belo Horizonto par/nublado 21 14.
Vitória par/nublado 27 19
São Paulo par/nublado 27 13
Curitiba nub/chuvas 23 10
Florianópolis nub/chuvas 22 12
Porto Alegre nublado  17 10

Imprópria
Imprópria
Própria
Própria
Própria
Própria
Própria
Própria
Imprópria

DOM PAULO ROCHA, O.S.B.

(Abade do Mosteiro de S. Bento de Salvador)

4» Unidos na esperança da Ressurreição, oblatos
T do Mosteiro do Rio e amigos de D. Paulo

1 comunicam seu falecimento em Salvador, dia
15 de agosto, e convidam para a Missa que em sua
intenção será celebrada quarta-feira, dia 24, às 11:30
na igreja abacial do Mosteiro de S. Bento do
Rio de Janeiro, Rua D. Gerardo, 68.

Piratininga
Itaipu
Itacoatiara
MaricáREBECCA BAGRICHEVSKY

a BRUNO, ELIANE, SILVIA e família
comunicam o falecimento de sua

A Â querida e inesquecível esposa e
V mãe. O sepultamento será HOJE,

às 14:00 horas no Cemitério Israelita do
Caju. Dispensa-se o envio de flores.

Jaconò
Araruama Cidade Condições nwmln

México nublado 25 12
Miami nublado 32 26

Cidade Condições max min
Amsterdã nublado 22 ^17
Atenas claro 38 22

Cabo Frio
Arraial do Cabo

Montevidéu claroBarcelona claroRio das Ostras chuvasMoscouFonte: Fundaçào Estadual do Meio
Ambiente (Boletim de 1918194) Nova Iorque daro 29 20

Paris nublado 27 21
Roma daro 30 20

Bruxelas nublado
Buenos Aires nublado
Chicago claro
Frankfurt claro
Johanesburgo daro
Lima nublado

PAULO MÁRCIO FREITAS SAMPAIO DE LACERDA

(Missa 30» Dia)

Sua esposa e filhos agradecem as manifestações de carinho e solidarie-
dade demonstradas por ocasião do falecimento do nosso inesquecível
PAULO MÁRCIO e convidam para a missa que será realizada em intenção
de sua alma AMANHÃ, dia 24 de agosto às 19:00h na Igreja Santa Mônica
à Rua Ataulfo de Paiva, 527 - Leblon.

TABELA DE PREÇOS PARA
AVISOS REUGIOSOSE FÚNEBRES Presidente Dutra (BR 116)

Operação Tapa-buraco do Km
163 ao Km 208 (RJ-SP). Acosta-
monto interditado no Km 298
(SP;RJ).
Rio - Juiz de Fora (BR 040)
Meio 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
faixas da diroita e da esquerda
alternadamente entre o Km 91

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. Moia
pista no Km 52 (RJ-Santos).
Acostamento interditado nos
Kms 32, 44, 52, 59 e 64. MSqui-
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.
Rk> - Campos (BR 101)
Trânsito normal.

Sào Francisco ciara
Sydney nublado
Tóquio nubladoLARGURA ALTURA DIAS UTBS DOMINGOS Lisboa

nublado63,39
84,52
105,65
126,78
169,04
211,30
253,56
295,82
338,08
253,56
316,95
380,34
443,73

Londres nublado
nubladoLos Angeles nublado 29 20

Madri claro 33 22 Washington nublado

Tempo bom. ftóvoa pela manhã.

Tempo'few.fN6yoa pela nwnhfl.
Tempo bom. Névoa pela manhã.
Tempo bom. .Névoa.peja manhã
Tc m po bo m .Vi s i bil i d a d o boa
Tempo bom Visibilidade boa.
Par/nublado.^^
T.?.r[lP9.^!!]:.y.l^!^!!ií!.^.®!?í?®.
Par/n ublado VisIbjI idado boa.
Par/nublado._ yisibijjdade boa.
Tempo bom.; Névoa.peja^nhã-,,.
Tempo nublado. _ Chuvas oc^oriais.

Galeão
SantosDumpnt.
Çumbica (SP)
Congonhas(SP)
Virac0P08(SP)
Confins (BH)
Brasília
Manaus
Fortaleza
Recife

MISSA DE 7° DIA

tROSAMARIA 

e NELSON. VERA e AUGUSTO. MARIA LÚCIA e LÉO. JÚLIO,
GUSTAVO, filhos, nora, neta, irmão e sobrinhos agradecem as manifestações de
carinho recebidas por ocasião do falecimento de sua querida YOLANDA e
convidam para Missa de 7o Dia a ser realizada, amanhã, dia 24, às 18:00hs na

Igreja de Santa Margarida Maria. Rua Frei Solano, 23— Lagoa.

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS
585-4540/ 585-4326/ 589-9922 Salvador

DIA ÚTIL: alé 10 cm 21.13 RS o cm
DOMINGO: alé 10 cm 29,07 R$ o cm

JORNAL DO BRASIL
Rio - Terctópoll» (BR 110)
T rânsito normal.
Fonte: DNERI DER.

Porto Alegre
Fonte: Tasa

EMI
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ll^.cocKPtT l| COI oculta doping na Oliininada |

|x ¦ BBC denuncia 10 anos depois desaparecimento de 9 casos positivos em Los Angeles IK

urn®0' 
C^Itei- COm°*™!t soais para as equipes de pon- 5 de setembro, nos 200m //was demitido por tentar reabrir urn assunto que |v --

V.xS Williams pesquisouocontrato r . 7, £ ... os dmgentes preferem esquecer.
<k"A de Schumacher com a Benet- j„j« mndnir n «ph -m-r • • • 0 escandalo nao teria acontecido se C'. j
E«$J ton ate descobrir que se a dades para concluir o seu TkJ a * *__ * * >-» ~ f-,,, COI tivesse atendido o pedido dos organiza-
1$| equipe das cores unidas rece- contrato. Carcasci competiu fltflCflO 

1H1C13. OS tTCIHOS dores, que nao queriam controle antidoping, fejj
$Si ber um punicao severa da FIA dols anos com relatlV0 suces' 1 uuvmm « vyui\jkj Dizjam 

qug Q cust0 dos testes serja mdt0 j^j
|® pelas trapacas no reabasteci- so na 5 

3.000 japonesa e esta alto e que o doping nao era tao comum a'

H Jnento, o piloto alemao podera tentando^ocupar a eventual MimJUnl 
Ja ponto 

de justificar a monopoliza5ao de uttii J: 
ggg

|J ser liberado para trabalhar em vagade Rubinhona Jordan QOfa 
Q |lT|l1I1filfl I Q.0 liOIllR laboratono 

so para^u controle. A idem To.
#lf$ nntm pnninp Parere mie em 1995. Ele nao tem interes- VT lixuuuiMi rechada pelo COI. Mesmo assim, dois dias fed
Hil §& , «JL rt5„j se em ver a transferencia de antes do final dos Jogos os cientistas do \WA'i

Frank Wilhams nao foi o - 
Barrjchello para Ferrari ou A equipe brasileira de nata- vre. No dia 6, Andre Teixeira e Andre Teixeira e Eduardo Pic- laboratorio de controle de doping receberam

m . co espertinno a pensar na pos- M I f gao, formada por Gustavo Eduardo Piccinini disputarao cinini participarao dos 200m "ordens superioreses" de encerrar o traba- IfefcS
m ^Ib^de de roubar Schuma- McLaren iracassar e por isso Borges> 

Fernando Scherer, os 100m borboleta. No dia 7, borboleta, e Borges e Scherer lho. " Argumentamos que ainda haviam $*;#
1*1 cher da Benetton. Rogerio Romero, Andre Tei- Gustavo Borges e Fernando nadarao os 50m livre. E, final- amostras de urinas nao testadas e outras W0-

111 % fofoqueiros <k pkntao macoes falsas E amieo de xeira, Luiz Lima, Teofilo Fer- Scherer participarao da prova mente, no dia 11, Luiz Lima com resultado positivo que precisavam de

H 
nauJtunasessaode testes cole- 

S,nii Leifi'fa|niinneevis reira e Eduardo Piccinini, trei- de 100m livre, enquanto Roge- disputaraos 1.500m livre. contraprova. Nao nos ouviram. O pnncipe £j$g
M ! 1V0S 

^ TP 
m8teaS M F 

KSfS; nam a partir de hoje no Flumi- do Romero nadara os 200m L1#<w _ Tllliana Velloso De Merode nos disse que os codigos df> M
M J' reallzada ha semana l®m Problemas comerciais „ense 

preparando-se para o costas. . ® . c 
" velloso identificaQao haviam sumido de seu quarto jfetil

lip $m Silverstone, propagaram atrasando a promo?ao de Bar- Mundial de DesDortos Aauati- w„ji„ o Ana Paula Fernandes conquis- no Hotel Biltmore e que, portanto, nao bar
H 1 rumores de que a McLaren richello para um time de ponta cos em Roma 

No dia 9, havera a prova de taram medalha de ouro no veria como identificar os atletas dopados"s5 MiM
fg esta nafraite da Williams na e porque OS problemas estao cos'e™Koma' . . rewzamello Ixl 00 m hwe, campeonato Canamex Junior contou Beekett para a BBC. «
itm corrida pelo passe de Schuma- la. Sobocomando dostecmcos com a equipe brasileira sendo 

ornamentais _ com O presidente do COI, Juan Antonio Sa- W
-cher. Ron Dennis fez varios Alberto Klar e Reinddo D,al, formada por Gustavo Borges, ""X.|h'T maranch; 

o presidente da Federacao Inter- WM
contatos com a Mercedes. O Domingo tem GP na Belgi- a equipe brasileira estreara no Teofilo Ferreira, Fernando P 9 Q e assemena do nacional de Atletismo, Primo Nebiolo; e ,o, Jffpl

M ! patrao da McLaren quer mon- ca. Aguardem una nova e sa- dia 5 de setembro no Mundial, Scherer e Andre Teixeira. No pan-amencano da categona prjncipe De Merode se recusaram a falser. Mm
; tar um pacote invendvel na F borosissima safra de fofocas. com Gustavo Borges e Teofilo mesmo dia, Luiz Lima dispu- no ultimo fim de semana, na para BBC ou a responder as acusa?oes fojf'

Ferreira nadando os 200m li- tara os 400m livre. No dia 10, Cidado do Mexico. muladas no programa de ontem. (M.A.S.)MM&
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COI oculta
COCKPIT

MÁRIO ANDRADA E SILVA

Natação inicia os treinos

para 
o Mundial de Roma

A equipe brasileira de nata-
ção, formada por Gustavo
Borges, Fernando Scherer,
Rogério Romero, André Tei-
xeira, Luiz Lima, Teófilo Fer-
reira e Eduardo Piccinini, trei-
nam a partir de hoje no Flumi-
nense, preparando-se para o
Mundial de Desportos Aquáti-
cos, em Roma.

Sob o comando dos técnicos
Alberto Klar e Reinaldo Dial,
a equipe brasileira estreará no
dia 5 de setembro no Mundial,
com Gustavo Borges e Teófilo
Ferreira nadando os 200m li-

MÚSICA CIVILIZADA & INFORMAÇÃO RELEVANTE

SATURNO
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Rotnario, agora vim traidor rj™g. I

I rfTorcedores do Barcelona cobram do presidente punigao grave na voltado Mtitoeiro 0ldemAriotououinhO  
\ f |||

"Eastern coisas mais importantes a se Enquanto isso, as outras equi- reclamando da selegao. Essa:: j
revolver", alegou.' jr g~^ ** _ 1*1  Taflfl TllPOfn' pes, como a Italia, sem reser- turma niio tem jeito. .

!Ij>ara aumentar ainda mais a revolta |^| LOIllJia USiO llDCra 
^1C5U ; 

M
da :torcida, comenta-se que Rom&rio AftmftPH fl OPT II ~ 

' 
; , vi:

ms estA voltando k Espanha apenas para #11 # -m tWIIlCyo « BU | r -***" *f 1 *£. ft|
fe-3| acer'iar siia saida do Barcelona. Alem nftflIHpifn nPhPtO • 1~. l „• WlfrmFm -M' ' IrM

do, .Flamengo, ele estaria negociando " dl. 1/IiliCU." UCWvlU lUlg&dO llOJC
!#| su^.transferencia para MADRI — Se a intenoao de gente mas nao seria liberado para A unica esperan?a da delega- ' ^ 

6$

H HllS&Ssa SSoft no- Bebeto era rctomar agora ao fute- voltar ao futebol brasilctro, o ata- ^ tina que embarcou on- '• ill
m fSe no bo! brasileiro. na chegada a San- cante disse que este era um assun- 

plra defender Maradona jE ¦ $'u^ .\MBBi8B ' II
m STo SStU lan tiago de Compostela, ontem, ele to para ser ainda anahsado. em Zurique - sede da Fifa - |ft ftp* ^ |B«. | fe|
^ M!)' paiJJ e com os emoresarios teve uma informa$ao pouco am- "Quanto a nao ser punido, e que a entidade atenda ao "lado v

bB' Ri^rdo Fuica' e Joao Henriaue Areias madora. Soube pelos jornahstas justamente o que espero que ocor- humano" do caso. "Vou defen- fc » i» Jr&& ' Si*™':$$ ¦' 
flcertar a sua saida 

que o presidente Cesar Lendoiro, rat pois nao cometi nenhuma in- der o homem. Vou lutar para W* ^«j||P' 
jwncdida — No seu ultimo dia do ^ Corufia' ®a° tem a.®e?or disciplina. Necessitava de um pe- que ele tenha a possibilidade de 'J®®,,

fj, no Rio^Janeiro, Romano nao teve riodo de descanso e tinha muitos continuar trabalhando mesmo i > fe
m mmnnrtamento muito diferente dos ou- apesat; da mdisciphna de nao ter compromissos com entidades fi- que seja apenas em clubes. Nao 1 6 „ : M
I# se reapresentado com os demais lantr6picas no Brasil", disse. se pode castrar o direito ao tra- D . . ' ' «

companheiros para a pn.tcmpo- A noite, na cenmonia de apre- balho", adianta,o presidente da Pde, O 1HI1M11 COTUia i B
® mente com os amigos. Triste por deixar rada do clube da Galicia. 

sentacao dos iogadores do La Co- Associa?ao de Futebol Argenti- 1 ~ A Ml
^ a cidade que tanto ama e se afastar Visivelmente contrariado, Be- runa, Lendoiro confirmou que no (e tambem dirigente da Fifa), Quern diria, Pele esta mas- int?5®®i?J 

^ adulto
ijlm momentaneamente do projeto de ajuda beto manteve um rapido contato nebeto nao sera negociado. Julio Grondona. Os trabalhos carado. Recebo uma comuni- ^y'10" •

ios'menores carentes. No voo de ontem com os reporteres. Ele disse que Acrescentou que recebeu propos- 
come?am hoje e o resultado so- caijao do Rei exaltando as Naquela ocasiao, o Rei pediu .

a noite acompanharam, o atacante os nSo sabia se CUmpriria ou nao seu ™, * f. bre a pumpao que devera ser atuapoes de seu filho o gole.ro ao treinador de gole.ros da se- , to
i'-fll amigos Paulo Ciro, Hercules Piloto, Contrato com o clube tudo de- ta de USS milhoes de um cluDe aplicada a Maradona pela Co- Edinho, do Santos. Viu o pe- |eQao no momento, Nielsen ; mgj

^ Raposao, Marcelo Santoro, Marcelo pendendo de uma conversa que ingles e a recusou — so negocia missg0 Disciplinar da entidade nalti que ele defendeu contra eiias, para preparar Edinho 1 0m•f Cachorrao, Robertinho, Buga e Beto v Avisado Bebeto se algum time se dispuser sera divulgado na proxima quar- Remo? Garantiu a vitoria de , , aJ |rias dc dezembro. « M
S &SSSSSK, de que seria perdoado pelo dir.- adarUSS 15 milhScspelo passe. ,a-feira. a 0. E contra o Vasco nio so- Era ^Oeos trainos forara na J M
«: 

if"ICTOta™Barceloni 
 Iran nenhumgol. Esse racnmo lk. Ellua?3o risica d0 ||

j 
Arrecada^ao dos spebountasparaChegammais

fg| carloes vai para 4^SSSS'''- 
doisrefor^os reto nos profissionais. Tenho tra o suficiente para deixar o 11

I 

bobo com onm teni

' •••. " 

r'" 

' 
Zo^ ¦«» deria 

'dirniiiuiros 
protestos d^ , ®

Gremionode "Luto nor N5.0JfTAlTWr« nosMundiais ,„rcida, 
ca„A de 

^ 
, ft

KM WCH U PUUC IjIIIU put ivantaiosonaraseuestilo? so. Alem disso, o lateral-direito Ate hoje ja foram marcados com fracassos. 0 pior l que o 
| 

>|«

i , A 1 r—Vmnrp oost^ de ioear na Luis Carlos Winck, fora de for- em 15 Mundiais 1.584 gols. Yelez e um dos ultimos coloca- ;
fe-S estrear Usias lim SOnllOS frenteComosoucanhotoegosto ma, vem numa sucessaio de pes- frances Just Fontaine ainda eo dos no Campeonato Argenti- M

im IUI1 
OU1IIIV. fregcomo.^anh^oegwo sil^spartidase0zagueiroAdil- maior artilheiro numa Copa: no. Pelo v.sto, Grondona tem ; h,

no seu ataoue a fiaWaA99 meuestilo' son saiu lesionado. Com isso, 13 gols, em 1958. Quem mar- que buscar outra solugao ou

11$ a 
sele^ao 

3 pouco ^ m Procopio,quefarihoje um tre.- couoprimeiro foi Laurent,em adeusa|AFA. . 
|PORTO ALEGRE — Apos o exame  nmfi«inn«l namento pela manha, podera 1930. Nos EUA, Andersson  ;

miriucioso de uma junta medica, a dire- Josfe MITCHELL nJLk de tiw* ano? na De* mudar a defesa para torna-la fez o ultimo. Entre os gols his- FAIR-PLAY ;
S|i ?acf do Oiemiosonbe ontem que opto- p ORTO ALEGRE - Antor menosfta6il. toricos esta o do brasileiro , ~ ~ 

, |

11*1 

blema sofrido pelo centroavante Nildo ± do gol do empate com o Cn- Cabecadas - Uma das Chico, consagrado atacante do • No Brasil, o jogo 6 proibido.,No , g
«jl no jogo com o Corinthians foi mais ciuma, um dos seus sete marcados °om h ano^Mora 

preocupa(;5es de Procopio e Vasco nas decadas de 40 e 50. Urugjwi, o Governo lan?a novo jo- : M

H grave do que se pensava: houve o rom- no Flamengo, o atacante Savio, iunio^ C centroavante Ezio, do Flumi- Ate hoje Chico acompanha 8» para garantir as despesas da |
m. pimento total do tendao de a,uiles do 20 anos, no Flamengo desde 1988, »m excelente cabeceador. fulebol, ao lado do sea ftlhb Co,aA»„ca.- ,»o- , ®

m pe esquerdo, o que o afastara do futebol ambiciona ser um dos goleadores ^.^3o em me^rna?' Na partida contra o Palmciras, Jose Paulo, presidente da • Sen. Zico, okashffia e o ur- , 
|

vMm no minimoportresmeses.com isso, do Brasileiro para pavimentar seu Son, ficou flagrante as falhas dos za- AABB-Tijuca, que em futebol "ViSeawldo ' 
%

treinador Luis Felipe devera antecipar cammho para o sonho maior: in- it tovens. node ser brlbiante gueiros nas bolas levantadas: Ri- nao passou de paladeiro. Os ' . . .
Ml estreia de Osias, que veio do Uniao Sao tegmr a ohmpicaem 1996. valdo fez um de cabe^a e nao fez gols marcantes: 1-gol: Lau- fl ?oTo Ba'celoL! 

"m 
R„',n"r"o ; |

f&M Joao, na partida de amanha contra Para isso, trema com muita dedi- J°8 mais porque errou outras cabe- rent/1930; 100: Schiavo/ 1934; 0. , r ;(l 
' 

1
mm Flamengo, no Olimpico. ca?ao e nao se deixa enpanar pelo f-_ hQ ?adas. 200: Keller/1938; 300: Chico/ S'o ca^o 

' 
$

Resta apenas, segundo o treinador, ®810 qUI °S 
ra, sem faltar o que sempre foi Alem disso, oataque com Di- 1950; 400: Moelock/1954; 500: amurelo. Em 90, foram i63. — -

sajter se ja ha condigSes legais para ?mos>,mes^-. r 
• . ¦ tradi^o no Flamengo: muita tec- nei e Caio Jr ficou muito isola- '"JI 

D', J' 7VIC • Nos EUA, houve 15 cartocs vcr--.^ I
OsSas jogar, pois sua situa?ao esta sen- Como fe o 

^uma 
de robraq- 

nica e troca je passes. Isso inde- do, e Procopio podera escalar 19^2; 70(0:1Pak Seung Zin/ mc|bos contra 16 da Italia/90. »«•.
W daWularizaSnaCBF.se sua escala. S de^res jovens ou ex- Nando no ataque. Os problemas ^66; 800 Gerd Mul^r/ 1970; . 0 c$ao da»Jairo Santos1

9ao nao for possivel, o tecnico gremista ^ perientes/ 
^ 

continuam em todos os setores: a|sJa ,6 jogos para Parreira^: I
devera manter a dupla de atacantes do R Quando a falta e mais longe 

gl.Qua|ss§0osseUssonhos? no meio de campo foram pessi- durante a Copa. Scu tn|ll| pa¦' t '

segundo tempo no empate com o Co- da area, a cobran$a normalmente R _ me firmar no pia. atuacoes de Anderson {. 7?osi md- Fhimm' sium 
° ,aMcas' ... 1

rintians, Carlinhos e Fabinho, esse ulti- e feita Pel° ^ndio» 1ue P0^ um mengo, ser um dos goleadores no .' - t normal- Voqo-6 1 500- 
'Caniecia' 

1994' * R«»"ario foi cmbora. O \ iajan- ~ 
|

mb deslocado para a posipao de cen- chute muito forte. Perto da area, Brasileiro. Luto por um sonho: a Danicl Frf®son< 990, 11500. Camggia.. dSo sai dc campo. Ja cstou com__ 
|

flli trqavante Mas os dirigentes acreditam eu cobro. Bato em curva, como seleqao que disputadt a Olimpia- menle um bomjogador, que po- 1584: Andersson.  sau(,;ldcs donosso art.lhc.ro. o nu-_ ^

K que Osias tera condigoes de jogo ate «o gol em Criciuma, pois dificulta da de Atlanta, em 96. E, no futu- uma L_| mcro um a opa. «~ 1'&$$$ 
amanha a defesa do goleiro. ro, a selegao que da Copa de 98. das posigoes da defesa.

fig 
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Sérgio Moraes — |unho/94

A seleção brasileira foi a mais organizada da Copa de 94

vas, foram obrigadas a escalar
jogadores sem estar em plena'^
forma fisica. Aldair, Márcio u
Santos e Branco foram sensa-
cionais. Mazinho deu para
quebrar o galho e só Cafu não,;
foi bem, mas lutou até o fim. O,
Brasil ainda foi considerado,"
na pesquisa do USA Today, a''
equipe mais bem organizada e ,
mais técnica da Copa. Depois ¦
disso tudo, ainda tem caipira-
reclamando da seleção. Essar
turma não tem jeito.

Marcelo Regua —19/12/90,

O relatório da Fifa sobre a
Copa do Mundo é uma consa-
gração para o Brasil. Uma das
justificativas sobre a conquista
do título é a de que nenhuma
outra seleção contou com re-
servas de tanta qualidade téc-
nica. Lembra que todos os jo-
gadores que entraram durante
as partidas conseguiram man-
ter o nível dos titulares — ou
fazer até mais, como Branco.
Enquanto isso, as outras equi-
pes, como a Itália, sem reser-

Èdinlio (D) começou a aprender a ser goleiro com Nielsen

fPPjPP^.
Chico fez o gol 300 das Copas

Chico, destaque

nos Mundiais
Até hoje já foram marcados

em 15 Mundiais 1.584 gols. O
francês Just Fontaine ainda é o
maior artilheiro numa Copa:
13 gols, em 1958. Quem mar-
cou o primeiro foi Laurent, em
1930. Nos EUA, Andersson
fez o último. Entre os gols his-
tóricos está o do brasileiro
Chico, consagrado atacante do
Vasco nas décadas de 40 e 50.
Até hoje Chico acompanha o
futebol, ao lado do seu filho
José Paulo, presidente da
AABB-Tijuca, que em futebol
não passou de paladeiro. Os
gols marcantes: l°gol: Lau-
rent/1930; 100: Schiavo/ 1934;
200: K.eller/1938; 300: Chico/
1950; 400: Moelock/1954; 500:
Collins/1958; 600: Jrkovic/
1962; 700: Pak Seung Zin/
1966; 800: Gerd Muller/ 1970;
900: Yazalde/1974; 1000: Ren-
senbrink/1978; 1100: Baltacha/
1982; 1200: Papin/1986; 1300:
Lineker/1986; 1400: Ekstrom,'
1990; 1500: Caniggia/1994:
1584: Andersson.

O Internacional, que viajará
hoje para o Rio, não terá o za-
gueiro Argel, expulso contra o
Palmeiras, e seu substituto, Zó-
zimo, atuou mal e muito nervo-
so. Além disso, o lateral-direito
Luís Carlos Winck, fora de for-
ma, vem numa sucessão de pés-
simas partidas e o zagueiro Adíl-
son saiu lesionado. Com isso,
Procópio, que fará hoje um trei-
namento pela manhã, poderá
mudar a defesa para torná-la
menos frágil.

Cabeçadas — Uma das
preocupações de Procópio é o
centroavante Ézio, do Flumi-
nense, um excelente cabeceador.
Na partida contra o Palmeiras,
ficou flagrante as falhas dos za-
gueiros nas bolas levantadas: Ri-
valdo íez um de cabeça e não fez
mais porque errou outras cabe-
çadas.

Além disso, o ataque com Di-
nei e Caio Jr ficou muito isola-
do, e Procópio poderá escalar
Nando no ataque. Os problemas
continuam em todos os setores:
no meio de campo foram péssi-
mas as atuações de Anderson e
Daniel Frasson, este normal-
mente um bom jogador, que po-
derá ser uma opção para uma
das posições da defesa.

— O sistema de ataque, com o
Nélio atrás e você e Magno na
frente, é vantajoso para seu estilo?
R — Sempre gostei de jogar na
frente. Como sou canhoto e gosto
de driblar, o esquema favorece o
meu estilo.

— Conte um pouco sobre sua
carreira profissional.
R — Depois de três anos na Des-
portiva, vim para o Flamengo em
88, com 14 anos. Morava na con-
centraçâo, e desde 91 jogo junto
com o Magno nos juniores. Ago-
ra, já moro sozinho, sou solteiro,
e mais preocupado em me firmar.

— Esse novo Flamengo, com
muitos jovens, pode ser brilhante
ou faltam jogadores mais experien-
tes?
R — Acho que há empenho, gar-
ra, sem faltar o que sempre foi
tradição no Flamengo: muita téc-
nica e troca de passes. Isso inde-
pende de jogadores jovens ou ex-
perientes.
5—Quais são os seus sonhos?
R — Quero me firmar no Fia-
mengo, ser um dos goleadores no
Brasileiro. Luto por um sonho: a
seleção que disputará a Olímpia-
da de Atlanta, em 96. E, no futu-
ro, a seleção que da Copa de 98.

oito por

um sonho:

a seleção"

JOSÉ M1TCHELL
"D ORTO ALEGRE — Autor
1 do gol do empate com o Cri-
ciúma, um dos seus sete marcados
no Flamengo, o atacante Sávio,
20 anos, no Flamengo desde 1988,
ambiciona ser um dos goleadores
do Brasileiro para pavimentar seu
caminho para o sonho maior: in-
tegrar a seleção olímpica em 1996.
Para isso, treina com muita dedi-
cação e não se deixa enganar pelo
grande prestígio adquirido nos úl-
timos meses.
1 — Como é o esquema de cobran-
ças de faltas do Flamengo, que
resultou no empate em Criciúma?
R — Quando a falta é mais longe
da área, a cobrança normalmente
é feita pelo índio, que possui um
chute muito forte. Perto da área,
eu cobro. Bato em curva, como
no gol em Criciúma, pois dificulta
a defesa do goleiro.

No Brasil, o jogo c proibido. No
Uruguai, o Governo lança novo jo-
go para garantir as despesas da
Copa América, ano que u-nt.

Sem Zico, o Kashimu é o lanter-
na no Japão. O líder c o Hiroslii-
ma, de triste recordação.-

O Valencia, de Parreira, venceu
(1 a 0) o Barcelona, sem Romário.

Nos 52 jogos da Copa. os árbi-
tros aplicaram 227 vezes o cartão
amarelo. Em 90, Ibram 163. •

Nos EUA, houve 15 cartões ver-o
melhns contra 16 da ltália/90. >

O espião da CBF. Jairo Santos;
assistiu a 16 jogos para Parreira]
durante a Copa. Seu trabalho pa-
rece um livro de táticas.

Romário foi embora. O Yiajan-
dão sai de campo, .lá estou com
saudades do nosso artilheiro, o nú-
mero um da Copa.

NTERN
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^ H Torcedores do Barcelona cobram do presidente puni?ao severa na volta do artilheiro iw i cniiwvivnHU— , 
p,S&I o^joRjjjno OLDEMARIO T0UGUINH6 Mf

H sobre o atacante: "Multa nele, que va f -4 ,
embora o traidor". O^dirigente partici- |BWle| - j^. R 

1 t' 
' 

d F'f 1 6 
'1

teriormente reservado, prometeu que 0 relatorio da Fifa sobrc escalar jp$
Romario sera punido com severidade. Copa do Mundo e uma consa- jogadores sem estar em plena ^
"E se nao gostar,.pior para ele. Para gragao para o Brasil. Uma das forma fisica. Aldair, Marcio By^

come?ar, tera o salario de agosto redu- justificativas sobre a conquista Santos e Branco foram sensa- ||§|jj
zido, pelos os dias que nao aparece para '%!BpP do titulo e a de que nenhuma cionais. Mazinho deu para
trabalhar. E tera de treinar em tempo jP\/ outra sele?ao contou com re- quebrar o galho e so Cafu nao ||p|"•'¦I iiitegral ate a comissao tecnica decidir - servas de tanta qualidade tec- foi bern, mas lutou ate o fim. fc>.

'tJpi sobre seu futuro" , afirmou. Ontem, nica. Lembra que todos os jo- Brasil ainda foi considerado,
&0% Nunez teria uma reuniao com Cruyff gadores que entraram durante na pesquisa do USA Today, a

para definir a situapao do atacante, mas as partidas conseguiram man- equipe mais bem organizada e
gPC teve de adia-la, por falta de tempo. ter o nivel dos titulares — ou mais tecnica da Copa. Depois
%£;,» "Existem coisas mais importantes a se Romario e cercado por fas no aeroporto do Rio, antes de embarcar para se reapresentar ao Barcelona fazer ate mais, como Branco. disso tudo, ainda tem caipira >y*
,^ v4 revolver", alegou. Enquanto isso, as outras equi- reclamando da selegiio. Essa j|j|
WM i Para aumentar ainda mais a revolta lArtaJAV vioia tranm'nln Til CflTllfifl fllZ pes, como a Italia, sem reser- turma nao tem jeito. pi

9$ "a .orcida corner,a-sc: que Romario JOgaflOr VWja ttanqilllO WKUIia QH u.„,l0„,^0 
tf

iU esta voltando a Espanha apenas para Antes mesmo de embarcar pa- menosprezar algumas reportagens (TUP liflfl Vfll 1 < 
"TL '

il ra a Espanha, o atacante Roma- publicadas cm revisfas da Espa- *|UC 
ndOVoU g

4® suatransfetlnciaparaoTorino,daIta- nojapensaemretornaraoBrasil. 
nha.Seraprecomumnralti»o,ele vender BebetO ¦ fjf W| ^11 M> ifftyi-5 r r „ nc« i miihAM ««in «>« Sempre que dcixo o Rio, embar- determinou; jornahstas derru- 1 mmr^mzA IPffciiL. $»$

WfiL !?10 e~re 
A • p«nanhola ia no co um pouco triste c tenho vonta- bam, mas depois levantam os jo- Se a intenpao de Bebeto era - 1

de de voltar", comentou ontem a pdo.es", letoruar agora ao futebol brasi- .JHMt / «, H
#§!? [Uo 

"com 
o presidente do Torino Giaa noite. no aeroporto internacionai, Hoje, as 12 lioras fihorario de leiro, na chegada a Santiago de B

k'M Marco C-Jri e com os emoresarios antes de partir rumo a Pans, onde Brasilia), o jogador tera uma reu- Compostela, ontem, ele teve ®

Ricirdo Fuica'e Jolo Henriaue Areias laria conexao para Barcelona, niao para definir seu futuro no uma informagao desanimadora. jPll wBb fei
nata acertar a sua saida. 

Cercado 
por dezenas de las, ele Barcelona. Alem de Romario. Soube pelos jornalistas que i. 'II M'

DesoedidaNo seu ultimo dia nao se mostrou preocupado com participarao do encontro o treina- presidente Cesar Lendoiro, do 1

K no Rio de Janeiro, Romario nao teve un™ eventual punigao imposta dor Cruyff "e 
quem mais ele qui- La Coruria, nao tem a menor |§

comportamento muito diferente dos ou- Pcl° Barcelon;' ~ club® em 9UC scry '">mzou o baixinlm Preocu- von ade de perder o craque. fe

t'ros 30 dias. Acordou tarde, esteve na atua na Espanha — por ter estica- pado mesmo Romano pareceu Visivelmente contrariado, tainno [U) comefouaaprenaer a ser goieiro com meisen |iy|

praja da Barra e conversou animada- c'°suas I10 ®ras'La cont;ra_ quando questionado a respeito da Bebeto mariteve um rapido con- Tfe 1 • • fe
iM niehte com os amigos. Triste por deixar gosto dos dingentes espanhois. funda?ao que pretende criar para tato com os reporteres. Ele disse I ClC. O DHDRl COrillH If
it;;M a cidade que tanto ama e se afastar ULruyli (tecnico)ja loijogador acouier crianQas carentes: "Volto que nao sabia se cumpriria ou ®|

momentaneamente do projeto de ajuda evaienen er meus mo nos , ™ antes da^EeleiQoes para nao seu contrato com o clube, Quem diria, Pele esta mas- interessar pela posi?ao quando ^
mm aos menores carentes. No voo de ontem jusncou. tratar dos detalhes". Detalhes que tudo dependendo de uma con- carado. Recebo uma comuni- votou cos ^ , ja a a to. ^

H| a noite acompanharam o atacante os DepoBda passar 36 dtas do erj versa que teria cora Le„doiro cacao do, R« exaltando as Naqaciu ocastao, o Re, pediu ,
ami aos Pau o C ro, Hercu es Pi oto, folga no Rio, Romario tem sofri- . 1 . ? . .... atuacoes de seu filho, o goieiro ao tremador de goleiros da se- |y

laSa. Mareelo Santoro, Marccio do »',rias prcssocs da imprensa e o mtcressc do Flameugo em hoje. A noite, na cenmonia de Edinho, do Santos,-Vii o pi- & „» momeuto, Nielsen $
rati Cachorriio, Robertinho, Buga e Beto dos torcedores espanhois, que pe- Passe- So set disso jtraves da apresentacao dos jogadores, nalti que ele defendeu contra Elias, para preparar Edinho >

^8 Careca que participarao de um torneio dem sua demissao. Aparentemen- nnprensa. Mas seria muito bom Lendoiro confirmou que Bebeto Remo? Garantiu a vitoria de durante as ferias de dezembro. r&
feiti' de futevolei em Barcelona. te tranquilo, ontem, ele preferiu jogar no Flamengo". nao sera negociado. a 0. E contra o Vasco nao so- Era 1990 e os treinos foram na 1|

freu nenhurn gol. Esse menino *>>,

Arrecada^ao dos 5 PERQUNTAS PARA SAVIO ONTEM NA GAVEA Sm|lf\ Smio gJ dM Ex6|cito. na Urea. Apesar do g

Sf eartoes vai para E-5CVRSr^ I
11 1* • .;v^^ vJ.Ricardo 4° Rczia J.Lcmc Vcnccdor (3) ou nao razao para licar todo pai mascarado com suas atua- 1

Bl melnor tair-pTay - bobocomomeninorpeletem goes. "Edinho e demais", exal- $

vj 
" 

Mm (3-5)684 

Tnfctti (3-5-4) 959 Qiia- razao Seu filho so passou 1 se fto Rei $$

Bi sobre a cobranga de R$ 50 por cada Mayobridgc J.Lemc'V Quinario IlflS ^

PM cartao amarelo aplicado no Campeona- Il.L.&nios 4« Ray Rick J-M-Silva Vcn- >j|MK v maOS 
do VclcZ i

t0 prasileiro Segundo Teixeiri o di ccdor (1) 46 Incxata (1-.6) 77 Places (1) JgSgfii

§0$ lijheiro arrecadado com as infragoes ira 569 Quadrifcta (1-6-4-2) 1.266 Tem- h| baixo. Depois do fracasso^ia ^

pvrfomana' disciplinar em toda a com- Ncw'^allty^Lemc 3° Mafiosissimo com^protestos dos torcedo- ,

^upp- ccdor (5)^15 Inexaw (3-5|37 Places (S^fi Wj que vai aos estadios exclusiva- ^

Brasil conquistou o trofeu fair-play. 
"O ^'SS'unictte 

J.Polcui 2» Life ^ *8*5^ (Associagao de Futebol Argen- |
dlnheiro arrecadado pela CBF voltara Guard R.Fcrrcira 3" Ma Bijou M.Car- f tino). O presidente Julio Gron- *{

II tjos 
clubes. A mcdida premiara o time # T* aHjWSfrg.TM ffil.JiJP1 ifc^u^Sa I

^ 
"Ja's, d'sctplinado ao londo dc todo *f> :;i, Z&SSiZ«oM 'i:$M campeonato , disse Teixeira. ; ?o:lmin[& OllCO, 

destaque Paulo, pela Libertadores, po- I
L. _ . 1 n cktoma rfp ataniip com 5° P4reo: 1° Costao J.Aur61io 2° Jazz « i. deria diminuir os protestos da «

W0k r*rPITIin Tin dp T lltn Tini* MM* »,'c c Vftw p Mn'onn II9 Star •'¦Ricardo 3°Mestre Dil ERFer" IIOS jVllindiaiS torcida, cansada de conviver :
i§*i4 UlCIlllU UUUC IjIIIU UUI Neho atras e voce e Magno na reira 4° Jersey - Brow E.S.Rodrigucs . . . . f ,nn, fn^n.; flninremien V
Hi i JT f, [rente, i vantajoso para seu estilo? ?^o,S®taS(3.7)45PlU Ate hojeja foram mareados ^Soi 

ilttos coloca I
PfitrPilT* 11VY1 onnliAi R — Sempre gostei de jogar na (3) 19 (7) 10 Exata (3-7) 221 Trifeta em 15 Mundiais 1.584 gols. _ . (i

WM$ vBllCdl vfhicls um SOntlO* frente Como sou canhoto e sosto (3-7-6) 762 Quadrifeta (3-7-6-5) 1.430 frances Just Fontaine ainda e dos no Campeonato Argenti- x

H I . ... 
3TJSS1. Wodnintss/to rnaior artilheiro numa Copa: no. Pelo ygo, Orondona tem {•

mm no sell atamie ,, oplwan ^eu«S 6*»|«1'OtahalLAto?Colli. u £0ls, em 1®. Quemgnar- que buscar outra solucw ou g
1 ft SclcCaO meuestilo. Ihes J.Malta 3° Naymodesto M.Aureho nrimeiro foi Laurent em adeusaAFA. I

SB 1 POBTO ALEGRE - Aods 0 exame  Cpnte um poueo sobre sua , viaNojAtoV^r W 17 rCI .X™ 1

K njinucioso de uma junta medica, a dire- faouwl^osgolshi, 
PAIR-PLAY .

8SS cSo do Gremto soube ontem que o pro- TJ ORTOALEGRE Autor - . Flamenao em drifcia (4-3-7-2) 2.932 Tem- toricos esta o do brasileiro — ~ fe
mm bjema sofrido pelo centroavante Ntldo 1 do gol do empale com o Cn- P^™P™»™^o™ pripUkA Qico, consagrado atacante do . N. Bn»«,. i»g. e praibida. No §
H no jogo com o Corinthians foi mais ciuma, um dos seus sete marcados 85>com.14 anos. Morava na con r P4reo:Conde Flcti j.Ricardo 2° v decadas de 40 e 50 Uruouai, 0 Governo Ian¥a novo jo- •

IHB grave do que se peusava: houve o rom- no Flamengo, o atacante Savio, centracao, e desde 91 jogo junto No* Tadlsta c.u,or 3-Atmmyda I

m pimento total dotendao de aquiles do 20 anos, no Flamengo derfe 1988, SSSMSSSSS I

g|M p6 esquerdo, o que o afastara do futebol ambicona ser um dos goleadores "^ "™ 
JSJiSSS' (3) 10k.ta(5-3) lUTrifeta (5-3-2)484 Jose Paalo, presidente da • Sen. 

pco, 
o Ka*ma e o lame -

M no minimo por tres meses. Com isso, do Brasileiro para pavimentar seu emais|reocupa|^mnwlirman Quadrifeta (5-3-2-4) 843 Tem- AABB-Tiiuca que em futebol na no Japao. O hdcr e o Hiroshi- |
PM treinador Luis Felipe devera antecipar caminho para o sonho maior: in- 4 - Esse novo Flamengo com po;2minl9s9/10 AAHBi njuca que em m ooi ^ de tristc recorda?ao. |

estreia de Osias, que veio do Uniao Sao tegrar a sele?ao olimpica em 1996. muitos jovens, pode ser brilhante 8° Pireo: 1° Mind the Step J.Leme 2" , mafcantes- l°eol' Lau- • 0 Valencia, de Parreira, vcnccu, |
Mo, na particia de amanha coatra Para isso, treina com muita dedi- <a.(feogado,«m.,S|pg J-SSSK i-/ 

S.dSiiS 1934; (¦»»)»»««l.na, s«nR-ri. |
:wS$& Flamengo, no Olimpico. ca?ao enao sedeixa enganar pelo empenlio sar- xata(2-9)586Places(2)44(9)41 Exata 200: Keller/1938; 300: Chico/ ? Ss orartao 1
m Res.a apenas, segando o treinador, grandest,gtoad,utndonosul- 

EtSTm'Srf^H !

fk$M ^ber 
se ja ha condiQoes legais para j _ Como e o esquema de cobran- tradioao no Flamengo: muita tec- 90 Pfireo: 1° Xanadu J.Ricardo 2° Full p f S' J'0 • Nos EUA, houvc 15 eartoes ver--^ |

Osias jogar, pois sua situa?ao esta sen- Flamenco 
oue nica e troca de passes. Isso inde- Embargo J.F.Reis 3° Old-Agile 1962; 700. .Pak Seung Zin, melhos contra 16 da Italia/90. ¦erim

do regulanzada na CBF. Se sua escala- ?as fle laltas do flamengo, que d d iosadores iovens ou ex- J.M.Silva 4° Chapilio C.Lavor Vence- 1966; 800: Gerd Muller/ 1970; . , rRF i„. ^'rs 1
MB taonaoforpossiveUtecnicogremista «s"lloun. 

empale em Cnc,™.? pende^e jogadores jovens oa ex jor 
,t) 56 tnexata (t-4) 53 Ptac«s (t) 20 900: Yazalde/1974; 1000: Ren-

jjB 
devera manter a dapla de atacantes do R — Quando a falta e mats longe 

Q^is <«. os«» ^b»7 senb™k^9? f,S Sac a Jtrabalho p,^ •
segundo tempo no empate com o Co- da area, a cobran?a normalmente R _vQuero me finnar no Fla. 3S/iV 

i} 349 Tem 1982; 1200: Papin/1986; 1300: rcce um livr0 dc l!lticas. ; i §
rintians, Carlinhos e Fabinho, esse ulti- e feita pelo Indio, que possui um mengo, ser um dos goleadores no 10" Pareo: 1° Narville J.Leme 2° Dazari Lineker/1986; 1400: Ekslrom ^ Romario foi embora. O Viajan-~;

^^0. tmo deslocado para a posi^ao de cen- chute muito forte. Perto da area, Brasileiro. Luto por um sonho: J.Ricardo 3° Atoil Rock J.James 4° Pia- 1990; 1500: Caniggia/1994, ^ saj ^ canip0# eS(0U Com
troavante. Mas os dingentes acreditam eu cobro. Bato em curva, como selegao que disputara a Olimpia- n-6i S^PIacL ">3 nV^O Exata^i'n 1584: Andersson. saudades do nosso artilheiro, o nu»a;

PIP que Osias tera condigoes de jogo ate no gol em Criciuma, pois dificulta da de Atlanta, em 96. E, no futu- 92 Trifeta (6-1-10) 974 Quadrifeta (6-1- H 
mero um da Copa. j

amanha 
a 

defesa do goieiro. ro, a sele^ao que da Copa de 98. 10-4) 3.893 Tempo:8ls6/l0 ——

wmi" W 
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Romário, agora FUTEBOL

INTERNACIONAL

OLDEMÁRIO TOUGUINHÓ
i Torcedores do Barcelona cobram do presidente punição severa na volta do artilheiro

.7 Olavo Ruflno
ANELISE INFANTE

— Sem ies- Bi ^

volta pedindo
perdão. Os torcedores do Barcelona,

Cam-
peonato ata-

agora comentam pelas ^
Artilheiro já não faz falta, pois
çjube. De goleador dos sonhos de todos, IbW jflRp 9
RÒmário tornou-se um pesadelo, e na
briga com Johan Cruyff a cidade parece

Itet escolhido fica. "Barça

sim, Romário não", gritam os torcedo-
durante os

que n
non grata no time.
-MO presidente do Barcelona, Luiz Nu- ^
nez, ouviu ontem o que a torcida pensa
sobre o atacante: "Multa nele, que vá
embora o traidor". O dirigente partici- JMMh| k ||
pava de uma festa de rua recebeu m
conselhos para o jogador. An- v- i|
teriormente reservado, prometeu que
Romário punido com severidade. V
S'E se Para
começar, o salário de agosto redu- Síáw-*
zido, pelos os dias que não aparece para
de ^

a comissão técnica decidir
afirmou. Ontem,

para definir a situação do atacante, mas
teve de adiá-la, por falta de tempo. JH»'
"Existem coisas mais importantes a se Romário é cercado por fãs no aeroporto do Rio, antes de embarcar para se reapresentar ao Barcelona
resolver", alegou.

toSddf Swâ ÜÍ SÜo Jogador viaja tranqüflo La Corana diz

está voltando à Espanha apenas para Antes mesmo de embarcar pa- menosprezar algumas reportagens ifllP TIRO Vfll
doRaSg?" eV esta™SciandS ra a Espanto, o atacante Roma- publicadas em revistas da Espa- V

sua transferência pata o Torino, da Itá- noja pensa em retornar ao Brasil. „l,a. Sempre com um ar altivo, ele yfg^jgf BebetO
r T tcç n m;iuA»c «oia ena Sempre que deixo o Rio, embar- determinou; jornalistas derru-
•k!.0 e~e 

a 'mnrpnaa Psnanhnla iá no' co um Pouco tr'ste e tenho vonta- bam, mas depois levantam os jo- Se a intenção de Bebeto er

ST2±KK2EÍ££^ dc de voltar", comentou ontem gadoreu". retomar agom ao futebol bras

pjò com 0 presidente do Torino Gian noite-110 aeroporto internacional, Hoje, às 12 horas (horário de leiro, na chegada a Santiago d

KfeStS fes de Partír rumo aPariM>nde Brasília), o jogador terá uma reu- Compostela, ontem, ele tev

RinrHn Fnim p Inin Henriaue Areias 'aria conexao Para Barcelona, niao para delinir seu futuro no uma mformaçao desanimador.

na a^acertar a^!Í^ saída Cercado por dezenas de ias, ele Barcelona. Além de Romário, Soube pelos jornalistas que
Desnedida — No seu último dia IIo se niostrou preocupado com participarão do encontro o treina- presidente César Lendoiro, d

no Rio de Janeiro, Romário não teve Ullia eventual punição imposta dor Cruyff "e 
quem mais ele qui- La Coruria, não tem a men(

comportamento muito diferente dos ou- Pel° Barcelona — clube em que ser", ironizou o baixinho. Preocu- vontade de perder o craque.

tròs 30 dias. Acordou tarde, esteve na atua na Espanha — por ter estica- pado mesmo Romário pareceu Visivelmente contrariad<

praia da Barra e conversou animada- ('° suas '^r'as no Brasü»|a contra- quando questionado a respeito da Bebeto manteve um rápido coi
mente com os amigos. Triste por deixar S°sl° d°! d,|riSen|e® espanhóis. fUIlcJação que pretende criar para tato com os repórteres. Ele disi
a cidade que tanto ama e se afastar O Cruyll (técnico) ja toi jogador acolher crianças carentes: "Volto que não sabia se cumpriria c
momentaneamente do projeto de ajuda c va' enten er meus mo nos ao Rio antes das eleições para não seu contrato com o club
aos menores carentes. No vôo de ontem jusi ic u. tratar 

dos detalhes". Detalhes que tudo dependendo de uma co
à noite acompanharam o atacante os epou e passai Ias^ não revelou quando o assunto era versa que teria com Lendoii
amieos Paulo Ciro» Hcrculcs Piloto, folga no Rio, Romano tem sorri- « . ? A .
„ ® . , 'c . Xif i' ,.1,, i.nnrpnc.i o interesse do F ameiigo em seu hoje. A noite, na cerimonia i
Raposao, Marcelo Santoro, Marcelo do varias piessoes da imprensa e . fc ,' ,
Cachorrão Robertinho, Buga e Beto dos torcedores espanhóis, que pe- Passe- ^o sei disso através da apresentaçao dos jogadore
Careca que participarão de um torneio dem sua demissão. Aparentemen- imprensa. Mas seria muito bom Lendoiro confirmou que Bebe
de futevôlei em Barcelona. te tranqüilo, ontem, ele preferiu jogar no Flamengo". não será negociado.

Sérgio Moraet —. |unho/94

A seleção brasileira foi a mais organizada da Copa de 94

vas, foram obrigadas a escalar
jogadores sem estar em plená
forma fisica. Aldair, Márcio
Santos e Branco foram sensa-
cionais. Mazinho deu para
quebrar o galho e só Cafu não
foi bem, mas lutou até o fim. O
Brasil ainda foi considerado,
na pesquisa do USA Today, a
equipe mais bem organizada e
mais técnica da Copa. Depois
disso tudo, ainda tem caipira
reclamando da seleção. Essa
turma não tem jeito. *

Marcelo Regua —19/12/90

O relatório da Fifa sobre a
Copa do Mundo é uma consa-
gração para o Brasil. Uma das
justificativas sobre a conquista
do título é a de que nenhuma
outra seleção contou com re-
servas de tanta qualidade téc-
nica. Lembra que todos os jo-
gadores que entraram durante
as partidas conseguiram man-
ter o nível dos titulares — ou
fazer até mais, como Branco.
Enquanto isso, as outras equi-
pes, como a Itália, sem reser-

lEdinho (D) começou a aprender a ser goleiro com Nielsen

5 PERGUNTAS PARA SAVIOArrecadação dos

cartões vai para

melhor fair-play

: O presidente da CBF, Ricardo Tei-
xèira, acabou ontem com a polêmica
sobre a cobrança de RS 50 por cada
cartão amarelo aplicado no Campeona-
to Brasileiro. Segundo Teixeira, o di-
nheiro arrecadado com as infrações irá
pára o clube que conseguir a melhor
perfoinance disciplinar em toda a com-

pjetição. A medida segue o mesmo mo-
delo aplicado pela Fifa na Copa do
Mundo dos Estados Unidos, em que o
Brasil conquistou o troféu fair-play. 

"O

dinheiro arrecadado pela CBF voltará
abs clubes. A medida premiará o time
mais, disciplinado ao londo de todo o
campeonato ", disse Teixeira.

Grêmio pode

estrear OsiasI

no seu ataque

| PORTO ALEGRE — Após o exame
njinucioso de uma junta médica, a dire-
çào do Grêmio soube ontem que o pro-
blema sofrido pelo centroavante Nildo
nó jogo com o Corinthians foi mais
grave do que se pensava: houve o rom-
pimento total do tendão de aquiles do
pé esquerdo, o que o afastará do futebol
no mínimo por três meses. Com isso, o
treinador Luís Felipe deverá antecipar a
eftréia de Osias, que veio do União São
Jòão, na partida de amanhã contra o
Flamengo, no Olímpico.

Resta apenas, segundo o treinador,
$aber se já há condições legais para
Osias jogar, pois sua situação está sen-
do regularizada na CBF. Se sua escala-
ção não for possível, o técnico gremista
Reverá manter a dupla de atacantes do
segundo tempo no empate com o Co-
Hntians, Carlinhos e Fabinho, esse últi-
.mo deslocado para a posição de cen-
troavante. Mas os dirigentes acreditam
que Osias terá condições de jogo até
amanhã.

1o Páreo: Io Linea Rctta R.L.Santos 2"
Dream of Eycs J.James 3o Era uma vez
J.Ricardo 4o Rczia J.Letnc Vencedor (3)
69 inexata (3-5) 674 Placês (3) 58 (5) 45
Exata (3-5) 684 Trifeta (3-5-4) 959 Qua-
drifeta (3-5-4-2) 7.583 Tem-
po:lmin21s9/10
2o Páreo: Io Von Nagy J.Aurélio 2o
Mayobridge J.Lemc 3° Quinário
R.L.Santos 4o Ray Rick J.M. Silva Ven-
ccdor (1) 46 Inexata (1-6) 77 Placês (1)
22 (6) 16 Exata (1-6) 156 Trifeta (1-6-4)
569 Quadrifeta (1-6-4-2) 1.266 Tem-
po:lmin20s7/10
3o Páreo: Io Burgoo's Tour J.James 2o
New Quality J.Leme 3o Mafiosissimo
J.Ricardo 4o Gamo-Rei A.Mendes Ven-
cedor (5) 15 Inexata (3-5) 37 Placês (5) 6
(3) 11 Exata (5-3) 31 Trifeta (5-3-4) 102
Quadrifeta (5-3-4-1) 210 Tem-
po:2min8s8/10
4o Páreo: Io Uniette J.Poletti 2° Life
Guard R.Fcrrcira 3o Ma Bijou M.Car-
doso 4o Zagal J.Ricardo Vencedor (3)
18 Inexata (3-7) 273 Placês (3) 15 (7) 38
Exata (3-7) 365 Trifeta (3-7-5) 1.223
Quadrifeta (3-7-5-6) 2.308 Tem-
po:lminl6s
5o Páreo: Io Costão J.Aurélio 2o Jazz
Star J.Ricardo 3° Mestre Dil E.R.Fer-
reira 4° Jersey - Brow E.S.Rodrigues
Vencedor (3) 162 Inexata (3-7)45 Placês
(3) 19 (7) 10 Exata (3-7) 221 Trifeta
(3-7-6) 762 Quadrifeta (3-7-6-5) 1.430
Tempo: Iminl5s9/10
6° Páreo: 1° Obertlial L.Abreu 2" Costi-
lhes J.Maita 3o Naymodesto M.Aurélio
4o Via Nona A.Esteves Vencedor (4) 17
Inexata (3-4) 40 Placês (4) 15 (3) 22
Exata (4-3) 105 Trifeta (4-3-7) 508 Qua-
drifeta (4-3-7-2) 2.932 Tem-
po:lmin22s3/10
7o Páreo: Io Conde Flcti J.Ricardo 2o
Noble Turfista C.Lavor 3o Almereyda
M.Cardoso 4o Azmoos G.Souza Vence-
dor (5) 51 Inexata (3-5) 32 Placês (5) 11
(3) 10 Exata (5-3) 168 Trifeta (5-3-2) 484
Quadrifeta (5-3-2-4) 843 Tem-
po:2minl9s9/10
8° Páreo: Io Mind the Step J.Leme 2°
Public Land J.Maita 3o Preto Nagô 4o
Oliban J.Ricardo Vencedor (2) 164 Ine-
xata (2-9) 586 Placês (2) 44 (9) 41 Exata
(2-9) 627 Trifeta (2-9-3) 3.489 Quadrife-
ta (2-9-3-4) 8.584 Tempo: Imin21s7/10
9o Páreo: Io Xanadu J.Ricardo 2° Full
Embargo J.F.Reis 3o Old -Agile
J.M.Silva 4o Chapilio C.Lavor Vence-
dor (1) 56 Inexata (1-4) 53 Placês (1) 20
(4) 13 Exata (1-4) 122 Trifeta (1-4-6) 305
Quadrifeta (1-4-6-3) 4.349 Tem-
po:lminl4s4/10
10" Páreo: 1° Narville J.Leme 2o Dazari
J.Ricardo 3o Atoil Rock J.James 4o Pia-
cere C.Lavor Vencedor (6) 39 Inexata
(1-6) 69 Placês (6) 23 (1) 20 Exata (6-1)
92 Trifeta (6-1-10) 974 Quadrifeta (6-1-
104) 3.893 Tempo:8ls6; 10

Chico fez o gol 3M ps Copas

Chico, destaque

nos Mundiais
Até hoje já foram marcados

em 15 Mundiais 1.584 gols. O
francês Just Fontaine ainda é o
maior artilheiro numa Copa:
13 gols, em 1958. Quem mar-
cou o primeiro foi Laurent, em
1930. Nos EUA, Andersson
fez o último. Entre os gols his-
tóricos está o do brasileiro
Chico, consagrado atacante do
Vasco nas décadas de 40 e 50.
Até hoje Chico acompanha o
futebol, ao lado do seu filho
José Paulo, presidente da
AABB-Tijuca, que em futebol
não passou de paladeiro. Os
gols marcantes: l°gol: Lau-
rent/1930; 100: Schiavo/ 1934;
200: Keller/1938; 300: Chico/
1950; 400: Moelock/1954; 500:
Collins/1958; 600: Jrkovic/
1962; 700: Pak Seung Zin/
1966; 800: Gerd Muller/ 1970;
900: Yazalde/1974; 1000: Ren-
senbrink/1978; 1100: Baltacha/
1982; 1200: Papin/1986; 1300:
Lineker/1986; 1400: Ekstrom/
1990; 1500: Caniggia/1994;
1584: Andersson.

— O sistema de ataque, com o
Nélio atrás e você e Magno na
frente, é vantajoso para seu estilo?
R — Sempre gostei de jogar na
frente. Como sou canhoto e gosto
de driblar, o esquema favorece o
meu estilo.

— Conte um pouco sobre sua
carreira profissional.
R — Depois de três anos na Des-
portiva, vim para o Flamengo em
88, com 14 anos. Morava na con-
centração, e desde 91 jogo junto
com o Magno nos juniores. Ago-
ra, já moro sozinho, sou solteiro,
e mais preocupado em me firmar.

— Esse novo Flamengo, com
muitos jovens, pode ser brilhante
ou faltam jogadores mais experien-
tes?
R — Acho que há empenho, gar-
ra, sem faltar o que sempre foi
tradição no Flamengo: muita téc-
nica e troca de passes. Isso inde-
pende de jogadores jovens ou ex-
perientes.

— Quais são os seus sonhos?
R — Quero me firmar no Fia-
mengo, ser um dos goleadores no
Brasileiro. Luto por um sonho: a
seleção que disputará a Olimpía-
da de Atlanta, em 96. E, no futu-
ro, a seleção que da Copa de 98.

Liiito 
por

um sonho:

a seleção"

JOSÉ MITCHHLL
T> ORTO ALEGRE - Autor
JL do gol do empate com o Cri-
ciúma, um dos seus sete marcados
no Flamengo, o atacante Sávio,
20 anos, no Flamengo desde 1988,
ambiciona ser um dos goleadores
do Brasileiro para pavimentar seu
caminho para o sonho maior: in-
tegrar a seleção olímpica em 1996.
Para isso, treina com muita dedi-
cação e não se deixa enganar pelo
grande prestígio adquirido nos úl-
timos meses.
1 — Como é o esquema de cobran-
ças de faltas do Flamengo, que
resultou no empate em Criciúma?
R — Quando a falta é mais longe
da área, a cobrança normalmente
é feita pelo índio, que possui um
chute muito forte. Perto da área,
eu cobro. Bato em curva, como
no gol em Criciúma, pois dificulta
a defesa do goleiro.

No Brasil, o jogo é proibido. No ;
Uruguai, o Governo lança novo jo- j
go para garantir as despesas da '

Copa América, ano que vem. ,
§ Sem Zico, o Kashima é o lanter- s
na no Japão. O líder é o Hiroshi- J
ma, de triste recordação. ]

O Valencia, de Parreira, venceu .
(I a 0) o Barcelona, sem Romário. i

Nos 52 jogos da Copa, os árbi- •
tios aplicaram 227 vezes o cartão
amarelo. Em 90, foram 163.

Nos EUA, houve 15 cartões ver-"~3
mellios contra 16 da Itália/90.

O espião da CBF, Jairo Santos,' Z
assistiu a 16 jogos para Parreirq,™ i
durante a Copa. Seu trabalho pa-, »
rece um livro de táticas. ¦

Romário foi embora. O Viajan- ~
dão sai de campo. Já estou com
saudades do nosso artilheiro, o núís
mero um da Copa.

[I



II Wftti

I 
-¦ pi

^ I 0 atacunte Valdir admiie que nao esleve bent nos jogos iniciais do Vasco, mas promete dois gols contra o Cruzeiro, enquanto Tulio, do Botaf'ogo, espera xcr o motor artilheiro do Brmileiro.'xuperando Reinaklo il\v!

fU 
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sobe-e-desce dos artilheiros 1

Vulrlir aHmitp Valdir e o fez sair de campo — com que nao tinha dinheiro para pegar _ Rotafoffo node para manter a artilharia — seu so- Apesar do otimismo do dirigen- ||§|
M ¦ VdlUil dUllillC a bola rolando - para dizer que onibus. Hoje tenho carro do ano, " 6 F, nho eaproveitar o gigantismo do te,anegociagaoedificil."Nemjun-

JY13. fase G promctc nao qualquer negociagao com ele entao isso e motivo de tranqiiilida- IlCSf SCIT1 OS gOlS campeonato para quebrar o recor- tando os quatro grandes clubes do
omonliQ que o Vasco nao o negociara. "En- de, nao de preocupagao." Hpridvne Hf Tlllin de em poder de Reinaldo (Atletico- Rio se consegue esse dinheiro. A

Vingdn^d dmdnnd quanl0 eu estiver | frente do fute. para os torcedores ceticos, Val- U^iaivus ut l unu MG), que marcou 28 vezes em 77. unica solugao e parcelar o passe,
ricardo Gonzalez bol do Vasco, Valdir nao sai. Essa dir chega a fazer um desafio com andr£ balocco P°r m'ra eu fjc0> mas tenh° que mas isso vai depender do clube sui- j ' 

;N'v^
nrrpHnrps p dirifientes dn V'is onda toda esta tirando a tranqiiili- ares de promessa. 

"No 
proximo jo- /^v s ools a Lie o artilheiro Tulio veromeu^° go", explica o procurador. 

"Se eii

I T CO se fazem uma pergunta dade 
dele", reciamava Eurico. go (amanha, no Mineirao, contra O faz com incrivel tranqiiilida- 0 procurador do jogador, Luis fosse IS

desde o inicio do Brasileiro: o que Eurico conversou longamente Cruzeiro), teremos o William (assi- de podem custar car0 ao Botafogo. Orlando Batista, revela que ha pelo J*va a rezar u mais cunoso at |||

esta havendo com Valdir? Estaria com Aurelio Dias, procurador de nou contrato ontem) e isso vai me- Destaque da terceira rodada do men'os dois clubes lnteressados em iuooea siiua?ao vivra paoci p|

ele em jejum no campeonato por Valdir, que reclamou do excesso de lhorar muito a equipe. Quer apos- Brasileiro, quando balangou a rede ter o atacante. Um deles e o Alba- |jurail°IVUUS U10se es a WiM
causa da brusca mudanga de vida especulagoes. Apos o treino, onde tar que eu fago dois gols?" do Sao Paulo por tres vezes e assu- cete (Espanha), segundo o proprio dilicil lica a sua permanencia. |||j

(de USS 1 mil mensais para US$ 20 Valdir foi o ultimo a sair, o jogador miu a lideranga isolada da artilha- Tulio. 0 outro seria do Japao. As r~l A nfasimn ramnnnbii Hn AttftL • W$
mil)? Ou as especulagoes diarias so- tratou de dar ponto final nas espe- ? Soraente amanha, contra ria, Tulio esta prestes a mudar de inscrigoes para o Campeonato Es- K.,.1* p j j Mj$
bre sua transferencia para a Espa- culagoes. "Para o La Coruna eu Cruzeiro, no Mineirao, Sebastiao clube: a prioridade para a aquisigao panhol estao abertas, assim como mumpon- ^
nha estariam mexendo com a cabe- na0 vou jeito nenhum. Bebeto Lazaroni podera contar com o que de seu passe ao Sion (Suiga) termi- alemao e o fiances. Carlos Augusto to e divide a lanterna do Grupo B . |jprf
ga do jogador? Resposta mesmo meu idolo e torgo para que ele vol- considera a forga maxima do Vasco na no proximo dia 5 e ate agora Montenegro, presidente do Botafo- com o Vitoria —, esta tirando o sono
ninguem tern — nem Valdir, que tg ]vjas na0 sera cm' troca de eu no Brasileiro. William assinou con- Botafogo nao arranjou USS 1,3 mi- go, vai mais alem, mas garante que dc Renato Trindade. 0 tecnico do
disse que nada o esta atrapalhando. • y r -v< >' t trato ate 31 de janeiro de 95 e substi-. lhao para compra-lo. o jogador continuant no Botafogo. Botafogo teme que o adversario de
O riovo boato e que, caso o sonho mr- 011 lcar 110 dsco L pron 0 tui Vitor. No treino de ontem, como A partir desta data, quem depo- "Ate sexta-feira eu resolvo tudo, ainanh5 ^ noi(Ci no Caio Martins, l&f"da.volta de Bebeto se concretizasse, Quanto aos gols perdidos, ele Joao Paulo foi poupado - joga sitar USS 1,5 milhao na conta do porque hoje pelo menos 10 clubes entre cm cam com fe Mrseria a custa do emprestimo de Val- diz que e apenas uma fase. "Os 

gols amanha —, Lazaroni aproveitou pa- clube suigo leva o artilheiro isolado querem contrata-lo dobrada "Vai ser um ioeo dificil" Wr-dirao La Coruna. que perdi nao foram em jocadas ra fazer mais uma de suas experien- do Campeonato Brasileiro. 0 Bota- Montenegro se reuniu com „ . , , .. . 1
a - j j- , , |, , v . „ „ ,, , , r . j , , ,,c<r nnn ay luuuiu i,uui nrcv£. Irindade amda nao definiu jm*A preocupagao da diretoria com trabalhadas. Acho que estou em cms — Bruno Carvalho na lateral logo tem um desconto de UJ>3> 200 procurador do jogador e esta acer- ,

a produgao de seu artilheiro ficou. falta com a torcida, mas tambem direita, com Pimentel formando mil, pagos por seu emprestimo ate tando com uma grande empresa esquema do time, mas deve manter o j
clara ontem atraves do vice de fute- nao vejo motivo para tanta preocu- dupla de ataque com Valdir. Conclu- o final do ano. patrocinio para comprar o seu pas- 3-5-2. Ontem, o tecnico recebeu uma ftps:
bol Eurico Miranda. No meio do pagao comigo. A questao de di- sao: um insosso 0 a 0, apos uma hora Tulio diz que nao esta preocupa- se. 

"A ideia e parcelar o passe mas ma noticia: o lateral Gil Baiano ,/
treino coletivo, Eurico chamou nheiro encaro assim: sou um cara de treino. do e so pensa em marcar mais gols nao posso adiantar a empresa". acertou com o Vit6ria. :

I Um dia de 
gloria para o gala 

das Laranjeiras |

RObC"° Se"a

e da fe em Deus. Em nenhum mo- Wclcrson garante que a Jama repent ina nao vai nrar sua cabega, se esquiva do assedio feminino e so tem olhos para a namorada deje, Valeria ou Welton. ¦ 

^

Paulo NlcolellaCario Wrede

O atacante Valdir admite que não esteve bem nos jogos iniciais do Vasco, mas promete dois gols contra o Cruzeiro, enquanto Túlio, do Botafogo, espera ser o maior artilheiro do Brasileiro, superando Reinaldo

Apesar do otimismo do dirigen-
te, a negociação é difícil. "Nem 

jun-
tando os quatro grandes clubes dó
Rio se consegue esse dinheiro. A
única solução é parcelar o passe,
mas isso vai depender do clube suí-
ço", explica o procurador. 

"Se eii
fosse torcedor do Botafogo, come-
çava a rezar". O mais curioso de
tudo é a situação vivida pelo clube:
quanto mais Túlio se destacar, mais
difícil fica a sua permanência.

[~l A péssima campanha do Atleti-
co-MG no Brasileiro — tem um pon-
to e divide a lanterna do Grupo B
com o Vitória —, está tirando o sono
de Renato Trindade. O técnico do
Botafogo teme que o adversário de
amanhã à noite, no Caio Martins,
entre em campo com disposição re-
dobrada. "Vai ser um jogo difícil",
prevê. Trindade ainda não definiu o
esquema do time, mas deve manter o
3-5-2. Ontem, o técnico recebeu uma
má notícia: o lateral Gil Baiano
acertou com o Vitória.

que não tinha dinheiro para pegar
ônibus. Hoje tenho carro do ano,
então isso é motivo de tranqüilida-
de, não de preocupação."

Para os torcedores céticos, Vai-
dir chega a fazer um desafio com
ares de promessa. 

"No 
próximo jo-

go (amanhã, no Mineirão, contra o
Cruzeiro), teremos o William (assi-
nou contrato ontem) e isso vai me-
lhorar muito a equipe. Quer apos-
tar que eu faço dois gols?"

Valdir e o fez sair de campo — com
a bola rolando — para dizer que
não qualquer negociação com ele e
que o Vasco não o negociará. "En-

quanto eu estiver à frente do fute-
boi do Vasco, Valdir não sai. Essa
onda toda está tirando a tranqiiili-
dade dele", reclamava Eurico.

Eurico conversou longamente
com Aurélio Dias, procurador de
Valdir, que reclamou do excesso de
especulações. Após o treino, onde
Valdir foi o último a sair, o jogador
tratou de dar ponto final nas espe-
culações. "Para o La Coruna eu
não vou de jeito nenhum. Bebeto é
meu ídolo e torço para que ele vol-
te. Mas não será em troca de eu
sair. Vou ficar no Vasco e pronto".

Quanto aos gols perdidos, ele
diz que é apenas uma fase. "Os 

gols
que perdi não foram em jogadas
trabalhadas. Acho que estou em
falta com a torcida, mas também
não vejo motivo para tanta preocu-
pação comigo. A questão de di-
nheiro encaro assim: sou um cara

¦ Valdir admite a

má fase e promete
vingança amanhã

RICARDO GONZALEZ
•T* orcedores e dirigentes do Vas-

X co se fazem uma pergunta
desde o início do Brasileiro: o que
está havendo com Valdir? Estaria
ele em jejum no campeonato por
causa da brusca mudança de vida
(dè USS 1 mil mensais para USS 20
mil)? Ou as especulações diárias so-
bre sua transferência para a Espa-
nha estariam mexendo com a cabe-
ça do jogador? Resposta mesmo
ninguém tem — nem Valdir, que
disse que nada o está atrapalhando.
O novo boato é que, caso o sonho"dá. volta de Bebeto se concretizasse,
seria a custa do empréstimo de Vai-
dir ao La Coruna.

. A preocupação da diretoria com
a produção de seu artilheiro ficou
clara ontem através do vice de fute-
boi Eurico Miranda. No meio do
treino coletivo, Eurico chamou

O Somente amanhã, contra o
Cruzeiro, no Mineirão, Sebastião
Lazaroni poderá contar com o que
considera a força máxima do Vasco
no Brasileiro. William assinou con-
trato até 31 de janeiro de 95 e substi-
tui Vítor. No treino de ontem, como
João Paulo foi poupado — joga
amanhã —, Lazaroni aproveitou pa-
ra fazer mais uma de suas experiên-
cias — Bruno Carvalho na lateral
direita, com Pimentel formando a
dupla de ataque com Valdir. Conclu-
são: um insosso 0 a 0, após uma hora
de treino.

eirasoria 
para 

o

José Roberto Serra
mento, pensei em desistir do fute-
boi", diz o goleiro, que, antes do
Fluminense, procurou Vasco e Fia-
mengo, mas foi recusado. "Me

acharam baixo e gordo".
Embora jovem, Wélerson sabe

que uma má atuação contra o In-
ternacional, adversário de amanhã,
pode pôr tudo a perder. 

"Eu vi o
que aconteceu com o Ricardo Pin-
to, o Ricardo Cruz e o Nei, meus
antecessores duramente criticados
pela torcida. Não é fácil ficar nove
anos sem ganhar um titulo", afirma
ele, tricolor desde menino, cujo ido-
Io é o goleiro Castilho, que só co-
nheceu em fotografias.

n "Também gosto de inventar".
Esta foi a justificativa do técnico
Pinheiro, que resolveu marcar o cole-
tivo de hoje às 18h, para que "os

jogadores se acostumem com a ilumi-
nação das Laranjeiras". Contra o
Inter, o Fluminense terá o desfalque
do lateral Eduardo, que deslocou o
ombro direito. Mesmo se Lira reno-
var contrato, não será escalado, a
pedido do próprio jogador — entra o
ex-júnior Alex. Luís Henrique, que
cumpriu dois jogos de suspensão, es-
tará de volta, no lugar de Joãozinho
ou Welton.

¦ Assediado pelas
meninas, o novo

ídolo se acanha
ÁLVARO COSTA E SILVA
\ J aléria, a namorada, que abra
V o olho. As lindas adolescentes

que enfeitam as escolinhas de vôlei
e handebol do Fluminense fugiram
das quadras para ver de perto o
goleiro Wélerson. Com l,86m e
82kg, um pouco tímido e assustado
com a fama repentina, o novo ídolo
tricolor preferiu treinar, para só de-
pois atender as fãs. "Minha cabeça
está no lugar. Fiz apenas uma boa
partida contra o Paraná, mas ainda
tenho um longo caminho pela fren-
te. Só penso no Fluminense e, lógi-
co. na Valéria, que conheci há cinco
anos. quando cheguei às Laranjei-
ras", conta ele.

Com 22 anos, nascido em Divi-
no (MG). Wélerson viveu um dra-
ma no ano passado. Por causa de
um problema na hérnia de disco,
sofreu duas operações e ficou sem
tocar em bola por seis meses, ape-
nas fazendo tratamento na piscina."A minha namorada e o pai dela,
seu Alcebiades, me deram força.
Além do meu pensamento positivo
e da fé em Deus. Em nenhum mo-

¦ •'T'

Wélerson garante que a Jama repentina não vai virar sua cabeça, se esquiva do assédio Jéminino e só tem ollios para a namorada de fé, Valéria

m
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O CAPITAL ESTRANGEIRO NAS BOLSAS

OS DONOS DO DINHEIRO

OS PRINCIPAIS ALVOS

NOVOS LANÇAMENTOS

Não pode ser vendido separadamente

Rio de Janeiro — Terça-feira, 23 de agosto de 1994

URAL Saúde total para seus
empregados sem

comprometer a saúde
de sua empresa.

Arquivo

geiros

bolsas

Entrada líquida de
recursos em agosto

(Em US$ milhões) I
Bancos Patrimônio liquido I ..^

Chase Manhattan 3.655,00 Ww *3£ i ÍEr
Citibank DTVM 2.795,00 Ifô^
Garantia 2.520,00 

j|ppj^
Banco de Boston 1.199,00 SfâSçti
Pactuai 672,60

BFB 456,90

Unibanco 389,70

Geral do Comércio

Matrix DTVM

Telebrás PN
Telebrás ON
Eletrobrás BN
Eletrobrás ON
Vale do Rio Doce PN
Usiminas PN
Cemig PN
Petrobrás PN
Copesul ON

Fonte: Bancos e CVM.
Pregão da Bolsa de Valores doRio: dia demata euforia

Empresas
Telebrás
Ba n co A m é rica do Sul
Banco Bradesco

..Wentex.Têxtil

. Refrigeração Paraná
Banco Sudameris
Melhoramentos Papéis
Banco do Estado da Bah ia
Banrisu!
Fe meia Partici pações

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários.

Total da operação
320.000,00

âÊensal

Garanta por T ano um excelente rendimento!

Para aplicações de R$ 100 mil a R$ 1 milhão, pelo

prazo 
de 12 meses, com recebimentos mensais.

Não perca 
tempo! Ligue para 0800-15-3838.

|| Novo 
recorde

de queda do

dólar no país
Íl: 1
tfjki •" A expressiva entrada de recur-

sos nas bolsas de valores provo-
k,*'- cOu, ontem, nova queda nas cota-
.g-j.jj ções do dólar comercial. A moeda
® 'CC'10U 0 l''a cotada a RS 0.884
:j*4t para compra e RS 0.886 para ven-

•, da. com desvalorização de 1.12%.
São os mais baixos pregos regis-

trados pelo dólar no país, segun-'íji do a Associação Nacional das
Instituições do Mercado Aberto
(Andima). No acumulado do mês;

o comercial já acumula baixa de
Sijjf 5.64%. E. desde a entrada em

circulação do real, em Io de julho,
as perdas atingem 11,98%.

Com a queda de ontem, o câm-
jfjo comercial passou a registrar
deságio de 2.63% em relação ao
dólar negociado no mercado pa-
raielo. cujos preços ficaram em
RS 0,88 para compra e em RS
0.91 para venda, sem apresentar
oscilações em relação à sexta-fei-
ra. No câmbio flutuante (turis-
mo), a moeda teve baixa de
0.44%, sendo cotada a RS 0.901
(compra) c a RS 0,905 (venda).

As taxas de juros dos CDBs
registraram ligeira alta, ontem.
Esses papéis foram negociados,
na média, a juros de 55,80% ao
ano ou de 3,76% de rendimento
eletivo em 30 dias — na sexta-fei-
ra, a taxa era 3.56%. Banco Safra

Tradição Secular de SegurançaNa página 2, os números do Banco Central sobre o
capital externo

11

I

I



jmbj

JORNAL DO BRASIL a 23 DE AGOSTO DE 1994 NEGÓCIOS & FINANÇAS |EMBR ATEL Talento e Tecnologia Do
B>30
EP

1

píH«»..

Ingresso de recursos no 
país

já 
supera o total de retiradas

Saldo de US$ 98 milhões é o primeiro desde a criação do real

Calçado perde

competitividade

BRASÍLIA — Os investidores es-
trangeiros voltaram a aplicar no
pais e os nacionais estão retendo o
dinheiro aqui, segundo conclusões
a que chegaram técnicos do Banco
Central a partir da análise dos da-
dos da última semana. Pela primei-
ra vez desde o início do Plano Real,
entre .os dias 17 e 19 deste mês, o'ingresso de dinheiro no mercado
financeiro foi maior do que as reti-
radas.

O balanço de ingressos, tanto
para comércio quanto para o mer-
cado financeiro, marcou a recupe-
ração dos investimentos a partir da
terça-feira da semana passada,
quando a entrada de dinheiro supe-
rou a saída em USS 3,7 milhões. Na
sexta-feira, o balanço contabilizou
USS 98 milhões positivos.

Embora ainda não tenham dis-
criminado onde o dinheiro foi apli-
cado, os economistas do governo"acreditam 

que a maior parte dos

recursos serviu para a compra de
ações nas bolsas. Eles justificam
que a aplicação em ações é mais
vantajosa porque não há prazo mí-
nimo para que os investidores tirem
o dinheiro do país.

Exportadores — Os dados
do BC da última sexta-feira confir-
mam que as perdas para os expor-
tadores, provocadas pela desvalori-
zaçào do dólar frente ao real, ainda
não foram identificadas no merca-
do de câmbio. A balança comercial
cambial deste mês aponta para pa-
gamentos de USS 3,2 bilhões no
final do mês, contra 4,2 bilhões em
junho, antes da emissão da nova
moeda.

Os técnicos ressaltam, porém,
que os exportadores adiantaram
mais de 60% de suas compras para
todo o ano antes de Io de julho,
quando os adiamentos dos contra-
tos de câmbio chegaram a USS 24
bilhões.

PORTO ALEGRE — Os preços
dos calçados brasileiros estão até
15% acima do mercado interna-
cional. A constatação é do presi-
dente da Associação Brasileira de
Exportadores de Calçados e Afins
(Abaex), Aury Afonso Schneider,
com base em uma comparação
prévia realizada entre os exposito-
res da WSA International Buyting
Market, que começa hoje cm Las
Vcgus, nos Estados Unidos.

Por isso, as expectativas dos
exportadores brasileiros para a
mais importante feira mundial de
vendas de calçados são desanima-
doras, disse o vice-presidente da
Abaex, Eduardo Petry, para
quem o govero tem uma posição
suicida ao não se preocupar com
os danos às empresas.

/WjINDICADORES INTERNACIONAIS -H

OURO BOLSAS

ça-troy) Ontem Anterior

Nova lorque 382,60 Mt1,80
Mil

j Hong Kong 382,05 381,55

cZZTZZir w,Recordede Recorded*' IFachamanto Varia^o altaam/M baix.em94'. %
"J"" 1

T6quio (Nikkei) 20.3M,58 ;11B,12 21.552,81 17.369,74 |
imwi 55? smii""'" ' 

"" j

g,876,60 I
25,78^' 2 271,111'""' gi,!®"'' |

Hong Kong j
(Hang-Seng) 9JWI& +S2.8? Hi M»M« }

Pont»; UPI

MOEDAS

Fontei Reuter.

Ontam I; Anterior

lene 97,870 98.550
I Mareo 1,628 1,538"
| franco 5,239 '"""•jjtyi"

1.286 1,292
I jubra
| jH§  1.561,69 " lil'
I ...Dtorcanactense ,1'37S 1.375
1 Florim Ipp'7^7 1,728
| Coroasueca 7,550 7,708
| Escudo   157,450 158/100
| j>eMta  ia.Mo" 

mm

0.990 0,990
Pesouruguaio 5,130 5,130

(US$/toiMtada> Ontam Anterior j

Catt* 178,50 181,75 :
i Triflo" 352,25 353,50
Apiicar 12,11 12,18
Cacau 1.378,00 1.399,00
Suco de laranja 94,65 94,00
Soja em grao" 594,00 603,25

Fonte: AFP (Londres) e AP (Nova lorqusj

Fontei UPI — Nova Iorque. (*) AP — Arábicos brasileiros om Londres. (**) Chicago/centavosde dólar por bushel.
? O dólar fechou ontem repetindo a
trajetória de queda verificada ao lon-
go da semana passada. Em Tóquio, a
moeda americana recuou para 98,11;
ienes em meio a rumores de qtic o'
Banco Central do Japão intervia noi
mercado para segurar a cotação. Aj
Bolsa baixou 118,12 pontos. I

») Ontam | Antarior j

;í: Londres

Fonte: EFEentrnga em

N.D. N.D.
— Óleo cru tipo brent pornagosto.
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Defender 110 Station
R$ 34.S00
D*f*nd*r 90 Station
¦$ 31.800
Apenas 3 unidades

i\nd-

'ROVER
NÃO É VENDI DO EM BARRIS,

LAND RIO
SEU REVENDEDOR EXCLUSIVO

LAND ROVER NO RIO.

AV. DAS AMÉRICAS, KM 2 - BARRA
2* a t* de 9 às 20 h • Sáb. de 9 às 16 h,
Tel.:494-2422
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D6lar I Ddlar I Ouro I
Paralelo |BV

(Em CR$)

f;
1

¦
t||

18/08 19/08 22/08

0.9I 0,91

. 1
18/08 19/08 22/08

(Em CR$) (Em pontoa)
11,09 19753
ism 110? 18J54 pilI if «.« 16251 m m

mm HI s* 111W 11 p•:•••< Wi HI lH 111 in

y i» 1
18/08 19/08 22/08 18/08 19/08 22/08

Fonte: Andima/Casas de Câmbio Fonte: BM&F Fonte.BVRJ

INFLAÇAO
§§ INDICADORES

IPC-r %
Julho 6,08

IOPM/FGV %
Abril 40,01
Maio 42,58
Junho 45,2!
Julho 4000Acumulado no 3no... 1055,13
Em 12 meses 5.102,76

INPC/IBOE
Abril
Maio
JunhoJulho
Acumulado no ano...Em 12 meses

42.8642.73
4824

7.75
825734.105,92

FIPE/IPC
Abril
Maio
Junho 
Julho
Acumulado/ano......
Em 12 meses

46.22
45,10
5075
695

84135
4 203 93

DIEESE/ICV
Abril
Maio
Junho
Julho
Acumulado'ano......
Em 12 meses

•18.26
45.38
50 71

7 59
943.57

4.717.07

INPICAPORES
BTN0108 RS 0.6013' IBA,CNBV  26 250 pontos
UPC (3C Irimestre).... RS8.13 l-SENN  20 782 por.tos
UPr (agosto) RS 7,52 DER Acumulado de
Ufir 0108 RS 0,59 1508.91 a 010394... 9 258 394089
Ufjr diaria2308 RS0.5911 " BaseDezembro92 - 100
N° ind IGPM Julho... 31 079,316" * Atualizado pela TR.

TRdia 21.07 a 21.08  2.7992%
TR dia 22.07 a 22 08  2.5984%
TRdia 23.07 a 23.08  2.5442%

Fator de Corregfio
Residencial
IPCA Julho Agosto
Anual 50.2246 41.1052
Semostral 8,5727 3.2413
Quadrimestral 4,3249 64903
Comercial

Anual
Semestral
Quadrimestral
Trimestral
Bimestral

SALÁRIO MÍNIMO FGTS
Maio 31,05....
Junho 30.06 .
Julho
Agosto

CRS121.534.38
CRS178.172,50

RS 64.79
RS 64,79

3% 6%Abril  41,3978 41.7366
Maio  46,6407 46,9920
Junho  43,3975 49,7654
Julho  34,0092 34,390$Agosto  4,4606 4,7108

SEGURO/TAXA DE JUROS PRÓ RATA DIA DA TR'
Contratos atè 30.06.94
(antigo IDTR)
dia 23.08  0.00478991' Fator Diário para Aplicação de Juros (TR) nos Contratos do Seguros

Contratos a partir de 01 07.94 (FatorAcumulado de Juroí • TR (FAJ • TR)
dia 23 08  1,06911920

POUPANÇA PREFIXADA
IGP IGPM Setembro

Agosto Agosto ^.1996
41 6912 52.8273 
6,4049 8 3783
3,1054 4 0844 09  2,45042,1798 2.8986 JO 2,61601,5460 2,0329 11 2.5215

2.55522,62142,72862,90892,87182,88092,7430 2.6247

BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS CONTRIBUIÇÕES AO INSS -Competência de agosto

Volume Gerai Aut6nomo», Empres^rios e Facultativos

Contratos I Num«ro*d»[ Contratos I Volum# I Partlciperjao I class. m«s«s de ^rmTn&ncia Sbate° Allquotas A pagar
am abarto [ nagbclos { nagoctadoa | (R<) | (%) am cada claasa RS h H*

Oj'0 4Í15 49J 249 13 94? 26..173M49 04'jé
índice J3?99 3?45 56 951 638 779 730 1 \38
C.llf 579 640 138 1031 «g.U3L$93 0 22
CJmbió 875 227 903 .W,?5 25.50*
Ci 507 597 703 74.810 ^506 022.012 62.44
Boi C.0!d3 28 115 20 .28 213 890 0i 00 _
ToV.il 2219 6'.' 5 253 456 492 5615.I99.W1 'ptí.p.?...

Ouro/di»pon(v»l
V«lor <te«ontnt9: atOg.

Veto. t: Contr. [Negócios! Abart.
Coutas am raai* por gnm

Mínimo | Máximo | Últ. I Oscilação!

8.510 205 11.070 11.010 IV090 n.050

Ouro/Mrcado cte opgdet sobre di«ponivel 
: Vttor do coniitlo: 2S0g. KCo(a9te nptfa por gnmt

I Veto, ji Extro. 
| 

Contr j N»q. j Abtrt. j Mtnimo 
| 

Mlximo ; Oft, 
j

I 
"sSriZ!I!!r.!r.!rsM 

.1000 4.155 4.000:;l St03 1'1.000 400 0-400 0400 0 400 0 400 ; i"si047II"IIIIHOOO 150 0.100 
 0 100  0 100  0.100 •>:

if st 13 ^ '"igooo' o.iop 0.100 0. ico

Mercado Futuro/Índice
Valor do contrcto; RIO^O p/pontoa Cot«^«s am numaroa do pontos

Veto. | Contr. | Nagdcios 
| 

Abart. 
| 

Mlnimo | Miximo 
J 

Ultimo |

54 500 57 200

iMercado Futuro/Café Cambial
V*lofdo«ONlrattt:KI0«MW(l»Wli9,Hi}. CotaçdMan ponto* da ftKRoafVMea

Sot4
n«?4

1.169
1 918

224
316

iw.op
199 00

194.00
195.00

203.00 203;Ç0
205.00 203.80 '

Mercado da Opções/Café Cambial
Valor do contrate: lOOtacaadaMi^ Ifq. : Cotafdaa am pontoWpor saca da OOfcgUq.

:> Nv51 50 00¦ < Nv67 130 00
130
120

152 00
74.70 J50 00

73.79
154.00 152.35 |
77.00 77,00 i

Mercado Futuro/Câmbio
Dólar - Vetor dó contrato: U84 6.000 ^ Cotações ara «a» pordótar

Sei4 36485
OuM 178 620

143
460

894 000
916 000

899 500 895000..,
925 000 916 500

Mercado Futuro/PI • Depósito Interfinanceiro de 1 dia
Valor do contrato: RI 60.000 Cotafftaaampontoada P.U.

„Se.l4 3515Oul4 48 055 22  90 6O5M 98 595.00 98 620 00  98 620 00
406 94 960 00 91 960 00 95 040 00 94 040 00

IGP-M - Mercado Futuro
Afelor do contrato: Cciiçlo a futuro

Nâo negociaao.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ató 12
Mais de 12 ate 24
Mais do 24 ató 36
Mais de 36 ató 48
Mais de 48 ató 72

Mais do 72 ató 108
Mai6 do 108 ató 144
Mais de 144 ató 204
Mais de 204 ató 264
Mais de 264

64,79
116.57
174.86
233,14
291,43
349.72
408.00
466.29
524.57
582.86

10.00
1000
10.00
2000
20 00
20 00
20 00
20.00
20 00
20.00

6.48
11.06
17.49
4663
08.29
69 94
81.GO
93.26

104.91
116.57

Assalariados, Domésticos e Trabalhadores Avulsos

Salário da contribuição (RS)
Alíquota (%)
para Uns de

recolhimento ao INSS
Alíquota (%)

para determinação da
base de cálculo do IRPF

até 174,86
do 174,87 ató 291,43
do 291.44 até 582,86

7,77
8.77
9.77

800
9 00

10.00

Oba: Percentuais incidentes de forma não cumulativa.e Contribuição do empregador doméstico: 12% do salário pago, rospeitando o leio acima,e As contribuições da empresa, inclusive a rural, nâo o6tfto sujeitas a limite de incidência
Prazos para pagamento: devido a mudanças na Ufír. o governo não definiu os prazos de pagamento

POUPANÇA POS-FIXADA
juiho 04 ..'.;...v..:...'..;.;..;......;......5.92,311.5787 05 5.7108

11.7647 06  5.4808
11.9382 07  5.1632
9.8758 0B 4.815609 4.6110Agosto 10.. 4.72405.5513 11 4,84175,6771 12 .1.64825,8018 13 4,4506

15 4,13763,83163.G7283.78373,89483.74203,58283.31323.111430569

IMPOSTOS, TAXAS E ÍNDICES

Mar$o I Abrll | Maio | Junho | Julho RS | Agosto R$ |
Unil 9;2M$9 ${34,64 19 057^80""3?b'?02.'V2 14.09 14.7o"
..y^ri 16.144jf 23ii8Qt06 3?\§|},53 .17-.235.20 

24,85  
26.14

.Mtlf.it ».ei urv ai'it ubv" 26.61 28.60"
UPF 4;8«,a tei8.34 14.085,10 7,52 '7,52'
..V.t'.C S®.06 ^4,34 740,jn 1.068.06 0.5618 0.5011
.MI 224.00  320.00 460.00 665.00 0,40 0,40

IMPOSTO DE RENDA

pfrifnrlamllnfft' Taxa over Rent. Rent. Rent. ProJ.
(por um dla 01°) : (%,m) dla'<%> mfta(%)

TUulos Publicos Federals 5,15. 0,18 0,18 2,90 4,17
HOT MONEY 5.4; 0.18 0.18 3.01 4.^'

. 01 Oyer 5,27  0,18  0,18. 2.89 «,1fr
LFTE 5,65 0,19' 0,19 3.11 4,47

Morcario Futuro
de Dl (3)

P.U.em
Ri

Dl OVER FUT.
setembro 94 98.620.00 5.22 0,17 4,15outubro/94 95.037 57 5.29 0.18 3,77
..nov.pmb.ro,M .91.670,00 5,;0 0,19 3,Ç7...

A pjrttr de 17 10 91 .1 Circular n 2C63 do Banco Cenual. pei.Tsio a redl.raç/tü dé Ofjeraçòes conipion:issúd.ir, com ptásoíib físicas o
jurídicas n.io finjnct-ir.is apanjs com titulos púbi cos do 30 d as

Preço RS
/Indico

1,00107255
Indicadores
IDRMTR 19/08
Poupança 23/08

...UFIR diária 23,08
¦ CÂMBIO

USS Comorcial (2)compravenda
USS Flutuante (2)compra
venda
USS Paralelo-RJ (1)compravenda
USüBM&F-Comercial (3)(;;|setembro/94
outubro/94novembro/94
USS BM&F-Flutuante (3) (\)
..^embrp/94

Vnr. Var. Var. Pro).Dia(%) Sem(%) Mos(%) Mos|%)

0,591.1 ,

0,8850000,887000
0,8980000,902000

0,890,31
894,871916,702938,600

2,1141
3,06

•3,98
2,44
2,39

AQdES indice Var. Var. Var. Proj.
dia(%) sem(%) mes(%) mos(%)ISENN (4) 20.782 4,09 4,09 28,20

IBVRJ (4) 19.733 4,66 4,66 29,52IBOVESPA (5) 53.858 4,82 4,82 28,19
IBQVESPA Fut. outubro/94(3)  56.963 :: 29,60,,
OURO SPOT Preco RS/ Mar. Var Var. USti '

Grama dia(%) sem(%) mes(%) OnpaSINO • Fech.(l) 11,050 0,18 -0.18 -3,27BM81F • Fecb. 11.050 -0,18 -0,18 -3,27
COMEX • Mes presento (') 11.069 381,70
COMEX • outubro/94 (*j 11,133 3^,90
(•) Fator do conversèo • 31,103487 gramas/onça troy
QQ)Çotaçao - BS1.000/USS 1,000

Fonte* (1) ANDIMA; (2) Banco Central; (3) BM&F; (4) BVRJ; (5) BOVESPA

CAMBIO TURISMO OURO

Compra;ompi
<RÍ>

Venda
<R$)

IR na Fonte (Agosto) D6)ir osb 0 93
Base de etleulo (RS) Parcels a deduzir (RS) Alfquota % 858SESSESSLfranco Sulpo 0,657407 0,726434

; ®S Franco Franc&s 0,161250 0,178182
Hi:" i*± lone 0.0088637 0.009544

• •" •" ";" - • - •—¦ - - -; Libra 1,318052 1,456447Aoima de 10 639 80 3.188.98 35 Lira 0,000543 0,000600Deducoesa) RS 23 6-1 por cada dependente (sem limitoV b) Fai*a adicional de RS 591. \0 para aposentadespensioniotas e translendos para a rcserva romunorada com mais de 65 anos c) Contribuipao PesBta 0 006604 0 007298Providenciaria. d) PensSo alimenticia e) Aposentados com mats de 65 arios. so pagarao IR se re&eu u.vuonu u,u
rendimonto ultrapassar a RS 1.102.20.

Fonte; Banco do BrasilFonte: Socretaria de Receita Federal
«t» *•

Taxa over Ron!. Proj.
(%a.m.) dia. (%) mds(%)

•0,78 -0,78 -5,64

•0,77 -0,77 -3,22 !

0,00 0,00 -2,15 •• !

(RS • Uresis por grsir»«)

Compra Venda

vV

Cindam (250g) 11,04 11,05

Ourinvest <250g) nd nd

Safra (1000o) 10,90 11,20

Bozano
Simonsen (lOOOg) 11,04 11,05

Fundi doras fornecedoras • custodiamos era-denciados na Bolsa Mercantil a de Futuros.
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I informe econOmico nl Mudansas 
no IR sobre aplicacm* 

|
I 1; ¦ Receita propoe taxagao do rendimento total e unificagao da aliquota do IR em 25%
w i I pfl ... if! :'i

| i MIRIAM LAGE BRASILIA — A Receita Federal butagao do mercado financeiro e na A ideia da equipe economica e zo superior a seis meses ficariani >1
K sugerira hoje ao ministro da Fazen- adaptagao de todo o sistema trihu- reeditar a medida provisoria do real isentas do IR. ' 

V' 
' 

l
da, Rubens Ricupero, a unifica?ao tario a. extingao da Ufir diaria a ate o fim do mes e assegurar o Os tecnicos da Receita conside- .

jf em 25% da aliquota do Imposto de partir de 1° de setembro. alongamento do perfil das aplica- ram a redudgj das aliquotas a con- : 'v -]
| 

" CUOolllIlO ICctl Renda que incide sobre as aplica- Contrarios, inicialmente, ao fim (joes financeiras . A proposta da cessiio de uma vantagem indevida
A 0 dizer que o crescimento de consumo ocorreu mais intensa- Qoes financeiras. A Receita propora da Ufir diaria ja em setembro, os Rcceita para a taxagao do mercado aos aplicadores. Eles argumentam

mente nas faixas de baixa renda, livre do imposto injiacioniirio. tambem que o IR incida sobre o tecnicos da Receita informaram financeiro contraria as intengoes do que a taxagao do ganho, real em 
' '^ "1

1 eoverno pode estar padecendo de uma miopia real. Ou oportuna. rendimento total - hoje, o imposto que a tendencia, ontem, era cum- Banco Central, que desejava criar periodos de inflayao ajta equivale a
I 

^ 
As grandes redes de lojas registraram uma corrida ao consumo re™sobre 0 Sanho reaL . . PI 0 Prazo estabelecido pelo mi- um sistema U que as aplicagoes incidencia do imposto sobre o ren- ; feg

&jfde um comprador com rendimento entre cinco e dez salarios Hoje, os investimentos de renda mstro Ricupero pai a a finaliza?ao pagariam menos imposto a medida dimento nominal no atual cenario .
'^inimos. Como op?ao, o endividamento atraves de cartoes de fixa pagam aliquota de 30/o do IR. da proposta. Ate a semana passa- em qUe 0 prazo de vencimento fosse 

"Antes, havia | infla®P de 4^%.
f credito e crediarios. Uma grande rede de lojas do Rio constata que. 0s, fu"dos de ,renda !anave1' como d?' 1 RfceiJ? trabalhava com a hl" 

|aior; A proposta do BC || |du. Agora, nao ha mais e, por Isso,.4 jM j| '--nn 
nprindn da DRV mems 30% das vendas eram a credito Em o de Commodities, sao taxados em potese de adiar o fim do mdexador . P B , ocorrencia de eventual desvaloriza-

40"/ • 70°/ ta amda davam os ultimos retoques cos alegavam que nao haveria tem- maxima do IR que incide sobre Um risco para o aplicador", racioci- felllr- °Par. .. i. , r nas propostas de alterfcao da tri- po para preparar a legislagao. renda fixa. As aplicacoes com pra- na um tributarista da Receita
H Com juros pouco atraentes em aplicacoes de curto prazo e fascina- F p H v * na um mouiarism ua Keteua.

, | do com creditos prefixados, o consumidor passou a embutir era seu || |
|l 

"salario um percentual para as compras. Mas e o tipo de consumo que f\ Tn"l ifO 111®
II ''o comercio sabe ter limitagao: endividamento tem limite. uan(u(iato8 

boverno nesfocia ILiVls menor mAs apostas sao de que, alera do discurso, o governo nao _ m
^ pretende atacar o consumo. Como os lojistas, o governo acredita COKU1CCCFHO -m m
| que o fermento e curto e dar uma alegriazinha ao comprador as TkOI^Cl /iAofq nnoi/>n I-|

^' yesperas das eleigoes nao faz mal a qucm criou o Piano Real. COIltcIS 
d.C 95 

<1 UWHJ.MJO vvolil, Il(li91v(l

j,'*!. 
BRASiLlA —OOnjamentopa- BRASILIA — O ministro da Fa- r 

|, manteiga, margarina. sardinha e
1 I) Dlho vivo Numeros ra 1995 sera apresentado na pr6- zenda, Rubens Ricupero, vai se 1 alho, alem do arroz. carnes, feijao.
m v 

, nc Hnrinc Hn Cprvifn flj xinw sexta-feira aos candidatos a reumr, em duas semanas, com to- •• $.= entre outros produtosja alcangados bM¦¦ ¦
'• SedepoisdaseleiQoes obra- Usdaaoisao s presidente da Republica. O convi- dos os governadores para discutir a % pela diminuigao da aliquota do im-

m Sileiro contmuar mdo as com- ? , ' 
j,' tc foi feitoa todosos presidencia- redugao do Imposto sobre Circula- ; posto. Rorizespera baixarem 14%

pras com mais impeto do que ' ' 
. 

' -.4 70'/ em re|.lc.',o veis pelo ministro de Planejamen- giio de Mercadorias e Servigos I A " I 0 pre?o dos medicamentos com a ,

Ifana 

bem a estabilizagao de -- 11 10. 
Beni Veras, mas as assessorias (ICMS) sobre os produtos da cesta ; I, redu?5o para 7% das aliquotas dc

pregos, nao sena de todo im- 
|Jumo. dos candidatos ainda nao confir- basica. 2 ICMS sobre os remedies.provavel que 0 governo abnsse Comparadas ao mesmo pe- maram suas presengas. Veras e 0 Ontem 0 ministro narticioou da » M JL D 

' 
. 

' 
n';,| . V0,os olhos. riodo de 1993, 0 crescimento secret-irio de Orc-imento Federil 

untem, 0 m mstro participou ua , f Ifates Para Ricupero. 0 Distrito Fede-

H 
Talvez fique mais dificil foi de 46.2%. Edney Rezende.'mostrarao aos ^mSnS°df S ItiE %Wl «1 un] exempla 

JSI 
UIU

^Jpmprar pelo crediano. Trata-se de consumidores candidatos que 1995 teni gastos basica'^e de medicamentos no Dis ' ganho de receita de 35/o com a

{9 M habilitando-se a crediarios. ainda mais comprimidos que este trito Federil com -issin-itura de v ^ | redugao da aliquota do ICMS para,
l l! ^ Aloiitfamento ano. A prcvisao de receitas c de w'o 

' 
¦ • aft 

' 7% dos produtos basicos. "Com

K;il j . 
' 
1117 vrmirllm USS 93 bilhoes — USS 5 bilhoes a . P K S. 1 a sereni encann- ; 9ft pouca carga fiscal as compras se

|j$ ! O Citibank acaba de au- menos que em 1994 devido a que- 
n 11 os ? camara egisanu peo multiplicam", afirma 0 ministro. i^i.

^ I mentar de seis para 12 meses 0 Alem das atribulagoes no da dc arrecadagao de impostos governador Joaquim Roriz. 
|g' Segundo ele. com 0 Piano Real.

y : prazo do financiamento prefi- Jrrnt politico. 0 diretor da area comoolPI. lOFelPMF. "Queremos uma cesta basica ' 
. esf'i havendo um aumento do con-

1 I ^do 
~°i§Pla"~ 

^ externa do BC. Gustavo Franco, Como os minisierios enviaram mais barata e mais nutritiva. Espe- H | s„nin n. nerilem 
'de 

10% N is In
; pessoas fisicas e juridicas. E ja teve outra 111a noticia sexta-feira. propostas com aumento aeral da ramos a colaboragao dos demais mm , 1 . n'° 

y .
M Lcstuda ampliar 0 Citicredito. a entrada de dolarcs no despesa de USS 5 bilhoes. 0 go- governadores", afirmou Ricupero, Ricw..,m. 

Jas da periferia, 0 mere-
r|.y que hoje ja permite ao chente cambio financeiro superou na- vemo teni que cortar gastos equi- ao ressaltar que pode haver diferen- ' ' ' mento foi de 40 /«. Jm*?.

USS » »**¦ ^ regional na tesla <Je produlos^ mlj da caMpnhha nncional, queBm 
» que nunc. .i™.m «

a ,™./ ,, coberlor 
e curlo". avis;l Ediley N» rennmo. „ „n_n,S,ro e OS go- de„llgn|lla cm breve. pond.«o« 

dc comprar uma elev,- fc
II riipntp do:^iti n'ln mp-ivi . A alta de 30/o cm dolar nas Rezende. lembrando que 0 proxi- vernadores discutirao tambem as Em Brasilia, a aliquota do sao ou uma geladeira e estao fazen-

l| $>inosto iiiflacionano 
' ' bolsas brasileiras esta atramdo mo presidente devera lazer uma campanhas estaduais pela nota fis- ICMS de 7%, a menor permitida do agora", disse Ricupero, frisandosyi mipwiiu mjmuumum. mvestimento estrangeiro. In- • - , . . . „ , a i. . ,5p reyisao do orgamento, apos a elei- cal. Semana passada, 0 Ministeno pela Constituigao, beneficiara os que nas classes altas 0 consumo &f-¦/?}

wN repainavao ul uivisas. ^ 1 • . j - i* ••• « » < « ,h a V10' Fazenda montou um cronogra- seguintes produtos: hnguiga, sal, esta moderado. . ml'MI5em perdas

^ j:;;' A data da extingao da Ufir fundo ^
¦P fdiaria sera definida so as ves- A Receita Federal avisa: 10 T itii|n H I »9
W'l peras da reedigao da MP do estados e 970 municipios terao 1HUIU 1U1CU H I ^ 

-9
Wfi Real, no final do mes. A Recei- suas cotas-partes no Fundo de n» • MOsiCA  revenoedor autorizado j? ¦
H ta trabalha 24 horas para defi- Participagao de Estados e Mu- | Iff, ,c'v'LZJrAAn PABX • KS HIBRIDO/ W
M riir a melhor alternativa de tri- nieipios retidas caso nao qui- I j'Ji 1 ®a^A° DE 2 A144 LINHAS / »

butar as aplicagoes financeiras tem dividas relativas ao Pasep anvimiltiii*Q I 1 i i I 1 nc o a noo n a y a io/^IC S:7 Rua Buenos Aires, 100-6? andar
para incentivar 0 investimento nos proximos dias. A estimati- d^I ldill.111 d HE£K29i I LJb O A ^00 HAM Alo'4 * 221 -6800

Kj de longo prazo. Mas trabalha va e de que, somado, 0 debito _ .. 
"

Wffl com cautela por saber que a chega aos USS 50 milhoes. BRASILIA O presidente
B-a mflWKsn 1 ,fi. j-'..- . 11. itamar Franco sancionou ontem a e m
II 

- 
IS ¦ mumcipi°que lei 

que cria a Cedula do Produto t 11§
p j Ufir mensal vai exigir revisao so vive desses repasses. Riinl (CPR> litnlo nriv-ido nup _
H ©de duas leis "pesadas". A Ufir Rural (U K). titulo pm ado que BE _ ¦ I m/_
H Ibde nao mudar ™ selembro, _ pcrmitira 

que agncultorcs cog BW MA M HAM KMM Pfilfli H
|1 porque a premise nao haver De fora gam recureos no mercado to- iWI UUC II IVdl Vlv«ll Oil! K
99 ; 1 j j ceiro para custeio de suas planta- ¦ wSEji
m ! Pcdade arrecadagao. As voltas com 0 real, a Casa goes. A CPR foi criada pelo Mi- PMW'f,  da Moeda ficou de fora da lici- nistcrio da Fazenda e sera langada 1^1^% ¦ ¦¦¦ \

KTTITTWtfTliTSnfT'B tagao para fabricar as novas nos proximos dias pelo Banco do I Rw§
^jUhuJ^LIJiuW carteiras de motorista do Rio. Brasil.

pj Cotatfo no mercado futuro 0 Praz0 Para propostas venceu Pela sistematica da CPR. 0 Mm
j M. ontem. O presidente do De- produtor rural ou a cooperativa hh

m Lr 
ar 59° tran. procurador Luis Antonio emite a Cedula cm favor de 11111 ™ 

Fazer Uma moda C0m preCOS extremamente ^Jp^jjjk Sj
Mr- Set R$099 .110% rerreira de Araujo, informou comprador, que pode ser um ex- r 5 j'l h,

I r«Sdl^t™^.1^ StSi^i^toS acessiveis, porem sempre fiel ao nosso estilo, e a 
| J? 

%iy.

f 1 S"™ d^SX nowa marca. Essa e a proposta da Red Green, na , 
J 

«¦ ®

| STc 
*" ***** " 

sua nova loja do Rio Off Price. ¦¦ 1 h 
f 

** 
fe

B I j 
A primeira, uai! As i„msaSoI com alcPRs ft

M t ® 11 0 empresario Olavo Montei- serao intermcdiadas pelos bancos, V ^Sp^H m P
M ijHHH ro de Carvalho. presidente do que luncionarao como avalistas ..... _ ., _ . K
B I conselho de administracao da dos titulos. asseguram aos com- (M.lton Carvalho - Red Green) 

§3
m | 

- -'"=-£Sj 
j Ericsson, encantou 0 presidente pradores a entrega do produto - ^ ||1

KB Itamar com a informagao de nas especilicagocs expresses na \

l| que a primeira central telefonica Cedula. Os produtores rurais que I
K'l ? Alguns oper adores de automatica da Ericsson foi ins- desejaiem operar com a Cedula 1
m cambio ficaram ontem as- talada em Juizde Fora. terao que apresentar garantias INFORMA^OES: LIGIIE (021)542-7243/542-7545/295-9595Kj! , a 1 1 rcais lnpoteca, penhor011 ahena- l\\\
H ««*»«<»• «««***• 

cao fidaciaria). A ideia e que ja 99g919999999999l B3/(/). 1) coma cwl, i'/li 1 f/flfoo Pesquisa para safra que comeclaa V 
'

H I sexta-feira, so judicial n.. plantada os agricultoresconsigam I
BrJ queda em todas as operates ope vai mapear os em- recursos no mercado e. assim. ne- \ JmMm aaass*. (.€{'!
Bl futuras Emnumto todos os Pre^™os bancanos no pais. cessitem de menos subsidios por VhOMmm 

 
pjmpnez 

'^mo 
fe¦¦ u 

'1 ¦ , trabalho, encomendado pelo nartedosoverno W& sSdpERbbTa "Hn^de SHIBea^ioa W W9: papeis brasileiros, no exte- Sebrae e pelo BNDES. sera te- Stoppings 
»"»«»**• unoracie buw»u» w* w

9ji riorl jnostravam xaloriza<;do. ma de seminario. . i

m 
PELO MERCADO ^ ll

H tnr,,A . . .. /P0\ FINAME /r9\ Dkjnccf FINAME fei
9.;? • O Clube Americano maugu- economica, 0 cardapio sera BRASILX BNDES / /bFIASIL\ dNDES/ ii.*-.'

ra seu Power Breakfast na bem variado. Mas, como piece /uHito'S™oo»\ < BNDESPAR /uniAodetodos\ ^ BNDESPAR ^
B.jvQuarta-feira, as 8h30. com pa- de resistance, a reforma tribu- Ofc

1^ Lessa. Na pauta, suge'stoes pa- que tem caminhado bem mais AVISO DE LICITACAO AVISO DE LICITAQAO 1

j*;"*-*"—" C0NC0RRENCIA M807/94 T0MADA DE PREQOS N2 05/94 |!
9-. • O Ministerio da Fazenda ini- • O mercado de seguros ganha nR|_Tn Manll,on 5 = »• w » ^ OBJETO: Compra de 75 (setenta e cinco) impressoras matriciais com ktV'-
1 cia hoje um novo esforgo contra n°vo produto esta semana, des- OBJETO. Manuten9ao preventiva e corretiva dos equipamentos de tecnologia jato de tinta. |l;
9 a sonegagao de impostos: come- tinado a pessoas juridicas, que RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 26 (vinte e fM
9 ?a a veicular filmetes alertando garante aos funcionarios reem- RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 07 (sete) de seis) de setembro de 1994, as 15:00 h, no Centro de Treinamento

| a populagao para pedir notas bolso de gastos com medica- outubro de 1994, as 15:00 h, no Centro de Treinamento do EDSERJ, do edsERJ, situado na Av. Repiiblica do Chile, n5 100 - Rio de v, .;
M :i fiscais. A campanha e da Deni- mentose vacinas. Acriagao e da situado na Av. Reptiblica do Chile, n# 100 - Rio de Janeiro - RJ. Janeiro - RJ. j|tj£9.,;^ son. LAP Seguros, que espera EDITAL COMPLETO: A disposi9§o dos interessados na Avenida EDITAL COMPLETO: A disposi9ao dos interessados na Avenida
Hj 

' 
0 w0 .ilmoco Que 0 ministro acrescentar LSS 30 milhoes no Republica do Chile, ns 100, 32 andar, saia 365, das 14:30 as 17:30 h, Republica do Chile, n8 100, 39 andar, sala 365, das 14:30 as 17:30 h,

Bp da Fazenda Rubens Ricunero volume anual de negocios feitos ,ele,one: (021) 277-7070. Rio de Janeiro. 19 de agosto de 1994. telefone: (021) 277-7070. Rio de Janeiro, 19 de agosto de_1994.
^ . .' . P. * Dayse Polatschek V. de Mendonca Lima - Gerente Executiva de Dayse Polatschek V. de Mendon9a Lima - Gerente Executiva de

p| 

tera hoje com toda a equipe no pais. Ucitagoes. Ucita96es. 

^

PanaSOIliC sistemas telefônicos

Electronic

QUEDA DO DOLÃR

Stand de locações junto à Sede Social do Botafogo
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Mudanças no IR sobre aplicações
INFORME ECONÔMICO

MÍRIAM LAGE

O consumo real

A o dizer que o crescimento de consumo ocorreu mais intensa-
/\ mente nas faixas de baixa renda, livre do imposto injlacionário, o

governo pode estar padecendo de uma miopia real. Ou oportuna.
As grandes redes de lojas registraram uma corrida ao consumo

h um comprador com rendimento entre cinco e dez salários
'"'¦rnínimos. Como opção, o endividamento através de cartões de
; crédito e crediários. Uma grande rede de lojas do Rio constata que."-"no 

período da URV, apenas 30% das vendas eram a crédito. Em
agosto pulou para 70%. A Arapul tem dados idênticos: passou de

c40% para 70%.
fj Com juros pouco atraentes em aplicações de curto prazo e fascina-
do com créditos prefixados, o consumidor passou a embutir em seu
salário um percentual para as compras. Mas é o tipo de consumo que'Ó comércio sabe ter limitação: endividamento tem limite.

As apostas são de que, além do discurso, o governo não
pretende atacar o consumo. Como os lojistas, o governo acredita
que o fermento é curto e dar uma alegriazinha ao comprador às

lyesperas das eleições não faz mal a quem criou o Plano Real.

Governo negocia ICMS menor

para produtos 
da cesta básica

Brasília — Arnilrln Rrhiito

Candidatos

conhecerão

contas de 95 Brasília — Arnildo Schulz
BRASÍLIA — O ministro da Fa-

zenda, Rubens Ricupero, vai se
reunir, em duas semanas, com to-
dos os governadores para discutir a
redução do Imposto sobre Circula-
çào de Mercadorias e Serviços
(ICMS) sobre os produtos da cesta
básica.

Ontem, o ministro participou da
solenidade de lançamento do pro-
grama de barateamento da cesta
básica e de medicamentos no Dis-
trito Federal, com assinatura de
dois projetos de lei a serem encami-
nhados à câmara legislativa pelo
governador Joaquim Roriz.

"Queremos uma cesta básica
mais barata e mais nutritiva. Espe-
ramos a colaboração dos demais
governadores", afirmou Ricupero,
ao ressaltar que pode haver diferen-
ça regional na cesta de produtos.

Na reunião, o ministro e os go-
vernadores discutirão também as
campanhas estaduais pela nota fis-
cal. Semana passada, o Ministério
da Fazenda montou um cronogra-

manteiga, margarina, sardinha e
alho, além do arroz, carnes, feijão,
entre outros produtos já alcançados
pela diminuição da alíquota do im-
posto. Roriz espera baixar em 14%
o preço dos medicamentos com a
redução para 7% das alíquotas de
ICMS sobre os remédios.

Para Ricupero, o Distrito Fede-
ral é um exemplo, pois obteve um
ganho de receita de 35% com a
redução da alíquota do ICMS para.
7% dos produtos básicos. "Com

pouca carga fiscal as compras se^
multiplicam'! afirma o ministro.
Segundo ele, com o Plano Real,
está havendo ura aumento do con-
sumo na periferia de 10%. Nas lo-
jas de móveis da periferia, o incre-
mento foi de 40%.

"Há 
pessoas que nunca tiveram

condições de comprar uma televi-
são ou uma geladeira e estão fazen-
do agora", disse Ricupero, frisando
que nas classes altas o consumo
está moderado.

BRASÍLIA — O Orçamento pa-
ra 1995 será apresentado na pró-
xima sexta-feira aos candidatos a
presidente da República. O convi-
te foi feito a todos os presidência-
veis pelo ministro de Planejamen-
to. Beni Veras, mas as assessorias
dos candidatos ainda não confir-
maram suas presenças. Veras e o
secretário de Orçamento Federal,
Edney Rezende, mostrarão aos
candidatos que 1995 terá gastos
ainda mais comprimidos que este
ano. A previsão de receitas é de
USS 93 bilhões -US$ 5 bilhões a
menos que em 1994 devido à que-
da de arrecadação de impostos
como o IPI. lOFelPMF.

Como os ministérios enviaram
propostas com aumento geral da
despesa de USS 5 bilhões, o go-
verno terá que cortar gastos equi-
valentes a USS 10 bilhões. "O

cobertor é curto", avisa Edney
Rezende, lembrando que o próxi-
mo presidente deverá fazer uma
revisão do orçamento, após a elei-
çào.

Números
Os dados do Serviço de

Proteção ao Crédito são cia-
ros: até sábado, as consultas
aumentaram 34,2% em relação
a julho.

Comparadas ao mesmo pe-
ríodo de 1993, o crescimento
foi de 46,2%.

Trata-se de consumidores
habilitando-se a crediários.

!> Olho vivo
"R ' Se depois das eleições o bra-
' sileiro continuar indo às com-

pras com mais ímpeto do que" faria bem à estabilização de
preços, não seria de todo im-

S provável que o governo abrisse
os olhos.

Talvez fique mais difícil
ilepmprar pelo crediário.
m
^"Alongamento

O Citibank acaba de au-
> mentar de seis para 12 meses o
| prazo do financiamento prefi-
i xádo — o Citiplan —, para
; pessoas físicas e jurídicas. E já
| _ estuda ampliar o Citicrédito,

que hoje já permite ao cliente
comprar à vista, com cheque~"5special anexado ao talão, e

¦parcelar em até três vezes.
Cliente do Citi não pagava

imposto inflachmário.

Luz vermelha
Além das atribulaçòes no

front político, o diretor da área
externa do BC. Gustavo Franco,
teve outra má notícia sexta-feira.

A entrada de dólares no
câmbio financeiro superou na-
quele dia, em muito, o volume
de saídas.

A alta de 30% em dólar nas
bolsas brasileiras está atraindo
investimento estrangeiro. In-
clusive repatriaçào de divisas.

Ricupero: uma cesta mais barata

ma da campanha nacional, que será
deflagrada em breve.

Em Brasília, a alíquota do
ICMS de 7%, a menor permitida
pela Constituição, beneficiará os
seguintes produtos: lingüiça, sal,

Sem perdas
A data da extinção da Ufir

'diária será definida só às vés-
peras da reedição da MP do
Real, no final do mês. A Recei-
ta trabalha 24 horas para defi-
nir a melhor alternativa de tri-
butar as aplicações financeiras
para incentivar o investimento
de longo prazo. Mas trabalha
com cautela por saber que a

_ conversão da Ufir diária para
Ufir mensal vai exigir revisão

Ojde duas leis "pesadas". A Ufir
*5pode não mudar em setembro,
| porque a premissa é não haver
i perda de arrecadação.

Sem fundo
-A Receita Federal avisa: 10

estados e 970 municípios terão
suas cotas-partes no Fundo de
Participação de Estados e Mu-
nicípios retidas caso não qui-
tem dívidas relativas ao Pasep
nos próximos dias. A estimati-
va é de que, somado, o débito
chega aos USS 50 milhões.

Detalhe: tem município que
só vive desses repasses.

Título rural

financiará

agricultura

BRASÍLIA — O presidente
Itamar Franco sancionou ontem a
lei que cria a Cédula do Produto
Rural (CPR). titulo privado que
permitirá que agricultores consi-
gam recursos no mercado finan-
ceiro para custeio de suas planta-
ções. A CPR foi criada pelo Mi-
nistério da Fazenda e será lançada
nos próximos dias pelo Banco do
Brasil.

Pela sistemática da CPR, o
produtor rural ou a cooperativa
emite a Cédula em favor de um
comprador, que pode ser um ex-
portador ou uma industria. Com
o dinheiro, o agricultor financiará
sua produção que, depois, será
entregue ao comprador da Cédula
em local e data estipulados no
título.

As transações com as CPRs
serão intermediadas pelos bancos,
que funcionarão como avalistas
dos títulos, asseguram aos com-
pradores a entrega do produto
nas especificações expressas na
Cédula. Os produtores rurais que
desejarem operar com a Cédula
terão que apresentar garantias
reais (hipoteca, penhor ou aliena-
çào fiduciária). A idéia é que já
para a safra que começa a ser
plantada os agricultores consigam
recursos no mercado e. assim, ne-
cessitem de menos subsídios por
parte do governo.

MÜSICA
CIVILIZADA

& INFORMAÇÃO
RELEVANTE

REVENDEDOR AUTORIZADO
PABX - KS HÍBRIDO

DE 2 A144 LINHAS j,
DE 8 A 288 RAM Atô

.18 ANOS DE BONS SERVIÇOS
Rua Buenos Aires, 100 ¦ 6? andar
221-6800

Por 
que 

a Red Green está

no Rio Off Príce:

De fora

Às voltas com o real, a Casa
da Moeda ficou de fora da liei-
taçào para fabricar as novas
carteiras de motorista do Rio.
O prazo para propostas venceu
ontem. O presidente do De-
tran, procurador Luís Antônio
Ferreira de Araújo, informou
que só a American Bank Note
candidatou-se à saborosa con-
corrência: 35 mil carteiras por
mês, a cerca de RS 10,00 cada.

Cotação no mercado futuro
Mês Valor Variação

Fazer uma moda com preços extremamente

acessíveis, porém sempre fiel ao nosso estilo, é a

nossa marca. Essa é a proposta da Red Green, na

sua nova loja do Rio Off Price. m

Sei R$0,89 >1,10%

Out RS 0,91 -1,40%
Nov R$0,93 >1,20%

Dez R$0,95 -1,24%

A primeira, uai!

O empresário Olavo Montei-
ro de Carvalho, presidente do
conselho de administração da
Ericsson, encantou o presidente
Itamar com a informação de
que a primeira central telefônica
automática da Ericsson foi ins-
talada em Juiz de Fora.

(Milton Carvalho - Red Green)

Fonte: Banco Prosper

? Alguns operadores de
câmbio ficaram ontem as-
sustados com a queda do dó-
lar: o comercial, em relação
a sexta-feira, só indicou
queda em todas as operações
futuras. Enquanto todos os
papéis brasileiros, no exte-
fior; mostravam valorização.

INFORMAÇOES: LIGUE (021)542-7245/542-7545/295-9595

O Ibope vai mapear os em-
préstimos bancários no país. O
trabalho, encomendado pelo
Sebrae e pelo BNDES, será te-
ma de seminário.

rvMfr«»« i*ro
ímenez,
Qndrade

PINTODE ALMEIDANEW DaNCEPTSHDPPINQS S.A.

PELO MERCADO
FINAMEFINAME

BNDESO Clube Americano inaugu-
ra seu Power Brcakfast na

quarta-feira, às 8h30. com pa-
ílestra do economista Carlos

Lessa. Na pauta, sugestões pa-
: rá a melhoria da economia do
| Rio.

O Ministério da Fazenda ini-
cia hoje um novo esforço contra
a sonegação de impostos: come-
ça a veicular filmetes alertando
a população para pedir notas
fiscais. A campanha é da Deni-
son.

No almoço que o ministro
da Fazenda. Rubens Ricupero.
terá hoje com toda a equipe

BNDESeconômica, o cardápio será
bem variado. Mas, como pièce
de resistence, a reforma tribu-
tária do sistema financeiro,
que tem caminhado bem mais
devagar do que gostaria o mi-
nistro.
* O mercado de seguros ganha
novo produto esta semana, des-
tinado a pessoas jurídicas, que
garante aos funcionários reem-
bolso de gastos com medica-
mentos e vacinas. A criação é da
UAP Seguros, que espera
acrescentar USS 30 milhões no
volume anual de negócios feitos
no país.

BRASIL
BNDESPARBNDESPAR

AVISO DE LICITAÇAO

TOMADA DE PREÇOS Ns 05/94

AVISO DE LICITAÇAO

CONCORRÊNCIA Ns 07/94
OBJETO: Compra de 75 (setenta e cinco) impressoras matriciais com
tecnologia jato de tinta.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 26 (vinte e
seis) de setembro de 1994, às 15:00 h, no Centro de Treinamento
do EDSERJ, situado na Av. República do Chile, nQ 100 - Rio de
Janeiro - RJ.
EDITAL COMPLETO: À disposição dos interessados na Avenida
República do Chile, nB 100, 3S andar, sala 365, das 14:30 às 17:30 h,
telefone: (021) 277-7070. Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1994.
Dayse Polatschek V. de Mendonça Lima - Gerente Executiva de
Licitações.

OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de
informática e automação.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 07 (sete) de
outubro de 1994, às 15:00 h, no Centro de Treinamento do EDSERJ,
situado na Av. República do Chile, na 100 - Rio de Janeiro - RJ.
EDITAL COMPLETO: À disposição dos interessados na Avenida
República do Chile, ns 100, 32 andar, sala 365, das 14:30 às 17:30 h,
telefone: (021) 277-7070. Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1994.
Dayse Polatschek V. de Mendonça Lima - Gerente Executiva de
Licitações.
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.1 Privatiza§ao financiara despesas 
susPelJde °

|! ¦ Venda de estatais deve cobrir quase a metade dorombo de US$ 10 bilhoes em 95 leilao da Escelsa

cristiano ROMERO BRASILIA - 0 pi'esidente Ha- Ogoverno do Espirito Santo ja
j2?j daniella mendes mar Franco suspendeu, ontem, a tentou vender sua cota por quatro

Bi zarBodfnhe?ro da venda de estatais I * SBl L do Espirito Santo (Escelsa). USS 100 por agao. Para o leilao

it nao so pan, pagar os salirios dos I ¦ afeSfeVM-j BMfi Alegando que hi d6»idas no pro-
§9 servidores como tambem para as de r$ 4 biihaes. 1 cesso de venda da empresa! ele rava vender cada a?ao por USS

despesas de manuten?ao da maqui- J  * p.^diut m^io^es e?PM?°es. ao Pr®' ^6> E|| 
d^prego mf"vtf cursofdT 

privatiza^o Tao cobrir ' ¦ impiantaoto da primeira parte da isonomia saiarial do tuneiona- P & ^ Desestatiza?ao, Andre Franco nimo estipulado. Fontes do go-

If quase 

a metade do rombo de USS 1 1 . K I Montoro Filho, e ao Ministerio verno federal acreditam que o

|0 bilhoes estimado no Orgamento || ¦ Se a segunda etapa da isonomia for realizada em dezembro, jfey'ljillht. .<^>1 ||| j das Minas e Energia. adiamento e resultado de pressoes
da Uniao no ano que vem. "Excep- II comodesejamos militareseaSecretariadaAdministrateFederal iWI" *]"!!? j 0 Palacio do Planalto divul- de politicos do Espirito Santo.
cionalmentc, muito a contragosto, (3AF),ocuatoadtelonajgatolhdfer*tie R$ 2.2bllhOesr f gou,iinoite,umanotaoficialcom que lemcm o uso eleitoral dos
vamos utilizar esse dinheiro para > ¦ Aumento de despesas de custeio da mdquina pdbiica no pr6ximo gjj f i ! as determinates de Itamar Fran- recursos estaduais pelo governa-

^|| gastos correntes", admite o secreta- ano: R$ 1.1 MIMo. ° j, co. "Tendo em vista que as deci- dor Albuino Azeredo (PDT).
• |:l* rio-adjunto de Politica Economica, f totiili ^ 10 Mlhffet Kl KflC3f #' l*i s°es da Comissa° s° tSm efeit0 0 Plllilcio tambem divulgou

JoseCechin. :iIWr^lJfIpratico legal depois da aprovagao nota informando que o presidente
|r| Na nroposta orcamentaria para E como vai aparecer - %¦ 

'' 
I f #M i :' do Presidente da Republica, a pri- Itamar deve encaminhar, nos pro-

f|| 1995 preparada pela equipe econo- ' ¦ Privatizapao: B$ 4,8 biihtes. ^ 1 lip a ^ vatizagao esta suspensa, conside- ximos dias,. mensagem ao Con-
M mi™ n L Ha rnhnnri do Imnos- : i 'I"'. b rando-se tambem a Lei 8.031/90 gresso Nacional pedindo autori-

rj mica, 0 Iim da cobranga ao impos ContribuiqSo Social sobre o Lucro Liquido, o PIS (se os bancos infnrmsi i noti oficiil yicao nara conclusao de Anura II
lli to Provisono sobre Movimentagao | delxarem), e a cofins, que incidem sobre o faturamento, e 1 Mff/|fPW<\ V^P^pj miorma 

a nota oliciai. zagaopara comusao ae Angraii.
• /;' Financeira (IPMF), a queda de ar- ; imposto de Renda da Pessoa Jurldica, que incide sobre o lucro, . iOM O cronograma de privatizagao Esta autonza?ao e em fungao do

¦{ recadacao de impostos que geram teraoumganhodei8%:maisR$2biihdes. m \ \?fo WfYl: da Connssao previa o leilao da decreto legislativo numcro 3/83.

ft ^sSV^Sde^ mQjgj pi 
LLsspsi: ».:srL#|s

gp • 
m5.« •imptr-im f» winilihrift d-K ron- L I 'SSm! I % que 0 balango da empresa ja esta- metido ao Congresso.

•K nnhliris nnnto fundamental ¦ A retirada do dinheiro depositado em juizo por conta da Cofins \M j '4^ lf\C va sendo analisado pelo Tribunal O governo brasileiro quer alte-
:-V *i avaliagao do governo, para H**! & j \M de 

Contas e nao havia expectativa rar uma clausula do acordo Bra-
. sucesso do Piano Real ¦ Combate a aonegagao: F>$ 1 bllhao. —f:f~Z j -¦¦¦¦ '^L. 

JM 
' •• de adiamentos. A empresa esta sil-Alemanha, que preve mvesti-

A.ii 0 Fundo de Amortizagao da Di- 
'¦ Venda de estoque de cafe: R$ 400 milhoes. . Jm avaliada em RS 416 milhoes e o mentos de USS 422 milhoes paia

•Tf vida Publica, criado pela medida Total: r$ 10 biih6«*. ^ "

provisoria do real para vender ¦< "  , |te ' Jm
a^oes de estatais eg^staro' j g 1

leilSes de estatais, sobretudo do se- e oynvestimentos de toda a maqui

i'-Sf cipacoes minoritarias do Estado em t*MM|r H*' A equipe economica constatou

m empresasprivadas. M\H ffl tambem que as receitas de l 994

Amaral, nao considera preocupan- or amrato reni^ao?ml^mo a"rea°
"Nao 

podemos nos esquecer que Cechin: governo usara o dinheiro da privatizafao a contragosto lidade, tecnicos da equipe economi-

deficit potencial de 1994 era de USS ca admitem a ProPosta or?a'

oa u'lUnoc n Hpfirit Hp i ic<c in rantir recursos para fechar as con- soes no proximo ano. Esse montan- mentaria continua vanando ao sa-

IwlI 

sS ruma a,a^S ««"»»• .. . bor de quern a 
|nfecciona. 

»E so
nrpiimimr p sp fnr prmfirmnHn vi Gastos sociais — A area so- tas do governo. colocar uma expectativa de inflagao

mos tePaue fiSTexTrcfcio de 
da'Pr°P°Sta or?ament^ia d° . tA 

Sfdpe fol aP°_ntada mi" de 1% ao mes que e possivel elimi-mos ter que lazer o exercicio ae ano que vem, o maior escoadouro nistro da Fazenda, Rubens Ricupe- . • ,
todos os anos: cortar despesas <je recursos publicos. O Ministerio ro, como a area mais preocupante, 

nar um 
^'1C ; 012 um ecnico 0

gerar receitas", disse Amaral, que da Previdencia Social estima que va tanto que decidiu convidar o ex-se- governo. No proximo ano, o gover-
defende a realizagao de uma refor- gastar USS 24,5 bilhoes com o pa- cretario-Executivo do Ministerio no ainda contara com o suporte do

^ tributaria ainda este ano e ga- gamento de aposentadorias e pen- da Saude de Adib Jatene, Jose Cai- Fundo Social de Emergencia (FSE).
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O^ADO CAMPO. 

|

• 4x4 • Motor 2.8 Diesel • 97 HP * Transmissao Manual de 5 Marchas • Relogio Digital * Cabine Dupla • Turbo Diesel Compl. F6b.
• Trio El6trico • Dir. Hid. • Multfmetro • ArCond. • Toca-Fitas • Roda Livre * 4x2 ou 4x4 • Novo Painel • Novas Faixas Laterals
Aufomatica • Estribo Traseiro • Caixa de Transmissao Parti-Time • Terceira * Rodas de Liga Leve • Bancos Recaro • Revestimento

Fileira de Bancos • Igniqao com llumina^o • Rodas de Liga com em Carpete • Garantia de 2 Anos ou 50.000 Km.
Pneus ¦ Garantia de 2 Anos

Esse agio
prego final
tavil
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Privatização financiará despesas

¦ Venda de estatais deve cobrir quase a metade do rombo de US$ 10 bilhões em 95
IO

CRISTIANO ROMERO E
DANIELLA MENDES

BRASÍLIA — O governo vai utili-
zar o dinheiro da venda de estatais o sumlço «m 95
não só para pagar os salários dos || _ p|m {ja cobrança do IPMF em 31 de dezembro deste ano: perda
servidores como também para as II de R$4 bilhões.
despesas de manutenção da máqui- 7jzS£2g&m i1=
na publica no proximo ano. Os re- ||
cursos da privatização vão cobrir I ¦ Implantação da primeira parte da isonomia salarial do funciona-

quase a metade do rombo de USS  m
10 bilhões estimado no Orçamento 1| ¦ Se a segunda etapa da isonomia for realizada em dezembro,
da União no ano que vem "Excep- como desejam os militares e a Secretaria da Administração Federal
cionalmentc, muito a contragosto, (8AF), o custo  ^ 

#
vamos utilizar esse dinheiro para || ¦ Aumento de despesas de custeio da máquina pública no próximo j
gastos correntes", admite o secreta- || ano: R$ 1.1 bilhão. ]|
rio-adjunto de Política Econômica, jjg Total: R$ 10 bilhõec
JoséCechin. '' fâtj

Na proposta orçamentária para laowwwIlMwy.. " ^ >¦
1995 preparada pela equipe econô- ¦ Privatização: RS 4,8 bilhões. ISpf
mica, o fini da cobrança do Impôs- p Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, o PIS (se os bancos ''
to Provisório sobre Movimentação deixarem), e a Cofins, que incidem sobre o faturamento, e o
Financeira (IPMF), a queda de ar- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que incide sobre o lucro, ' :i|
recadaçào de impostos que geram terão um ganho de 18%: mais RS 2 bilhões.  í«
receita em época de inflação alta g Com o fim da corrosão inflacionãria, o IPI terá ganho de RS 300 fiy-
as despesas com o projeto de isono- milhões.  t
mia ameaçam o equilíbrio das con- a ^ retirada do dinheiro depositado em juizo por conta da Cofins i I
IBS públicas, ponto fundíllTiental, deverá render R$ 1,5 bilhão. i * ®
¦ia avaliação do governo, para •••••••••••
sucesso do Plano Real. .. ".íi^baje à sone^RS 1 bilhão.

O Fundo de Amortização da Dí- .SUS™. £.
vida Pública, criado pela medida Total: R» 10 bilhões,
provisória do real para vender
ações de estatais e gastar o dinheiro . .
na redução da dívida mobiliária -Brasília—Josemar Gonçalves

(em títulos), é a principal peça do
programa de privatização para ge-
rar recursos novos. Além do fundo,
a equipe econômica conta com os n_|
leilões de estatais, sobretudo do se- *•'1^^"'
tor elétrico, e com a venda de parti-
cípações minoritárias do Estado em
empresas privadas. Igjll ÊÊÊÊêM?

Café — A maioria dos inte-
grantes da equipe econômica defen-
de a venda de patrimônio público
apenas para a redução da dívida
mobiliária. Entretanto, para fechar
as contas no próximo ano, o gover-
no utilizará até recursos oriundos
da venda de estoques governamen-
tais de café. "Não 

podemos nos
esquecer que este governo é autor
de uma obra inacabada", justifica o
secretário de Política Econômica,
Winston Fritsch.

O chefe de gabinete do Ministé-
rio da Fazenda, embaixador Sérgio
Amaral, não considera preocupan-
te a situação fiscal do próximo ano.
"Não 

podemos nos esquecer que o José Cechin: governo usará o dinheiro da privatização a contragosto

déficit potencial de 1994 era de USS , .
26 bilhões. O déficit de USS 10 «*• <*«*» I»ra techor asf* n0 Pr™Ã/T, f TS
bilhões surgiu dc uma avaliação t»sem 1995. e representa 25% de Iodas as rece,-

. . r r Gastos sociais — A area so- tas do governo,
preliminar e, se for confirmado, va- cja| ^ na pr0p0Sta orçamentária do A saúde foi apontada pelo mi-
mos ter que lazer o exercício de ano qUe venli 0 maior escoadouro nistro da Fazenda, Rubens Ricupe-
todos os anos: cortar despesas (je reCursos públicos. O Ministério ro, como a área mais preocupante,
gerar receitas", disse Amaral, que da Previdência Social estima que vá tanto que decidiu convidar o ex-se-
defende a realização de uma refor- gastar USS 24,5 bilhões com o pa- cretário-Executivo do Ministério
niíi tributária uindci este íino e gu- gcimento de aposentadorias e pen- da Saúde de Adib Jatene, Jose Ctir~

los Seixas, para fazer uma radio-
grafia dos gastos desse setor, equi-
valentes este ano à metade (USS 5
bilhões) das despesas com o custeio
e os investimentos de toda a máqui-
na pública.

A equipe econômica constatou
também que as receitas de 1994
foram superestimadas. Inicial-
mente, o governo previa uma ar-
recadaçào tributária de USS 65
bilhões, mas uma revisão nas con-
tas baixou esse número para USS
60 bilhões. Segundo Cechin, essa
diferença ocorreu por uma ques-
tão metodológica, agravada pela
inflação alta. "Na 

programação
de caixa do Tesouro levamos isso
em conta", garante Cechin, asse-
gurando que este fenômeno não
deverá se repetir em 1995. Para o
próximo ano, a previsão de arre-
cadação é igual à de 1994.

Apesar dos esforços para que o
orçamento reflita ao máximo a rea-
lidade, técnicos da equipe econômi-
ca admitem que a proposta orça-
mentária continua variando ao sa-
bor de quem a confecciona. "E só
colocar uma expectativa de inflação
de 1% ao mês que é possível elimi-
nar um déficit", diz um técnico do
governo. No próximo ano, o gover-
no ainda contará com o suporte do
Fundo Social de Emergência (FSE).

Ricupero articula projeto 
de reforma tributária

BRASÍLIA — Preocupado com o
desequilíbrio estrutural das contas
públicas, o ministro da Fazenda,
Rubens Ricupero, decidiu propor
ao Congresso, ainda este ano, um
projeto de reforma tributária am-
pia. Para coordenar os trabalhos
junto à Receita Federal, Ricupero
vai trazer um novo assessor, que
integrará a equipe econômica. "Se
for possível, tentaremos aprovar al-
guma medida no Congresso até de-
zembro. Do contrário, o próximo
presidente já receberá prontas su-
gestões de reformas importantes
para consolidar o plano econômi-

co", explicou o chefe de gabinete de
Ricupero, embaixador Sérgio Ama-
ral.

Além da reforma tributária, Ricu-
pero vai levar ao Congresso propos-
tas de desregulamentação da econo-
mia, com o objetivo de reduzir os
custos de geração de empregos no
Brasil. O embaixador Sérgio Amaral
informou que Ricupero deverá con-
vidar o tributarista João Geraldo Pi-
quet Carneiro para trabalhar nesse
projeto, em conjunto com a Secreta-
ria de Política Econômica.

A reforma tributária está em pau-

ta há vários anos. Os governantes
sempre afirmam que as modificações
na legislação são imprescindíveis pa-
ra o Estado e para a sociedade, em-
bora as propostas acabem emperra-
das na Câmara e no Senado.

O ex-presidente Fernando Col-
lor criou, em 1991, um grupo para
propor uma reforma tributária am-
pia, mas não conseguiu aprová-la
no Congresso.

Assim que tomou posse, em
1992, o presidente Itamar Franco
também sugeriu um novo desenho
para os impostos e contribuições

Itamar suspende o

leilão da Escelsa

pela liderança do então ministro da
Fazenda, Gustavo Krause. Da am-
biciosa proposta, que reduzia o nú-
mero de impostos e era baseada no
projeto da Comissão de Notáveis
criada por Collor, apenas o Impôs-
to Provisório sobre Movimentação
Financeira (IPMF) foi aprovado.

Na prática, o que se tem visto,
desde a promulgação da Constitui-
çào em 1988, que aumentou os en-
cargos da União sem aumentar as
receitas, é o governo baixar todo
fim de ano pacotes tributários de
emergência.

BRASÍLIA — O presidente Ita-
mar Franco suspendeu, ontem, a
privatização das Centrais Elétri-
cas do Espírito Santo (Escelsa).
Alegando que há dúvidas no pro-
cesso de venda da empresa, ele
pediu maiores explicações ao pre-
sidente da Comissão Nacional de
Desestatizaçào, André Franco
Montoro Filho, e ao Ministério
das Minas e Energia.

O Palácio do Planalto divul-
gou, à noite, uma nota oficial com
as determinações de Itamar Fran-
co. "Tendo em vista que as deci-
sões da Comissão só têm efeito
prático legal depois da aprovação
do Presidente da República, a pri-
vatização está suspensa, conside-
rando-se também a Lei 8.031/90",
informa a nota oficial.

O cronograma de privatização
da Comissão previa o leilão da
Escelsa para o dia 26 de setembro.
Assessores do governo informam
que o balanço da empresa já esta-
va sendo analisado pelo Tribunal
de Contas e não havia expectativa
de adiamentos. A empresa está
avaliada em RS 416 milhões e o
governo federal tem 72% das
ações, enquanto o governo esta-
dual detêm 23%.

O governo do Espirito Santo já
tentou vender sua cota por quatro
vezes, com um preço mínimo de
USS 100 por ação. Para o leilão
do dia 26, o governo federal espe-
rava vender cada ação por USS
106, o que afasta a possibilidade
do governo duvidar do preço mi-
nimo estipulado. Fontes do go-
verno federal acreditam que o
adiamento é resultado de pressões
de políticos do Espírito Santo,
que temem o uso eleitoral dos
recursos estaduais pelo governa-
dor Albuíno Azeredo (PDT).

O Palácio também divulgou
nota informando que o presidente
Itaniar deve encaminhar, nos pró-
ximos dias, mensagem ao Con-
gresso Nacional pedindo autoii-
zação para conclusão de Angra 11.
Esta autorização é em função do
decreto legislativo número 3/85.
que estabelece que todo ajuste,
protocolo e contrato deve ser sub-
metido ao Congresso.

O governo brasileiro quer alte-
rar uma cláusula do acordo Bni-
sil-Alemanha, que prevê investi-
mentos de USS 422 milhões para
a construção de Angra III. No
novo acordo, os recursos Serão
transferidos para Angra II.

Copene arremata CPC

A participação da Petroquisa
na Companhia Petroquímica de
Camaçari foi vendida ontem em
leilão na Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro por RS 77.214 mil, com
ágio de 15%. A Copene comprou
sozinha as ações ordinárias —
33,3% do capital votante — ao
preço mínimo de RS 11,80 por
lote de 1.000 ações, totalizando
RS 59.512. A Copene, juntamente
com a Empresa Petroquímica do
Brasil, do grupo Odebrecht, passa
a deter o controle acionário, cada
uma com 33,3%. A venda das
ações preferenciais— 13.68% do
capital preferencial — foi pulveri-
zada entre sete corretoras e o ágio
chegou a 143.2%. A venda das
ações preferenciais totalizou RS
17.702 mil.

Esse ágio já era esperado e o
preço final do leilão ficou compa-
távil com as expectativas, afirmou
o secretário da Comissão Direto-
ra do Programa Nacional de De-
sestatização, Ricardo Figueiró.
Segundo ele, o preço mínimo de
RS 3,70 por lote de mil para as
ações preferenciais foi fixado com
base na cotação do papel em boi-
sa no primeiro trimestre, mas nos
últimos meses a cotação subiu.

O leilão das ações ordinárias

foi rápido, com o único lance da
Copene. Mas para a venda das
ações preferenciais foram realiza-
das seis ofertas. Compraram
ações preferenciais as corretoras
Graphus, Prime, Máxima, Open e
Primus, pagando RS 9 pelo'lote
de mil ações. Na venda do saldo
de 2.359 lotes, o preço caiu para
RS 8, com a participação das cor-
retoras América do Sul e Primus.
O capital estrangeiro comprou
1.045 lotes, o equivalente a 5,24%
da oferta das ações preferenciais.

Com a venda das ações da Pe-
troquisa, a composição acionária
da Companhia Petroquímica de
Camaçari fica assim : Copene
(33,33%), Empresas Petroquími-
cas do Brasil (33.33%), Mitsubis-
hi Rasei Corporation (19.04%) e
Nisho Iwai Corporation (14,295).

No dia 31 de agosto será a vez
do leilão da Copene, devendo o
grupo Odebrecht ficar com o con-
trole acionário da empresa. Serão
leiloados os 48,16% do capital
votante nas mãos da Petroquisa.
A Empresas Petroquímicas do
Brasil, do grupo Odebrecht, de-
tem 33.3% da CPC que, por sua
vez tem 14% da Norquisa. E a
Norquisa tem 48% da Copene.

Fundo inclui estatais
BRASÍLIA — A equipe econô-

mica pretende incluir ações de to-
das as empresas estatais no Fun-
do de Amortização da Dívida Pú-
blica, destinado a resgatar os pa-
péis do governo com a venda de
ações das empresas estatais. Os
técnicos informam que até ações
excedentes ao controle acionário
da Telebrás, Petrobrás, Eletro-
brás, Vale do Rio Doce e Banco
do Brasil serão relacionadas na
minuta de decreto de constituição
do fundo que será enviada ao pre-
sidente Itamar Franco esta sema-
na. Segundo eles, somente não se-

rão relacionadas na minuta as
empresas já vinculadas ao Progra-
ma Nacional de Desestatização
(PND) e as de difícil comercializa-
ção. O fundo de amortização de-
verá reunir RS 6 bilhões.

A inclusão das grandes estatais
encontra, porém, resistências do
presidente Itamar Franco e dos
advogados da equipe econômica.
A previsão dos técnicos é que, até
o final do ano, o governo consiga
comprar USS 1 bilhão dos RS
38,3 bilhões em títulos do Tesou-
ro que estão em poder do merca-
do.

O LADO CAMPO.

Ft$ ano
¦4x4 • Motor 2.8 Diesel • 97 HP • Transmissão Manual de 5 Marchas • Relógio Digital
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Rodas de Liga Leve • Bancos Recaro • Revestimento

em Carpete • Garantia de 2 Anos ou 50.000 Km.
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h Crediario chega a 70% das vendas rnmT~^ 1

¦ Mas o movimento deve cair a partir de setembro, evitando a escassez de produtos * W& ffOH EMATE

m estao voltando a comprar a cr6- rairentoTprao EESSE^ESCnEIHEBBI compras a prazo deve diminuir
dito, depois de varios anos de e 60% a vista, Ma Taxadejuros Prazo mixlmo ja a partir de setembro. Essa e a W..-;

. inflagaoalta,oqueinviabilizava viram a situagao "^ppjn 35%a85% site 
mesas' opiniao do vice-presidente da Ifill

qualquer compromisso com ere- inverter-seem -~£ a'% Bozemeses' Associa?ao das Empresas de |#^JH ^ . ¦ "

diano. Mesmo com a imposi?ao agosto, com a •••»••••"•; ••••••  Credito, Investimento e Finan- .• mmm/
pelo Banco Central de um aper- estabilidade do ..#.£)?).?. SS5.!!!SSS?.. ciamento (Adecif), Pedro Calca- HPf r >3. ^ hHR" C A* m

,e to no credito via deposito com- real. Passaram a Fonte: Empresas do. Isso porque, explica Calca-
| pulsorio pelos bancos comer- vender 70% de do, essa massa trabalhadora que V

ciais de 100% sobre qualquer seu faturamento financiando os para comprar produtos mais ca- foi as compras — impulsionada mj- . .
aumento registrado nas suas coil clientes em ate 12 vezes. ros, mas sua capacidade de con- principalmente pelo aumento W
tas correntes, a demanda por ere- No Mappin, sexta maior ca- sumo e limitada", lembra 0 dire- dos prazos de pagamento —, de- f :.

I dito ao consumidor esta crescen- deia de lojas de departamentos tor de Comunicagdes do grupo ve esgotar rapidamente suas I p|do. E deve crescer muito mais. do pais, com rede em Sao Paulo, Fenicia, Joao Alberto Ianhez. possioilidade de comprometi- j yfyAfinal, nos anos 70, o volume de as vendas a prazo respondiam, Para ele, nao ha perspectiva de mento financeiro. k'
credito ao consumidor chegou ate junho, por 18% do fatura- crescimento ainda maior com as "O endividamento de um ano t '
representar 8% do PIB. Hoje, gi- mento. Em julho, esse numero taxas de juros atuais "Alem do nao se desfaz no curto prazo e

h raemtornode 1%. passou para 20% e em agosto, patamar dos juros, 0 aumento essas pessoas so vao voltar as j\ Ui
[_ Nas ultimas semanas, 0 consu- pode chegar aos 25%. As Casa das vendas a prazo aconteceu compras quando liquidarem es- '#p 

| 
Sw-

j. midor passou a comprar a prazo Centro viram as vendas finan- ate 0 Dia dos Pais, na primeira ses financiamentos", explica I *. I ],„
I eletroeletronicos — principal- ciadas crescerem 60% em agosto quinzena do mes, e nao acredi- Calcado. Por isso ele nao acredi- - I p,
0 mente televisores e aparelhos de se comparadas as vendas a pra- tamos que continuem crescendo ta que possa haver uma escassez j|| 1 111
5 , som — e outros bens duraveis, zo em junho. daqui para diante, porque 0 de eletroeletronicos como televi- - jfev I ^

comomoveis. Juros — Mas 0 crediario consumidor tem um limite para sores e aparelhos de som, ou os |L_ 1 | [pCadeias como a Arapua, com ainda e caro. "O consumidor es- arcar com os juros do merca- da linha branca (geladeiras, fo- j||pf lllfe, I $$'
lojas em todo 0 pais, que vendiam ta aproveitando a estabilidade do". goes e maquinas de lavar). Juros altos impedem a manutengao do crescimento das vendas a prazo pi

j" ' P
a 

Desemprego CONTASEMDIA & | DIVIDENDOS F:
0 Oil f Quando o presidente Jose de MM MZAUWiA jJjtijk L||AjJiiA jijuiji Entre 1991 e 1992, aTelerj nao fefj
0 em hr tica Castrotomouposse,emfimde iTM ¦ IBfMdistribuiu dividendos

maio de 93, encontrou a Telerj ¦ II acionistas. No final de 93, con-

4,6% menor com necessidades de ordem seguimos distribuir dividendos 1 *'

economica - investimentos - B" B® ® proporcionais ao lucro de US$
SAO PAULO — O indice e e- de ordem financeira - a urgen- 1^%!^^ Ilf l^^l m 10 milhSes. Imaginamos que a

.semprego na repao me ropoi cja (je repor capital de giro 11 L| I lm^L| I Telerj possa obter maior
;,);b na de Sao Paulo cam 4,6% em ^ v \b ¦ WB ¦ ¦ ^WWWWm W WIIIPVVIVIIWVIV rentabilidade, corrigidas dis- |:
_ 

'.[julho. Segundo pesquisa mensal p * . ^ . ¦ torcoes que vem de longe, tais I;
realizada pelo Departamento In- pagamento e ornece ores, gnaijsgr Q &xjf0 Je sua administracao, 0 presidente Jos6 de Castro sempre desta- como emprestimos daTelebras" 

;:; tersindical de Estatistica e Estu- em atraso havia nuus de 180 ffl fl recuper0po etonomieo-financefra da Telerj. De que forma essa premissa foi em operates de curto prazo e I
e r,,dos Socio-economicos (Dieese) dias. Por outro lado^ os pas- o/fonjorfo? "Com etica e tompetentia", responde 0 Diretor Economico-Financeiro acumulo do pagamento de dfvi- i
;e .;i,,.| em junho, 15,2% da popula<;aode sivos dos pianos Bresser e Carlos Alberto Pires de Carvalno e Albuquerque, 48 anos. Com solida experiencia em das trabalhistas (estamos ^
_ , Sao Paulo estava desempregada, Ver3o, pagos em anos anteri- posicoes-chave em organiza^oes governamentais e privadas. Carlos Alberto tem um Dr0curanci0 auita las ate is

mas 0 indice caiu para 14,5% em ores pelas demais operadoras, estilo de administrar que, provavelmente, 6 um dos segredos do sueesso: montar uma j! . x If' : 
julho. Ou seja, no mes passado, tinham sido represados Para boa equipe, definir em tonsenso os objetivos e descentralizar. Aqui, a sfntese de e0-)' 3p~ 
1,150 milhaode pessoas estavam enfrentar esse desafio, o uma °ntrevista contedida ao Jornal da Telerj, sobre a essentia de sua gestao. AEOUIPE ?

u ,, ...desempregadas, enquanto que, primeiro passo foi gerenciar m A niretnri:. Prnnnmira. ^/ - em lunho, esse numero era de r .. v . f ¦ I- wSf ?itf"J - n uireioria ncunuuiiLa mg
" 

1,210 milhao. O mes de julho e, me Jor 
a area. f,nanceira' M ' > Wt 

* Financeira era uma grande |
historicamente, 0 que registra melhorar 0 relacionamento ' 

^ • - tesouraria, onde serecebm e se i
inicio das contratagoes para efeito com os bancos com os quais a ^ - .xv.:;-/ " /s pagava. Procuramos aumentar ffl

'' de aumento de producao da in- Empresa operava. Resultados: '* Wl - V; 
seu campo de atua^ao, levar ^

e dustria para as vendas de fim de moderniza^ao e rapidez de pro- - 
ffciiirtik ' w|B receitas, racionalizar servi?os, |

,e ¦ ano. Este ano, 0 desemprego cm cedimentos, supressao de do- - 7 \ ® K f jj*. para obter o melhor retorno ®
J" 

' 
julho foi 0 menor na comparapao cumentos, agiliza?ao de pro- \ 

' 
. ^ V»;'V/'M 

~ economico-financeiro. Esse g?'
com 0 mesmo mes em 1992 cessos. E a redu?ao geral da | 

' 
-} 

* ' *'} ' 
< % trabalho e um grande desafio, m

c ' 
(16.2%) e 1993 (14,8%). 

^ remunera?ao que pagavamos - 5~ em uma empresa com 14 mil 
|

0 res, a reducao e natural nesse pe- ^^fomecedore^a"^^^ ^e Desafio amenizado pelo ni'vel 
^

donArios^nLTimd'o^no dos vultosos encargos finan- I \ consegui
al cionarios pensanuo 110 dqucu & K?" Profissionais mtegros, cornpe-
| , mento das vendas que acontece ceiros decorrentes dos atrasos. ~ J# - a l"i tenfss e com tempo ele casa. <

• do de 1993, quando a redugSo do narf US$ ?7 mSes em 
RECURSOS HUMANOS 

|
nivel de desemprego foi de apro- 5 H a qi 1 a - A meu ver " embora n3° seJa I
ximadamente 3% em relagao aezemoro ae yj, 0 volume ae ANALISE ficamos com o quarto lugar. expansao das redes de fibra nossa competencia regimental - |
junho. A taxa de desemprego do opera?oes de financiamento Em 1993, aTelerj se preparava Hoje, a situa^ao economica e otica, que dao alta velocidade entendo que nao se pode deixar |
Diesse vinha crescendo desde ja- para compra e venda de materi- para enfrentar 0 desafio da con- financeira esta sob controle. O cis informa^oes, sao prioridades de contemplar investimentos $
neiro, quando 0 indice estava em aisrAlem disso, pagamos todos trata?ao de novos-terminais. e. grande problema e a dfvida nos investimentos. Essas redes em recursos humanos, ao con- |ls 13,6%. O aumento de contrata- os encargos financeiros exis- da rnanuten?ao de seus com- com a Telebras. Esperamos que de comunica?ao mais nobres trario do que ocorria em anos j
goes aconteceu pela primeira vez tentes em maio de 93 (da promissos rigorosamente em essa situagao seja resolvida implicam maior remuneragao anteriores. Em 93, voltamos a
em junho, quando 0 indice passou ordem de US$ 7 milhoes). ordem. Este ano, qual a perfor- atraves do aumento de capital e dos servigos. E evidente que 0 investir no aprimoramento de £

| de 15,4% para 15,2%. Tambem colocamos em dia os mance alcangada? do alongamento do perfil da lado social nao vai ser aban- pessoal, na formagao de profis- "
URV Soares diz que pagamentos de todos os Simplesmente, a Empresa saiu divida. Se isso ocorrer ainda donado. Investiremos tambem sionais, em busca de melhor

uument| da oferta de empregos fornecedores. Conseguimos do 299" lugar para 0 14" em este ano, a Telerj tera na implantagao de terminals, qualidade de servigo. E

^ poderia ser ainda maior, se nao equacionar, ainda, a dfvida tra- razao de seu lucro h'quido (da condigoes de investir com inclusive em areas de densi- extremamente importante que £losse a paralisagao que aconteceu balhista decorrente do Piano ordem de US$ 10 milhoes em recursos proprios, neste exercf- dade reduzida. No entanto, a os empregados se preparem j
, ,,. ^vTonrlnXeS^T^ Bresser, no montante de US$ 93) e tambem em sua classifi- cio, uma cifra da ordem de US$ enfase sera nos investimentos para 0 futuro e se qualifiquem |'i -j,:. ni10 Sesundo'ele as contratagoes 47,3 milhoes. E deixamos para cagao por vendas, decorrente 200 milhoes - com os compro- com retorno mais rapido. cada vez mais para alcangar os 

|
a «»iefcostumam acon'tecer em maio pagar este ano 0 restante do da recuperagao tarifdria em missos rigorosamente em dia. Assim, a Telerj consolidara sua objetivos da Empresa. 

j!
S '¦ mes de aquecimento no comercio. Bresser. Ao mesmo tempo, todos os setores de telecomuni- posigao e, a partir daf, podera
1- 1. 1 Mas, ao contrario das expectati- estamos pagando a totalidade cagoes. COMO INVESTIR fazer uma programagao que Transcrito do Jornal da |
h vas, 0 indice de desemprego subiu do Piano Verao - qualquer coisa Entre as concessionarias de Telefonia celular, pela rapidez abranja com maior amplitude 0 Telerj edigao de 19 a 25/08/94 j

de 15,3% em abril para 15,4% em da ordem de US$ 80 milhoes. servigos de telecomunicagoes, no retorno do investimento, e a campo social. - Ano XXI - N" 560
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OS CREDIÁRIOS NO VAREJO

C artos Alberto Piivs e All)ti<)uvrque
Diretor Fxonômicu-timinciin) tlii "lolerj
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Crediário chega a 70% das vendas

Sete meses
Doze meses

Dez meses

Desemprego

em SP fica

4,6% menor

SÃO PAULO — O índice de de-
.semprego na região metropolita-
na de São Paulo caiu 4,6% em
julho. Segundo pesquisa mensal
realizada pelo Departamento In-'tersindical de Estatística e Estu-
dos Sócio-econômicos (Dieese)

íem junho, 15,2% da população de
São Paulo estava desempregada,
mas o índice caiu para 14,5% em
julho. Ou seja, no mês passado,

.1,150 milhão de pessoas estavam

..desempregadas, enquanto que,' 
em junho, esse número era de
1,210 milhão. O mês de julho é,"historicamente, 

o que registra o
início das contratações para efeito
de aumento de produção da in-
dústria para as vendas de fim de
ano. Este ano, o desemprego em

"julho foi o menor na comparação
com o mesmo mês em 1992
(16,2%) e 1993 (14,8%).

De acordo com o coordenador
da pesquisa, José Maurício Soa-
res, a redução ê natural nesse pe-
ríodo do ano, porque as indús-
trias têm que contratar mais fun-
cionários pensando no aqueci-

, mento das vendas que acontece a
partir de setembro, quando o co-
mércio começa a preparar seus
estoques. Mas a variação este ano
foi maior do que no mesmo perío-
do de 1993, quando a redução do
nível de desemprego foi de apro-
ximadamente 3% em relação a
junho. A taxa de desemprego do
Diesse vinha crescendo desde ja-
neiro, quando o índice estava em
13,6%. O aumento de contrata-
ções aconteceu pela primeira vez
em junho, quando o índice passou
de 15,4% para 15,2%.

URV — Soares diz que o
aumento da oferta de empregos
poderia ser ainda maior, se não

' fosse a paralisação que aconteceu
: nos negócios nos meses em que a

URV vigorou, entre março e ju-: nho. Segundo ele, as contratações
. costumam acontecer em maio,
¦1 mês de aquecimento no comércio.

)<Mas, ao contrário das expectati-
vas, o índice de desemprego subiu
de 15,3% em abril para 15,4% em
maio.

CONTAS EM DIA
Quando o presidente José de
Castro tomou posse, em fim de
maio de 93, encontrou a Telerj
com necessidades de ordem
econômica - investimentos - e
de ordem financeira - a urgên-
cia de repor capital de giro
mínimo para fazer face ao
pagamento de fornecedores,
em atraso havia mais de 180
dias. Por outro lado, os pas-
sivos dos planos Bresser e
Verão, pagos em anos anteri-
ores pelas demais operadoras,
tinham sido represados. Para
enfrentar esse desafio, o
primeiro passo foi gerenciar
melhor a área financeira,
melhorar o relacionamento
com os bancos com os quais a
Empresa operava. Resultados:
modernização e rapidez de pro-
cedimentos, supressão de do-
cumentos, agilização de pro-
cessos. E a redução geral da
remuneração que pagávamos
aos bancos através de floating.
Ao pagar rigorosamente em dia
aos fornecedores, a partir de
junho de 93, a Telerj se eximiu
dos vultosos encargos finan-
ceiros decorrentes dos atrasos.

DIVIDENDOS
Entre 1991 e 1992, a Telerj não
distribuiu dividendos aos
acionistas. No final de 93, con-
seguimos distribuir dividendos
proporcionais ao lucro de US$
10 milhões. Imaginamos que a
Telerj possa obter maior
rentabilidade, corrigidas dis-
torções que vêm de longe, tais
como empréstimos da Telebrás
em operações de curto prazo e
acúmulo do pagamento de dívi-
das trabalhistas (estamos
procurando quitá-las até
dezembro).

Ao analisar o êxito de sua administrarão, o presidente José de Castro sempre desta-
co a recuperação econômico-financeira da Telerj. De que forma essa premissa foi
alcançada? "Com ética e competênciaresponde o Diretor Econômico-Financeiro
Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque, 48 anos. Com sólida experiência em
posicões-chave em organizações governamentais e privadas. Carlos Alberto tem um
estilo de administrar que, provavelmente, é um dos segredos do sucesso: montar uma
boa equipe, definir em consenso os objetivos e descentralizar. Aqui, a síntese de
uma entrevista concedida ao Jornal da Telerj, sobre a essência ae sua gestão. A EQUIPE

A Diretoria Econômica-
Financeira era uma grande
tesouraria, onde se recebia e se
pagava. Procuramos aumentar
seu campo de atuação, levar
receitas, racionalizar serviços,
para obter o melhor retorno
econômico-financeiro. Esse
trabalho é um grande desafio,
em uma empresa com 14 mil
empregados e cerca de US$ 1
bilhão de faturamento anual.
Desafio amenizado pelo nível
dos profissionais que, em dois
meses, consegui selecionar.
Profissionais íntegros, compe-
tenfís e com tempo de casa. A
eles, devo todas as iniciativas
dentro das metas que estabeleci.DESDOBRAMENTO

Posteriormente, reduzimos, de
US$ 98 milhões em maio de 93
para US$ 27 milhões em
dezembro de 93, o volume de
operações de financiamento
para compra e venda de materi-
aisrAlém disso,-pagamos todos
os encargos financeiros exis-
tentes em maio de 93 (da
ordem de US$ 7 milhões).
Também colocamos em dia os
pagamentos de todos os
fornecedores. Conseguimos
equacionar, ainda, a dívida tra-
balhista decorrente do Plano
Bresser, no montante de US$
47,3 milhões. E deixamos para
pagar este ano o restante do
Bresser. Ao mesmo tempo,
estamos pagando a totalidade
do Plano Verão - qualquer coisa
da ordem de US$ 80 milhões.

RECURSOS HUMANOS
A meu ver - embora não seja
nossa competência regimental -
entendo que não se pode deixar
de contemplar investimentos
em recursos humanos, ao con-
trário do que ocorria em anos
anteriores. Em 93, voltamos a
investir no aprimoramento de
pessoal, na formação de profis-
sionais, em busca de melhor
qualidade de serviço. É
extremamente importante que
os empregados se preparem
para o futuro e se qualifiquem
cada vez mais para alcançar os
objetivos da Empresa.

ANÁLISE ficamos com o quarto lugar, expansão das redes de fibra
Em 1993, a Telerj se preparava Hoje, a situação econômica ótica, que dão alta velocidade
para enfrentar o desafio da con- financeira está sob controle. às informações, são prioridades
tratação de novos - terminais, e. grande problema é a dívida nos investimentos. Essas redes
da manutenção de seus com- com a Telebrás. Esperamos que dé comunicação mais nobres
promissos rigorosamente em essa situação seja resolvida implicam maior remuneração
ordem. Este ano, qual a perfor- através do aumento de capital dos serviços. É evidente que o
mance alcançada? do alongamento do perfil da lado social não vai ser aban-
Simplesmente, a Empresa saiu dívida. Se isso ocorrer ainda donado. Investiremos também
do 299" lugar para o 14a em este ano, a Telerj terá na implantação de terminais,
razão de seu lucro líquido (da condições de investir com inclusive em áreas de densi-
ordem de US$ 10 milhões em recursos próprios, neste exerci- dade reduzida. No entanto, a
93) e também em sua classifi- cio, uma cifra da ordem de US$ ênfase será nos investimentos
cação por vendas, decorrente 200 milhões - com os compro- com retorno mais rápido,
da recuperação tarifária em missos rigorosamente em dia. Assim, a Telerj consolidará sua
todos os setores de telecomuni- posição e, a partir daí, poderá
cações. COMO INVESTIR fazer uma programação que
Entre as concessionárias de Telefonia celular, pela rapidez abranja com maior amplitude o
serviços de telecomunicações, no retorno do investimento, e campo social.

Transcrito do Jornal da
Telerj edição de 19 a 25/08/94
-Ano XXI -N" 560
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I Caixa vendera 300 mil imoveis de baixa renda em 94 B

i 

¦ Instituicao tambem estuda criagao de uma nova carteira de financiamento para a classe media, similar ao sistema hipotecario* H
Brasilia —ArnlldoSchuIz R I , - „ .. . f . ••/- j . . . $•-<'if

BRASILIA — A Caixa Economi- dades e facilitar a compra das uni- do governo Collor, Alitiei- prestacjoes da casa propria. Com pra da casa propria pela classc nic- j& . ^
ca Federal esta definindo estrate- dades habitacionais atraves do que, - da disse que a Caixa esta se preca- isso, a Caixa reduziria seus gastos dia. Segundo ele, os USS 8 bilhoe* .¦ ! <
eias para colocar no mercado nos tecnicamente, chama de "serie 

gra- vendo para que a ocupa<;ao das com a emissao de carnes e cobran- emipoupanya e USS 18 bilhoes apli-( ffifcfi

proximos meses 300 mil imoveis diente de financiamento", na qual . 
~n|| moradias nao encontre obstaculos. ?as. cados no sistema financeiro de que^

construidos com recursos do Fun- as primeiras presta<;5es sao meno- Ele relalou que das 300 nll! un,da* C,assc medl# m Alme,da 11 "'sUtunjao dispoc nao sao suli- | .
do de Garantia por Tempo de Ser- res e vao crescendo ao longo do ; * 2 ffl|I des, 100 mil ja estao prontas e as confirmou os estudos para a cria- cientes para a volta de carteiras.
vico (FGTS) Ontem o presidente tempo. outras 200 mil estao em fase de Qao de uma nova carteira de finan- como o Piano Empresario para it |'n'/
da Caixa Jose Fernando deAlmei- Jose Fernando de Almeida conclusao ciamento para a classe media simi- classe media.
da, apresentou ao ministro da Fa- adiantou que a Caixa nao criara O presidente da Caixa mformou lar ao sistema hipotecario. Pelas Atualmente, o FGTS acumula |? <•
zenda, Rubens Ricupero, as alter- novas modalidades de financiamen- «ue.a ««stltJ"?ao esta estudando novas regras, a Caixa usaria recur- R§ jg WM K ser inves;. p#;1
nativas para que a instituicao trans- to para desovar os imoveis, destina- format de d,m.nu.r o custo de ad- sos captados com letras hipoteca- > 

con Jcik)Pde novas moril:' B
fira a nSvos mutuarios os financia- dos as familias com renda de trcs m.mstrata<;ao dos imoveis. Este em nas para f.nancar as habitagoes. ** fe

mentos que ainda estao sob a oito salarios minimos. Ao reconhe- analise, por exemplo, a possibihda- Almeida disse, porem que nao ha dias. Esse dinhuro esta acima da mm

responsabilidade de empreiteiras. cer que podera haver dificuldades de de repassar para os conjuntos mats espa?o para a volta dos finan- reserva de hqutdez do fundo, que.. g||g
Segundo ele, uma das possibili- na venda dos imoveis financiados Almeida: emprestimo escalonado habitacionais a tarefa de cobrar as ciamentos tradicionais para a com- esta hoje em RS 652. Jj|p|
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 ChapecoPN  37.502.0X 0.44 0,42 0.44 0,43 12,82 1482.75 SharpPN  42.7X 000 1,38 1.25 1,38 1,31 16,95 1100.84 HletrobrasBN CXS 29.00 1.000 195.00 195,00 195.00 195,00 195 M V..;"'

 linanoairnc CibranPN  2.9X 000 3.X 3.M 3.x 3.00 - 1657.45 Sid Nacional ON  2.7X.000 36.50 36.X 37,X 36,50 5,19 1200.65 EleltotrasON CJG 320.00 600 65.00 65,00 65.00 65,00 tH'"]'Maiores volumes Tinanceiros codoion  4.4x.ox 8.55 8.55 8.75 8,64 2.15 258.14 sid.TubaraoBN  662.000 775.x 775.x 820,x 791.14 - 1699.73 FWrnh,asnN ,jn(.n ?400 500l) 50l)j sooq 50.00 12c Ai* ¦_ . . CopanoAN :.... 457.0X 653,01 615.M 663.X 650,39 W 1984,95 SolotrlcoPN  153.0X 1BX.03 1800.03 ISOO.M 1000.03 - 1995,57 B.„0l,,,s0N CRF 3058 8 250 121 00 122 49 110,00 117,54 9Sp!?> 0b8K<!Acdes Total CoposulONE-  lasoi.ox 48.x 47,50 49,98 48,67 4,06 153.42 Sondotecnica AN  2.800 000 1.30 1.15 1.30 1.20 23.81 3333.33 ™ otlta UN W JU.58 b «» WM0 UtM "MJ ,A'°eS fEmRtl CosTggaPNE-  5.0X 18,01 18,01 18.01 18,01 • 939.97 Sondotecnica BN  3X 0X 1.30 1.10 1.30 1.17 21.50 3250.00 Indxe Senn CNR 28 .00 25 700.00 7 ,0 700,00 70 .00 U,j. ,
(Em Hf) CosipaBN-G-  22.000 1500,00 1500,00 1515,00 1513,64 7,14 308,40 Supergasbras PN  1.024.000 1.01 1.01 1,02 1,02 0.98- 1888,88 Petrobras PN CJC 130,00 7.300 33,00 33,00 30.00 31.35 ^

Cia Pet Camacari on  59.512.887,0 CoteminasON  3.000 295.00 295,00 295.00 295.00 1,67- 2710,89 SuzanoPN  150.000 4400.00 4150.00 4400.00 4320,00 1060.86 Petrobras PN CJE 140,00 2.000 25,00 25,00 25,00 25.00 50.-.»
„. _ _n 17 7flP Qfin n ¦ Duratex PN E-  1.010.000 57,00 53.00 57.00 53.00 • 1078.33 iTaurusPN  116.950 000 0,75 0.72 0,76 0,74 7,14 2000.00 Petrobras PN -C- CNF 16.00 4.000 68.00 63,00 66,00 67.00 268 .Cia Pet.Oamagari pn  ''¦ Elatrobras BN  6239.000 368.50 359,00 373,30 369,85 5,59 1985.45 TelebrasON  63.100.000 41.99 40.90 41,99 41.62 4.95 1339.12 Petrobras PN-C- CNG 18.00 600 55.00 55.00 43,00 49.00 29'r
Vale do Rio Doce pn  12.869.707,0 EletrobrasON  6 642.000 361,00 350.00 366,00 360,74 5.25 1965.67 Telebfas PN  34.800.000 52.40 50.97 52.60 51.87 4.59 1311.50 Petrobras PN -C- CNH 20,00 400 37.00 37.00 33,00 35.00 14 . - IWv V
Telebras on  2.626.195,0 eISsotpn 6570.000 695.02 695.60 w 1213.97 TeiemJ9BN ^'ooo 4*00 40 10 44.M 41,99 12,00- 1113,79 Peltobtas PN -C- CXC 12.00 1-100 95.00 95,00 90.00 92.27 101 .
Eletrobr^s on  2.396.060,0 BliSS Pn3sS a.Wox VX 1,35 l!65 1,53 18,52 2684^1 WemigPN  66.OM 42.50 40,10 42.6O 40,8613,27. 959,15 Petrobras PN -C- CXE 14.00 100 80,00 80,00 80.00 80.00 9;. ife',;'

Firan/marvin PN  50 OX 160.X 160X IX,X 1M.X - 1349,52 TiHapar ON 23 0M 260,01 250,X 265,X 254,69 5,70 849,75 TelespPN CJG 460.00 1.000 19.00 19,00 19.00 19,00 19
; Finorci  4.0X.0X 1,45 1,45 1.50 1145 5.84 ToleparPN  318.000 340.W 340,X 348.X 344.55 3.03 1172.21 TelespPN CJH 500,00 2.800 14,00 20,00 3.00 12.64 35 "¦ £»•.';<

fticnr Ann A VKTA . LOTE FoslertilPN'  nmooo 4,40 4.12 4,40 4.32 10,00 29t8,9l Tel»r|ON  474.0W 54.X 81,80 55.X 53.60 4,45 1101,52 TeiespPN VJG 460.00 2.000 0,01 0.01 0.01 0.01 i-j.'- 'l
mEnbHUU M twin bw *¦  Frigobras PN  I.3X.0X 7X.OO 760.X 760.X 7X.X ¦ 1333,77 TeletJ PN  874.000 56,50 52.50 57,00 56.15 7,62 1143.81 Vale Rio Doce PN CJA 120,00 67.400 25,50 26,00 2300 24,62 1 659— 17 TTi. uu n— II ¦ Guararapaa ON  25.0X 12X.X 1250,X 1250,X 1250,X • 1145,84 TalospPN  1.903.000 455.50 445,X 458.00 451.94 3,52 1101.68 ^ .. J2 ..-THulo. tipo DBS Qtd. Fact,. Mln. Mia. Mid. Oa«. I.L  820.000 ,6i60 16.so I7.X 16,99 7,84 1797,88 TrotnblniPN  2XX0 5,40 5,40 5,40 5.40 5.88 2443.43 ™ 5® ! ™ , ! „ fe v

% *"° Inepar PN  45.1X.X0 0,94 0.90 0.95 0.92 5,62 929,29 ¦ Ucar Carbon ON  3I2.0M 12.X 12,X 12.19 12.01 0.W 2M5.99 Vale Rio Doce PN CJC 40.00 80. 00 11,50 12 00 10.00 10.90 873 K
Z i ^ I lochpe-Maxlon ON  500.000 370.X 370.X 370.X 370.00 - 1427,48 UnlbancoON  25 000 23.X 23.X 23.X 23,X 14.43 <14,95 Vae Rio Doce PN CJE 150,00 234800 i.OO 7,20 6.00 6.54 1.53,

Prepo em Reals por mil ajdes ,7fu _ lochpT^axlon PN  1.000 520.00 520.00 520.00 520.00 • 2267.57 UnibancoPN  78 000 28.00 27.00 2e,00 27.38 12.00 969.63 Vale Rio Doce PN CJF 160,00 8.000 4,01 4.01 3,80 3.96 31
¦ AcesitaON  27.325.000 67.30 6/.00 67.30 67.04 3.54 1242.40 Unlpar BN  50.856.000 4.65 4.55 5.00 4.68 • 2136,98 TOTAL 496.050 7.254 "

Albarus ON E-...  279.000 1550,00 1550.00 1550.00 1550,00 - 552.84 Ipiranga Pet,ON  6.000 9,bO 9,b0 M.w ».bu iokj.wi _

mmmmxam!

£3*E* BOLSA DE VALORES PE SAO PAULO ft
Tltuloa Qtd. Abt. Mln. M4d. Mtx. Fach. Ok. Tltuloa Otd. Abt. Mln. MM. Mix. Fach, Osc. Titulos Qtd. flbt. Mln. Nltd. f0*1- 0sc\

RESUMO DAS OPERACOES Buottnor PN *  1.580.000 7,99 6.00 6.43 7,99 6.00 Lojas Renncr PN *E8 .... 300.000 5.70 5.70 5,70 5.70 5,76 > 4.5 Tolobrns ON MNT  144.400000 40,99 40.90 41.41 41.80 41.80 + 3^ -
¦ Caemi Metal PN *ED. 4.110.000 86.20 86,20 88.47 89.00 88,80 ¦ Madeirit PN *  12.300.000 0,91 0.80 0.81 0,91 0.88 +4,7 Telobrna PN'INF  2.927.100.000 51.00 50.30 51.95 52.80 <V

OtHnTit Valor arn Rt CaiuaPNA* 6.000 3.00 3.00 3,00 3,00 3,00 + 11,1 Magnesita PNA*  14.900.000 4,50 4,50 4,50 4,50 4.50 Tolebrasilia PN  68.000 255,00 255,00 255.91 .oAOO .57.00-0..Qtde.Tlt. valor tm Camacari PN*  2.600.000 8,89 8,70 8,82 8,90 8,70 + 8,7 MaloGalloPN'  3.600.000 1.00 1.00 1,00 1,00 1.00+ 11,1 Tolomvost ON' 6000 25,00 25,00 25,00 25.00 25,00
Lotepadrao  24.071.690.527 435.165.757,22 Casa Anglo PN M94 ...... 8.010.000 281,00 280,00 280,56 285,00 281,00 + 5,6 ManahON'  100.000 42,50 42.50 42.50 42.50 42,50 + 6.2 Tcloinvost PN'  15.000 21.90 21,90 21,91 2^,00 22.00 'r'SC 5 :^
rftnrArHaliriae nd fifi? nnn 132 377 92 CasaJSIIvaPN-  35.000 0,50 0.50 0.50 0.50 0.50 / . Manah PN *  18.700.000 27,99 27,99 29.21 30.00 29.00 - 5.4 Tolomlg ON'INT  641.000 45.00 43.90 44.07 45,00 M.0\ +0.J r:Concordat^rias 134.862.000 Cbv Ind Mec PN •  5.000.000 1,40 1.40 1.40 1,40 1,40 Manasa PN  6.000.000 0.30 0.28 0.30 0,30 0.28 Tolomig PNB'INT"  849.000 45,00 44,00 45.44 4b.o0 45,00 v
Direitos e Recibos 12.900.000 240.658,00 ccioscON-  180000 599.99 599.99 599.99 600.00 60000 *0.0 Mangois inoi pn  87.730000 4.00 3.99 4.00 400 4.00 Toiomig pno*  78000 34.99 34.99 3499 34.09

1Q Q7H flfiQ cmw Q9 ColescPNB*  195 000 650 00 840 00 853.38 890.00 890.00 + 14.1 Mannesmann ON *  466000 430.00 420.00 435.94 440.00 44000 + 7.0 Tolopar ON  96000 .50.00 .50.00 262.14 2/0.00 2/0.00 - 6.^ ft*,..FundOS e Certllicados 19.970.869 60.338.92 ColgPNB-  250 000 38.50 35.00 3».70 38.50 35.00 -7.8 Mnnnosmann PN'  52000 400 00 400 00 414.33 425 00 425.00 >6.2 Tolopar PN *  48? 000 330.00 330.00 343 47 353,00 335 00 .
Mercado a Termo  356.860.000 2.296.154,18 comopoON*  90000 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 ^21.8 MarcopoioON*  10000 380.00 380.00 38000 380.00 380.00-2.7 Tcior|ON*iNT  320000 oo.oo 54,oo 54.09 5<>.oo 54.01 • 1.0^ SfJ*/'
nnr.Aoc Horn mnr, n 11fi 1fln nnn 74n^7fiQfinn ComopoPN*  I.oeoooo 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 ? 4.6 MatcopoloPN*  10000 196 00 196.00 196 00 196.00 19000 Toloij PN 'INT  320 000 50 00 WOO 55 83 56.10 53 00Oppoes de Compra  13.116.180.000 74.037.696,00 ComigON-  11.300000 79.00 79.00 79.83 81.00 80.49 '3.8 MarcopoloPNG*  410000 217.50 210.00 215.63 217.50 214.00 -1.fi To'espONMNT  430000 366.00 ow.CiO 3lo.M 390.00 39J.U0-H ^fc,V
Opcoes de Venda  390.000.000 5.273.805,00 comigPN*  124840000 109.00 109,00 113.15 114.50 112.003.8 MarisoJPN*  1000 370.00 370.00 370.00 3/0.00 370.00 -1.3 toiosppn'int  34420000 445,00 4-10.11 453.84 462.oi 459.98 -4j
Crir nnorin 17 flRQ Wk Q79 n^1 Com ON *  69 000 000 0 09 0 08 0.09 0.09 0.09' 12.6 MelhorSpPN* 181 4210.00 4 200.00 4 205.03 4 210.00 4 200.00 TolospPN'P 20000 395.00 395.00 395.00 393.00 39500 -24 <

WmFj Fracionario 17.889.335 972.031,43 ^p0N.  Ssooo 1.279S 1.200:01 1.229.45 1.279.9a ia*.w ^0.0 Mondei.Jrpna-192  63000 12.51 12.51 12.84 14.90 14.01 / T.brasON-  1000 620.00 e?o.oo 02000 620.00 620.00 /

I 

Total Geral  38.120.352.731 518.178.818,67 CospPN*  25/3 000 1 400.00 1.400,00 1 448.94 1 500.00 1.441.00 +4.0 Mendos Jr PNBM92  693000 1/.00 1/.00 I8.53 20.00 20.0025.0 TibfasPNA*  '0 000 800.00 SOO-W 800.00 800 00 rG.6 . .
inHtro Rn./ocna Mbrtin co ccc Coval ON *ED  12 600 000 8,60 8.50 8.60 8.60 8.60 More Brasil PN'ED 2000 170.00 170.00 170.00 170 00 170.C0 + 25.0 Tibras PNB* 20 000 7GO.OO /00.00 700.00 /00 00 / 00.00 - 9.3 >i» iindice Bovespa Medio 53.565 Cov.HPN-ED I 93800000 IO.OO S 10.41 10.70 10.55 More Financ PN-EO  10000 70.00 70 00 70.00 70.00 70.00 TrovisaPN-  22 300 000 6.00 6.00 6.82 7.03 AW. 22.6 ... JUVJ
indiceBovespaFechamento 53.858 + 4,8% cnapocoPN*  1.840600000 0.40 0.39 0.42 0.44 0.43 + 10.2 MoresPauiopn•  63000 53.00 53.00 53.92 55.00 55.00* 10.0 Tto^1binlPN•  1.700000 5.40 5.20 5.32 540 5,20 -3./
indiro Rnuo^na Maximo 54 193 -Ch!a?el'i PN 1000 40.00 4000 40.00 4000 40.00+ 11.0 MosbiaON* 20000 200.00 . 200.00 207.50 215.00 215.00 +2.8 Trufana PN*  ,no^S2 'rS nm Am -m' ^indice bovespa Maximo CiaHonngPN* V." 7fl00.000 12.4C 52.40 12.71 13.30 13.10 +5.6 MosblaPN*  1097000 210.00 208.00 20991 210,00 210,00 -0.9 TupyPN*  18 800 000 6.50 6.50 *.53 8.10 J0« * M.o v,
indice Bovespa Minimo 51.382 CibmnPN*  5 000 000 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10+10.7 Mel Barbara PN  200000000 0.82 0.82 0,88 0.91 084 +2,4 ¦ Ucar Carbon ON  5910 000 12.10 11.80 12.02 12.10 12.00 -0/
Das 56 agoes do BOVESPA. 49 subiram. duas cairam e cinco permaneceram L« t2ST.«.'••= SS SS SS S3S «» 1S2Z%'-»» »» »V frg
eSt&veiS. Ciquine Potr PNA*  1.215000 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 Melal Low PN'  4600000 39.95 39.95 4149 42.50 4030 12.0 Unipnr ON * .'i &'¦&,

Coosl Const PN *  5.000 95,00 95.00 95.00 95.00 95.00 + 6.7 MotalacPN* 300000 6.00 6.00 6,00 6,00 6 00 Unipar PNB*  2/9.660000 4,65 4,55 4.70 4,79 4,/5 - 6.5 ^
CofapPN*  28.200 000 15,80 15,80 16,36 16,65 16.29 + 3,1 MetisaPN'  4 274.000 3,80 3.80 3.80 3,80 3,80 - UsiminasON* J*® 'S ^ ' Coldex PN *  3976.000 2.10 2,10 2.14 2.50 2 20 -12,0 Mlcholetto PN  65.000000 0,55 0,55 0,56 0.60 0.60 +9,0 UsiminasPN'  361o200.000 1,50 1.48 1,j2 U7 1,50 ^,U

n UmrAnO RnVFQDA confab PN*  251.000 1.170,00 1.170.00 1.192.47 1.200,00 1.200.00+2.5 WlnuparPN*  2.848.500000 0,24 0.24 0.27 0,33 0.33 + 43.4 ¦ Vacchi PN *  3.620.000 0.17 0.16 0.7 0.17 0,16 #U MtnUAUW DUvEdrA Const Beler PNB* 100.000 4.60 4.60 4,60 4,60 4.60 Molnho Flum ON *  144.000 1.500,00 1.500.00 1.600.69 1.700,00 1.650.00+10.0 Vale R Doco ON  6210.000 133,00 32,10 37,16 38.00 38.00 5.3 Continental PN *  100.637.000 18.20 18,00 16,67 19,30 19.30 +6,0 MoinhoSantPN W .... 116.000 4,050.00 4.030,00 4 049.83 4.050,00 4.05000 + 1.2 Vale R Doce PN'  64" ™"225 SaJ Svnn Won /j**' k*.*;One. Fech. 0«c, Fach. CopasPN*  94.000 120.00 120,00 120,11 121,00 120.00 MontArnnhaON*  18.100.000 9,70 9.70 9,70 9./0 9,70 +4,3 VarlgPN * onS'SS iS'S aoSnn aownn r> fltr-S(%> Pre^o (%) Prtco CopolON*  161.482.000 8,50 8.50 8.66 8,80 8,61 t2.5 Montreal PN *  2.144,000 4,40 4,40 4,48 4,50 4,50 + 7.1 Vidr Smarina ON *  ,5JS'2S nw ^no 1P' *'
a?64}B) ac6fi) CopelPN*  10.246000 8,39 8,00 8.11 8,40 8,00 -4.7 MultibrasON' 17.000 2.200,00 2.200.00 2.331.76 2 340.00 2.340,00 -0,4 V.lejackPNB* nf nS S S t I'V

Mnlorea Alias U*lor.. All.. CopeneON'  20.000 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 + 22.4 Multibras PN'  4 977.000 1.020.00 1.020.00 1.232.22 1.260.00 1.218.99 + 24,3 VotocON Sin 2'S S'S nmMalore* Altaa MatoraaAlUa CopenePNA* 7 070000 610 00 610 00 649 96 660 00 65999 + 8 ¦Nacional ON*  2.500000 28.00 28.00 28,00 28,00 28.00+ 19,1 VotocPN*  10 300.000 0,09 0.09 0,09 0.10 0..0 , T,Linhas Circulo pn 65,7 290,00 Belgo Mlneira pn 13.9 131.00 CoposulON'ED  103595000 4850 47 55 48 73 4951 4900 + 38 Nacional PN'  47.860.000 29.01 28,80 29,20 30,90 30,90 + 9,5 ¦ Wog PN 'ED  100.000 340,00 3-10,00 3-10,00 340.00 340,00 I
Czarina pn 50.0 0.30 AgosVlllpn 13,5 285,00 Cosigua PN * 5200000 20^ 20.00 20^0 20^0 20.50 +25 NakataPN*  1.480.000 227.00 227.00 230.05 235.00 230,00 r2.2 Wembley PN  6 001.000 4.30 4,30 4,30 4.30 4,30 -4.4
Biobrfispna 50.0 60,00 Duratex pn 13,0 57,79 CosipaON* 76 1.350,00 1 350.00 1.369.74 1.500,00 1.500.00 + 15.3 Nord Brasil ON  2.300.000 5,80 5,80 6,09 6.20 6,19 Wotzol Fond PN *  17.100000 0.26 0,26 0,26 0,28 0.26 + 4,0 $1*,^
Minupar pn 43.4 0.33 Paul.F.Luzon 13,0 65.00 Cosipa PNB'  1.148.202 1.500.00 1.500,00 1.505,85 1.520,00 1.500,00 + 3.4 Nordon Met ON'ES  10.000 112,00 112.00 112.00 112,00 112.00 Wotzol Met PN* SS S'S S«n iS'ni innnPMfl;n„ 7fln Roinn Minoim nn 191 iinnn Cotominas ON' 60 000 350 00 350 00 359 67 369 00 360 00 + 28 NoroostePN*  80.000 380,00 380,00 390.00 400.00 400,00 + 6.6 Whit Martins ON'  75.210.000 9,55 9,55 9.80 10,04 10,00 5.(1 • U'\Er.CbSonon 34,6 7,00 Bolgo Mineira on 12.1 138.00 CommnasUN  60.000 350.00 350,00 359.6/ 3b9.C0 £U,oo l0lmaPN* 30.000 3,70 3,70 3.70 3.70 3.70 + 5.7 WiostPN' 1.109 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00Ma>ar..B.h.. M.l„..lal,a. ^  S W 3999 ^ 01»eb,flPN  ZUOOOOO 0,35 0.35 039 0.41 0.38 , 8.5 1ZaninlPNA. 1000 12,00 1P.00 12.00 12,00 12,00Qanorj pn 50.0 001 Vatlgptl 7.4 125,00 Sim M 85M B100 ^'2 OaaPN*  2 300 000 14,00 14.00 14 38 MM HOO Zmi WT  350000 0 65 0.65 0.65 0.65 0,65 r3.T • f>'.

% It 
Li3h,on M 35400 JSSS IS 

8S SI S a S Concordatarias - pSnlgoma pnb M 7.00 • " ^l^-ZZ S » eSfe.pl5S »S SZ S Z S 5^  8™I IS IS, IS IS ^Bomge on C.O 1.00 OocaaMf  5M.0OO 30.00 29.00 30.20 32.00 31.60 +8.9 pau|FLuz0N'  16500000 57.60 57.50 63.16 65.55 6500.13.0 SyngSj"  IB 010 000 1 35 1 35 1J9 V45 1,37 -5,5 HWDuratex PN*  6.110000 51.22 51.22 57,15 58.00 57,79+13.0 PaulFLuzPN'  5.300.000 44,50 44.30 44.88 46.00 4600 +8.2 p ?pN.  4 008 000 0 46 0.46 0 18 0 50 0.50 • 13 6'. V' ftV¦ Eborle PN  628.100.000 0.04 0.03 0.04 0,04 0,03 -25.0 PordlgaoPN*  777.200000 1,32 1.29 1,36 1.48 1.30 + 3.1 For,O Unas PN*  40900000 1 68 V65 1.69 1.73 1.73 +2.3' ftp'
11PRA1MA ; „¦!».. Economico PN  4 850.000 18.20 18.20 18,65 19.50 18.50 + 2,7 Pordigao Agr PN'  48.200000 5,30 5.22 5.48 5.80 5,70+13,0 Herlna Brinq PN2B060000 0.20 0.19 0 20 0.20 020 r 5.;?, W' ¦
MERCADO A VISTA ElobraPN*  143.000 1.10 1,I0 1.10 1.10 1,10 PetManguinhPN-  1.000 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 -7.1 lSpN* 32600000 0 45 0 45 0 45 0,46 0,45 -2.1 " K-'imfcnVMMV Elokeiroz PN  5 000 120,00 120,00 120,00 120,00 120.00 Petrobras ON*  2.420000 74,50 74,50 76,54 80,00 80.00 + 9.5  7 500000 0 35 0 35 0 38 0 42 0^2 -16.6 .• K.,
x,llllft. ntf4 Aht Mln Mh. Fftrh n<!r EletrobrasON *INf  64.960 000 3EO.OO 348.00 361.80 366,00 366.00 + 6,7 PotrobrasPN*  166.110.000 147.00 146.50 152,73 156,00 152.00 + 4.4 eihrnpNp. iQOOOO 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 iLtjfT,tulos Otd. Abt. Mln. Med. M6x. Fech. Osc. Eletrobras PNB'INT  88 480.000 352,00 352.00 369.78 373.00 369,00 + 5,7 Petrobras Br PN  55.390.000 41,00 -10.50 41.36 42.49 41,98 + 6.5 SlPra PNC  100 000 1^ *

ElumaPN'  2.004 000 16.00 16,00 16,22 16.50 16.00 ^6.6 PotrollexON'  650000 190,00 190,00 190.00 190.01 190,00 + 2.7 OA r%* ' • , '
¦ Acesita ON'INT  18710000 66,10 66.10 67.02 67.35 67.00 - 1.5 EmbracoPN*  39.000 750,00 750.00 755.38 760,00 760,00 M0.1 Potroquisa PN *  300.000 45,00 45.00 45,05 45.10 45.01+0.0 TGriTIO OU L/I8SAcosita PN "INT  28.120 000 76,50 75.80 /"6.09 76.52 76.19 +1,0 Embraer PN *ANT  380000 55,00 55.00 60,15 63.00 61.90+14,6 PottenatiPN*  4 900000 23,60 23.60 24,71 25.40 25.40 - 8.0 

Acos VIII PN  500 000 263.60 263.60 277.29 298.99 285.00^13.5 Enersul PNB*  5 054 000 10.20 10.20 10.73 11,00 10.75 + 3.3 PovePartON'  7.000 105,00 105.00 105.00 105,00 105,00 + 4.9 Titulos Qtd. Abt. Min. M6d. M&X. Fech. Osc. 'Cj»5Adubos TrovoPN *  8202000 18.00 10.01 18,0/ 18.30 18,00 EncssonON'  100 000 7.00 7.00 7.00 7,00 7,00 + 34,6 Pirelli ON * 11.000 1.100,00 1.100,00 1.109.09 1.200,00 1.200.00+ 12.1 ; W,,1Agrocoros PN'  1400 000 21.50 20,00 20.11 21.50 20.00 Ericsson PN*  47.100.000 5.50 5.45 5,56 5,70 5,70 + 5,7 Pirelli PN*  125.000 1.350,00 1.348.00 1.350,51 1.450,00 1.450.00 +12.4 Acesita ON 'INT  500,000 69,82 69,82 69,82 69,82 69.82 0.0
Albarus ON*  122.000 1.560.00 1.560.00 1.560.00 1.560.00 1.560,00 + 0,6 EstrelaPN'  177.500.000 2.45 2.45 2,53 2.60 2.60 + 8.3 Pirelli Pneu ON 13.000 1.290.00 1.290.00 1.310,77 1.320,00 1.320.00 f3.1 Bombril PN'  1.000 000 25.85 25.85 25.85 25.85 25,85 0.0
Alpargatas ON  280 000 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 EtornitON'  560.000 420.00 400.00 422,85 424,50 400,00 Pirelli Pneu PN *  38.000 1.740,00 1.740,00 1.779,21- 1.850.00 1.850.00 + 8.8 Brasil PN *ED  5.000 000 27.18 27,18 27.18 27.19 27.19 0.0 RjBfr
Alpargatas PN *  1.210000 17000 1/0.00 1/3,66 176.00 176.00 + 3.5 Eucatox PN *INT 5.000 492.00 492.00 492,00 492.00 492,00 -6,6 PolialdenPN*  3.710000 42.50 42.50 43,05 43,50 43,49 + 3.5 Brasmotor PN *  60000 345.49 345,49 345,49 3-15,49 345,49 0,0.
Amadeo Rossi PN *  72043 000 1,50 1,50 1.57 1.63 1,63+10.1 ¦ F CataQuazes PNA* .. 38.910.000 7.90 7.50 7,92 7.99 7,70 4 5.4 Polipropilon PN *  67.000 7.90 7.90 7,90 7.90 7.90 ComigPN*  200.000 118.27 118.27 118.28 118,28 118,28 0.0, &&
America Sul PN *  238000 260,00 260.00 273.01 280.00 279,99 + 9,8 F Guimaraes PN * ........ 3.015.000 18.40 18.40 18.40 18.50 18.50 PolltonoPNB*  2.000.000 3.25 3.20 3.26 3.30 3.30 +1.5 CofapPN*  1.600 000 16.91 16,90 16,96 1/.05 17.04 0 0
Antarct Nord PN'  57 000 500,00 500.00 500,00 500,00 500,00 ForbasaPN*  700.000 26,00 26,00 26.00 26.00 26,00 -3,7 ProgrossoPN*  28.400.000 0.05 0.05 0 06 0.06 0.06 Elctrobras ON'INT  I bOO OOO 378.43 378.43 378,43 378.43 3/8,43 0.0 ,. t*£T
Antarctic Pb PNA'  10 000 220,00 22000 220,00 220.00 220.00 + 4.7 FertibrasPN*  299.400.000 2,10 2.00 2,17 2,30 2.19 + 9.5 Prometal PN'  2.300.000 0.52 0,52 0.53 0.60 0.52 + 4.0 F Cataguazes PNA'  250000 8,06 8,06 8 06 8,06 8.06 0.C
Antarctica ON 188 140.00 138,00 139.96 140.00 140.00+13.8 Fertisul PN *  38 800 000 1.39 1.39 1.53 1.70 1,50+13.6 PronorPNA*  233,900.000 0,27 0.24 0.27 0.30 0,29 + 20.8 Forja Taurus PN  50.000.000 0.77 0.76 0,77 0,77 0.76 0.0_ ¦
Antarctica PN  8016 112.00 110,00 110.6/ 120.00 120,00+10,0 FertizaPN*  206000 45,00 45.00 45.73 48.00 48.00 + 20.0 PronorPNB*  65000.000 0.25 0.25 0.26 0.27 0.26+ 13.0 Lojas Americ PN'INF ... 500 000 28.01 28,00 28.00 28,01 28.00 0,0' £>,>•/
AquatocPN'  59800 000 1,20 120 1.26 1.34 1,30 +9.2 FibumPN'  4 300000 2.32 2.32 2.33 2.45 2.45 + 6.5 ¦ Randon Part ON  500.000 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 + 9.6 Minupar PN'  200.000.000 0.27 0,26 0.27 0.27 0,26 0,0
AracruzON'  50 000 2.250,00 2.250,00 2 250,00 2.250.00 2.250.00 Ficap/marvln PN'INT ... 240.000 160,00 160.00 160.00 160.00 160.00 Randon Part PN'  300.700.000 1.30 1.30 1,34 1.36 1.32 + 3.9 Nacional PN'  2.000.000 30 20 30.14 30,16 30.21 30.15 0.0 gSV
Aracruz PNB'  322 000 2 350,00 230001 2.359,29 2.370.01 2.360,00 + 2.6 Forja Taurus PN  2261,300.000 0,72 0.71 0.73 0.74 0,73 +4.2 Real PN'  120.000 264.00 264,00 275,17 280,00 280,00 + 5.6 Paranapanema PN'ED.. 17.300.000 16,98 16,90 16.94 16,98 16,96 0.0 "f&r
At no PN 36 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 -5,0 FosfortilPN* 766 800.000 4.07 4.00 4.20 4,50 4,40 + 6.1 Real Cia Inv ON * 1.000 335.02 335.02 335,02 335.02 335.02 -1.4 Sid Tubarao PNB*  50 000 824.82 824,82 825.34 830,00 82462 0,0 . •
Attex PN*  3 300 000 4,30 4,30 4,30 4.30 4.30 Frances Bras ON *ED.... 2.951.000 133.00 133.00 137.25 142.10 142,00+10,9 Real Cia Inv PN' 1.000 365,10 365.10 365.10 ' 365.10 365.10 -1.3 Telebras PN'INF  8000000 53.95 53.95 53,95 53.95 53.95 0.0 . ,Arthur Lange PN •  42692000 0.12 0.12 0,13 0.13 0.13 + 8,3 FrangosulPN*  2.275.000 28,00 26*0 27.47 28.00 27.00 -3,5 Real De Inv PN* 8.000 925.10 925.10 925.10 925.10 925,10 + 0.5 TelespPN'INT  800 000 477.24 475.17 475.95 477.24 475.18 0.0..." jfjfcAvipal ON'  92500000 3.80 3 80 3.90 3.95 3,93 + 3.4 Fras-tePNA*  330.600.000 1.58 1.56 1.62 1.75 1,75+10,0 Real Part PNB'ED 2.000 710,01 710,01 710,01 710.01 710,01 +0.0 UsiminasPN'  68 000.000 1.60 1,56 1,58 1.61 1,57 0.0

i Azovodo PN  10000 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 / FrigobrasPN*  601.000 720.00 720.00 764.01 769.99 769,99 + 6,9 Recrusul PN*  670000 11.90 11.00 11,77 11,90 11.90 -0.8 ;-A?
I ¦ Buhia Sul PNA'  16 000 690.00 690.00 696.75 699.00 699.00 +1.3 ¦ Grazziotin PN  270.000 130.00 125.00 127.96 130.00 125,00 / RefriparON*  1.000000 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 + 8.3 AAlinn Aj Bamerind Br ON'  2 300 000 20.00 20,00 20.1b 20.50 20,50 + 2.5 Guararapes ON *  2.000 1.360.00 1.360.00 1 360.00 1.360,00 1.360,00 + 8,8 RefriparPN*  249.200000 2.11 2.11 2,21 2.30 2.20 +8.3 OPCOES DE GUMPH A '^.j'

Bamonnd Par ON *  2000 000 15.90 15,79 15,83 15,90 15.79 + 2.2 Guararapes PN' 5.000 1 750 00 1.750.00 1.750.00 1.750,00 1.750.00 + 5.4 Ron Hermann PN' 2.000 1.450.00 1.450,00 1.450.00 1.450.00 1.450.00 T (Cffi
| Bamerind Seg PN'  2.100 000 11,20 11,20 11.24 11.40 11.40 + 3.3 ¦ lap PN  24.400.000 17.00 16.50 16.96 17.50 17,50 + 9.2 RheemPN*  1.920.000 62,90 62.90 65,65 70.00 70,00- 14.7 _ Ota. Ahm yin H4. MM i|K Obc ukI Bandeirantes PN  2640000 35.00 35.00 40.59 42.00 41.00 + 7.8 Iguacu Cafe ON *  1000.000 1,15 1.15 1,15 1.15 1,15 + 4,5 Riosulense PN  f60600 1.90 1.90 1,90 1.90 1.90 THul° ' ....... jS"!

Banerj PN'  4 500 000 0.02 0.01 0,02 0.02 0,01-50.0 Iguacu Cafe PNA'  1,700.000 1.10 1.04 1,06 1.10 1,10 + 0.9 RipasaPN*  2.270.000 239.99 229.99 232,65 240.00 235,00 * 2.1 ^ TT TZ "TT fife
BanespaON*  13300 000 10,00 10,00 10,00 10.30 10.00 Iguacu Cafe PNB*  23.300.000 1.08 1.03 1.07 1.08 1.07 + 4,9 ¦ Sada Vigesa PN  310.000 14.00 14.00 14,81 15.00 14,00 -6.6 68PN C-Jt <400 mTO .a M ^ 'J Wsl
Banespa PN  131300 000 10.00 10.00 10.68 11.00 10.50 + 5.5 Ind Villares PN  1.000 150,00 150.00 150.00 150.00 150.00 -6.2 Sadia Concor PN *  1.377.000 1.130.00 1.130,00 1.189.27 1.220.00 1.220.00 + 7,9 BESPN 0-t 25oBanostado FN *  5000000 0.95 0.95 0.95 0.95 0,95 - IndsRomiON'  100.000 15,00 15.00 15.00 15.00 15,00 +1,4 SalgemaPNB*  2.7QO.OOO 7,75 7.00 7.66 7.75 7.00 -9.0 BMFPN Out 3,0M MM 5500 toOO 55.00 55.00 55 J ...1 ISS

I Banr.su! ON'  16000,000 0,33 0,33 0.39 0 42 0.42 + 20.0 IndsRomiPN'  900.000 18.30 18,30 19.12 19.50 19.50+11.4 SamitriON*  220.000 35.00 33,00 34,91 35.00 33.00 -5,7 CSN0N 0-1 38M 5M00M 350 MB 35o 350 -oc_ gg
Bantisul PN'  19200 000 0.46 0.45 0 47 0.47 0.47 + 6.8 Inepar PN'  230.700.000 0.92 0.90 0.92 0.95 0.95 + 5.5 SamitriPN*  4.980.000 34.00 33.00 33,99 34.00 34,00 + 4,6 ElEO. 0J 32000 M fLU * 00 _¦ fig' Baptista Sil PN *  418 000 44,80 44 80 44.83 45.00 45,00 - lochp-maxion PN'  2.060.000 525.00 525.00 537.99 550,00 550,00 + 5.2 Sctilosser PN *  1.000000 0.36 0.36 0,36 0.36 0.36 + 2.8 E^0\ Out fcO-OO J)QOO 'CTa *.C0 WOO 30.00 < 3 MJjj
Bardella PN  5578 139.00 139,00 141.76 144.00 144.00 - 3.9 Ipiranga Dis ON  1.800 000 11.50 11.50 11.50 11.50 11,50 + 2.6 SharpPN*  371.600.000 1.26 1.26 1.30 1.33 1.30 + 10.1 PETPN 0-1 .3000 jMOOW J999 ..99 3 M 30 e. 3 00 .^V
Barretto PNB*  1.000 000 1,90 1,80 1.88 1.90 1.80 I Ipiranga Dis PN *  2.100 000 14,00 14.00 14.00 14,00 14,00 +1.0 Sid Aconorte PNB*  30.000 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 J* ijl® .S??? ''5J Ssg

1 Ben PN *  126400 000 4.90 4.90 5.30 5,79 5.55+18.0 Ipiranga Pet PN'  60.000000 1220 12.20 12.32 12.50 12.30 - SidGuairaPN*  100.000 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 WPN 0.1 >M.OO ^00000 5800 * 00 t.OO 59Oo E.OO 30.-
Belgo Mineir ON *  8840 000 123.60 123.60 134.74 140.00 138.00+12,1 Ipiranga Rot PN'  56.700.000 10,70 10.40 10,61 11,50 11.50 + 9.5 Sid Nacional ON'  239.200.000 35.00 35.00 36.46 37.00 36.48 - 4.6 iaP\ 0-t 4i.jj tWOTOC » \ 13 U ,<U W
Belgo MlneirPN*  2.160 000 120.00 120,00 127,42 135.00 131.00+13.9 ItapPN*  420.000 45,00 45,00 45.00 45.00 45.00+12.5 SkJ Riogrand PN *  3.300000 30.00 29.50 29.89 30.50 30.20 + 0.8 TE.PN O-t J700 70S 000M .20 .20 !<. +JA g-X
Bt'lprato PN *  660000 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 + 4,3 ItaubancoON*  310.000 250,01 250.01 266.13 270,00 270.00 + 22.7 Sid Tubarao ON  102.000 740.00 740.00 754.71 760,00 760.00 + 2.7 TE.PN 0-t MOO 1/3,0000 -<-• .20 6/0 cOs t <0 to,
Bemqo ON 'ES  10 000 1.05 1.05 1.05 1.05 1,05 -8,6 Itaubanco PN' ;.. 14.000 000 287.00 287.00 310.89 315.00 314,00+10.1 Sid Tubarao PNB'  6024 000 800,00 760.00 797.60 831.00 760.00 -2.5 TELPN 0-t 53.00 -SI/MOO . JO 16 4.65 - 45.3 .
BemgePN'ES  10 000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -9.0 ItausaON'ED  50.000 520.00 520,00 520.00 520.00 520.00 + 2.9 SifcoPN*  1026000 110.00 110,00 116,80 119.00 116,00-10.4 TELPN Cat JOO 69100 OM W 195C IfM 950 ^
BicCaloi PNB*  45900 000 1.60 1.60 1.67 1.71 1.70 + 6.9 ItausaPN'ED  1.750.000 525 00 525.00 551.15 560.00 560.00 + 7.2 SolorricoON*  1000 1.650.00 1.650.00 1 650.00 1.650.00 1.65000 IHLPf. Out WOOMO 15» :5j .0*0 i5fc - o6;
Biobras PNA*  1000 60.00 60,00 60,00 60.00 60.00 + 50,0 ttautecPN'  5800.000 4.20 4,20 4.40 5.10 5.10 + 21.4 Solorrtco PN *  11.000 1.700,00 1.700.00 1.786.36 1.900.00 1.900,00- 15,1 TElPN Out *•> -w 2» -4,.5 SpjdjL
Bombril PN  33700000 25.00 24,10 25,11 25.50 25,10 - 9.1 BJBDuarteON*  100 000 5,40 5,40 5,40 5.40 5.40 -3,3 Souza Cru2 ON  161.460 6,20 620 6.35 6.50 6.37 - 4.4 TElPN 0.1 59.00 731100000 1 40 >40 'tv .1 190 - A3
BradoscoON'  257.340 000 8,70 8,70 8 78 8.80 8.70 - 2.3 JBDuartePN'  8 900 000 2.50 2.40 2.52 2.60 2.50 + 4.1 SudamerisON*  9860 000 26,00 25.50 26.93 28.00 2800 -7.6 TLSPN Out 46000 13000000 2400 23^ JX 2350
BradescoPN*  481830 000 9.70 9.60 9.74 9,90 9.80 - 1.0 ¦ Karsten ON *  3 200.000 35.00 35.00 35,00 35.00 3500+12.9 SultepaPN'  10000 10.00 10,00 10.00 10 00 10.00 TlSPN Out 500C. SOTO ..50 IS® 15W 1550 !.,» ^
Brahma ON'  520 000 270.00 27000 280.52 298.50 29850-12.6 Karsten PN* 100 000 38.00 38.00 38.00 38,00 38,00 + 5.5 Supergasbras PN *  32 300000 107 1.02 1.04 1.07 105 ISPS 0-t ^20 20<500000 0 2 0.40 0 5 OJL ^ -2a0*.
Brahma PN'INT  20960 000 271.10 270.00 276.87 28500 280.00 - 3.3 Kepler Weber PN  3 293 000 6,90 6,90 6.92 7.00 7.00 - 2.9 SuzanoPN*  361000 4 299.99 4,150.00 4 387.67 4.400.00 4 40000 - 7.3 IS PN 0.! 140 - TOOOC 0« 0.4 , j.4 u5 *•»' • jBrasil ON 'ED  31.640.003 19.00 19.00 20.07 20.60 20,60- 11.9 Klabm PN'  937.000 1 310.00 1.30000 1.304.37 1.31000 1.309.00 + 0.6 ¦ Tam PN  410000 6 30 6.30 6,31 6 35 6,30 US FN 0.t 150 2000000 016 M c 0 0.15 gtf?
Brasil PN 'ED  497.450 000 24.01 24,01 25.16 26.29 25.49 - 8.9 ¦ Lacesa PN'  650000 45.20 45.20 4520 45,20 4520 r0,4 Tecol S Jose PN'  11000 1 650.99 1.650.99 1.650.99 1 650 99 1 650.99 VA.0S O-t 1^.00 45TOTO 050 050 C5u O10 .x &«.

i Brasilit ON *  70 000 2.110.00 2.100.00 2.107.14 2.115,00 2.100 00 -0 4 LactaPN*  175 003 480.00 480.00 490.00 480,00 480.00 - 9.0 Teka PN'  368 300,000 1.76 1.76 1.83 1,86 1.84 - 8.8 A'.PPS Mb «j0000 2JJ2 .... 7.U. * gfll
Brasinca PN  75 000 175.00 1/500 179.00 185 00 175.00 Light ON*  11.450 000 358,00 348,00 354,34 360.00 354.00 -1.6 TeknoPN*  25.000 40.00 40.00 40.00 40,00 40.00 UGOS ^ .V.; j "J 9®i

' Brasmotor ON'  1910 000 410.00 380.01 384.46 410.00 399.99 -1.2 LimasaPN'  350 000 3.70 3.70 3.96 4.10 4.10+ 10.8 Tel B Campo ON'INT .... 56 000 175.00 171.00 178.56 184.99 184.99 - 8.1 USPN *Z MK 'J™ ^ 'l,, .! Brasmotor FN"  6070 000 330.00 319,00 324.41 340.00 329,95 - 64 Unh Circulo PN *  103.000 220.00 220.00 248.16 295,00 290.00 - 65.7 Tel B Campo PN'INT.... 47.000 195,00 185,00 197.79 201,00 201.00 - 0.5 VA'.CS ?r't Vv ' ^BrinqMimoPN * 1760 000 1.21 1.21 1,29 1.32 1,32+13,7 Lojas AmericON *INT ... 2.070 000 27.01 27.00 27.00 27.01 27.00 - 3.8 TelebahlaON'  20.000 43.00 43.00 43.00 43,00 43.00 - 7.5 VALPN De: fOTTO i.W HX .S\ M' 5-X ¦ j3 ^
• BrumadinhoFN * 64 200 000 " 0.28 0.28 0.28 0 29 0.29 - 3.5 Lcjas Americ PN 'INT 33.570.000 27.00 26,50 26.99 27.05 27.00 +1.1 Telebahia P^A' 1000 30,00 30.00 30,00 3a00 30,00 ELE ON 0-". 1»* X -' ' .' ^
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Almeida: empréstimo escalonado

BOLSA DE VALORES DO RIO
THulot tipo DBS Tftulos tipo DBSThuio» tipo DBS

RESUMO DAS OPEBAÇOES
Ipiranga Pet.PNItaubanco PN A- 12.30 12.28 4,24285,00 280.02 5,124.10 4.102.60 2.57 8.332.20 2.20255,02 255,02 6.25360.00 355.46 1.94-26,00 26,00 1,9628,00 27,09 9,804,50 4.504.00 3,99 17,65440.00 422,76 12.82423,00 417,72 9,0720,00 20,000.30 0.29 20,0028,00 27,33 19,1529,50 29.42 4,980.42 0,39 20.0038,30 38,30 1,79-8,95 8,63 11,8817.00 16.56 11,1063,70 59.731,50 1.38 5,5179,80 78,00 6.21156,00 152,41 6,2542,00 41,04 4,57205,00 191.21 10.8125,00 25,000,28 0.27 12.500.27 0.27 8,001.40 1.40 9.382.55 2.35 15,00240.00 240,0035,00 34.31 3,131,40 1.40 7,691,38 1.31 16,9537,00 36,50 5.19820,00 791.141800,03 1800,031.30 1,20 23,811,30 1.17 21,501.02 1,02 0,98-4400.00 4320.000,76 0,74 7.1441.99 41,62 4.9552.60 51.87 4,5921.00 20,90 4,0044,00 41.99 12,00-42.50 40,88 13.27-265,00 254.69 5,70348,00 344,55 3,0355.00 53.60 4,4557,00 56.15 7,62458,00 451,94 3.52540 5.40 5,8812,19 12.01 0.8423,00 23,00 14,4328,00 27,38 12.005,00 4.68

Unlpar ONUsiminasPN Vacchi PNVale Rio Doce ON ....Vale Rio Doce PN ....Varlg PN White Martins ON

1.386.000 12.30 12.00260.000 285.00 280,00176,000 4,10 4,10287.000 2,60 2,50412.000 2,20 2,2014.000 255,02 255,021.910.000 353.00 347,002.000.000 26,00 26,0033.000 28,00 27,00500.000 4,50 4,50227,000 4,00 3,65457.000 440,00 405,00468 000 421,00 410,005.000 20.00 20,00133.010.000 0,30 0,222.852.000 28,00 27,00136.000 29.50 28.501.150.000 0.42 0,3820.000 38.30 38.30420.000 8.95 8.406.295.000 16.81 16,00210.000 63,70 58,0060.200.000 1.34 1.326.301.000 77,00 75.007.699.000 153,00 146.003.080.000 41,20 40,00875.000 205.00 190,0050.000 25.00 25,0065.500.000 0.27 0.25200.000 0.27 0.27880.000 1.40 1.40700.000 2.30 2,2510.000 240.00 240,00305.000 33,00 33,001.200 000 1.40 1.4042.700.000 1,38 1.252.700.000 36.50 36.00662.000 775,00 775,00153.000 1800,03 1800,032.800.000 1,30 1,15300.000 1,30 1,101.024.000 1.01 1.01150.000 4400.00 4150.00116.950 000 0,75 0.7263.100.000 41.99 40.9034.800.000 52.40 50.97200.000 20.80 20.8035.000 44,00 40,1066.000 42.50 40.1023.000 260.01 250,00318.000 340.00 340.00474.000 54,00 51.80874.000 56,50 52.501.903.000 455.50 445,50200.000 5.40 5.40312.000 12.00 12.0025.000 23,00 23,0078.000 28.00 27.0050.856.000 4,65 4.55

3.201,460.17131.00134,50125.009,50

3,20 3,201,56 1,53 4,140,18 0,18 588138.00 134.80 2,29138,50 136,95 2,62125.01 125,00 3.85-9,95 9,78 3,16

1306,121912.5C1058,82'1414,771378;87»687,531048.2S

I,29 1,29 7,503,91 3,910,13 0,12 18,184,00 4,00 6,67275,00 275,0020,80 20.26 13.2626,10 25,15 10,174,90 4,9019,00 18,95 8,575.90 5.90 18.0020,50 20,15 2,5015,90 15,90 2,98II,40 11,22 3,3510,00 9,85 8,5911,00 10,71 5,530,46 0,45 6,38-0,56 0.540,94 0.87 14,63135,00 131,56 18,41125,00 123,9324,60 24,608,80 8,80 3,539,80 9.75 1,56285,00 285.00285,00 278,09 5,06307.00 307,00 0.6611.80 11.809.00 8,887,95 7,85 9,721,40 1,40600,00 600,0081.00 80,04 3,23114,00 111,28 3,901475,00 1447,06 5,0710.20 10,200.44 0,43 12,823,00 3.008,75 8,64 2,15663.00 650,39 8,8449,98 48,67 4,0618.01 18,011515,00 1513,64 7,14295.00 295,00 1,67-57,00 53,00373,30 369,85 5,59366.00 360,74 5.25691.00 690,025,60 5,56 7,04-1,65 1,53 18,52160,00 160,001,50 i;45 5.844,40 4,32 10,00760.00 760,001250.00 1250.0017,00 16.99 7,840.95 0.92 5,62370,00 370.00520,00 520.00
9.60 9.60

522.261396.42857,142985.07

326.00083.900.0007.200000204.00093.974.000100.00039.759.000

1.293,910,124.00275,0018,1024,004,9017.505,8920,0015,9011.209.0110.300,440.530,87124,30120,0024,608.309.60285.00271.01307,0011,808,007,701,40600,0077.00107,001435,0010,200,423.008,55615,0047,5018.011500,00295,0053,00359,00350,00690,005,021.35160,001.454,12760,001250.0016.500.90370.00520.00

I,293.910,134,00275,0020,5026,004,9019,005.9020,5015,90II,409.9910,500,440.53-0.94135.00123.0124,608,809.75285,00279.00307,0011.80

100.00013.200.0001.500.0007.500.00041.00012.490.00067.380.000232.000972.000220.000320.00028.000

Qtdt.TIt. Valor «n RI
Lote 3.914.362 126.518.983,00
Mercado a Termo 421,040 380.017,00
Mercado de Opções 516.050 7.079.911,00
Mercado à Vista 2.950.972 118.745.215,00
Exercício de Opções 1.300 138.840,00
Das 50 ações componentes do l-Senn, 40 subiram, duas caíram, quatroper-
maneceram estáveis e quatro não foram negociadas.
Mínima Mixima Média Última Otcüaçlo Anttrior Há um Há um

Mi* Ano
19.972 20.926 20.747 20.782 4,0 19.966 15.048 2.845

AquatecPN Artex PN Arthur Lange PN AvipalON ¦ B, America Sul PN ...B.Brasll ON E-B.Brasil PN E-B.Cred.Nacional PN....B.Economico PNB.NordesteONBamerindus ON A-BamerindusPartON A-Bamerindus Seg PN A-Banespa ON E-Banespa PN E-Banestes ON

Itautec Philco PNJ.B.Duarto PNJ.B Duarte PN -RJoão Fortes ON Light ONLoj.Americanas ON .,Loj.Americanas PN...Magnasita ANMangels PNMannesmann ONMannosmannPNMendes Jr BNMinuparPNNacional ON Nacional PNOlvebra PN Papal Slmao PN ...Paraibuna PNParonapanema PN E-Pauli6ta F.Luz ON ....Perdigão PNPetrobras ONPetrobrasPN Petrobras Br PN PetrofloxONPettenati PNPronor ANPronor BNRandon Part PN ..Refripar PN

1057,61
1846.901116.391385.181646.801020.402590.901732.331925,951816.533625.00877,64922,251625.001752.052025.821571,151007,763285.711302.821459,02903.56972.532332.082454.543000,005600.002937.501225,80681.292372,881100,841200,651699,731995.573333,333250,00

1218,90952,743371.421029,11932,00791.811128.291180,811097,56298,341011,62938,50

Preço em Reais por milhão de ações¦ B.Progresso PN  9000.000 57,00BanerjPN  366.000 000 15.00Banarj Nov PN -R  250.000.000 12.50a Cerj ON  677.700.000 85.50a Eberls PN  266.700000 40.00 1244,60*1820,72v
7.055.00010,000.0005.087.00010.129 00038.00020.00010.0005.400.00079.23000020.00077.0002.0005043.465.0001993200.00041.980.00085.000100.0003.340.0006.380.000684.0007.00037.502.0002.900.0004.400.000457.00019.801.0005.00022.0003.0001.010.0006.239.0006.642.0001.937.0005.570.0008.370.00050.0004.000.00028.963.0001.300.00025.000820.00045.166.000500.0001.000

6.000

Empreaaa em situação especialEmaq-Verolmo PN 33.300.000 1.40Hering Brinq PN 10.030.000 0,20SibraCN 7.000 2.60¦ Total 9972.263.000

mitti.370,3F2954,54Barbara PN Belgo Mineira ON ...Bolgo Mineira PN....Bombril PNBradescoON Bradesco PNBrahmaONBrahma PNBrasmotorPNCamacari ONCamacari PN 
Çatleopoldina AN .,Cbv-Ind.Mecanlc PNCelesc ON ...,CemlgON ..;ComigPN CespPN Cevai PN E~....ChapecoPN CibranPN Copei ONCopene ANCopesul ON E-Cosigua PN E-Cosipa BN -G-
Coteminas ONDuratex PN E-....Elatrobras BN ....EletrobrasONEmbracoPN Ericsson PNFartisul PNFicap/marvin PN ....FinorCIFosfertil PNFrigobrasPN Guararapes ON..lapPN Inepar PN lochpe-MaxIon ONlochpe-Maxion PN .
Ipiranga Pet.ON ....

AÇÕES DO SENN AÇÕES FORA DO SENN 749.541197,271256.44982.211133,851284,84100,001335,331411,871521,731269,251301,251479,19904.411988.301482.751657.45258.141984,95153.42

Maiores AltasMaiores Altas
Banco Nacional on....
Banco do Brasil ene.
Mannesmann on
Paranapanema pn....Banco do Brasil pne.

Sondotécnica an.
Sondotécnica bn. MERCADO DE OPÇOESOlvebra pn.,Minupar pn.Fertlsul pn.. Operações

Maiores BaixasMaiores Baixas 7.901.40600,0080.00112.001450,0010.200,443,008,55653.0148,9018.011500,00295,0057,00368.50361,00691.005.02

Praçoda PrAmio Valor1Título» tipo DBS Sérias Eiaro, Quant. Úit. Mht. Min. MM. (CRI)Telemig on.
Light on Telemig bn

Ericsson pnBanestes on
Varig pnPapel Simão pn.

Em Ruis pormilaçfiuB.Brasil PN E- CJF
B.Brasil PN E- CJG
Eletrobras BN CXS
Etetrobras ON CJG
Eletrobras 0N CJH
Elelrobras 0N CRFíndice Senn CNRPetrobras PN CJC
Petrobras PN CJE
Pelrobras PN -C- CNF
Petrobras PN -C- CNG
Petrobras PN -C- CNH
Petrobras PN -C- CXC
Petrobras PN -C- CXE
TelespPN CJG
Telesp PN CJH
TelespPN VJG
Vale Rio Doce PN CJA
Vale Rio Doce PN CJB
Vale Rio Doce PN CJC
Va'e Rio Doce PN CJEVale Rio Doce PN CJF

TOTAL

3,85%
.1,79% 24,00 4.000 4.10 4.10 2,57 3,38

27.00 1.000 1,60 • 1,60 1.60 1,60
29,00 1.000 195,00 195.00 195.00 195.C0

320,00 600 65,00 65,00 65,00 65,00
340,00 2.400 50,00 50,02 50,00 50.00
30.58 8.250 121,00 122.49 110.00 117,54

28 000.00 25000 700,00 700,00 700,00 700,00
13000 7.300 33,00 33,00 30,00 31.35
140,00 2.000 25.00 25,00 25.00 25.00
16.00 4,000 68.00 68.00 66.00 67.00
18,00 600 55.00 55,00 43,00 49,00
20,00 400 37.00 37,00 33,00 35,0012.00 1.100 95.00 95,00 90,00 92,27
14,00 100 80.00 80,00 80,00 80.00

460.00 1.000 19.00 19,00 19,00 19,00
500,00 2.800 14,00 20,00 3,00 12.64460.00 2.000 0,01 0.01 0.01 0.01
120,00 67.400 25.50 26,00 2300 24,62
130.00 42.200 18,50 19.00 17.00 17.72
140.00 80.100 11.50 12.00 10,00 10,90
150,00 234.800 7.00 7,20 6.00 6.54
160,00 8.000 4,01 4.01 3,80 3,96496.050

Samitri ONSergen PNSharp PN Sld Nacional ON ....Sld.Tubarao BNSolorrlcoPN Sondotécnica AN ..,Sondotécnica BN ...Supergasbras PN ..Suzano PNTaurus PNTelebrasONTelebras PNTelebra9 PN-RTelemig BNTelemig Ç)NTelepar ON ToleparPNTelerJ ONTelerjPN TelespPN Trombini PN Ucar Carbon ONUnibancoON Unibanco PN

Maiores volumes financeiros
Total

(Em RS)
59.512.887,0
17.702.900,0
12.869.707,0
2.626.195,0
2.396.060,0

308.402710.891078.331985,451965,671045.231213,972684.211349.52

1060.862000.001339.121311.50
Cia Pet.Camaçari on
Cia Pet.Camaçari pn
Vale do Rio Doce pn
Telebràs on
Eletrobrás on

1113,79959,15849,751172.211101,521143,811101,882443,432045,99714,95909.632136,98

160,001.454,40760,001250,0016,500,94370,00520,00

MERCADO A VISTA • LOTE 2918,911333.771145,641797.88929,291427.462267.57
1555,91

Títulos tipo DBS

Preço em Reais por mil ações
a Acerta ON  27 325.000 67.30 67.00 67.30 67,M 3,54 1242,40

AlbarusONE-  279.000 1550.00 1550.00 1550.00 1550,00 • 552,84

BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO
TítulosTítulos

RESUMO DAS OPERAÇQES 41,80 +3 li52,40 + 4j*?V".257.00 +0.725,0022.0044.01 +0.045.00 -4.a,£34,99 + 24,9*270,00 *f 6,2335,0054.01 4- 1.Ò> >53.00 ,Ut. í-390.00 + 8.3"459,98 +4,5395,00 -2.4
620,00 / •800,00 -i-6,6 , i700,00 + 9,37.00 -t 22,»' -5.20 -3.7

12,00 V-8.01 + 33,512,00 -0.7 •
24,30 +10,929,00 + 10 6 -' -

3,50 +9,0 ; •4.75 -6,b' '
1.55 ,1,50 + 2.Ó'0.16138.00 -' 5.3'137.00 - 2,6 v125.00 -7.4 "''

3.930,00 - «'
0.09 t 12Í5 *
0,050.10340.00 / A.4,30 -4.4
0.26 +4.00,38 + 18,710,00 4 5.0 • .300,0012,00 / .,0,05 r3.T •

41.8052.80257.0025.0022,0045,0046.3034,99270,00353.0056,0056,10390.00462.01395,00620,00800,00700,007,035.4012,008.10

40,99 40,9051,00 50.30255,00 255,0025,00 25,0021.90 21.9045,00 43.9045,00 44,0034,99 34,99250.00 250.00330,00 330.0056,00 5-1,0056,00 53 00366,00 366,00445.00 4-10.11395.00 395.00620.00 620.00800.00 800.00700.00 700,006,00 6,005,40 5,2012.00 12,006,50 6.5012,10 11.8023,00 23,0026.20 26.203.50 3.504,65 4,551,55 1,551,50 1.480.17 0.16133,00 132.10133.50 133,50133,00 125,003 929.99 3 929.990,09 0,090.05 0.050,09 0.09340,00 340,004.30 4.300.26 0,260.38 0,389,55 9.55300,00 300,0012,00 12,000,65 0,65

41,4151.95255.9125,0021.9144,0745.4434.99262.14343 4754,6955.83378.26453,84395,00620,00800,00700,006.825,3212.007.5312,0225.1127.873,504.701,551.520.17137.16137.02126.343.930,000.090,050,09340.004,300,260.38

Tolobras ON "INT 144,400 000Telobrns PN *INT  2.927.100.000Tolebrasilia PN 68.000
Toloinvost ON ' 6 000Toloinvcst PN 15000
Tolomlg ON 'INT 641.000
Tolemig PNB'INT 849.000Tolomig PND* 78.000Tolopar ON 96 000Tolopar PN * 487 000TolorJ ON 'INT 320 000Tolorj PN 'INT 320000Telesp ON'INT 430 C00Tolosp PN 'INT 34 420000Telesp PN'P 20000TiWMON- 1000Tibras PNA* 70000TibrasPNB* 20000Trovisa PN ' 22 300000Trombini PN' 1.703000Trufana PN 50000
Tupy PN 18 800.000
Ucar Carbon ON 5.910.000
UnibancoON* 1020000Unibanco PN 16 340 000Unipar ON' 200 000Unlpar PNB* 279.660 000Usiminas ON' 51.100.000Usiminas PN ' 3 615 200.000
Vacchi PN 3620000
Vale R Doco ON 6210.000
Vale R Doce PN* 64.100 000Varlg PN* 120000Vidr Smarina ON ' 2.863 000Vileiack PNB* 13.703.000Votoc ON 10.000.000
Votec PN ' 10.300.000Wog PN 'ED 100.000
Wembley PN' 6 001.000Wotzol Fund PN * 17.100000Wetzel Met PN' 17.000 000
Whit Martins ON ' 75.210.000Wiost PN ' 1.109Zaninl PNA* 3.000ZiviPN* 350.000

ConcordatáriasAmelco PN * 8 000.000Curt PN 80.000
Emaq Verolmo PN  18,614.000Fnrol PN ' 4.008000Forro Ligas PN' 40.900.000Hering Brinq PN 25 060 000Lum'8 PN ' 32.600000Porsico PN' 7.500.000Sibra PNC* 100.000

300.000 5.70 5.70 5,70 5.70 5,70 > 4,5
12.300.000 0,91 0.80 0.81 0,91 0,88 + 4,714.900.000 4,50 4,50 4,50 4,50 4.503.600.000 1.00 1.00 1,00 1,00 1,00+ 11.1100.000 42,50 42.50 42.50 42.50 42,50 + 6.218.700.000 27,99 27,99 29.21 30.00 29.00 + 5.46.000.000 0.30 0.28 0.30 0,30 0.2887.730.000 4.00 3.99 . 4,00 4,00 4,00466.000 430,00 420.00 435.94 440,00 440,00 + 7,052.000 400.00 400.00 414,33 425,00 425,00 *-6.2

10.000 380,00 380,00 380,00 380.00 380.00 + 2.710.000 196.00 196.00 196,00 196.00 196,00 /410.000 217.50 210.00 215.63 217.50 214,00 -1.8
1.000 370,00 370,00 370,00 370.00 370.00 -1.3

181 4.210.00 4.200,00 4.205,03 4.210.00 4.200.00 /63.000 12.51 12.51 12.84 14.90 14,01 /
693.000 17,00 17.00 18.53 20.00 20,00-*-25.02.000 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 + 25.010.000 70,00 70.00 70.00 70.00 70.00 /
63000 53,00 53,00 53,02 55.00 55,00+10.020000 200.00 200,00 207.50 215.00 215,00 + 2,81.097.000 210,00 208,00 209,91 210,00 210,00 +0,9

208 000.000 0,82 0,82 0.88 0,91 0,84 + 2,460.000 62.00 62,00 62,00 62.00 G2.00 + 3,3
620000 44,00 43.89 43,94 44,00 43.89 -0.2

4800000 39.95 39.95 41.49 42,50 40,30 -«-2.0
300000 6.00 6.00 6.00 6,00 6 004 274.000 3,80 3,80 3.80 3,80 3,8065.000000 0,55 0.55 0.56 0.60 0.60 - 9,0

2.848.500000 0,24 0.24 0.27 0.33 0,33 + 43.4144000 1.500,00 1.500,00 1.600,69 1.700,00 1.650,00+ 10.0116.000 4.050,00 4.030,00 4 049.83 4.050,00 4.05000 -1.2
18.100.000 9,70 9.70 9.70 9,/O 9.70 --4.3
2.144.000 4,40 4,40 4,48 4.50 4,50 + 7.117.000 2.200,00 2.200,00 2.331,76 2 340.00 2.340.00 -0.4
4 977.000 1.020.00 1.020.00 1.232.22 1.260.00 1.218.99 + 24.32.500000 28,00 28,00 28,00 28.00 28.00+ 19.147.860.000 29.01 28,80 29,20 30,90 30,90 + 9.51.480.000 227.00 227.00 230.05 235.00 230.00 + 2.22 300.000 5,80 5,80 6.09 6.20 6.19 /

10000 112,00 112.00 112,00 112,00 112.00 /
80.000 380,00 380,00 390,00 400,00 400,00 t-6.630.000 3.70 3,70 3.70 3.70 3,70 + 5.7

22.800000 0,35 0.35 0.39 0,41 0,38 + 8.52.300000 14,00 14,00 14.38 14.90 14,003.700000 6,61 6,00 6,19 6.61 6,20 -1.5
22.100.000 38,00 38.00 38.37 38,80 38,51 +1.3
12.000000 8.40 8,35 8 54 9,00 9,00 + 8.4216.800000 16,00 16.00 16.48 16.98 16,80 +9,8
15.600000 57.50 57.50 63.16 65,55 65.00 i 13,05.300.000 44,50 44.30 44.88 46.00 4600 + 8.2777.200.000 1.32 1.29 1,36 1.48 1,30 + 3.148.200.000 5,30 5.22 5.48 5.80 5,70+13,0I.000 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 -7.1
2.420000 74,50 74,50 76,54 80,00 80.00 + 9.5106.110.000 147.00 146.50 152,73 156.00 152.00 + 4.455.390.000 41,00 .10,50 41.36 42.49 41,98 + 6.5650000 190.00 190,00 190.00 190.01 190,00 + 2.7300,000 45,00 45.00 45,05 45.10 45.01 +0,0
4.900000 23,60 23.60 24,71 25,^0 25.40 - 8.07.000 105,00 105.00 105.00 105,00 105,00 + 4.9II.000 1.100.00 1.100,00 1.109.09 1.200.00 1.200.00+12.1125.000 1.350,00 1,348.00 1.350,M 1.450,00 1.450.00 + 12.413.000 1.290.00 1.290.00 1.310,77 1.320,00 1.320.00 + 3.138.000 1.740,00 1.740,00 1.779.21 1.850.00 1.850.00 + 8.83.710.000 42.50 42.50 43,05 43,50 43,49 + 3.567.000 7.90 7.90 7.90 7.90 7.902.000.000 3.25 3,20 3.26 3.30 3.30 +1.5

28.400.000 0.05 0.05 0 06 0.06 0,062.30O.CCO 0.52 0.52 0.53 0.60 0.52 + 4.0
233,900.000 0,27 0.24 0.27 0.30 0,29 - 20.865000000 0.25 0.25 0.26 0.27 0.26+ 13.0500.000 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 + 9.6
300.700.000 1.30 1.30 1.34 1.36 1.32 + 3.9

120.000 264.00 264,00 275.17 280,00 280.00 + 5.6
1.000 335.02 335.02 335,02 335.02 335.02 -1.4
I.000 365,10 365.10 365.10 ' 365.10 365.10 -1.3
3000 925.10 925.10 925,10 925.10 925.10 + 0.5
2.000 710,01 710.01 710,01 710.01 710.01 +0.0

670000 11.90 11.00 11,77 11.90 11.90 -0.8
1.000000 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 + 8.3

249.200000 2.11 2.11 221 2.30 2.20 +8.3
2.000 1.450.00 1.450.00 1.450.00 1.450.00 1.450.001920000 62,90 62.90 65.65 70,00 70.00 • 14.7

tWilM 1.90 1.90 1,50 1.90 1.90 I
2.270.000 239.99 229.99 232,65 240,00 235,00 - 2.1310.000 14.00 14.00 14,81 15.00 14,00 -6.6
1.377.000 1.130.00 1.130,00 1.189.27 1.220.00 1 220.00 + 7.9
27QOOOO 7.75 7.00 7.66 7,75 7,00 -9.0

220.000 35.00 33.00 34,91 35.00 33.00 -5,7
4.980.000 34,00 33.00 33,99 34.00 34,00 + 4,6
1.000.000 0.36 0.36 0,36 0.36 0.36 -2.8

371.600.000 1.26 1.26 1.30 1.33 1,30 + 10.1
30.000 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 /

100.000 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 /
239.200.000 35.00 35.00 36.46 37.00 36.48 - 4.8

3.300000 30.00 29.50 29.89 30,50 30.20 +0.8
102.000 740,00 740.00 754,71 760,00 760.00 + 2.7

6024 000 800,00 760.00 797.60 831.00 760.00 -2.5
1.026.000 110,00 110,00 116,80 119.00 116,00^-10.41000 1.650,00 1.650.00 1 650.00 1.650.00 1.650,00II.000 1.700,00 1.700.00 1.786.36 1.900.00 1.900,00+ 15.1
151.460 6.20 6.20 6.35 6.50 6.37 • 4,4

9860 000 26,00 25.50 26.93 28.00 28 00 - 7.6
10000 10.00 10,00 10.00 10 00 10,00

32.300000 107 1.02 104 1.07 1.05361000 4 299.99 4 150.00 4 387.67 4.400.00 4 40000 - 7.3
410000 6 30 6.30 6.31 6 35 6.30

11000 1 650.99 1.650.99 1.650.99 1 650 99 1.650.99
368 300.000 1.76 1.76 1.83 1,86 1.84 - 8.8

25.000 40.00 40.00 40.00 40.00 40.0056000 175.00 171.00 178.56 184.99 184.99 - 8.1
47.000 195,00 185,00 197.79 201,00 201,00 - 0.5
20.000 43.00 43.00 43.00 43,00 43 00 - 7.5

1000 30,00 30.00 30,00 30t00 30,00 '

Lojas Rennor PN'ES ....Madairlt PN'Magnasita PNA* Maio Gallo PN'Manah ON'Manah PN'Manasa PN Mangels Indl PN' ........Mannesmann ON * 
MannosmannPN' Marcopolo ON MarcopoloPN' Marcopolo PNB* MarisolPN* Melhor Sp PN Mondes Jr PNA'192 Mendos Jr PNB'192 More Brasil PN *ED 
Merc Financ PN *ED
Merc S Paulo PN'Mosbla ON * 
Mosbla PN'Met Barbara PN Mot Duque PN Met Gerdau PN'Metal Levo PN Motalac PN Metisa PN' Mlcholetto PN Minupar PN * 
Moinho Flum ON Moinho Sant PN 'INT ...Mont Aranha ON Montreal PN * 
Multibras ON'Multibras PN Nacional ON * 
Nacional PN'Nakata PN * 
Nord Brasil ON Nordon Met ON 'ES 
Noroeste PN* Olma PN Oivebra PN Osa PN'Oxiteno PN * 
Papel Simao PN * ....Paraibuna PN Paranapanema PN *ED
Paul F Luz ON * 
Paul F Luz PN* Perdigão PN * 
Pordigao Agr PN Pet Manguinh PN Potrobras ON*Petrobras PN * 
Potrobras Br PN Potrollex ON' Potroquisa PN * 
Pettenati PN Povo Part ON * 
Pirolli ON * '..Pirelli PN * 
Pirelli Pneu ON Pirelli Pneu PN PolialdenPN*Polipropilon PN * 

I.580.000 7.99 6.00 6.43 7.99 6.00 »
4.110.000 86.20 86,20 88.47 89,00 88,80 /6.000 3,00 3.00 3.00 3,00 3,00+11,12.600.000 8.89 8,70 8,82 8,90 8,70 + 8,76010.000 281,00 280,00 280,56 285,00 281,00 + 5,635.000 0,50 0.50 0.50 0.50 0.50 I5,000.000 1.40 1.40 1,40 1,40 1,40 -

180000 599,99 599.99 599.99 600.00 600,00 + 0,0195.000 850,00 840.00 853.38 890,00 890.00+14.1250.000 38.50 35,00 35,70 38,50 35,00 -7.8
90.000 6,70 6,70 6.70 6.70 6,70 ' 21.81.080.000 6,70 6,70 6.70 6,70 6,70 + 4.6II.300.000 79,00 79,00 79,83 81,00 80,49 + 3.8124.840.000 109,00 109,00 113.16 114.50 112.0069.000.000 0,09 0.08 0.09 0.09 0,09 •-12,5

335000 1.279,98 1.200,01 1.229.45 1.279,98 1.225.99 +0.0
2.573.000 1.400.00 1.400.00 1.448.94 1.500.00 1.441.00 + 4,012.600.000 8,50 8,50 8.60 8.60 8,60 /93.800.000 10,00 10,00 10.41 10,70 10,55 /1.840.600.000 0.40 0.39 0.42 0,44 0,43 + 10.2

_ 1000 40,00 40.00 40,00 40,00 40,00+11.07Í100.000 12.40 12,40 12,71 13.30 13.10 +5.6
5.000.000 3.10 3,10 3,10 3.10 3,10+10,7681 18,21 18,07 18,09 18,21 18,07 I230.000 315,00 310.00 314.57 315,00 315.00 + 3.21.215.000 1.40 1.40 1.40 1.40 1,40 I5.000 95,00 95.00 95.00 95,00 95.00 + 6,728.200.000 15,80 15,80 16,36 16,65 16.29 + 3,13.976.000 2.10 2.10 2.14 2.50 2 20 -12,0

251.000 1.170,00 1.170.00 1.192.47 1.200.00 1.200.00 + 2.5100.000 4.60 4.60 4,60 4,60 4.60100.637.000 18,20 18,00 15,67 19,30 19.30 +6,0
94.000 120.00 120,00 120.11 121.00 120.00161.482.000 8,50 8.50 8,66 8.80 8,61 t2.5

10.246.000 8.39 8,00 8.11 8,40 8,00 -4.7
20.000 600.00 600,00 600,00 600.00 600.00 + 22.47.070.000 610,00 610,00 649,96 660,00 659,99 + 8.1103.595 000 48.50 47.55 48.73 49,51 49.00 + 3.85.200.000 20,00 20.00 20,60 20,80 20.50 + 2.576 1.350,00 1.350.00 1.369.74 1.500.00 1.500.00 + 15.31.148.202 1.500.00 1.500.00 1.505.85 1.520,00 1.500,00 + 3.460.000 350.00 350.00 359.67 369.00 360,00 + 2,8500,000 325,00 325.00 325,00 325,00 325.00 + 3.1300.000 39.99 39,99 39.99 39,99 39,99 -0,0
16.000 85,00 81,00 83,50 85.00 81.00 -1,2

13.400.000 0,23 0,22 0,23 0,30 0,30 4 50,0• 3.200.000 27,49 27,00 27.45 28.00 28,00 + 2.1131.000 625,00 620,00 620.04 625,00 620.00 +1,6554.000 30.00 29.00 30,20 32,00 31.60 + 8.9
6.110.000 51.22 51.22 57.15 58.00 57,79+13.0628.100.000 0.04 0.03 0.04 0,04 0,03 -25.0
4 850.000 18.20 18.20 18,65 19.50 18,50 +2.7

143.000 1,10 1,10 1.10 1.10 1.10 -8.3
5.000 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 /64.960 000 360.00 343.00 361.80 366.00 366.00 + 6,788 480.000 352.00 352.00 369.78 373.00 369,00 + 5.72.004 000 16.00 16,00 16,22 16.50 16.00 + 6.639.000 750,00 750,00 755.38 760,00 760.00 10.1380000 55,00 55.00 60.15 63.00 61.90+14,65054 000 10.20 10.20 10.73 11,00 10.75 + 3.3100 000 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 + 34,647.100.000 5.50 5.45 5.56 5.70 5.70 + 5.7177.500.000 2.45 2.45 2,53 2.60 2.60 + 8.3560.000 420,00 400.00 422.85 424,50 400.00 /
5.000 492.00 492.00 492,00 492.00 492,00 -0,8

38.910.000 7.90 7.50 7,92 7.99 7.70 + 5.43015.000 16.40 18.40 18.40 18,50 18,50 -
700.000 26.00 26,00 26,00 26.00 26,00 -3,7

299.400.000 2,10 2.00 2,17 2,30 2.19 + 9.538 800 000 1.39 1.39 1.53 1.70 1,50+13.6208 000 45,00 45.00 45.73 48.00 48.00 + 20.04.300000 2.32 2,32 2.33 2.45 2.45 + 6.5240.000 160,00 160.00 160.00 160.00 160.00 /. 2.261.300.000 0,72 0.71 0.73 0.74 0.73 +4.2
766 800.000 4.07 4,00 4.20 4,50 4,40 + 6.12.951.000 133.00 133.00 137.25 142.10 142,00+10.92.275.000 28,00 2650 27,47 28.00 27.00 -3,5
330.600.000 1.58 1.56 1.62 1.75 1,75+10.0601.000 720.00 720.00 764.01 769,99 769,99 + 6,9270.000 130.00 125.00 127.96 130.00 125,00 /2.000 1.360.00 1.360.00 1 360.00 1.360,00 1.360,00 + 8,85.000 1 750 00 1.750.00 1.750.00 1.750,00 1.750.00 + 5.424.400.000 17.00 16.50 16.96 17".50 17,50 + 9.31000.000 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 + 4.51.700.000 1.10 1.04 1.06 1.10 1.10 + 0.923.300.000 1.08 1.03 1.07 1.08 1.07 + 4,91.000 150,00 150,00 150,00 150,00 150.00 -6.2

100.000 15,00 15.00 15.00 15,00 15,00 +1.4
900.000 18.30 18.30 19.12 19.50 19.50+11.4230.700.000 0.92 0.90 0.92 0,95 0.95 + 5.52.060.000 525.00 525.00 537.99 550,00 550,00 + 5.21.800 000 11.50 11.50 11.50 11.50 11,50 + 2.62.100 000 14,00 14.00 14.00 14,00 14.00 +1.0

60.000000 12.20 12.20 12.32 12.50 12.30 -
56.700 000 10.70 10.40 10,61 11,50 11.50 + 9.5420.000 45,00 45,00 45.00 45,00 45.00+12.5310.000 250,01 250.01 266.13 270.00 270.00 + 22.714.000 000 287.00 287.00 310.89 315.00 314,00+10.150.000 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 + 2.9I.750.000 525 00 525.00 551.15 560,00 560.00 + 7.25800.000 4.20 4,20 4.40 5.10 5.10 + 21.4100.000 5,40 5,40 5,40 5.40 5.40 -3,3

8 900 000 2.50 2.40 2.52 2.60 2.M +4.1
3 200.000 35.00 35,00 35.00 35.00 3500+12.9100 000 38.00 38.00 38.00 38,00 38.00 + 5.53 293 000 6,90 6.90 6.92 7.00 7.00 - 2,9937 000 1 310.00 1.30000 1 304.37 1.310.00 1.309.00 - 06650000 45.20 45.20 45.20 45.20 4520 t-0,4

175 003 480.00 480.00 430.00 480,00 480.00 - 9.0II.450 000 35S,00 348,00 354,34 360.00 354.00 -1.6
350.000 3.70 3.70 3.96 4.10 4.10+ 10.8103.000 220.00 220.00 248,16 295,00 290.00 - 65.7

2.070 000 27.01 27.00 27.00 27.01 27.00 - 3.833.570.000 27.00 26.50 26.99 27.05 27.00 +1.1

Buottnor PN ¦ Caemi Metal PN *ED .Caiua PNA* Camacari PN * 
Casa Anglo PN *194 ......Casa J Silva PN Cbv Ind Mec PN Celesc ON Colesc PNB*Celg PNB*Cemepo ON CemopoPN* Comig ON' Comig PN'Cor|ON* CespON* Cosp PN Coval ON *ED
Cevai PN 'ED
Chapeco PN -ChíareMi PN * 
Cia Hering PN* .7Cibran PN * 
CimCauoPNA Clm Itau PN * 
Ciquine Petr PNA*Coest Const PN * 
CofapPN* Coldex PN'Conlab PN'Const Beter PNB* ........Continental PN * 
Copas PN Copei ON Copei PN * 
Copene ON * 
Copene PNA* Copesul ON 'ED 
Cosigua PN* Cosipa ON Cosipa PNB* Cotominas ON Coteminas PN *•
Cremor PN * 
Ctm Citrus PN 'INT
Czarina PN'

. bDHBPN* Dixlolalekla PN Docas PN'Duratex PN Eborle PN Economico PN Elobra PN Elekeiroz PN Eletrobras ON *INT 
Eletrobras PNB*INTElumaPN EmbracoPN* Embraer PN *ANT 
Enersul PNB*Ericsson ON'Ericsson PN'Estrela PN'Etornit ON' Eucatox PN "INT 
F CataQuazes PNA*F Guimaraes PN'Forbasa PN' FertibrasPN* Fertisul PN * 
Fertiza PN * 
Fibum PN Ficap/marvin PN'INT .Forja Taurus PN *.......
Fosfertil PN Francês Bras ON *ED .Frangosul PN Fras-lo PNA'Frigobras PN Grazziotin PN Guararapes ON' Guararapes PN * 
lap PN Iguaçu Cate ON Iguaçu Cafe PNA* Iguaçu Cafe PNB* Ind Villares PN * 
Inds Romi ON IndsRomiPN*Inepar PN'lochp-maxion PN Ipiranga Dis ON Ipiranga Dis PN * 
Ipiranga Pet PN * 
Ipiranga Rot PN * 
ItapPN* Itaubanco ON*Itaubanco PN * iItausâ ON 'ED
ltausaPN*ED Itautec PN J B Duarte ON * ....JB Duarte PN* Karsten ON * 
Karsten PN Kopler Weber PN * ....Kiabin PN Lacesa PN *
LactaPN*Light ON* Límasa PN Linh Circulo PN * 
Lojas Americ ON *INT
Leias Americ PN 'INT

Qtde.Tit. Valor *m RS
Lote Padrão 24.071.690.527 435.165.757,22
Concordatárias 134.862.000 132.377,92
Direitos e Recibos 12.900.000 240.658,00
Fundos e Certificados 19.970.869 60.338,92
Mercado a Termo 356.860.000 2.296.154,18
Opções de Compra 13.116.180.000 74.037.696,00
Opções de Venda 390.000.000 5.273.805,00
Fracionário 17.889.335 972.031,43
Total Geral 38.120.352.731 518.178.818,67
índice Bovespa Médio 53.565
IndiceBovespa Fechamento 53.858 + 4,8%
índice Bovespa Máximo 54.193
índice Bovespa Mínimo 51.382
Das 56 ações do BOVESPA, 49 subiram, duas cairam e cinco permaneceram
estáveis.

26.0029,003,5)04,791,551,570.17138,00138.50133!003.930,000.090.050.10340.004.300,280.3810,04300.0012,000,65

O MERCADO BOVESPA
Fech.
Preço

ações)
Oac. Fach.

(%) Praço
•tò.1)Maiores Altas

Linhas Circulo pnCzarina pn
Maiores AltasGelgo Mineira pnAçosVlll pnDuratex pnPaul. F. Luz on
Bolgo Mineira on
Maiores Baixas
Varlg pnLight on

131.00
285,00
57.79
65,00

138,00
Minupar pnEricsson on
Maiores Balias
Banorj pnEberle pnColdex pnSalgoma pnbGemge on

Títulos
Termo 30 Dias66,10 66.10 67.02 67.35 67.00 -1.5

76,50 75,80 - 6.09 76.52 76.19 +1,0
263.60 263.60 277.29 298.99 285,00-13,518,00 10.01 18,07 18.30 18.00 -
21,50 20,00 20.11 21.50 20.00 -

1.560.00 1.560.00 1.560.00 1.560.00 1.560,00 + 0,6270.00 270,00 270.00 270,00 270.00 -
17000 170,00 173.66 176.00 176.00 - 3,51,50 1.50 1.57 1.63 1.63+10.1260,00 260.00 273.01 280.00 279.99 + 9,8500,00 500.00 500,00 500,00 500,00 -
220,00 220.00 220,00 220.00 220.00 + 4.7140,00 138,00 139.96 140.00 140.00+13,8112.00 110,00 110.67 120.00 120,00+10.0I.20 120 1.26 1.34 1.30 +9.22.250,00 2 250.00 2 250,00 2.250.00 2 250.00 -

2 350,00 2.30001 2.359,29 2.370.01 2.360,00 + 2.6190.00 190,00 190,00 190,00 190,00 -5,0
4,30 4,30 4.30 4.30 4.300.12 0.12 0.13 0.13 0.13 +8,33.80 3 80 3.90 3.95 3.93 + 3.422.00 22.00 22.00 22.00 22.00 /690.00 690,00 696.75 699.00 699.00 +1.320.00 20,00 20.1b 20.50 20,50 + 2.515.90 15,79 15,83 15.90 15.79 +2.2II,20 11.20 11.24 11.40 11.40 + 3.335.00 35,00 40.59 42.00 41,00 + 7.80.02 0,01 0,02 0.02 0,01 -50.0
10,00 10,00 10,00 10.30 10.0010.00 10,00 10.68 11.00 10.50 + 5.50.95 0.95 0.95 0.95 0,950,33 0,33 0.39 0 42 0,42 + 20.00.46 0.45 0,47 0.47 0.47 +6.844,80 44 80 44.83 45.00 45.00 -139.00 139,00 141.76 144.00 144.00 -3.9
1.90 1,80 1.88 1.90 1.80 I4.90 4.90 5,30 5,79 5.55 H 8.0123,60 123,60 134.74 140.00 138.00+12,1120.00 120,00 127,42 135.00 131.00+13.90.95 0.95 0.96 0.96 0.96 +4,31.05 1.05 1.05 1.05 1,05 -8,61.00 1.00 1.00 1.00 1,00 -9.01.60 1,60 1.67 1.71 1.70 * 6.960 00 60.00 60,00 60.00 60.00 + 50,025.00 24.10 25,11 25.50 25.10 + 9.18.70 8.70 8.78 8.80 8.70 - 2.39.70 9.60 9.74 990 9.80 +1.0270.00 27000 280.52 298.50 29850-12.6271.10 270.00 276.87 28500 280,00 + 3.31900 19.00 20.07 20.60 20.60-11.92401 24,01 25.16 26.29 25.49 - 8.92.110.00 2.100.00 2 107.14 2.115,00 2.100.00 -0.4175.00 17500 179.00 185 00 175.00410.00 380.01 384.46 410.00 399.99 +1.2330.00 319,00 324.41 340.00 329,95 - 641.21 1.21 1,29 1.32 1,32+13,70.28 0.28 0.28 0,29 0.29 - 3.5.

Acesita ON 'INT
Acesita PN "INT ....Acos Vlll PN Adubos Trovo PN'Agroceros PN Albarus ON'Alpargatas ON *...
Alpargatas PN * ...Amadeo Rossi PN'Amorica Sul PN * .Antarct Nord PN * .Antarctic Pb PNA*Antarctlca ONAntarctica PNAquatoc PN * 
AracruzON* Aracruz PNB*Ar no PNArtex PN* Arthur Lange PN *
Avipal ON * 
Azevedo PN Buhia Sul PNA*Bametind Br ON *
Bamonnd Par ON'Bamerind Seg PNBandeirantes PN'Banerj PN * 
Banespa ON* ....Banespa PN Banostado FN * ...Banriçul ON' Banrisul PN * 
Baptista Sil PN * .Bardella PNBarrettoPNB' ....BcnPN* Belgo Mineir ON *
Belgo Mineir PN *
Belprato PN'Bemge ON 'ES ...Bemge PN 'ES ...Bic Caloi PNB* ...Biobras PNA*Bombril PN BradescoON* ...Bradesco PN' ....Brahma ON * 
Brahma PN 'INT .Brasil ON'ED ....Brasil PN 'ED
Brasilit ON * 
Brasinca PN Brasmotor ON * ..Brasmotor PN * ..Bnnq Mimo PN'Brumadinho FN *

18.710.00028.120.000500 00082020001400 000122.0002800001.210.00072 043.00023800057 00010000

Títulos
69.8225.8527,18345,49118.2716,90378.438,060,7628,000,2630.14

69,8225,8527.18345,49118.2816,96378,438060,7728.000.2730.1616.94825.3453.95475,95

69.8225,8527.19345,49118.2817.04378.438.060.7628,000,2630.1516,968248253.95475.181.57

500.0001.000.0005.00000060000200.0001.600.0001.600.00025000050.000.000500000200.000.0002.000.00017.300.00050 000800000080000068 000.000

69,8226.8527.18345.49118.2716.91378,438.0G0.7728.010,27302016,98824,8253.95477.241.60

Acesita ON *1NT
Bombril PN Brasil PN *ED
Brasmotor PN' Comig PN Cofap PN * 
Eletrobras ON 'INT
F Cataguazes PNA' Forja Tnurus PN Lojas Americ PN 'INT .,Minupar PN ' 
Nacional PN'Paranapanema PN 'ED
Sid Tubarao PNB* Telebras PN *INT
Telesp PN 'INT
Usiminas PN 

25,8527.19345,49118.2817.05378,438,060,7728.010.2730.2116,98830,0053.95477.241.61

Polltono PNB* Progrosso PN PrometalPN' Pronor PNA* Pronor PNB*Randon Part ON *..
Randon Part PN Real PN Real Cia Inv ON Real Cia Inv PN * 
Real De Inv PN Real Part PNB*EDRecrusul PN RelriparON' Refripar PN Ren Hermann PN * ....Rheem PN Riosulense PN Ripasa PN Sada Vigesa PN ' ...Sadia Concor PN * ....SalgemaPNB' Samitri ON* Samitri PN Sctilosser PN * 
Sharp PN* Sid Aconorte PNB* ....Sid Guaira PN ' 
Sid Nacional ON * 
Sid Riogrand PN * 
Sid Tubarao ON Sid Tubarao PNB* Sifco PN SolorricoON*SolorricoPN* Souza Cruz ONSudameris ON Sultepa PN * 
Supergasbras PN * ...Suzano PN * 
Tam PN Tecol S Jose PN * 
Teka PN TeknoPN* Tel B Campo ON *INF
Tel B Campo PN 'INT
Telebahia ON'Telebahia PNA*

801659800 00050000322.000 824,8253.95475.171,56
3300.0004269200092500 00010000160002.3000002000 000210000026400004 500 00013300 000131300 0005000 00016000 00019.200 00041800055781.000 000126400 00088400002.160000660 00010 0001000045900 000100033 700 000257.340 000481.830 00052000020.960 00031.640.000497.450 0007000075 OCO1910 0006070 0001760 00064 200 000

OPÇOES PE COMPBA

2000 0007000000200 OCO5600000110000100003500 OCO
3500000163000000709100000173100000351700000
1*00000027330000073110000013000000200000

: '000000
2000000m ooo8000000•5000 00021300 OU)19230000037500 000*180000)

»
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¦ Ricupero admite prorrogar a vida do cruzeiro real

§1 ¦ Ministro diz que nao gostaria de adiar fun da moeda velha, mas que a falta de troco obriga o governo a ter 
'espirito 

pratico'

i\''/j BRASILIA — A falta de moedas lhoes de moedas por dia, sendo I Jonascunha /"k ^¦jn5-|-|i'|l||-|' 
PlfiflPH

pode prorrogar mais uma vez o que 90% delas sao de um, cinco lUvft

p| prazo de vigencia do cruzeiro real, dezcentavos. IT a quase dois meses de im- qualquer uma dc suas 28 lojas no
m Por ~ deverui sair de circu- Mesmo adm.tindo que a solu- 1 11 plantagao do real, o comer- Rio, os gerentes podem fazer cssa

laijao em 30 de agosto. Gos arn <;ao ideal seria nao estender o pra- lfj| ,,i 11 
•- cio do Rio ainda convive com o especie de promogao.deenterrarouquetmarempra^a z0 de grculagao do cruze.ro real, MM  I, problema da falta de troco. As 0 restaurante Santehno's nopubloocruzc,roreal,mas temos R,cupero,cco„hcccuque«moc- I * Swdasde RSM5, RSO,IOe RS

dc ter espinto pratico . disse o das demoram a cheear a alguns stopping; Vu Farquc 
ggmcbministro da hazenda, Rubens Ri- locais do pais - d ficultando }\>: » r ntes bias de denartamentos e ^sta com um cartaz na poila.

runero ifirnvinrlo aue as nessoas j j t - i n. ,i '* rantes, lojas ae atpariamenios e "Descu 
pc-nos, nao tcmos troco

SaalS 
v popula?ao pela falta de • Mile?!! :¦» jfM 

'!^^gZZ cslacionamentos cstao sendo mralr0gcremeMarcioAnt6-
ro reS 

troco - c, por isso, o cruzeiro JMMBobrigados a eocontrar toulas „i0 dos Sanlis disse que che®i
O ministro informou aue a no- real continua tendo ampla aceita- f » ot fiH/l > Wpara nao perder a clientela. Ha perder clientes, que nao se confor-

va familia de moedas com tama- <?a0110 comercl°- ' I - fef jg|gg casos at® mesmo de promotes mavam com a falta de troco. Esse
nhos variados espessuras diferen- Ao tomar conhecimento de LEVf V, para conseguir moedas. problema ja comeija pela manha
tes.e cunhadas em cobre deverao que algumas prefeituras estao ins- , , ^ x ¦fiRIK Ontem a loja do McDonalds, para a pedagoga Lucimar Carva-
comecar a circular em 1° de outu- tituindo moedas proprias para j * WvI1j •' no Largo do Machado tinha um |h0. que fazia compras no Via

ibro] 

berii como a nova moeda de driblar a escassez de moedinhas, H cliscreto cartaz no interior da loja, Parc|.
->< ministro condenou a iniciativa. • oferecendo um copinho de sorvete ....." 

Enquanto isso, o Banco Cen- 
"Emuitoperigosocadauinemitir ^ 

E^UVpofSdlts'^RS trocopJraTpaiziL" Ou3, 
'

iral est a nmvidenciando neste sua propria moeda, daqui a pouco , trocasse RS 5 por moedas ul Ri »irai esta proMaencianao, nesiu . r r . „ ' DL ilKlftfis Rtft IftpRSft SO A Hirorio fui obngada a pagar RS 1,43 em
mes] entre 350 e 400 milhoes de vira anarquia , afirmou Ricupe- ¦¦ S'° ^ u- fi chmul L ,JWhrn no F1-,
moedinhas ACasada Moeda fa- ro. "As balas, pelo menos, tem JB.' do McDonalds afirmou que, se cheque em uma papelana no Ha

brica entre 16 milhoes c 18 mi- um proposito iitil". McDonald's oferece sorvete dc gra^a a quem trocar moedas de RS 5 houve problemas de troco em mengo.

Serasa fara

m seininario de Anunciando uma nova sociedade

1 qualidade total entre a Delta Air Lines e a Varig.

law « • - - 1 Quando voce compra um bilhete de ida e• :;\4 Ouvir as experiencias das em- r
^ presas mais premiadas do Brasil volta pela Delta para os EUA, voce pode ganhar ate
:jV' sobre seus pi ogramas de qualida- I j qqq nii]jias <je Bonus no Programa Frequent
m;T,< de total. Esse e o objetivo do II

Seminario Serasa de Qualidade Flyer da Delta.

p.fy para Empresas de Servigos, que se Reserve seu voo atraves da Delta Air Lines
realiza hoje na Associagao Co- W/

||| mercial do Rio de Janeiro. O se- e voe nos avioes da Vang, sem escala, "/ v
minario e patrocinado pela Cen- ate Nova York, Miami, VJkJB IG
tralizagao de Servigos dos Bancos . _ \. j

I 

(Serasa), empresa que detem Los Angeles ou Atlanta. j
maior cadastro de pessoas fisicas De la, a Delta pode leva- [TZ W«C~ v'
e.juridicas do pais, e que fprnece,
ainda, analises econonnco-finan- « All 

ciaaaesaos
ceiras dessas empresas para vaiias M 1 4 I >% awv^«§a a EUA e a quase todos os des-

I—r banne milnas extras
seu programa de qualidade ha tres um so bilhete. Mas nao e so \/
anos e desde entao tem aleangado * f isso. Quando voce faz reser- ^oPKu!'^fciro
sucessivos aumentos de qualidade a *4*%. TTT,  
e p;rodutividade entre os funcio- |,|||T| || Kf|T11I\ |||| vas 

e compra bilhetes atraves da Delta, economiza no .
nanos, o que tambern resultou no VrVlH V 1/VllUi) Uv aluguel de carro nos EUA.
aumento do numero de clientes. ,, p.n>
Hoje a empresa atende a 250 insti-  Ligue para Alamo Rent A Car em Sao Paulo, -
tuiijoes e fatura mensalmeiite USS 

_ 
 _ . . . H . j. A 1*^1 (Oil) 258-1977, ou Rio de Janeiro (021) 226-9888, M

rrogramarreauentrlver iclietttes, inierpreta-los e corres- J Para fazer reservas e pedir inforniapetf ligue para
ponder ao que eles precisam", ex- V/ * 9 ,,nn V1 ,7in
plica o presidento da Serasa, 1 T\ 14 1 • 1 1 

seu agentedeviagens.Ou para a Delta (021) 262-3782

Anibal de Lucca. /I ^ A | «# I | M Af\ no Rio de Janeiro ou (011) 258-7355 em Sao Paulo.

Advogado B17lTiTtH

hn^u™ 
suaproximaviasem B waIIIIU

de contratos t u HMB||BBH

Sera lanpado amanha, as Jkz- ^ ^ ^ |* ¥ I \
17h30, na Confederagao Nacional *'11^ C|||% I I 11 ^

y 
'*^1 imjweenergu EletrobrSs V

'$M 
CONCORR^NCIA N° CO.AAC.T.05.94 T^TJJT^ A Til T T^TTl^

1. Objeto: ServigodeReprograflae Afins. f Ifl f 8 JUk /«| S «\ g f I \J Sj %
2. Obtengflo do Edltal: Assessoria de JL<ft %:&»*&%*<**
AdministragSo e Controls - AAC.T - Rua llT tit n

i| Roal Grandeza, 219 - Bloco A - Sala 1301. YOU'LL LOVE THE WAY WE FLY=
' ii Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, no horSrio*,'>Vfc3 de9as 11 ede 14 16 horas.

^4 3. Maiores Informagfiea no Diario Olicial • Ofcrtu de .iliigiu'l dctarto dispomvv\ apenas cm al^mascidades amcricpis para viagens que comecem cm ou antes de 15/dez/94. A milha«em do Bonus Frequent Flyer e v.ilida quando a viagem se compjetar ate 31/out/91.
tiBuM da UniSo de 23.08.94. Aplicam^e lodas .is reyr.is do progr.nn.i Woquent Flyer da Delta. Deialhes do programa sufcitos a miidan?as. Nulosquando pjpibidos por lei. A particip.is.ao pode scr sujeita a aprovago gwernamental.

Assessoria de Adminislraijao e Controle

WM

JORNAL DO BRASIL a 23 Dl AGOSTO DP. IW
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Jonas Cunhalhões de moedas por dia, sendo
que 90% delas sào de um, cinco e
dez centavos.

Mesmo admitindo que a solu-
çào ideal seria não estender o pra-
zo de circulação do cruzeiro real,
Ricupcro reconheceu que as moe-
das demoram a chegar a alguns
locais do país — dificultando u
vida da população pela falta de
troco — e, por isso, o cruzeiro
real continua tendo ampla aceita-
ção no comércio.

Ao tomar conhecimento de
que algumas prefeituras estão ins-
tituindo moedas próprias para
driblar a escassez de moedinhas, o
ministro condenou a iniciativa.
"É muito perigoso cada um emitir
sua própria moeda, daqui a pouco
vira anarquia", afirmou Ricupe-
ro. "As balas, pelo menos, têm
um propósito útil".

BRASÍLIA — A falta de moedas
pode prorrogar mais uma vez o
prazo de vigência do cruzeiro real,
que, por lei, deveria sair de circu-
lação em 30 de agosto. "Gostaria

de enterrar ou queimar em praça
pública o cruzeiro real, mas temos
de ter espírito prático", disse o
ministro da Fazenda, Rubens Ri-
cupero, afirmando que as pessoas
não querem a memória do cruzei-
ro real.

Ò ministro informou que a no-
va família de moedas, com tama-
nhos variados, espessuras diferen-
tes.e cunhadas em cobre deverão
começar a circular em Io de outu-
bro, bem como a nova moeda de
25 centavos.

Enquanto isso, o Banco Cen-
trai está providenciando, neste
mês, entre 350 e 400 milhões de
moedinhas. A Casa da Moeda fa-
brica entre 16 milhões e 18 mi-

T T á quase dois meses de irn-
Al plantação do real, o comér-
cio do Rio ainda convive com o
problema da falta de troco. As
moedas de RS 0,05, RS 0,10 e RS
0,50 são as mais escassas. Restau-
rantes, lojas de departamentos e
estacionamentos estão sendo
obrigados a encontrar fórmulas
para não perder a clientela. Há
casos até mesmo de promoções
para conseguir moedas.

Ontem, a loja do McDonald's,
no Largo do Machado, tinha um
discreto cartaz no interior da loja,
oferecendo um copinho de sorvete
(RS 0,60), se o "prezado cliente"
trocasse RS 5 por moedas de RS
0,05, RS 0,10 e RS 0,50. A direção
do McDonakTs afirmou que, se
houve problemas de troco emMcDonald's oferece sorvete de graça a quem trocar moedas de RS 5
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Ricupero admite 
prorrogar 

a vida do cruzeiro real

M Ministro diz que não gostaria de adiar fim da moeda velha, mas que a falta de troco obriga o governo a ter 
'espírito 

prático'

O 
"jeitinho' 

carioca

qualquer uma de suas 28 lojas no
Rio, os gerentes podem fazer essa
espécie de promoção.

O restaurante Santelmo's, no
shopping Via Parque, há um mês
está com um cartaz na porta:"Desculpe-nos, não temos troco
em real." O gerente Márcio Antô-
nio dos Santos disse que chegou a
perder clientes, que não se confor-
mavam com a falta de troco. Esse
problema já começa pela manhã
para a pedagoga Lucimar Carva-
lho, que fazia compras no Via
Parque.

"De manhã, já não consigo ;
troco para o pãozinho. Outro dia,
fui obrigada a pagar RS 1,45 em
cheque em uma papelaria no Fia-
menso."

Serasa fará

seminário de

qualidade 
total

Ouvir as experiências das em-
presas mais premiadas do Brasil
sobre seus programas de qualida-
de total. Esse é o objetivo do II
Seminário Serasa de Qualidade
para Empresas de Serviços, que se
realiza hoje na Associação Co-
mercial do Rio de Janeiro. O se-
miiiário é patrocinado pela Cen-
tralização de Serviços dos Bancos
(Serasa), empresa que detém o
maior cadastro de pessoas físicas
e jurídicas do pais, e que fornece,
ainda, análises econômico-finan-
ceirás dessas empresas para várias
associações de classe.

A Serasa começou a trabalhar
seu programa de qualidade há três
anos e desde então tem alcançado
sucessivos aumentos de qualidade
e produtividade entre os funcio-
nários, o que também resultou no
aumento do número de clientes.
Hoje a empresa atende a 250 insti-
tuições e fatura mensalmente USS
| íííilhôes. Para que haja satisfa-
çàp,"„ precisamos pesquisar os
clientes, interpretá-los e corres-
poiider ao que eles precisam", ex-
plica o presidente da Serasa, Elcio
Anibal de Lucca.

Advogado

lança livro

de contratos

Será lançado amanhã, às
17h30, na Confederação Nacional
do Comércio, o livro Contratos
internacionais comerciais, do ad-
vogado José Maria Rossani Gar-
cez. Escrito como um manual, é
dirigido não só aos advogados,
mas a todos que, como os executi-
vos, precisam de informações bá-
sicas sobre técnicas e estratégias
de planejamento, negociação e so-
lução alternativas para conflitos
dessa natureza.

O objetivo é divulgar noções
sobre a padronização de nomen-
claturas, regras comerciais inter-
nacionais e normas estandardiza-
das, que têm sido adotadas pelas
legilações de vários países para
codificar e simplificar os contra-
tos, permitindo que a arbitragem
internacional, em caso de conflí-
to. seja acatada pelos países em
que devam ser executadas.

O autor foi. por muitos anos,
advogado do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID),
em Washington, tendo atuado co-
mo executivo na área legal de em-
presas multinacionais no Brasil.
Mantém, atualmente, escritório
de advocacia no Rio de Janeiro.

Ganhe milhas extras

com o Bônus do

Anunciando uma nova sociedade

entre a Delta Air Lines e a Varig.

Quando você compra um bilhete de ida e

volta pela Delta para os EUA, você pode ganhar até

15.000 milhas de Bônus no Programa Frequent

Flyer da Delta.

Reserve seu vôo através da Delta Air Lines

e voe nos aviões da Varig, sem escala, )\

até Nova York, Miami, VA.RIG

Los Angeles ou Atlanta.

De lá, a Delta pode levá-

lo a mais de 250 cidades dos

EUA e a quase todos os des-

tinos do mundo. Tudo com

um só bilhete. Mas não é só

isso. Quando você faz reser-

vas e compra bilhetes através da Delta, economiza no

aluguel de carro nos EUA.

Ligue para Alamo Rent A Car em São Paulo,

(011) 258-1977, ou Rio de Janeiro (021) 226-9888,

e peça os preços pelo código 21 *.

Para fazer reservas e pedir informações, ligue para
seu agente de viagens. Ou para a Delta (021) 262-3782

no Rio de janeiro ou (011) 258-7355 em São Paulo.

ADELTA AIR LINES

You'Ll Love The Way We Fly=

Oferta de aluguel de carro disponível apenas em algumas cidades americanas para viagens que comecem em ou antes de 15/dez/94. A niiihagem do Bônus I requent Flyer é válida quando a \ iagem se completar até „•> 1 /out/91.
Aplicam-se todas as recras do programa Frequent Flver da Delta. Detalhes do programa sujeitos a mudanças. Nulos quando proibidos por lei. A participação pode ser sujeita a aprovação governamental.
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1 Telerj aluga 5 mil linhas no Estado do Rio 

|
¦ Aparelhos devem chegar ate o final do mes, reduzindo pregos no mercado paralelo e aluguel deve custar entre R$ 30 e R$ 35

¦\ gilberto sc.OFiELD junior cado paralelo, onde os contratos de menores que R$ 50. Em pontos da a Telerj, que ja possui quatro mil sera insuficiente para atender aos Telerj a prcgos estaveis e com a
¦k? locagao chegaram a valores absur- Barra da Tijuca, podem ir a R$ linhas alugadas, deve estar colocan- bairros onde ha gargalos, como Ti- certeza de que a linha nao e pirata
p'5 0 presidente da Telerj, Jose de djz m executivo empresa 120. Sem falar nas taxas que os do as novas no mercado. A maior juca Barra e s,-l0 Conrado do 1ue P0UPar Para comprar am. ; %K;.' Castro, decidiujogarpesado contra A direloria financeira da Telerj csta corretores costumam cobrar a titu- parte deve ser dirigida aos bairros ' 

mn, , .1(,sn 1 Teleri Existem hoJe 996 mil inscritos no
of especuladores do mercado de estudando fixo de bca. lo de cadastro ou mesmo correta- onde ha sobras, como Laranjeiras, 1 ode sf' mas a agd0 d 

piano de expansao. Em julho, a
W:': aluguel de telefones e, de quebra, gem. Elas correspondem muitas ve- Ipanema, Leblon, Copacabana a'eta certamente o mercado de Telerj enviou oito mil carnes de faabrir °<:aixa da emPresa Panl um L 

30 e'RS 35 
' " zes a« valor do proprio aluguel. E Botafogo. "Nestes lugares, o valor compra e venda. Como nao ha pre- confirmagao aos mais antigos ins- K*

litSHaaSiSSs! A noticia c um alenlo para quem do alugud deve baixarpara o prceo visao de rn.bert.ura nos pianos de critos, mas ainda nao eoatabilizou fas'
iro decidia pdr einco mil linhas te- esta procurando telefone para alu- ralel'o, muitas corretoras usam os tslJPuMo peia Teta] , diz Rota- expansao e o pretos no mercado as rspostas. Cada hnha custa RJ Sg

lefonicas da Telerj para alugar em gar. Os alugueis mais baratos, em pretos de mercado como parame- to Roberti, o Bob da Barra, um dos paralelo sao aviltantes, alguns cor- 1.117,63 e pode ser financiada cm
todo o Estado do Rio. "A intentjao locais como Leme, Botafogo, Fla- tro de corre^ao. mais antigos corretores de telefone retores ja acham que muita gente ate 24 vezes pelos bancos Uniban-

K, e combater a especula^ao no mer- mengo, Lapa e Vila Isabel, nao sao Bairros — Ate o final do mes, do Rio. "Mas acredito que a oferta vai preferir alugar o telefone da co, Itau, CEF e Banco do Brasil. j|j

Empresa quer

m 
^por 

tim ao agio

Kfi no

¦;antes no

Bf| setor o
Bt"> que

Bp No de
Bi£ empresa oferece
B&i com

B$ que em torno

Hli Segundo do m
Mk mesmo de

Bp telefone celular

Bj| Com

mm o

faraparque

Hp ecologico

SALVADOR —

^V-, norte

Sauipe e um empreendimento vol- |

Hr§| e

H|; WWBH No que depender da AT&T, a uniao dos povos nao sera mais Utopia. Com cabos e conexoes

I^bJ 
digitais AT&T de ultima geragao, trafcgam diariamenle pelo mundo mil hoes de mensagens alraves

de voz, dados, videos e fax. A AT&T e lider mundial em teenologia de

B| comunieagao e eomputayao, garantida pelas pesquisas dos Laboratorios Bell, e eomanda

^Bi iffiH 
a raalor c nia's avangada rede de comunieagao do mundo. Aqui no Brasil a AT&T ehegou para

HI |s|f 
^PB' 

l'icar, melhorando e expandindo a qualidade da eomunieagao do nosso pais. Conte isso para todo

HI **Jmundo: se depender da AT&T, essa frase tambem vai deixar de ser apenas forga de expressao.
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A notícia é um alento para quem
está procurando telefone para alu-
gar. Os aluguéis mais baratos, em
locais como Leme, Botafogo, Fia-
mengo, Lapa e Vila Isabel, não são

por um ao agio

A decisão da Telerj de inibir o
mercado paralelo no segmento de
telefones fixos já havia sido toma-
da antes no ramo dos celulares.
Aliás, os técnicos da empresa ha-
viam inicialmente decidido atuar
apenas no setor de celulares. Foi o
próprio Castro que pediu uma
ação também no ramo da telefo-
nia fixa. No fim de setembro, a
empresa oferece 40 mil novas li-
nhas ao público com um diferen-
ciai de peso. A antiga taxa de
habilitação, de R$ 146,00, foi re-
duzida à metade. Será cobrada
apenas uma tarifa de programa-
ção, que custará em torno de R$
73, o que, na prática, significa o
fim das assinaturas. Funcionará
como um aluguel mensal sendo
que, a partir de então, não será
mais permitida transferências.

"O usuário vai pagar apenas
pelo serviço", diz o diretor de
operações da Telerj, Eduardo
Levy. Segundo ele, trata-se do
mesmo sistema de telefonia celu-
lar dos países do Primeiro Mun-
do. Lançado há cinco anos no
Rio, o telefone celular está sendo
vendido por atravessadores por
preços entre US 500 e US$ 1.000
acima do valor cobrado pela Te-
lerj. Com a nova medida, a Telerj
quer colocar o celular nas mãos
de quem realmente o usa, já que
não será permitido transferência.

Odebrecht

fará parque

ecológico

No que depender da AT&T, a união dos povos não será mais utopia. Com cabos e conexões

O empreendimento vai criar 20
mil empregos diretos e 40 mil in-
diretos.

| | leal digitais AT&T de última geração, trafegam diariamente pelo mundo milhões de mensagens através

r^snl

de voz, dados, vídeos e fax. A AT&.T é líder mundial em tecnologia de

comunicação e computação, garantida pelas pesquisas dos Laboratórios Bell, e comanda

a maior e mais avançada rede de comunicação do mundo. Aqui no Brasil a AT&T chegou para

¦ ficar, melhorando e expandindo a qualidade da comunicação do nosso país. Conte isso para todo

mundo: se depender da AT&T, essa frase também vai deixar de ser apenas força de expressão.

A expectativa é de que seis mi-
lhões de pessoas visitem o parque
com a instalação total do projeto
prevista para daqui a 15 anos,
Cada pessoa vai pagar USS 26
por dia que permanecer no par-
que, o que vai contribuir para um
faturamento anual de USS 1 bi-
llião. A direção da Odebrecht
aposta na localização privilegiada
do empreendimento - 45 minutos
do aeroporto de Salvador - e no
sol brilhando o ano inteiro para
atrair a primeira classe do turismo
estrangeiro. A dimensão do proje-
to será semelhante aos parques da
Disneylandia, Ilhas Seichelles e
Cancun.

O projeto prevê a construção
de 35 hotéis, um deles em uma
plataforma de petróleo a seis mi-
lhas da praia com 50 apartamen-
tos. Uma das suas atrações será
um reservatório submerso com
oxigênio para os visitantes conhe-
cei em o fundo do mar sem o uso
dos equipamentos tradicionais.
Em terra, o empreendimento terá
quatro campos dc golf construí-
dos em parceria com o maior gol-
fista do mundo, Jack Nicklus,
além de um spa, clube de enduro,
shopping center, um centro dc
convenções, um cassino e até uma
universidade dc turismo com ca-
pacidade para receber seis mil
alunos.

SALVADOR — A Odebrecht
vai investir USS 2,2 bilhões para
implantar o maior parque de tu-
rismo ecológico do país no litoral
norte da Bahia. O projeto deno-
minado Parque Ecológico Porto
Sauípe é um empreendimento vol-
tado para o turismo internacional
e terá como desafio interar tecno-
logia e arquitetura com a ecolo-
gia. A previsão é de ocupar ape-
nas 35% a 40% da área de 1.750
hectares com seis quilômetros de
praias ainda inexploradas, próxi-
mas à rodovia litorânea Linha
Verde, construída recentemente
também pela Odebrecht. As obras
começam no próximo ano e a pri-
meira fase será inaugurada em se-
tembro de 1998.

APROXIMANDO O IMASII.
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\ZPesquisas feltas pela Sony e Dataquest w
indieam que a base instalada de drives j
de CD-ROM est£ em torno de 16,1
railhdes no mundo inteiro.

No Brasil, estima-se que o numsro de

^dquinas em uso chegue a 20 mil.
Em 1993, cerca de 100 milhdes de |||

unidades de CD-ROM foram vendidas
no mundo. | .J
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j 0 acesso a multimidia nos dias Um pouco mais recente, do fi-
) de hoje e muito mais amplo do nal do ano passado, e o projeto ft#
j que se pode supor, e esta nova do Mappin loja eletronica, que 

"' fv'<V

tecnologia ja esta restrita f1Ca em Santos, no litoral paulista. &
aqueles que Nessa loja os computadores tem
tos recursos de tda touch scrert iTaft^ lift

dos pelo |f

¦• prateleiras de exposigao de pro- da no sistema, desenvolvido atra- jllj

| dutos foram substituidas por mi- ves de uma parceria firmada com Wm ' :JmF .rJj^^HMjr • , >T v •' *|i|jy -^i^Wp Wl
crocomputadores 486 onde sao a jbM, se da pelo departamento

J- apresentados os produtos. do produto procurado, seguindo- f 
* 

Jr ^^¦H||HHk:V^:'V''' 
' : ^ ' fe

.. ,.0 projeto pioneiro neste setor se entao para a seoao e a linha de P' vf!f||^^^MPB*5f^^^^^ . »fj
, nasceu na cidade de Franca no produtos at6 chegar a0 item dese- f. -'M F/'AjR^S^MIMg .'1 life fg> interior de Sao Paulo, no Magazi- Y, | * 

jJp.Op <*?. , ,V$' nC'Luiza. Ha cerca de dois anos Jad0- ' M v' ^'i' 
esta rede implantou o sistema de Outra experiencia desenvolvi- fig/" ='*;»' ¦f.'fff 'JPCTr 2F Hf'MWMahpCAa. -vt>:« [ V'

I loja eletronica, onde micros mul- da pela parceira Mappin/IBM foi ' £^i
1 tirriidia funcionam como ferra- para uma promo^ao de discos, jfe$

e CDs, onde era possivel
Nesses equipamehtos podem ser apenas ouvir atraves do micro al- 1 k:v*

gumas faixas dos discos como K f |itens dispomveis, que entre- fc >,, ,* ^jHBBBHBBHBBHHBHIIHI M|
I no prazo maximo de 48 ho- • tambem ver na tela clips com as saiba conjigurar a maquinapara reconhecer a pe(a g
I 

ra| na casa do cliente. musicas. y t ,»4

________________ ^ 
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j metitas pequenas para conectar as ¦ Conecte o CD-ROM A placa 1^$

l^'V^ja^se ha de ahn^ijta-^ ^

l ¦ Escolha um slot. de som do Windows pelo Painel 
Nahora de'cncaixes ifwuianwiud para eviuiiprohlcmas de ina mi/Hitibilulad}

M ' te" a placa de som de Lontrole "¦ Iffll
r

| |.ta V ,:;..':^v';.- 
• 
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IBM — lanQamentos Fenasoft . ¦_..'.'.,- v-^-;A ^

i : n,,, yn» ilV; (US$'1M0) —^Telefonei^OH) M

( nmn nvp\T\YC\XT\ « 800"1M0'62 m 
rxS § 

¦"¦ppi 
1

I vA/lllvy U1CV11 dl 11 CREATIVE LABS-Kits muli- IB rJ
| 

': 
T*' NJVllIVy KA V timidia 

que variam de US$ 600 tMBTi'? IB ' ¦!

M 
• -—-'•;•• US$ 800 — Ponto de venda: • vJ^Kj|l w3m ^

I OS 1 .llvllC^vlOl vU £- UNISYS — langamentos Fena- 
" 
|Bl. . L„.. . ¦! ®

r: soft-Solu<;ao MI Advanced | |^B.1 gjgg J,  . m IflMllj i
?|| Multimidia: 486SX 33, video SV- !''' ^ 1~, 1

^\fYl 1 P^\C GA, Winchester 212 Mb, 4Mb de -' ^|

1 CLUiiUiiiiLUo, , ^uutw^r ^ I

S 
; • 

^ao^o ^nrpspnta B 
I

1 ; . d^uoiu apicociiia >. ^ 
s

1 11 1 fi /V "'•' 
IS 'WOO DX4 (USS 10,9 mil) 

ggj{fM^^ |
Pi !—~ H rvr I f\ nn /^\ MICROTEC— larigamento Fe- J

~~ I 11 I I/J( /j I nasoft—Mythus Multimidia, soft— Kit Asteroid, com leitor HELP ON LINE ||

fi .—'T' 1- V»V1 ltiyviV/ M$>* 486SX33, 4MB de memoria para CD-ROM de alta velocida- Os leitores de Inform&tica que ti- ^

If !-- RAM, monitor colorido e HD de, placa de som, fone de ouvido verem duvidas na instala<;ao do r ?

| ;-——z,vwm» 212 MB, unidade de leitura de quatro titulos (USS 520) e Kit kit multimidia podem ter acesso £
U- fe-sssia*»r«*Bi«iS^^^ CD-ROM double speed, duas cai- Voyager, que inclui par de caixas detalhado a todo passo a passo na y<

i&i, U~ xas acusticas, placa de som de 16 acusticas estereo, microfone, sete Compusystems, atraves do fax:

m \-~ ^MWHKllHP19ral Power Mac 6100/60 bits e titulos em CD(US$2.900) progrmas em CD-ROM (USS (021)512-4833. a senhae "Sou lei- >
m UM 9^M AZTECH-lancamentos Fena- 590). Devell-(Oil] 240-7718 tor do Inform&tica JB."

I p 1 Mil 
Del»«Wpot ;*: 

: 

TTTTT. 5

¦ 
| | gg||B[U(t / 0Qf)r A maior do mundo em CD-ROM 

j

j p . W^MI 
1V^ li^UV/* Produtos da Compton's ja fazem sucesso no Brasil 

|

^'lyi •,•',,, •* < ,'i sAo PAULO Lider mundial lhoes contra os USS 20 milhoes destes produtos varum de USS 50 V

a tz 
•:) aHHHk^v isssir IH ;— ^ M ton's esta agitando o mercado thur, alem do crescimento da clopedia chegou a USS 1 milhao.^ ;

im -' q~ 'mm 
norte americano com o lan?amen- multimidia, que hoje esta presente O carro chefe da Compton's ..

tv® C- to do CD Imagine, programado em praticamente todos os micros continua sendo a Interactive |

para o pr6ximo mes. O pre?o do instalados no mercado norte-ame- Encyclopedia, com mais de um {
;— 1 RAM (expansive! a 72 Mb)«160 Mb Wlm.li>itw UmI Talk titulo nos Estados Umdos deve = a emnresa eanha espaco milhao de copias vendidas. Entre

estereo1*^DRAM^iiiwrtaJMllTBS^reS^immwSwwilto ficar em torno de US$ 50 mas no ^ de^afTdkS os produtos mais es^dos^ s

:Z~" • Teclado extendido Brasil o valor amda nao foi defi- ?5o 
que inciui tant0 reVendas de langamento previsto para setem- j

ii@ 0800-13-0003 Macintosh Color Display 14" • 14 potefadas (diagonal) nido. Com 30 /o do mercado nor- nrnH,ltn(i 
de informAtica auanto bro nos Estados Umdos esto o

L?J...» • Tubo Sony Trinitron • 640 x 480 - 70 pontoa por potogada te-americano de software multi- produtos de in Imagine, de John Lennon. En-
••••••••••• midia em CD, a empresa possui outros pontos de venda como a- qUant0 0 CD de Lennon nao che- I

IH ('()|]||)||^()(||'('0 vendascinformafoes: cerca 
de 200 titulos, que ja estao vrarias, locadoras de video ga, os amantes de musica podem

Hi '"¦*•** Apmcenters:SoRnikt-(oii): Aiphsw <¥*'' sendo distribuidos aqui pela Bra- grandes atacadistas. "Outro 
pon- ir se entretendo com os softwaresFomu 278-2688 Mullisolmws 816-63ii Surljsct 60M952 Riodt Janelro-(021): ClJvier 1U0I57 Bclo HorizonMOJl): , . ^ .. , . . .

i'tp •— |. G^mm saottCauHna-((M82):MukbokKfts25-.ini CttH«w»4i>Hsd5»-3ii» soft. Segundo o diretor de Assun- to que nos permite crescer e a multimidia que trazem a vida e
•jc£ "I 

§• FonoiMcgre-<o5i) soma 5.w-is<o cRiDEaitorizada deREVENDAS. A fAf>1 tos Internacionais, Christopher rapidez com que portamos infor- obra de outros astros como Billie
WW -f*PpAC MacArthur, que veio ao Brasil macoes para a plataforma multi- Holiday e Louis Amstrong e mais

i v: 
fersitedr^a „ hlerMmgnadveiuuresobre

um total de 300 titulos. timidia leva em media entre tres o cantor e compositor Prince. No

llf I O faturamento da Compton's seis meses para ser desenvolvido. Brasil, os produtos da Compton's

este ano deve chegar USS 50 mi- Os gastos para o desenvolvimento sao distribuidos pela Brasott.
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Adriana loretq.
XI ¦ 1 1

¦ Continuação da primeira página,

fi" Cn-RoTnèvêw\eitapor um técnico ou por alguém que saiba configurar a máquina para reconhecer a peça

Fotos de Adriana Lorel

Na hora de conectar as placas de som que compõem os kits a precisão nos encaixes è fundamental para evitar problemas de incompatibilidade

IBM — lançamentos Fenasoft
-K.it Multimídia IBM (US$
1.000)/ versões Turn-key: PS/VP
Multimídia (US$ 4.535) e PS1
(US$ 3.300) — Telefone: (011)
800-11-10-62

CREATIVE LABS — Kits muli-
timídia que variam de US$ 600 a
USS 800 — Ponto de venda:
Ciência Moderna. Telefone: (021)
262-2856

UNISYS — lançamentos Fena-
soft— Solução MI Advanced
Multimídia: 486SX 33, vídeo SV-
GA, winchester 212 Mb, 4 Mb de
RAM, unidade de disco flexível e
kit multimídia (USS 2,8 mil)

ITAUTEC — lançamentos Fena-
soft—Sistemas completos IS Mui-
timídia 2 (USS 3,9 mil) e os note-
books IS 4000 SX25 (USS 6,9 mil)
IS 4000 DX4 (USS 10,9 mil)

MICROTEC— lançamento Fe-
nasoft— Mythus Multimídia,
486SX33, 4MB de memória
RAM, monitor colorido e HD
212 MB, unidade de leitura de
CD-ROM double speed, duas cai-
xas acústicas, placa de som de 16
bits e títulos em CD (USS 2.900)
AZTECH— lançamentos Fena-

PowerMac6100/60

De R$ 6.000, por

SÃO PAULO — Líder mundial
na área de multimídia, a Comp-
ton's está agitando o mercado
norte americano com o lançamen-
to do CD Imagine, programado
para o próximo mês. O preço do
título nos Estados Unidos deve
ficar em torno de USS 50, mas no
Brasil o valor ainda não foi defi-
nido. Com 30% do mercado nor-
te-americano de software multi-
mídia em CD, a empresa possui
cerca de 200 títulos, que já estão
sendo distribuídos aqui pela Bra-
soft. Segundo o diretor de Assun-
tos Internacionais, Christopher
MacArthur, que veio ao Brasil
para participar da Fenasoft, até o
fim do ano esta lista deve chegar a
um total de 300 títulos.

O faturamento da Compton's
este ano deve chegar USS 50 mi-

•|Í| fiHTO|
líaciyúüuw
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Artistas vao mandar na maquina circuito ihteorapo 

" 

I

$| Mostra de anima^ao pde computador no seu devido lugar lMJ/wkO 
Ulakro produzi^s na mesma ftbriea. sia. Um distribullfr dMele ll

.  Micros meord A fabricagao de comMtado- pais ja esta providcnciando a
V;| 0 computador esta deixanclo ^ ' ' 

t ,, . res foi uma das primeiras deci- tradu?ao dos manuais para o
W de ser a estrela para ser uma fer- . A Llcbra vai come?ar a fabri- soes da nova cupula da Elebra. russo. A prinieira reinessa e \ i,

ramenta coadjuvante das anima- A g AJMBMi dtk:A. car microcomputadores com Em julho ultimo, sem alarde, a composta por 30 copias. Em i/.'
ijy goes. Foi o que se pode constatar U M V tecnologia da Tatoong. 0 anun- cmpresa, cuja maioria das a?6es 1992 forarn fcitas as primeiras !"jr!

; nas animagoes francesas mostra- IBS cio oficial sera fcito na Comdex, pertencia a Coinpanhia Docas exportaQoes do VirtuOs com ^\o
das no 2° Anima Mundi, realiza- t ^ 

¦ *. 
_ em setembro, ja com a apresen- de Santos, foi vendida para a destino aos Estados Unidos, on-

,- j do na semana passada no Centra ,, c -s tagao dos equipamentos. 0 gru- firma de engenharia Geotecnica, de o programa esta sendo usado M
_ Cultural do Banco do. Brasil. De- »\ ' s po Tatoong, de Taiwan, tem do Rio. pelo exercito norte-americano e £

I ; pois de quase uma decada e meia mtMmM|m fat"ra" 
Reenffenharia pcla empresa Mrnr que I

em que o computador ditou os ¦llr'A ^^04 mento de USS 2 bilhoes, e alem neengeiUiaria produz um catalogo semelhante MI efeitos e em que os tecnicos que , de produtos de informatica atua Segundo Alexandre de Car- ao Paginas Amarelas do Brasil. i 'h
t operavam ditaram o estilo da ar- >' I tambem em eletrodomesticos c valho, a Elebra vai passar por 0 VirtuOs e um sistema opera- I%
\ te, a industria da animagao ja co- "TfaT outros setores. A Tatoong for- um completo processo de reen- cional para redes e sistemas mul- ml

mega a dar sinais de que a partir -» - J jP!553k^> • ¦ nece monitores de video paia fa- genharia, que nao devera, no en- tiusuarios que roda cm equipa-¦! - de agora, quem manda sao os 1 ^ vHS bricantes como Apple, Packard- tanto, mudar o perfil de cada mentos com plataforma Intel. M
iJ. profissionais com forma^So artis- * M,.vBell e Compaq. Este ano a Ta- uma das empresas do grupo. W*

{ tica. - ¦. ' ' toong firmou um contrato de passivo de curto prazo da Ele- Daylona jfl
I "Fiquei surpresa com a quali- transferencia de tecnologia para bra, que somava mais de USS 30 Aw M
-"1 dade artisticadas animagoes fran- > .s o segmento de monitores com a milhoes, foi assumido integral- A Microsoft aprcsenta ao pu- W
m cesas" confessa Lea Beatriz Za- i 'It? - ' ^ ^ Elebra, que ha doismesescome- mente pela Docas de Santos na blico durante:a Comdex a nova M

gury, animadora da Pacific Data ! - !' 
, 

' mM a # Aj' ^JMj| ?ou a fabricar estes equipamento negocia^o. versao do Windows NT, am- M

g Image (PDI), uma das maiores i 
' 

Mttl' WM^FTmwt 
em Manaus. Agora o acordo es- 

b.ente para o trabalho em rede. 
g.

m empresas de computapao grafica WWWvWF 
** ta sendo estendido, passando a ™11,880 Internamente o progama rece-

(CG) dos Estados Unidos Para ^ , \ - «^ abranger, tambem, computado- 0 VirtuOs, da Microbase, es- beu o nome de Daytona, que |||
animadora, o cinema europeu, 1 

'V'/ res eaparelhos de fax, que seriio ta sendo exportado para a Rus- provavelmente naosera mantido ;
¦Sj| qUe tem uma tradicao antiea em ^ Insectors e um exemplo de uniao WiWe maquinas e vricitmdcide para efeitos comerciais. A apre- «: :
¦ 1 filmes de arte, esta infiuenc.ando ?fonte<;era no I::
m - a comoutacao erafica Emoresas iL:g!^S%Wl MICROS | dows World, evento que aconte- r" 

de CG da Franca como Fanto- Industrial Light & Magic (de Ste- os possantes computadores, sa- -™~~Z_ZZa ~~~~~~ ce paralelamente a Comdex.. ||>|
|p 2 me Pascavision e Exmachina es- ven Spielberg), e a propria PDI, bem apertar os botoes. Munidos • A Microtec esta com uma promogao para o micro DEC HI Tambem estara sendo mostrmfo. % •
H tao contratando artistas com as por exemplo, estao passando a de seus conhecimentos cibemeti- 433SX, um 486 SX de 33 MHz, que teve seu pre?o reduzido P o Chicago, nome pelo o qual , |$'¦'•'i 

mais diversas especializacoes para usar o computador para dar um cos, e de uma vontade imensa de cm 12%, sendo vendido agora por R$ 1.932.0 equipamento fr ficou conhecida a versao 4.0 do

fizer trabalhos com uma aualida- show dc arle' mas evilando 1ue serem artistas, passam a criar esta sendo fabricado no pais, o que propiciou a queda de II Windows. _ 
Jjj

j , seus trabalhos tenham aparencia imagens descontextualizadas, que prego. • A estrategia da TDA de designar canais de distri- \ nr i .F;v- de cada vez mais apurada. de computagao grafica. A maioria chamam de arte. buigao para complementarem a comercializagao dos monito- ! Ft Box COHl Lotus M
Um exempio da nqueza dessji das empresas, no entanto, ainda E por isso que a maioria das res Samurai, vendidos em OEM para IBM, Unisys e Mony- L A Lotus acaba de fechar um

:-j$ produQao sao os seriados lnsek- esta no deslumbramento, e da um melhores empresas dc CG esta in- data, ja esta surtindo efeito. Segundo o diretor comercial, i acordo com a Tropcom, fabric ^tors e Geometric Fables (baseada show de tecnica, mostrando tudo vadindo escolas de artes, como o JoseMazzoni, somenteemjulhoaempresa vendeucercade4 [ cante do PC Box (kit para mou- f§';|
^ i ^ em fabulas de La Fontaigne), que oqueepossivelsefazernumcom- California Institute of Arts, o Cat mil monitores. • Sexta-feira, o Museu da Republica inaugu- tagetn de micros), para a inclu-

¦. foram um dos primeiros seriados putador. desde brilhos ate textu- Aits — onde Lea estudou anima- ra um acervo infonnatizado (com recursos multimidia) sobre sao do programa SmartSuite nos '|V|

realizados em computagao grafica ras. ?ao experimental — em busca de Getiilio Vargas. Dentro dos computadores estarao inforina- ; : kits. Segundo a Lotus, este e o
•'V*:? para o Canal +. da Franga. Ou "Ainda ha uma resistencia por profissionais que entendam dc goes bibliograficas, museologicas e de arquivo sobre o ex- maior acordo ja fechado peltv

I 

f* uma coletanea de arias de operas parte dos tecnicos ao pessoal com animagao. Diretores conhecidos, presidente. • Depois de conquistar socios na Barra da empresa na America Latina. Es- S'fy
famosas, que deram origem Opera formagao artistica. Mas a ILM e como Tim Burton (Batman) e Tijuca, Meier e Copacabana, a Rede Multimidia, especializa- ta prevista a comercializagao de

" 
lmaeinam da Fantome em que a P'xar> veteranas no mercado, Henry Sellick, por exemplo, que da no aluguel de CD-ROM, continua expandindo suas 60 mil copias no prazo de um

¦' doze diretores de animaciio euro- estao contratando, cada vez mais, produziram o filme 0 cstranho filiais. A mais nova foi instalada no Centra (Rua Ouvidor, | ano. 0 negocio envolve cifras de psa'*> • l gente especializada em animagao medo de Jack, em cartaz na cida- 108) e esta oferecendo uma promogao especial para os novos USS 10 milhoes, e pelo acordo, raj!k" ''peulcr,aram s"primas am" e dando treinamento para usar o de. passaram pela Cal Arts. Sel- socios. Quem se inscrever ate o fim do mes concorre a um j v mesmo que nao comercialize to- :k|
ma?a0, computador. alem de oferecer su- lick, por sinal. esta fazendo um CD-ROM do jogo Mad Dog - Macree. A matricula sai por || das as copias. a Tropcom se' iM

j-.j^ 
Nos Estados Unidos, onde Lea porte tecnico". explica Lea Bea- novo lilme. totalmente em CG. RS10. compromete a pagar a Lotus ro- jj®|

!¦$ irabalha, o quadro e diferente. triz. 0 problema. continua a ani- James e o pi'ssego gigante, que  . yalties equivalentes a cinco mil
Naquelas paragens, algumas em- madora, e que os tecnicos, que devera contar com a participagiio —¦—— ^J_l copias do SmartSuite por mes: ^

k presas de CG, como a Xaos. foram os primeiros a mexer com da PDI. ®
. i|

I 
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I usaanos a comprar gl* 
rfMMUnUMMm ^ I

m seus eauiDamentos 3 pagemaker Jo /sslsssss'Is1H |l

s u^s_nham 3D 
STUDIO 3.0 

^

e perifericos por pregos mais cm - 
mzEdealer I Classificados I 

||^y ^ :

Ski reunidas na ? Rio Info, evento sERVK?oscAD-piottg«1,d««1hoS,«»n«;«c -py- _ JU W$J M
paralelo a 9a Rio Negocios. que se editor^-Pro^cwfco.,to^,^ndM, etc 

JJ1SCJU6 V f' • t

quirir equipamentos. por pregos lf\f\A \ rt\f\ l\MI\ A informaiica e a linguagem do seculo XXI e quem nao a doniinar estara fora
m promocionais ou atraves de finan- I [\J J 1 ho9"9j// do mercado de trabalho. Ha mais de 10 anos a FUTUREKIDS prepara criangas
wh§ ciamentos, os visitantes da feira \ / entre 3 e 13 anos para vcncercm no futuro De esta chance ao seu filho!
r.'% poderao participar de uma eleigiio  -J

eletronica simulada para Prcsi-
:fi « denteegovernador. DfV|lnD/VW Goranfaaqwidodedeiinpressao II If jtf.
M Segundo Benito Paret, presi- BLvlUlVlfl ^"'""rtuchonovo, IHULTHOnCl Mil B0 roAnCI B

^ 
dente da Federagiio Fluminense MJMIm 

Quatidade e CCOHOIMM MU Slid itttpreSSOMdas Micro, Pequenas e Medias ^¦¦UBii^wA' b«pb» - Av. dus Amcrioas. 3939 si. 203 bl. 2, lisplanada da Harm - M 325-8439 A matricula e de graga! E so levar
® Empresas (Flupeme), "havera ca- I flllTlT^lin com a tecnologia RJ (0211262.5695 JncaKpnau* - Run Araguaia. 5«3, Ftegucsia - Tel 392-7673 este anuncio a FUTUREKIDS. w*

jit bines com um terminal, onde |VllllAVVllV SP (Oil) 256.7937 futurkkids no Brasil e«roi«Ja pela tiNlisco (ONU). Promogao valida ate 31 de agofo
jgji cleitor vai digitar o numero de seu 1° solicite uma visita para demonstrac&es % ii
W CPF e o codigo do candidato es- i:*f'
£ colhido. que estara listado numa ^
rsM tabela ao lado do terminal. Com B ^isso, o presidente da Flupeme ga- K ¦¦¦AA ¦auaaa n ^•'v; rante que nao havera fraudes na g IpIlP |IVDI*|I K

I rill Ulll IllCbU UC55C- 1 Inute que o mesmo CPF seja regis- B ¦ E3 »

I 
nem parece que 6 um Digital. 

| §
Economica Federal, que financia- B ——— I——  B

ra a compra de equipamentos du- Q DECwriter 65 Oferta! PC Multimfdid. DECpc D0 010ft F«;nprial Kit B ^
§£j rante a feira, o Banco do Brasil B R\ Aid D0 0 0(10 ;' y- —,— ¦ LPx 433 SX ». If- B 1$
^ vai disponibilizar a linha de credi- H . JJ* lU, w * fciUWWj j ^inui, c-/, I V 486 SX 33,4Mb, HD 170Mb, 31/2", «Ap»«a fa fe
^ 

lo d,a-to ao cons„midor para ¦ 
SSSlSSSS 486»X 26,4Mb, HD 170 Mb. 31/2", Monitor SVGA k -*"»<»»'«»»¦» RS543. 

B 
'

m ,,»*-•••«< ¦ mZSmmX Color H-/0.28 mm, CDflOU Double Speed, Placa «# w I Pl"desom16 HDc acordo com Fernando Pci- H Compatiwel com Epson LQ e de Som Spectrum-16 stereo, Caixas Labtech, I „ ' ' 
. lMb.LocaiBus,DOS6.2,wmdows3.i. tjjlsstere0 B gs

f/M . xoto, gerente regional do Banco B IBM proprinter. Headphone, Microfone, Teclado, Mouse, i - 3 anos de garantia Soectrum-16 B W.
^ do Brasil, o financiamento e aber- B 1 ano de garantia. Controladora de Video 1Mb, Local Bus, DOS 6.2, ; , P Si 

"IS0 9000"al,lssima clualldade Drive 
CD-ROM Hto a pessoas fisicas e juridicas, B Gratis kit color. Windows for Workgroups. I / 

- Upgradable p/ Pentium qqq 
Double Speed'- D v"desde^que sejam clientes do ban- B Gratis 2 CDs: Works for Windows e ENCARTA. 

y 
Com or monM Sony, 

Speaker B y.

vi Para os linanciamentos reali- B R^rntoSgftal. emqualquer? H I

P 
/;^osdur^te^Rio^go^ose g 

^ 

Monitor 1 ano 

| 
^

.¦¦J lor do bem adquirido, com juros g mW" Lrv r °x FfiP. b
de 3,5% mais Taxa Referenda! P ———  Ej

I Sp=S™ I flDECdirect-(021)800-6128 SDSDDID !£»,.,«. 11

M publico de°lIh^s^TA mtoda Rio: (021) 220-5705 - Fax: (021) 262-5568/0091 - Pregos com todos os impostos inclusos. ICMS calculado origem Sao Paulo -12% || I'?% 
e franca. I -is

I$

Seu

filho está

preparado

para o ano

^ 2000?
236 2788

GRAPHIC 2 35-4 4 80
237-6220
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produzidos na mesma fábrica.
A fabricação de computado-

res foi uma das primeiras deci-
soes da nova cúpula da Elebra.
Em julho último, sem alarde, a
empresa, cuja maioria das ações
pertencia à Companhia Docas
de Santos, foi vendida para a
firma de engenharia Geotécnica,
do Rio.

Reengenharia
Segundo Alexandre de Car-

valho, a Elebra vai passar por
um completo processo de reen-
genharia, que não deverá, no en-
tanto, mudar o perfil de cada
uma das empresas do grupo. O
passivo de curto prazo da Ele-
bra, que somava mais de USS 30
milhões, foi assumido integral-
mente pela Docas de Santos na
negociação.

Em russo
O VirtuOs, da Microbase, es-

tá sendo exportado para a Rús-

sia. Um distribuidor daquele
país já está providenciando a
tradução dos manuais para o
russo. A primeira remessa é
composta por 30 cópias. Em
1992 foram feitas as primeiras
exportações do VirtuOs com
destino aos Estados Unidos, on-
de o programa está sendo usado
pelo exército norte-americano e
pela empresa Yellow Pages, que
produz um catálogo semelhante
ao Páginas Amarelas do Brasil.
O VirtuOs é um sistema opera-
cional para redes e sistemas mül-'
tiusuários que roda em equipa-
mentos com plataforma Intel/ 1

Daytona
, o 11,

A Microsoft apresenta ao pú-
blico durante a Comdex a nova
versão do Windows NT, am-
biente para o trabalho em rede.
Internamente o progama rece-
beu o nome de Daytona, que
provavelmente não será mantido
para efeitos comerciais. A apre-
sentação acontecerá no WA!)/'
dows World, evento que aconte-
ce paralelamente à Comdex..
Também estará sendo mostrado
o Chicago, nome pelo o qual
ficou conhecida a versão 4.0 do
Windows.

PC Box com Lotus
A Lotus acaba de fechar ura

acordo com a Tropcom, fabrir
cante do PC Box (kit para mo.u-
tagem de micros), para a inclu-
são do programa SmartSuite nos
kits. Segundo a Lotus, este é ó
maior acordo já fechado pela
empresa na América Latina. Es1-1
tá prevista a comercialização dç
60 mil cópias no prazo de um
ano. O negócio envolve cifras de
USS 10 milhões, e pelo acordo,
mesmo que não comercialize to-
das as cópias, a Tropcom se'
compromete a pagar à Lotus rcT-
yalties equivalentes a cinco mil
cópias do SmartSuite por mês:

A Elebra vai começar a fabri-
car microcomputadores com
tecnologia da Tatoong. O aním-
cio oficial será feito na Comdex,
em setembro, já com a apresen-
taçào dos equipamentos. O gru-
po Tatoóng, de Taiwan, tem
mais de 100 anos e um fatura-
mento de USS 2 bilhões, e além
de produtos de informática atua
também em eletrodomésticos c
outros setores. A Tatoong for-
nece monitores de vídeo para fa-
bricantes como Apple, Packard-
Bell e Compaq. Este ano a Ta-
toong firmou um contrato de
transferência de tecnologia para
o segmento de monitores com a
Elebra, que há dois meses come-
çou a fabricar estes equipamento
em Manaus. Agora o acordo es-
tá sendo estendido, passando a
abranger, também, computado-
res e aparelhos de fax, que serão

MICROS
os possantes computadores, sa-
bem apertar os botões. Munidos
de seus conhecimentos cibernéti-
cos, e de uma vontade imensa de
serem artistas, passam a criar
imagens descontextualizadas, que
chamam de arte.

É por isso que a maioria das
melhores empresas de CG está in-
vadindo escolas de artes, como o
Califórnia Institute of Arts, o Cal
Arts — onde Léa estudou anima-
ção experimental — em busca de
profissionais que entendam de
animação. Diretores conhecidos,
como Tim Burton (Batmait) e
Henry Sellick, por exemplo, que
produziram o filme O estranho
medo de Jaek, em cartaz na cida-
de, passaram pela Cal Arts. Sei-
lick, por sinal, está fazendo um
novo filme, totalmente em CG,
Jantes e o pêssego gigante, que
deverá contar com a participação
da PDI.

• A Microtec está com uma promoção para o micro DEC
433SX, um 486 SX de 33 MHz, que teve seu preço reduzido
cm 12%, sendo vendido agora por R$ 1.932. O equipamento
está sendo fabricado no país, o que propiciou a queda de
preço. • A estratégia da TDA de designar canais de distri-
buição para complementarem a comercialização dos monito-
res Samurai, vendidos em OEM para IBM, Unisys e Mony-
data, já está surtindo efeito. Segundo o diretor comercial,
José Mazzoni, somente em julho a empresa vendeu cerca de 4
mil monitores. • Sexta-feira, o Museu da República inaugu-
ra um acervo informatizado (com recursos multimídia) sobre
Getúlio Vargas. Dentro dos computadores estarão informa-
ções bibliográficas, museológicas e de arquivo sobre o ex-
presidente. • Depois de conquistar sócios na Barra da
Tijuca, Méier e Copacabana, a Rede Multimídia, especializa-
da no aluguel de CD-ROM, continua expandindo suas
filiais. A mais nova foi instalada no Centro (Rua Ouvidor,
108) e está oferecendo uma promoção especial para os novos
sócios. Quem se inscrever até o fim do mês concorre a um
CD-ROM do jogo Mad Doe - Macree. A matrícula sai por
RS 10.

WINDOWS 3.1
CORELDRAW 4.0
PAQEMAKER 5.0
3D STUDIO 3.0
AUTOCAD R.12

16 UNHAS DB ACESSO 
(021) 537-1603 Lü

BREVEMENTE TELESHOPPINQ l"~"
Hot-llne (ASP Apprwed B8S) jMjj!
g4 Horas WMicroempresários que sonham

em informatizar seu negócio têm,
a partir de híje, boas chances de
comprar computadores, software
e periféricos por preços mais cm
conta. Até sábado, 43 empresas
do setor de informática estarão
reunidas na 2a Rio Info, evento
paralelo á 9a Rio Negócios, que se
realiza no Riocentro. Além de ad-
quirir equipamentos, por preços
promocionais ou através de finan-
ciamentos, os visitantes da feira
poderão participar de uma eleição
eletrônica simulada para Presi-
dente e governador.

Segundo Benito Paret, presi-
dente da Federação Fluminense
das Micro, Pequenas e Médias
Empresas (Flupeme), "haverá ca-
bines com um terminal, onde o
eleitor vai digitar o número de seu
CPF e o código do candidato es-
colhido, que estará listado numa
tabela ao lado do terminal. Com
isso, o presidente da Flupeme ga-
rante que não haverá fraudes na
votação. "O 

programa não per-
mite que o mesmo CPF seja regis-
trado mais de uma vez".

Para quem estiver com pouco
dinheiro em caixa, a feira oferece
boas notícias. Além da Caixa
Econômica Federal, que [financia-
rá a compra de equipamentos du-
rante a feira, o Banco do Brasil
vai disponibilizar a linha de crédi-
to direto ao consumidor para a
compra de micros e impressoras.

De acordo com Fernando Pei-
xoto, gerente regional do Banco
do Brasil, o financiamento é aber-
to a pessoas físicas e jurídicas,
desde que sejam clientes do ban-
co. "Quem 

quiser aproveitar o fi-
nanciamento. mas não tem conta
no Banco do Brasil, poderá se
cadastrar na hora", afirma Peixo-

(básico e avançado)

AUTODESK
ClassificadosMíHMautorized dealer

Computadores 446 cotoridM SVGA • Curtot aot Sábados
Curso* PvticukKes • Treinamento especial para Empresas

SERVIÇOS CAD - Ploiagwn, duenhos, tcanner, ele
EDITORAÇÃO - Projeto» Grtfcot, folheto», anúncio», etc

A informática é a linguagem do século XXI e quem não a dominar estará fora
do mercado de trabalho. Há mais de 10 anos a FUTURF.KIDS prepara crianças
entre 3 e 13 anos para vencerem no futuro De esta chance ao seu filho!

RECARGA n-sass- MüíüTóüêí
DE Qualidade e economia na sua impressora

DTVTmA com a tecnologia RJ (021) 262.5695
iViml U VilV de nossos serviços. SP (011) 256.7937
' SOLICITE UMA VISITA PARÁ DEMONSTRAÇÕES

GRÁTIS!
Barra - Av. das Américas, 3939 sl. 203 bl. 2, Espíánndn ilii ünrrii - Tel. 325-8439
Jacurcpaguá - Ru« Araguaia, 503, Freguesia -Tcl 392-7673

jBjJRKK1DS no Brasil é apoiada pela tJNlsSCO (ONt J).

A matricula é de graça! E só levar
este anúncio a FUTIJREKIDS.
Promoção válida até 31 de agosto.

DECwriter 65 Oferta! PC Multimídia.

R$ 2.399,

486 SX 25,4Mb, HD170 Mb, 31/2", Monitor SVGA
Color 1470.28 mm, CD-ROM Double Speed, Placa
de Som Spectrum-16 stereo, Caixas Labtech,
Headphone, Microfone, Teclado, Mouse,
Controladora de Vídeo 1Mb, Local Bus, DOS 6.2,
Windows for Workgroups.
Grátis 2 CDs: Works for Windows e ENCARTA.

DECpc DO 9 190
LPx 433 SX Hv fc-lfcO,
486 SX 33,4Mb, HD 170Mb, 3 1/2",
monitor SVGA Color 1470.28 mm.
Teclado, Mouse, Controladora de Vídeo
1Mb. Local Bus, DOS 6.2, Windows 3.1.

3 anos de garantia
ISO 9000 - altíssima qualidade
Upgradable p/ Pentium f ...Com monitor monocromático: ^l.ga!

Especial Kit
Multimídia

Impressora matricial colorida.
Versátil. Baixo custo.
24 agulhas /160 cps.
Compatível com Epson LQ e
IBM proprinter.
1 ano de garantia.
Grátis kit color.

Placa de som 16
bits stereo
Spectrum-16,
Drive CD-ROM,
Double Speed -
Sony, Speaker
Labtech,
Headphones,
Microfone.

Alta performanceFácil instalação
em qualquer
PC 386
(ou superior)
1 ano de garantia.

tm£\ mã

3 anos
de garantia

1e ano on-site
2- e 39 ano

Return to Digital.
Monitor 1 ano

Para os financiamentos reali-
zados durante a 9a Rio Negócios e
2a Rio Info, o* Banco do Brasil
destinou RS 1,3 milhões. A linha
de crédito vai cobrir 80% do vá-
lor do bem adquirido, com juros
de 3,5% mais Taxa Referencial
(TR) para planos de pagamento
de 13 a 24 meses ou 3% mais TR
para compras em até 12 meses.

A 2a Rio Info estará aberta ao
público de 14h às 23h. A entrada
6 franca.

Rio: (021) 220-5705 - Fax: (021) 262-5568/0091 - Preços com todos os impostos inclusos. ICMS calculado origem São Paulo -12%

¦

D

HIBDID

D



I»1NF0RMATICA " 

~ JORNAL 
DO BRASH, - 23 DE AGOSTO QE.l^J jit

4. pr~ " ~~ Nelson Pore.!

I 

- -De olho na grande e impres- minais capazes de fazer opera- - *. P f$S
rTnfltvel onda da plobalizacao. goes no idioma local do pais on- :iX \

®J Citibank esta-se tornando um de estao instaladas, em ingles (a .. PI
banco planetaria. A nova arquite- lingua oficial do comercio inter- ', p|>| tura fisica c operacional do banco nacional) ou na propria lingua HI ^

y me- do iXt
j) txfir fazer com que seus ta a interliga?ao das ;' :i; a <?$.'

siiitam-se em scus proprios paiscs modelo satelite, um brasileiro *£•
^1 em em'Aj 

exterior. Projctadaeimplementa- deseucartaomagnetico,podera ? O^A *J
:¦-J 3a pela matriz nova-iorquina, comunicar-se em portugues com ' 1 ' 

| if M
M silobalizagao do banco esta em o terminal, fazer um saque em mi

andamento ha tres anos, e preve francos ou qualquer movimen- \ j-

¦] 

adapta?ao das antigas agendas ta<;ao em sua conta. 'p ||p#I>\v <: ^r|
criagao de agencias-modelo nos A interligagao das tres agen- t^, " 

'-*' 
&|f

93 j>aises cm que atua. cias-modelo brasileiras — uma na &:(|
l"0utra estrategia adotada pelo Rua da Assembleia, no Rio g&|
banco foi automatizar seus pro- duas em Sao Paulo — a um canal
dutos para facilitar o gcrencia- do satelite internacional Intelsat. .;. . • f j/KF, J ^MBSaBBBBBIBHP WWM • ^
mentodascontasdcseusclientcs, proprio do banco, so ainda nao jm »^mH| \^' ®
o: que resultou na cria?ao de um foi possivel ate agora por causa » s> ' 

mm >,' JtrM%^<M^mMKBKKKMKBK^m. . 
'>WmRKBKKKKK^™NBm^m&x. \ i>,^

cxtt'!ito pcrsonalizado (veja repor- da legislagao cambial nacional, O Citibank investe pesado na infurmatiza^iio de sens serves, consegue agendas sem Jilas e padromza os seus serves no muncto mm ggj

fdgm abaixo) comomandar |^|

feMS^to50 iliii Art,,Aecu A l^PPl if^AfR^I XT 1 *> Tecnologia, Vendas e Comunica- cada gerente podera enviar men- $£¦fije fessinaturas U:.;::||^^COMO:SERA.;%ffp;: , 
" 

I ]f%|Q CAH1POA HQPinil/)! lao e Marketing. Para chegar ao sagens para seus proprios clien- •%'¦'•
dc seus clientcs, D|, *.<*». .Vfr UU14 SUIIMU II4UU1UU tomato ideal, aequipe bafe»-se tes

p«llf checa-las A globaiiiacaodo Citybank ^, 
nf.|n (~; ' em pesquisas realizadas com os Omr i nm iaem do cxtnto ¦* "

•;$ quando necessa- preve a cria^o de agencias- :.., adotada pelo Ci- . J* 1 Hipnips nne menciontram o tino vantaum 
ao cxtjato y.^

¦M rio. Alem disso, modelo hos 93 paises em que \& tibank, o chente mqiiq (\ A VlTQm iTillTllilfl I dc SS^Iforma de abre- tanto para pessoas fisicas quanto vtf|
*$ a"partir do final es»i presente. Nas 50 podera acessar Ddld U vAlI dill lllUllUiill 1„S^ para juridicas— e uma lista de 12 fed
$M d'O primciro se- agencias-modelo, jd em p;:: as informagoes Jt sentagao niau ton itens de gastos pessoais. que per-
M niestre do ano funcionamento em breve o I de sua conta Quando a equipe da gerencia bra Gloria Cerqueira. gerente dc mite a administragao da coma.

i qucvcm.oCi.i- L aqui mcsmo no de Tecnologia e desen,olvimcn,o proje,os da equipe. ST cfcntt podcrt^" ul 
Para isso. o cl,en«c deve p™,c c, 

|a

H 
bank brasileiro em 8Ua contana ,(ngua [ do Citibank carioca se deparou Afinai, esse novo extrato deve- visao gerencial de sua vida finan- JJeT^diM''rcSectivo^de cida M

devera 
sc ligar quede«ejar. || AUiahnente, com o projeto de um extrato per- ria center um numcro de mforma- ceira,ja que o extrato discrimina 2!L No fin-1 de ca&x mes o 111

^ 
ao Citisluue, 

 j|M 
0chentebrasilei- sona|izado — que tornasse mais goes e urn consequente tamanho 0s gastos ao longo do ano. E o Hientenoderasaber o queequan-

fr'^; uma rede priva- iilljUl j? n?„c*fn°L"!:a individualizado o dialogo cntre o variaveis. 0 quejiode parecer fa- departamento de marketing do ln oa«sinii cm cada um dos itens

 tWn~ pessoal do marketing e o cliente Uff 
SXSS^^Z 

' 
baSeo podera eonheeer melhor o 13^™^ M

if cias'modclocconvcncionaifcure CM que permitc transacocs na -#**««*• mais^ a, Svc|t• dis. oncnlando- ?i0 len?s„ da *, H

m si. agenda de ate US$ 4.000 por mes. pela frente alguns desafios. Co- tatement tem cm mMia de oito 0 ptara detcrminados pos dc tcn?a0 do carro, combust.vel, la- 
^O Brasil e o decimo-terceiro ^ partjr de outubro, esse servigo mo, por exemplo,imprimir men- dez pagjnas. o custo medio de ves,'§l °i 

, ^ 
ZCI> educagao, despesas profissio-

pais a contar com agencias-mode- sera automatizado na agencia salmente. com caracteres nao pro- cacja um e de RS 4. dera fazer campanhas direciona- nais; roupas/vestuario. saiide/me- $$it
p| lo.. Atualmente, existem cerca de nos cajxas eletronicos do Citi- porcionais, um extrato variavel, 0 proieto do Citistatement le- das a cada 11111 clos varios perfi1de dicos e PresclUes' A16m diss0<

50 dessas agencias funcionando bank mundo afora", diz Joao de acordo com os tipos de servi- vou seis meses para ser concluido correntistas. Futuramente, o nivel cada novo produto que o banco'

lios Esutados Unidos, !Porte( Rica Carlos Malhado, diretor de utility ?os e investimentos que cada um econtoucom 15 profissionais dos de personalizacao das mensagens venha a langar cntra automatica-

M glaterra,' A^ntlna, Venezuela] 
'"'Sda 

a^-modelo possui um de seus correntistas usasse", lem- departamentos de Qualidade. podera chegar ate o ponto em que mente no extrato. ^

Chile, Japao, Cingapura.fetflong- banco 24 horas e espa?o para auto- fe
Kong. Como todas elas aeverao atendimento tambem em full-time,

estar interligadas via satelite, ja que o processo de globalizaQao i ** 1 _ ^ i__i _im
111 correntista podera movimentar trabalha justamente com a diferen- ¦ AVfAACJ flA f|P|llf C^ll |lC:|11lllll||

sua conta de qualquer pais onde ga de fusos horarios entre os paises. X-ysSZ wx/wtJ %1-w Hr Jl i3U.il/l3W. l/WV'JI£JL V'JljlV'\l UvJ
fe ja seja possivel usar terminals que f*j0 horario normal de fundona- fity
m Hi 

"".ft"; 
™»e 

™eni'? det q^lquer banc0' clas Ha f it llltniril Aa seauranca « Jfe routado custa caro ao nao J co,no dcixar dc funcio- »

1 s«esS£KS£E asitercomo 
uma Slst^-a. Cr?d'c.a^das g 

f ^ ¦. „ k |
|-^ bancarias em qualquer lugar e da Ao entrar numa delas, o clien- ® oylllOBQC a Cllcillca " tOlllci i»iaiiica Segundo o economist Rober- Atualmente, a Credicard abo-

forma que se desejar. te encontrara tres tipos de termi- braulio neto A rede de terminals que atende to Josua, vice-presidente de mar- canlia 50% do mercado de car- ^

pif 
- -Quem entra pela primeira vez nais. Um de servigos, fabricado _ a esses consumidores esta distri- keting da Credicard, foram inves- toes de credito. Com esta arquite- ¦
numa dessas agencias rapidamen- pela Sun, que serve para fazer A administradora Credicard buida por drogarias, butiques tidos cerca de USS 20 milhoes tura on-line, espera^oferecer a co- fm

sgfl te percebe que fila e uma palavra movimentagao entre a conta cor- esta mostrando que ter debito livrarias, aumentando a funciona- para a implantagao da rede de modidade dos cartoes de debito a

Mm do-passado no banco. Apesar de rente, os investimentos e a pou- t5° bom cluunt0 ter cred't0- Eni lidade do cartao. Apesar de ainda terminals eletronicos, adaptando cerca de 20 milhoes de usuarios, j$|
fofalmente informatizadas, elas pan?a. Protegido por um vidro dezembro do ano passado, a em- nJo ser possiVel promover a insta- a estrutura existente do cartao de ate o final de 95, cm mais de 20 ||
possuem uma plataforma de blindado, o terminal emite che- presa inaugurou a primeira rede lagfio em restaurantes por uma credito, para o novo tipo de ope- mil terminals eletronicos.

^fa 
atendimento, com recepcionistas ques e confirmagao de operagao de cartoes de debito do pais, questao fisica, ja que o cliente tem ragao: a instalagao de pin pads, £)e acordo com a Credicard, s$j|

m muni das dc computadores, que a laser. RedeShop, que atualmente ja esta que ir ao caixa para registrar sua teclados para digitacjao de senhas. Seis bancos estao interessados em |P
djto um pre-atendimento e ate O segundo e um terminal-cai- disponivel para sete milhoes de senha, o marketing da Credicard O software foi desenvolvido ingressar na RedeShop. Num fu- ^

xa da Itautec, que serve para usuarios. Ate agora, clientcs do esta avaliando uma op?ao movcl. nC|a Hypercom e o hardware esta turo proximo, esses bancos deve-

M-reccncionistas tambem fazem saQues e depositos. O terceiro, Bamerindus, Citibank, Itau e O cartao debita o dinheiro da a carg0 de um computador Stra- rio se integrant Rede Maestro, fe
H lima esp^cie dc triolein, resol.cn- fabneado pela CPM, e com cec- Unibanco podem facilitar suas conla no dm segumlc e« ando llls e lcve sull es,l utura lrip|i- q„c c opcrada pela MasterCard ||

M CTproblemas em que nao seja nologia da cmprcsa ualiana D,- compras com o propno car.ao trans ornos quando_o talao dc internamenlc. 
eviland0 quc imcmaMonaUoferccerasvama-o „r„cm,n , Ha nprontp la, imprime taloes de cheques na magnetico do banco em mais de cheques chega ao tim. Alem de uiuuamv ^

^ de conta. velocidade de dez paginas a cada 10 mil estabelecimentos espalha- garantir seguran?a em caso de o sistema saia do ar. Em 99,7 /« gens o ara t < •;...
' As agencias contain com ter- 42segundos. dos pelo pais. furto, ja que o cancelamento de dos 365 dias do ano, a estrutura usuarios tambem no exterior.
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computadores da Tandem I

1 NEGOCIO NA FEIRAU! Servidor aberto dita tendencia para computapao comercial no mundo

^ O mensageiro instantaneo que mais oferece Alto desempenho e baixos cus- Mdell'^l'^erSSS^ 
®'?}'w \/nntnnpnc 

nnrn uorp rinnrn nfprprp tos. Dois scrvidores da Tandem ca-de 
87 mil opera? g P

^ 

^aiS C^put^rs— 
Integmy^Nc^uha^ ^

!^5»a^r conseguem'realizar 
por minuto Sa?Segundo^ 

Howard" Richmond ^

que 
compoem a maquina e pro- 1

HTfl 

fcJXJI | ymm\ 4tm» dc pesqaisa Oarmcr Group, a^rc- 
|

110 nierrno uma performance quase dez vezes ' II um novo padrao critico para a
¦!? JJlSCjUe superior a outros sen'idores, inde- j categoria de scrvidores. Rich-

iJTTJJ renciador 

de base de dados rcla- '1 abcrtos. cm alguns' anos, irao re-

Classificados cional. Ele conseguiu fazer, du- 1 

j ^lucionar 

o cammho da compu-"

589-9922 1.532. O equipamento executou paralelos, como os da Tandeni, -

v'v%| — mais de II mil operacoes fisicas Os sen'idores da Tandem estabelecem novo padrao para avaliando comprovados nos testes do
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Nelson Poroz

O Citibank investe pesado na informatização de seus serviços, consegue agências sem Jilas e padroniza os seus serviços no mundo inteiro

A globalização do Citybank
prevê a criação de agências-
modelo nos 93 países em que
está presente. Nas 50
agências-modelo, já em
funcionamento, em breve o
correntista poderá fazer
qualquer movimentação
em sua conta na língua
que desejar.

bra Glória Cerqueira, gerente de
projetos da equipe.

Afinal, esse novo extrato deve-
ria conter um número de informa-
ções e um conseqüente tamanho
variáveis. O que pode parecer fá-
cil, mas não c. Desenvolvido em
Cobol, considerada a linguagem
mais exportável possível, o Citis-
tatement tem cm média de oito a
dez paginas. O custo médio de
cada um é de RS 4.

O projeto do Citistatement le-
vou seis meses para ser concluído
e contou com 15 profissionais dos
departamentos de Qualidade.

Quando a equipe da gerência
de tecnologia e desenvolvimento
do Citibank carioca se deparou
com o projeto de um extrato per-
sonalizado — que tornasse mais
individualizado o diálogo entre o
pessoal do marketing e o cliente
— não imaginava que encontraria
pela frente alguns desafios."Co-
mo, por exemplo,imprimir rtien-
salmente, com caracteres não pro-
porcionais, um extrato variável,
de acordo com os tipos de servi-
ços e investimentos que cada um
de seus correntistas usasse", lem-

não tem como deixar de funcio-
nar", garante Josuá.

Atualmente, a Credicard abo-
canha 50% do mercado de car-
tões de crédito. Com esta arquite-
tura on-line. espera oferecer a co-
modidade dos cartões de débito a
cerca de 20 milhões de usuários,
até o finai de 95, em mais de 20
mil terminais eletrônicos.

De acordo com a Credicard,
seis bancos estão interessados em
ingressar na RedeShop. Num fu-
turo próximo, esses bancos deve-
rào se integrar à Rede Maestro,
que é operada pela MasterCard
International, e oferecer as vanta-
gens do cartão de débito a seus
usuários também no exterior.

um talão roubado custa caro ao
correntista lesado.

Segundo o economista Rober-
to Josuá, vice-presidente de mar-
keting da Credicard, foram invés-
tidos cerca de USS 20 milhões
para a implantação da rede de
terminais eletrônicos, adaptando
a estrutura existente do cartão de
crédito, para o novo tipo de ope-
ração: a instalação de pin pads,
teclados para digitação de senhas.

O software foi desenvolvido
pela Hypercom e o hardware está
a cargo de um computador Stra-
tus, que teve sua estrutura tripli-
cada internamente, evitando que
o sistema saia do ar. "Em 99,7%
dos 365 dias do ano, a estrutura

Servidor aberto dita tendência para computação comercial no mundo

por segundo c ultrapassou a mar-
ca de 87 mil operações lógicas por
segundo. Registrou mais de 22 mil
consultas SQL por segundo, num
banco de dados com 1.300 Gb.

Já o servidor Integrity NR/.;
4436 demonstrou o melhor rcsul-
tado já alcançado na categoria
com um sistema Unix. O concor-
rente mais próximo atingiu um
desempenho três vezes inferior ao
NR/4436 que atingiu 2.049,71 tan-,
sações por segundo.

Segundo Howard Richmond,
vice-presidente de Computação
de Alta Performance da empresa
de pesquisa Gartner Group, a rc-
lação preço/performance dos
computadores Tandem estabelece
um novo padrão critico para a
categoria de servidores. Rich-
mond acredita que os servidores
abertos, em alguns anos, irão re-
volucionar o caminho da compu-
tação comercial. E destaca a alta
escalabilidade e o custo baixo dos
modernos servidores comerciais
paralelos, como os da Tandem,
comprovados nos testes do TPC.

Alto desempenho e baixos eus-
tos. Dois servidores da Tandem ÍÈMÍÉS&$^^^
Computers —Integrity N R/4436 e
Himalaya K10000— foram os
vencedores de testes promovidos f
pela TPC (Transaction Processing ir '

Performance Council). A TPC 
uma entidade composta por 44
empresas de hardware e software
de diversos países. O consórcio |
avalia em suas provas o número mmmm 

 ""'

de transações que os servidores j
conseguem realizar por minuto e p^íTOTLT %Z-~
o preço total dos sistemas (peças ||!l^'v" '
que compõem a máquina e pro- MíWÍrú.<>>BBppi
gramas), alem dos gastos de ma- -$ÉÉ|
nutenção durante cinco anos. «Ip

O Himalaya K10000 conseguiu I f
uma performance quase dez vezes ,:"~i | li
superior a outros servidores, inde- , ! §
pendentemente do software ge- i
renciador de base de dados rela- j i
cional. Ele conseguiu fazer, du- i I
rante testes do TPC. 20.918 tpm ;:1- 

jg
(transações por minuto), com 112 :
processadores, a um custo de USS
1.532. O equipamento executou
mais de 11 mil operações físicas Os servidores da Tandem estabelecem novo padrão para avaliação

O mensageiro instantâneo que mais oferece
vantagens para você, agora oferece
mais uma. Visite nosso estande na
Rio Negócios.

Riocentro
estande 372

° MENSAGEIRO
1TIVHI INSTANTÂNEO
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O mensageiro instantaneo que mais oferece
vantagens para voce, agora oferece
mais uma. Visite nosso estande
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II ^B»: JflQk f: djZjl O button da Exaia: aplica^des rao desde ins/tewo de materials e veiailos ale identijkatfo dc animais. •¦ •

' | 

IJ" 

^ |^ 

• veiculos ate o acompanhamenlod4, ^

^P^r3- 
^ COleta d-6 dadOS industrias e de buncos. Oiu/co'n- jl|

^ 7" HSr^ 'Button' possui muitas aplica96es l^spoSte^nl?^ I
;2I Uma nova tecnologia, do tama- funciona a base de litio (que dura de animais ja manifestaram interesr
||| nho de uma moeda de urn centavo, dez anos), possui um codigo digital se em coloca-los nas argolas' de Kji
1^1 ameaga colocar o cartao magnetico gravado a laser e permite mais de identificagao dos animais. ffy

|| de de J50 
milhoes de leituras, contra as 

^ 0 funcionamento desse sistema

*^1111^^ ^ cional. Desenvolvido pela Dallas gramada com ajuda de um software que aHerSstlSlio'tot^l fe]
$$j Semiconductor, do Texas, chama- interativo, podem ser gravados co- nergiza-o e le os dados, transmitin- =K;
K;'| if- §h . /V < ¦ <j - ^ se buuon, e foi trazido para o Brasil dig0S de identificagao, que infor- do-os, via porta serial, para um PC &

ABB ^ 
nBl depois de um acordo de transferen- mam, por exemplo, a que horas o com o software da Exata, que inter- %>

''' jm- '-M cia de tecnologia firmado com a engenheiro fez a supervisao de uma preta e faz co-relagoes entre os da- ^

I JmSEmSm W 
r^^H|| Exata Instrument05 

^tron.cos, 
de 

^ dos coletados, e emite relatorios. -fe

^O 1 WSBBtj a^cTSo?oPSgy°Control . As aplicagoes dessa tecnologia 0 kit custa USS 2.460 e ten, |
§§ «„ ' t* ^ u. W 9 BHBHRBH b-» , • ,„i j enr,.„.,ry j„ sao praticamente llimitadas. 'O 

po- garantia de ties anos. A Exata ja m
iff " V ^Z / •• /'^At'Ll 1 jf ^SSiwffi^H um kit que inclui soft .re 

tencial deste produto e tao grande esta exportando a solugao para os fe

|| SadpSta deMeiTuraTinterf'ide ?ue. 
ai"da nito sabemos todas as Estados Unidos, Paraguai e Ca«a-. |«

lizar aplicagoes da tecnologia. rente comercial da Exata. As co- Exata Instrumental Eletronica >'^i
tfli g^mUJUUJjB^^lS&fc—. {¦¦¦¦¦I Com capacidade de armazenar nhecidas ate agora vao desde a uti- Tel: (0482) 24-6977 Fax: (0482) 24-

0 CD Flicts e uma homenagem aos 25 anos desucesso da Justoria que ja superou os 300 mil exemplares 4Kb (15 paginas de texto), o button lizagao para inspepao de materials e 1324 p

1

T Jma Ripii2] na cr2 Ttiiillnnidio ^^KrodiSBinu™ ^fiua UlVliai 11(1 VIM UlUllUlUUia l| ^Mrild.!¦«.».»!<?««.¦ Cursode3mesespreparaoprofissionalparaomercado |
KV .  . _ „ ...  Cursos de DOS, Windows. Edl tores de •$

Livro d© Ziraldo gantlet versao editada em CD-ROM texto p/Villnddws,Planllhaseletr6nlcas. Int. & Micro - DOS - Windows - Word - Corel Draw - Excel - Access - Macintosh
Kill Corel Draw, Auto Cad, Access e outros. photoshop - Multimldia - Redes Locais - Programagao - Visual Basic !^-

stfi a 1 achtermacher pelo usuario, com as imagens lhidos mediante um toque em I Turma« raduzkiat, um micro I .»A„i„,/,n» ¦¦imnuirnnuiTirx ^¦4'
II stlla 

lachtlrmachlk Lcnriqq 
na tela do comnu- nnr, psfmte one ariarece na tela poraluno, oportlo • c-tfflcodo. • DOMINIO DA MICROINFORMATICA ?ry

SAO PAULO - Para OS que mostradas na tela ao compu uma estante que aparece na tela • 
ESPECIALIZACAO PARA INSTRUTOR #1

1
aquisigao de equipamentos com historia participando das brinca- 0 trabalho foi desenvolvido em rfj
recursos multimidia, que incluem deiras clue sao apresentadas. Uma conjunto pela editora e pelas em- \^^^ueja^jj2^^JJ^ooD^ ||

' v*' o leilor deste tipo dc disco, a Bic- dekis ussocki corcs ci pdiscs, dun~ prcsns Montrcul Infornicitic^ c
§$! nal do Livro, que o proxi- do informagoes sobre populagao, Consultores Associados em Mul-

mo dia 28 mostra novidades que Jab.todera<iak) 
call- timidiae sera langado em Janeiro ^Maisde 45.000 pSgSr^s I

podem mudar estas opmioes. Um dade- Tudo e l^lt° com um sim por RS 50. e imagens para )BM PC! ||mJ S0J J-l Lfi hi I [Bf |

d«SoSoSSni«; uSn^ofeiucomouso se^o mostrado g VendaS p„r c|mpu,ador 
PMf nMlllNM I

do software 3D Studio, da Aulo- 
oTra'dfeieToS ^"tBSUmm, Br^ IBM^RIBBBB |

r;?if"nTeutlrde1oZ0mii dSllKSS^lSo Marques, ainda em desenvoM- <g E|fTURMAS
11 exemplares e aue antes mesmo de com 0 us0 do ToolBook' da ™T obri\^ d'sp0nivel II I J | I ligAo A "ic«0,^0™at.ca •«h

ser lan?ado ja teve cinco mil co- metrics um software de autoria em|ances, ing|,alemao e por- ¦ B 1 UHty,W00Wg-2Bh I
pias vendidas para os Estados para multinndia. Segundo o dire- = H 

J J 1 i i I |||H|iS: Ai.«ndr» M«rckMiri f<-
Unidos. tor geral da Melhoramentos, Bre- A Bienal antccipa a versao em INSCRICOES ABERTA^I f

BflT A nroducao foi feita em con- no Lerner, depois do Flicts devem disquete da revista Ciencia Hoje vmar xaviw da siivoira.ss-Toi. 521.3242 >/,
;un?0£ Soramentos a em- ser passados para CD livros da infantil, editada pela SBPC. I | I bIhUbI^s 

* N0ITE' fe
mi?!. junio peia meinoramemos, a era- .rT. >, „.. ... ,1. --i I & INFOR MACAO RELEVANTE I PRECOS PROMOCONAIS 4'
W& presa carioca JCS lomputafao sene Ciencia Divertida, com expe- Ciencia Hoje para adultos |a ha- I s -J v |j
Wm Grafica. e a People Informatica, riencias que a crianga podera fa- via ganho, recentemente, sua ver- ^

de Campinas, e estara no mercado zer em casa< e outras duas series sao eletronica. Outras produces ||
em outubro, ao prego de R$ 30. infantis, uma delas, que ja esta nacionais em CD que estao sendo

Bffl Flicts em CD pode ser "lido" em definida, e de titulos de Mauricio mostradas na Bienal sao 0 Alma- B BHi B '
MS, quatro linguas (portugues, ingles, de Souza. naque Abril, a enciclopedia com A B B B B •
K :| espanhol e alemao), e estara sen- Jorge Amado — Para 0 pu- historia de todas as copas, do jor- B B Mj^F BB B I I B' |
K'| do apresentado pela Melhora- blico adulto, 0 grande langamento nalista Orlando Duarte, com fo- ^^^B B^L B

mentos na Feira de Frankfrut, 0 em CD na Bienal e Jorge Amado: tos e clipes de video do arquivo E B BBB BBI B
B|| maiorevento do setor literario. Vida e Obra, que alem das sinop- oficial da Fifa, e 0 Atlas Geogra- , m/iauibia rirTsAkii^A lut bdkii I
B&tf A historia da cor que procura ses de todos os 32 livros do autor fico Brasileiro, com 330 mapas 0 MELHOR DICIONARIU ELETRONIw DO BKAblL

|| sua 
identidade pode ser eseutada ja editados. que podem ser esco- dados do IBGE. ^ 

^ Keconhece Je ;

7 milhao de palavras. Mais de 500 mil sindnimos. Cerca de 300 ^|

Bl " 
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦! mil exemplos e abonacdes. Conjuga 12 mil verbos. Suger? ;
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O button da Exata: aplicações vão desde inspeção de materiais e veículos até identificação de animais,

veículos até o acompanhamento144,
produção e do pessoal ou manuten-
ção de máquinas em indústrias e.
hospitais.

Outras aplicações do sistema, po-
dem ser a supervisão de rondíjs clp
indústrias e de bancos. Ou o con-
trole das entregas e coletas cie
transportadoras. Alguns criacjpr.es
de animais já manifestaram interesr
se em colocá-los nas argolás de
identificação dos animais. 

' 
(i' ^

O funcionamento desse sistema
é simples. Os dados do button sàp,
lidos por uma caneta eletrônica.,
que ao ser encostada no botão, eL
nergiza-o e lê os dados, transmitir}-
do-os, via porta serial, para um PC
com o software da Exata, que inter--
preta e faz co-relações entre os da-,
dos coletados, e emite relatórios.

O kit custa US$ 2.460 e .tem
garantia de três anos. A Exata já
está exportando a solução para os
Estados Unidos, Paraguai e Çaim-,

•< v.v-';

Serviço:
Exata Instrumentação Eletrônica
Tel: (0482) 24-6977 Fax: (0482) 24-
1324O CD Flicts é uma homenagem aos 25 anos de sucesso da história que ja superou os 300 mil exemplares
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"DísinvoIvíminto de Sístema
| Sob Mídid» P/uu * sm E*pm$*.*

Cursos de DOS, Windows. Editores de
texto p/WIndows, Planilhas eletrônicas.
Corel Draw, Auto Cad, Aaess e outros.

1 Turma* rvduzidai, um mkro I
por aluno, oportlo o cortlflcodo. |

Qualificação Total em Microinformática
Curso de 3 meses prepara o profissional para o mercado

Int. à Micro - DOS - Windows - Word - Corel Draw - Excel - Access - Macintosh
Photoshop - Multimídia - Redes Locais - Programação - Visual Basic

DOMÍNIO DA MICROINFORMÁTICA |
ESPECIALIZAÇÃO PARA INSTRUTOR %
ESTÁGIO REMUNERADO NA EMPRESA |

STELA LACHTERMACHER
SÃO PAULO — Para os que

acreditam que a produção de CDs
em português ainda não justifica a
aquisição de equipamentos com
recursos multimídia, que incluem
o leitor deste tipo de disco, a Bie-
nal do Livro, que vai até o próxi-
mo dia 28, mostra novidades que
podem mudar estas opiniões. Um
dos principais lançamentos volta-
dos ao público infantil é o Flicts
cm CD, uma homenagem aos 25
anos de sucesso do livro de Ziral-
do que já vendeu cerca de 300 mil
exemplares, e que antes mesmo de
ser lançado já teve cinco mil có-
pias vendidas para os Estados
Unidos.

A produção foi feita em con-
junto pela Melhoramentos, a em-
presa carioca JCS Computação
Gráfica, e a People Informática,
de Campinas, e estará no mercado
em outubro, ao preço de RS 30.
Flicts em CD pode ser "lido" em
quatro línguas (português, inglês,
espanhol e alemão), e estará sen-
do apresentado pela Melhora-
mentos na Feira de Frankfrut, o
maior evento do setor literário.

A história da cor que procura
sua identidade pode ser escutada

c(> Mais de 45.000 programas
e imagens para IBM PC!

c> Vendas por computador
cj> Curso de BBS
c> E-Mail Internet!
gm* Modem: (021) 205-0281
SSl Voa (021) 886-1824 KS TURMAS

A MICROINFORMÁTICA • 22 h

SS: Alexandre Marckezini
k Eduardo Morelli
^Marcelo Vasques
^Modrigo Vil lar
^^17 h
TV^g h

INSCRIÇÕES ABERTAS
Xavier da Silveira, 58 • Tel. 521-8242
COPACABANA - TARDE E NOITE
PREÇOS PROMOCIONAIS

AURÉLIO

0 MELHOR DICIONÁRIO ELETRONICO DO BRASIL

Mais de 130 mil verbetes e locuções. Reconhece cerca de

/ milhão de palavras. Mais de 500 mil sinônimos. Cerca de 300

mil exemplos e abonações. Conjuga 12 mil verbos. Sugerç

palavras semelhantes. Dicionário reverso.

Toda a linha de equipamentos Acer

com preços promocionais somente

esta semana na feira Rio Negócios.

Financiamento da C.E.F 0 MELHOR CORRETOR ORTOGRÁFICO 
JM^HsS' 

°

Verifica, compara e corrige seu texto. Compatível com os jMUMÊK^ÊÊf f
processadores de texto para Windows. Acesso a 8 milhões de |

palavras, inclusive flexões pronominais e nomes próprios. 1
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esta tela com o contorno geografico' e p¦'^ de 5 e6 anos ensinam a reconhecer partes do computador 4>?i entrando no campo da multimi- uma musica tipica dispara. Na te- |||
flM Wf%. m dia. A estreia e cole?ao de livros la seguinte aparecem fotos do pais p i.--
E^'| . W t ¦ s 

' 
V::^^K00 ilustrados estrelados pela turma e uma multipla escolha com tres §fe

r$| suzana liskauskas com projetos de editoragao ele- da TV Colosso. Destinada a opgoes. Quando a jogador erra. m\
0 micro dos pais faz a ale- tronica feitos no Corel Draw. ^ ***" crian?as de Primeiro Grau, a cole- Priscilla faz beicinho e Gilmar da

M gria das criangas e adolescentes. "Quando meu pai comprou V&j , cao traz como brinde um jogo uma de emburrado.

|| Alem de usar a maquina como compU,ador, Hz um curso de jJp*K.. • ... •SSBSmi eduCa'iv0 m"'arnld'a P?? *• A "A multimidia e uma ttuden- 
gjg

p passaporte para 0 atraente monLem e outro de climier pnmeira 
aventura da sene chega c,a mundBl, e o papel »m str 

y
eM a~ moniagem e ouiro ae cupper, , v as bancas esta semana, por R$ superado. Fizemos esse projeto
|I 

mundo dos games, ties trans- rest0 aprendi sozinho", diz /wggjj/'O., . 4j|- ft 15. com a IDT para oferecer mais um • J/fiformaram o computador num 
Qustavo Curioso, o adolescen- No livro Turistas por Acidente, atrativo para a criancada", co- pj

parceiro para os deveres de casa 
te usa nroeramas de multimidia l^w 0W * 

a fofinha Priscilla, estagiaria da menta Marcelo Alencar, editor de • m
H e num complemento a mesada. te usa programas de multim dia ^ - TV Colosso, vai parar no Polo livros da Abril Jovem. M
II Gustavo Fuchs, 13 anos, tem Para fazer trabaIhos de escola- . • • •• J ./§•/;; Norte. Mas, no irimeiro disquete Mas nem so de brincadeira vi- ' 

jm.
um 486 com drive de CD-ROM Mais sorte tem Rafael Sam- -•?'» daserie Esse Mundo e uM Colosso, ve Esse Mimdo d um Colosso. As ' 

0
^ hddoisanoscganhaate RS 100 paio, 17 anos, aluno da 2a serie W fi |J 

'Priscilla e seu companheiro Gil- perguntas ajudam as crian^as a jfe
do Segundo Grau do |pmB t mar dao um banho de cultura nas aumentar seus conceitos em geo-

n„E ADDCMneD 
~\FWm 

Santo Inacio.Ele usa J ¦¦¦ crianoas. 0 jogo leva a garotada grafia e historia sem a decoreba. 
||J••••«• 0 QUE APRENDEH ortmrmtaHAr HpsHp ~ laB c';? para um passeio por nove paises Priscilla e Gilmar ensinam, porte P ? e, atraves de fotos, animagao e exemplo, quern foi Moliere e Go- ||s

w anos e nao precisa \v ' h musica, apresenta caracteristicas ya. 
"Algumas 

perguntas mais di- |H a cnanca com o computador e scus accsso- m». HiviHir con onnint. - •' i iiniMri •'t>iTinm'i ,1 ' . . • i. " \ ¦ c - "*61
Bfi rios. Ligocs praiicas que ensinam a ligar e fe aiv.idir sc.U .equipa * Mfr ' > gcograficas politicas, economicas, riceis representam informagocs
¦p desligar a maquina, manuscar 0 mouse, mento com ninguem. jggpr TsSSSSl"-,' culturais e culinarias. novas que complementam o ensi- '

entrar e sair de programas. Software que |||| "Meus pais auerem , ¦ ^ 
^ja9HH| Para jogar, basta ter um 386 no de Primeiro Grau", explica M

Wm ajuda a nxx>nh^r formas, numeros, cores || 
H ¦HT^ 

f. . i * com DOS, Monitor VGA, drive Alencar. 1KS5 c axiha o aprcndizado do alfabcto ¦ ulStanCia aa ItiaCJUl- < SI •- ! ™ •) c nnc a nrAvitYi'i avuntnri Hi cprip e
e e 6 anos - programas simples de ¦ «» e meuc dois ir- ¦¦IV ^ I 3,5, mouse instalado, DOS pelo A proxima aventura da serie e . ffi

editorapiio eletronicii, software com musi- menos na versao 3.3, espatjo dis- o livro J) na Maria do Penalti c §&
ca, apresoniagao do ambienic Windows, |. •. maos, que sao mais WKKgMj^'jgf ponivel em disco de 4 Mb e 2Mb deve estar nas bancas em outubro.

H em forma csi^ml para crian?as, como o ;'' velhos, tambem nao MB » , - ' .,U_ de memoria RAM. No Mapa 0 segundo disquete traz mais no- ||
Eh 7' o ^Sano«^int rodupao aos sistema e •se interessam por in- R^MH^sztejn, de 4 anosJAJa: curso \Tt^miaiica e usa o Mundi, a crianga navega com o vos paises e a segunda ctapa do
R™ ambiente operacional da maquina. Ativida- formitica" earantc computador do escritdrio de sua mde para mostrar o que aprendcu mouse ate o pais de prelerencia. jogo, sem muaar sua es ru ur . m

des que cstimulam as linguagens verbal e . .
Eyr® escrila e o desenvolvimento da 16gica e do | Ratael. ^

rocionclnio. Programas tk ediiora(5o elc- J, De acordo com i JA.J. -AJ. luaoeducador.neminibaopensamcntointeligentedacrianga.ocurso
m 1 psicopedagoga Regi- AS O'SUICaS apraMMm desde CedO de compumcaopode aiufclaadesenvolverrormasmais raptedc I

formdtica bisica. Editoragao eletronica ft nfl vjartiia Oiovan- i . , m . raciocinio , comenta Regina, que faz parte do programa de atendimen .
ifo'v, com enfasc em editores grAficos e de ... rviiA n ft Iff) fAHnAI AfTlft lift A tYIAfnD to a superdotados do Instituto Helena Antipoff, da Secretaria Munici- S4

texto. Telecomunicagoes, rob6tica e nini, 0 USO excessiVO (JUv it itllil IvvlIUlUlilil lldU lllUlUC pal de EducaQao.
WM programas desimulaofio 

| do computador 1 Rafael Honiasztejn tem 4 anos, sabe contar s6 ate 20, nao escrcve ^ De acordo com Benice Tyschler, uma das quatro s6cias da Oficina |
\/Ondeaprender ? p prejudicial para seu nome, nem conhece todas as letras do alfabeto, mas deixa muito da Informatica, a garotada aprende mais rapido que os adultos porque p

r. crianijas ou adoles- I

la P 
cemescom 

f«»- Para 
eles. descnvolvemos uma plaiio dc aula, que inclui muitos joges", I

1^1 semana. cada mdduio pode se estender por at6 te cias para o isolamen- [ivre entre auJas de ingles, bale, nataQao e computagao, sabe que , comenta Benice, que coordena a Oiicina com Leila vneia, tster Levis c
oito meses. Teiefone. 235-3937 Kg to. "Nesse caso, nao computador nao morde e vai entrar no seculo 21 intima de uma Andrea Winicki. __ , mntr;rilKVa oficina da informAtica ! mmmnhpin pwerial a tecnoloeia A advogada Claudia Werneck, mae de Rafael Hontgsztcjn, matrtcu-

¦fill Matricuia: r$ 12.50, s6cios do ciube AiiaBarra i • •• se deve estimular companiKira esptcidi, d K-tnoiuya. . ,r , t ir,„ r. filhn ninn nirsn Hp infnrmAtica nor acreditar aue na virada do
mM pagam R$ 10. mensaiidade: r$ 43. Para s6cios: rs j An pnmnn "O curso para criangas de 3 ou 4 anos, geralmente nao-alfabetiza- lou 0 filho num curso de mtormatica por acreaiiar qucna viraua uo 

|36; idade minima. 5 anos; durapso: uma hora/auia li|: utiliza^ao do compu inclui nococs de hardware, reconhecimento de partes do compu- seculo quem nao souber mexer num computador va perder pontos no . .
semanai mais uma hora em laboratbrio. os m6du- ; tador porque ele vai tador e perifericos licoes que ensinam como manusear o mouse, entrar dia-a-dia. Quando esta no escritorio da mae, Rafael vai direto para o

¦ill -cniitrti dohifmmMan AnHnmin : se transformar em e sair de programas, alem de softwares ludicos para identificar formiis, computador colocar em pratica as ligoesdo Futurekids. ;v

mm SS Ssn—dTR^Sm.- j I mais uma descuipa numeros, cores e desenvolyer o racioncinio", explica Alessandra Baioc- "Depois de passar quase uma tarde.nte.ra brmcando num estande b
nima: 6 anos: durap§o: 1 hora e meia por sema- | • . c|jj ogrente da franquia Futurekids no Rio. com computadores e programas especidis para cnan^as, instalado no

?ai 
"da 

ZtTJ 
concluldo em sels meses' II para a Cnan<?a evi* Para a psicopedagoga Regina Martha Giovannini Hinojosa, nao ha Shopping da Gavea, Rafael nao parou mais de lalar no assunto. g

§m . tar 0 convivio so- restri?6es no us0 de computadores por criangas em atividades academi- Resolvi, entao, explorar esse entusiasmo e o inscrevi no Futurekids", 
|

PUpj '- \ cial", afirma Regina. Cas ou extra-curriculares. "Desde 
que seja bem orientado e niio substi- conta Claudia. ¦

Wm 
[,u 

(s tgp SOLUCIONATICACip^5 ,^1' I

m»k Moleza matinal constantes. Pode-se acabar com A&iAhfw ||| 
Estudanteaflita XmXSpm^iS"? I

|S| 
' Ouando ligo men micro pela 

0 mau 
,c®ntat<?' 

°°m 
,a ¦ ¦ As cartas para Abel Alves e sua Solucionitica \ Sou estudante e informata auto- gjdo e v^rios subdiret6rios do di-

t ¦'% manha,elenuncafunclonadepri- za 8eral do .micr0 ^[o menos P didata'Uso0raicroParad,e retorio TEMP (com os nomes |
¦vl 'mpirn mi cciti trava na mensa- uma vez a cada sets meses. JORNAL DO BRASIL: Avenida Brasil, 500,6' andar. trabalhos esco ares (com o Word niSKI DISK2 etc) de acordo S

fci e ele nao da a partida. Depois de umidade, acuiSdas dLro do || F'"v 
ZZZZZZIZj$6 ins^° 

d° pr0^". Copie o |
mfWi umas dez ou quinze tentativas, ele vU twi» i;mmr n m; Isi  aiguns soitwares para wmaows e conteudo de cada disquete de ins-

finalmente liga. Qual serS o pro- 
' 
rftnfraf3P nm .aL;-, pn mu'to demorada (por exemplo: talagao para os diretorios de cor- jj

lit blema? (Sergio Magalhaes, Rio ^m) lembre que uraa boa ,impe; Limpe cuidadosamente para nao nela umedecida com agua e sa- 
TFMl^n^SK'? T^^drfomi^aue ^

mm deJane,ro) za requer adesmontagemde to- danificar as placas, o que.seria bao neutro (cspere a pe?a secar IMP(SS raSTS I
Kif Seu problema pode ser causado do o equipamento, para retirar o terrivel. totalmente para remontar o mi- $ 

f J  ^ 0 
diretono TEMP DISK 1. por j

Hi por mau contato, ja que ap6s al- muximo dc poeira e umidade, ¦ Use um pincel macio para cro) . STSjll 
"emplo, contenha os arquwos |

R>,^| gumas tentativas voce consegue por isso recomendo um teenico. acabar com a poeira (inclusive a Depois da hmpeza, aproveite • 
asradeco. 

° 51,1"f«, 
t Iu?5!nmiK

usar o micro. Existem varios Se voce sabe desmontar o micro causada pelo lapis borracha), para colocar aiguns saquinhos !pSta.'aMelo^etrtnolis)^ ^ sim por diante. Ai e so exreutar o 
|contatos eletricos em seu equi- ou gosta de acompanhar o tra- varrendo as placas. Tambem e de silica-gel (encontrados em lo- . 

' 
- , , programa de mstalagao (que de-

pamento: entre as placas de ex- balho do tknico, aqui estao al- importante fazer essa limpeza jas de material quimico) no inte- Paula, a instalagao de aiguns pro- vera estar no diretorio bMF

pansao e a placa mae, nos cabos eumasdicas: delicadamente, passando o pin- rior do micro. Prenda-os com gramas para Windows (e tambem DISK1). Ao terminar, apague os

que controlam os drives, etc.. i Antes de comegar a desmon- eel com cuidado nas placas. fita para que nao atrapalhem a para DOS) e realmente lenta. arquivosque^estao nos diretonos

, ] Com o tempo estes contatos tagem, segure em algum objeto ¦ Pincele os conectores das pla- colocaQao de nenhuma placa Uma forma de acelerar o proces- ltMr Ulsivl, ifcMr u
¦v'3 acumulam particulas de poeira, metalico para descarregar as cas e da fonte de alimentagao acessoria. Estes sacos vao ab- so e fazer com que o programa de etc. Voce tambem pode apagar os

umidade, gordura e outras subs- cargas estaticas que estao em seu ¦ Nos locais de dificil acesso, sorver a umidade no interior do cache de disco (por exemplo, diretorios cnados, porem e possi-
B : Tj tancias que interrompem a pas- corpo (elas podem danificar os voce pode usar um limpa-conta- gabinete Quando nao estiver SMARTDRV)passeaatuartam- vel mante-los (vazios) no isco

• fj sagem de corrente. Isto faz com chips das placas manuseadas) tos eletronico (que nao e lubrifi- usando o micro, mantenha-o bem sobre as leituras dos drives, rigido para luturas lnstalagoes.

que o micro apresente defeitos ¦ Limpe os contatos dourados cante), encontrado em lojas de sempre coberto por capas plasti- porem a operagao pode continuar Esta dica funciona para a maioria

B•'!'.^| intermitentes que, se nao forem das placas com um lapis borra- material eletronico cas. Espero que as dicas sejam lenta. Vou dar uma dica mais in- dos programas e realmente ace e-

consertados, podem se tornar cha para retirar a oxidagao. M Para o gabinete, use uma fla- uteis.  teressante: quando voce instalar ra a instalagao.

JORNAL DO BRASIL - 23 DE AGOSTO DE 1994
INFORMÁTICA

Fotos de Ismar Ingber

O próximo Bill Gales pode ser

seu filho, que já conversa mais^

com o computador do que você

Fotos de Jonas Cunha

De olho nos consumidores da Depois de um clique, surge uma
era dos chips, a Abril Jovem está tela com o contorno geográfico e
entrando no campo da multimí- uma música típica dispara. Na te-
dia. A estréia é coleção de livros la seguinte aparecem fotos do país
ilustrados estrelados pela turma e uma múltipla escolha com três
da TV Colosso. Destinada a opções. Quando a jogador erra.
crianças de Primeiro Grau, a cole- Priscilla faz beicinho e Gilmar dá
çào traz como brinde um jogo uma de emburrado.
educativo multimídia para PC. A "A multimídia é uma tendên-
primeira aventura da série chega cia mundial, e o papel vai ser
às bancas esta semana, por RS superado. Fizemos esse projeto
15. com a 1DT para oferecer mais um ;

atrativo para a criançada", co-
menta Marcelo Alencar, editor de
livros da Abril Jovem.

Mas nem só de brincadeira vi-
ve Esse Mundo é um Colosso. As
perguntas ajudam as crianças a
aumentar seus conceitos em geo-
grafia e história sem a decoreba.
Priscilla e Gilmar ensinam, por
exemplo, quem foi Molière e Go-
ya. 

"Algumas 
perguntas mais di-

fíceis representam informações
novas que complementam o ensi-
no de Primeiro Grau", explica
Alencar.

A próxima aventura da série é
o livro jj na Marca do Pênalti e
deve estar nas bancas em outubro.
O segundo disquete traz mais no-
vos países e a segunda etapa do
jogo, sem mudar sua estrutura.

Na Oficina da Informática, as primeiras lições para alunos
de 5 e 6 anos ensinam a reconhecer partes do computador

com projetos de editoração ele-
trônica feitos no Corel Draw

SUZANA LISKAUSKAS
O micro dos pais faz a ale-

gria das crianças e adolescentes.
Além de usar a máquina como

passaporte para o atraente
mundo dos games, eles trans-
formaram o computador num

parceiro para os deveres de casa
e num complemento à mesada.

Gustavo Fuchs, 13 anos, tem
um 486 com drive de CD-ROM
há dois anos e ganha até RS 100

"Quando meu pai comprou o
computador, fiz um curso de
montagem e outro de clipper, o
resto aprendi sozinho", diz
Gustavo. Curioso, o adolescen-
te usa programas de multimídia
para fazer trabalhos de escola.

Mais sorte tem Rafael Sam-

paio, 17 anos, aluno da 2a série
do Segundo Grau do

: .vír>;: Santo Inácio. Ele usa
computador desde 9
anos e não precisa
dividir seu equipa-
mento com ninguém.
"Meus 

pais querem
distância da máqui-
na e meus dois ir-
mãos, que são mais
velhos, também não
se interessam por in-
formática", garante
Rafael.

De acordo com a

psicopedagoga Regi-
na Martha Giovan-
nini, o uso excessivo
do computador é

prejudicial para
crianças ou adoles-
centes com tendên-
cias para o isolamen-
to. "Nesse caso, não
se deve estimular a
utilização do compu-
tador porque ele vai
se transformar em
mais uma desculpa

para a criança evi-
tar o convívio so-
ciai", afirma Regina.

No livro Turistas por Acidente,
a fofinha Priscilla, estagiária da
TV Colosso, vai parar no Pólo
Norte. Mas, no primeiro disquete
da série Esse Mundo é um Colosso,
Priscilla e seu companheiro Gil-
mar dão um banho de cultura nas
crianças. O jogo leva a garotada
para um passeio por nove países
e, através de fotos, animação e
música, apresenta características
geográficas políticas, econômicas,
culturais e culinárias.

Para jogar, basta ter um 386
com DOS, Monitor VGA, drive
3,5, mouse instalado, DOS pelo
menos na versão 3.3, espaço dis-
ponível em disco de 4 Mb e 2Mb
de memória RAM. No Mapa
Mundi, a criança navega com o
mouse até o país de preferência.

O QUE APRENDER M

3 a 4 anos - atividades que familiarizam Itf
a criança com o computador e seus acesso- 11|
rios. Lições práticas que ensinam a ligar e
desligar a máquina, manusear o mouse, |||!
entrar e sair de programas. Software que ||l|ajuda a reconhecer formas, números, cores 11.
c axilia o aprendizado do alfabeto l;
S e 6 anos - programas simples de
editoração eletrônica, software com músi- •
ca, apresentação do ambiente Windows, .
em forma especial para crianças, como o
Kid Desk, da EDMARK.
7 e 8 anos - introdução aos sistema e
ambiente operacional da máquina. Ativida-
des que estimulam as linguagens verbal e
escrita c o desenvolvimento da lógica e do
racioncínio. Programas de editoração ele-
trônica, computação gráfica e digitação
O e 11 anos - introdução à microin-
formática básica. Editoração eletrônica
com ênfase em editores gráficos e de ||§texto. Telecomunicações, robótica e
programas de simulação

Rafael Honigsztejn, de 4 anos, já faz curso de informática e usa o
computador do escritório de sita mãe para mostrar o que aprendeu

\/Onde aprender ?
Future Klds
Matricula:— R$ 35 ; mensalidade: RS 54; idade
mínima: 3 anos; duração: uma hora de aula por
semana. Cada módulo pode se estender por atô
oito meses. Telefone: 235-3937
Oflelna da Informática
Matricula: R$ 12.50, sócios do Clube AllaBarra
pagam R$ 10. mensalidade: R$ 43. Para sócios: R$
36; idade mínima: 5 anos; duração: uma hora/aula
semanal mais uma hora em laboratório. Os módu-
los duram quatro meses. Telefone - 433-2745
Centro de Informátlea Aplicada
Matricula: grátis; mensalidade: R$ 50; Idade ml-
nlma: 6 anos: duração: 1 hora e mela por sema-
na, cada módulo é concluído em seis meses.
Telefone: 274-6531

SOLUCIONATICA

Moleza matinal

Quando ligo meu micro pela
manhã, ele nunca funciona de pri•
meira, ou seja, trava na mensa-
gem wait. Só que espero, espero,

•e ele não dá a partida. Depois de
umas dez ou quinze tentativas, ele
finalmente liga. Qual será o pro-
blema? (Sérgio Magalhães, Rio
de Janeiro)
Seu problema pode ser causado
por mau contato, já que após al-
gumas tentativas você consegue
usar o micro. Existem vários
contatos elétricos em seu equi-
pamento: entre as placas de ex-
pansão e a placa mãe, nos cabos
que controlam os drives, etc..
Com o tempo estes contatos
acumulam partículas de poeira,
umidade, gordura e outras subs-
tâncias que interrompem a pas-
sagem de corrente. Isto faz com
que o micro apresente defeitos
intermitentes que, se não forem
consertados, podem se tornar

constantes. Pode-se acabar com
o mau contato, com a limpe-
za geral do micro pelo menos
uma vez a cada seis meses.

Esta limpeza consiste basica-
mente na remoção de poeira e
umidade, acumuladas dentro do
micro. Você pode limpar o mi-
cro ou contratar um técnico. Po-
rém, lembre que uma boa limpe-
za requer a desmontagem de to-
do o equipamento, para retirar o
máximo dc poeira e umidade,
por isso recomendo um técnico.
Se você sabe desmontar o micro
ou gosta de acompanhar o tra-
balho do técnico, aqui estão al-
gumas dicas:

Antes de começar a desmon-
tagem, segure em algum objeto
metálico para descarregar as
cargas estáticas que estão em seu
corpo (elas podem danificar os
chips das placas manuseadas)

Limpe os contatos dourados
das placas com um lápis borra-
cha para retirar a oxidação.

As cartas para Abel Alves e sua Solucionática
devem ser endereçadas para o Caderno Informática.
JORNAL DO BRASIL: Avenida Brasil, 500,6' andar.
CEP 20-949-900. FAX; (021) 580-1091.

Limpe cuidadosamente para não nela umedecida com água e sa-
danificar as placas, o que .seria bão neutro (espere a peça secar
terrível. totalmente para remontar o mi-

Use um pincel macio para cro)
acabar com a poeira (inclusive a Depois da limpeza, aproveite
causada pelo lápis borracha), para colocar alguns saquinhos
varrendo as placas. Também de sílica-gel (encontrados em lo-
importante fazer essa limpeza jas de material químico) no inte-
delicadamente, passando o pin- rior do micro. Prenda-os com
cel com cuidado nas placas. fita para que não atrapalhem a

Pincele os conectores das pia- colocação de nenhuma placa
cas e da fonte de alimentação acessória. Estes sacos vão ab-

Nos locais de difícil acesso, sorver a umidade no interior do
você pode usar um iimpa-conta- gabinete Quando não estiver
tos eletrônico (que não é lubrifi- usando o micro, mantenha-o
cante), encontrado em lojas de sempre coberto por capas plásti-
material eletrônico cas. Espero que as dicas sejam

Para o gabinete, use uma fia- úteis.
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§| Bem-vindos ao mundo Mac! Um mundo cheio de gente I 'ZZt I I S. V
•I interessante e criativa, gente que aprendeu a, literalmente, V, w H \. I ]\ i 

.

amaressaspequenasemaravilhosasmaquininhasquerevolu- / 
¦ ^. J/ ^ , f: I | \ ^r7

cionaram o mundo da computacao pessoal, ate entao domi- |£ U [ Mi 1 ;jtrKI \ T"\ 19wumuuii. _ r .. t r •> f i  M - liter** i \ / V
nado apenas por experts miciados no confuso e inacessivel ^ ffpss^l; f- tjjgSaBi:m SB \ \ / \. tsM
DOS. 0 Macintosh foi lansado, com grande estardalha^o, em ffiEBSBSffi 

^^5—- V/ A
,fi. janeiro de 1984. Vale a pena relembrar um pouco desse flU

Naquela epoca, antes do golpe de mestre da Apple, nao / I v, ^TT*^ ^ 
fl

havia realmente nenhuma alternativa ao famigerado sistema / q II 11 I \V ^ 9
operacional baseado em linhas de comando. Quando algum I 11 J H—v I I \ ATti |§| ¦
leigo se aventurava a explorar sozinho os misteripsos (e j I ^ ¦jf- I /*J
caros!) computadores pessoais de entao, o resultado era um f Oil I I \ \ \. I II :-lf ¦

Iso: 

abandono da aventura emcinco ou dezminutos e uma J j / if \ \ J!/* \/y [/ iflfB• mistura de ojeriza com respeito sagrado por aquelas caixas de "7 
J J- U k A V_  \ ty. 

-«
.. segredos. Poucos se arriscavam auma segunda tentativa soli- | / O I / A \ \ - » Vh ^ f

taria, e definiam-se assim dois grupos nos quais se dividiam as [ [ ^ ^. ®
pessoas de dez anos atras. ^

-1 Um desses grupos era formado por aqueles que se sentiam E-, ¦
rl i ultrajados pela sucessao de mensagens do tipo Bad Com- ¦ ?or da revolupao no uso de computadores pessoais. A sua DDC nftnljcfn f07 

dequalquer taxa?ao cfcira-
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^ mesmo faculdades inteiras para entenderem de computador. DOS, mesmo que nao lmediata. A Microsoft tambem , ,, , pela assinatura trimestral, com ¦,
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dor da revolução no uso de computadores pessoais. A sua
interface gráfica, tão mais intuitiva e fácil de ser compreendida,
tornava-o o computador para o resto de nós (era esse o slogan de
lançamento do Mac). Seu lançamento significou a morte anun-
ciada do DOS, mesmo que não imediata. A Microsoft também
deu seu golpe de mestre com o Windows, e fez bonito: afinal
era dada uma oportunidade à imensa quantidade de usuários
DOS que passaram a ter acesso a uma interface gráfica, que, se
não era nenhuma Brastemp, pelo menos os aproximava um
pouco mais da facilidade de uso que os Macmaníacos já
aprendiam a valorizar. Mais importante ainda, esses consumi-
dores não precisavam trocar de plataforma ou aprender um
novo sistema (ainda que esse sistema fosse bem mais fácil de
compreender).

A evolução continua. Vem aí o Chicago, a nova versão do
Windows que promete ser ainda mais parecida com o System 7,
o atual sistema do Mac. Dizem que até a latinha de lixo estará
no Chicago, bem como o conceito de pastas de arquivo e outras
cositas más. A Apple, por sua vez, não dormiu no ponto e vem
colhendo os frutos do lançamento do PowerMac e de seu
fantástico chip PowerPC 601 de arquitetura RISC, um verda-
deiro bebê que prometer ter vida longa e futuro brilhante pela
frente. Além disso, está no forno o System 7.5, cheio de
novidades e aperfeiçoamentos, com previsão de lançamento
para o final desse ano. Semana que vem tem mais.

de qualquer taxação, e sliarewa-
re. Neste caso são cobradas pe-
quenas taxas, que variam de RS
15 a RS 25. Para se associar ao
MacBBS o usuário para RS 30
pela assinatura trimestral, com
direito a 60 minutos de acesso
por dia. A assinatura semestral
custa RS 60 e dá direito a 90
minutos de acesso. Outro BBS
voltado a usuários de Macin-
tosh é o CapsLink, que nasceu
das conversas via micro dos
clientes da Caps, revenda Ap-
pie da capital paulista. O Caps-
Link tem ligação direta com o
AppleLink, que é o BBS da
Apple, e além do correio ele-
trônico disponibiliza para seus
assinantes conferências, supor-
te técnico de hardware e soft-
ware, discussão sobre progra-
mas, dicas e classificados. Para
sc associar ao CapsLink o usuário
paga RS 6,5 por mês com direito a
90 minutos de acesso por dia. Pa-
ra se associar: MacBBS — (011)
813-5053/813-5672; Capslink -
(011)240-8079.

STELA LACHTERMACHER

SÃO PAULO — Usuários de
Macintosh que se acharem des-
locados em meio á grande maio-
ria de PCs do mercado nacional
já podem buscar interlocutores
nos BBSs— Bulletin Board Sys-
tems voltados especialmente a
este equipamento. No mercado
paulista o pioneiro foi o
MacBBS, criado no início de
abril por dois usuários que já há
algum tempo vinham cultivando
a idéia de montar um BBS volta-
do à prestação de serviços. O
MacBBS reúne hoje 200 associa-
dos e tem recebido consultas até
de gente de outros estados.

O MacBBS conta com um
grande acervo de software. São
mais de 50 mil títulos oferecidos
nas modalidades freeware, livreRicardo Serpa

Superofertas IBM

para 
você fazer

a melhor

Feira Rio Negócios.

ACESSO DIRETO

À INFORMATIZAÇÃO

Aproveite. Os preços promocionais sao válidos apenas durante
a feira (23 a 27 de agosto). Você pode adquirir "seu 
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•186.SI.C2 50 25 Mllz . 4MB R AM . III) 85MB • DOS/^indows,
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• Bateria até 9 horas. • Garantia internacional de 1 ano.
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Escreva para a coluna
O Mundo das Ma;ds §||
e tire suas diividas
sobre Macintosh:
Av. Brasil, 500,6s andar, |§|
Sdo Crist6v8o, RJ.
CEP 20 949-900 |i|
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EDITOR D®^^
contabiJL*!
contrcK^JI
FICHÁRg^f'
GERAD Jüj "
EMISSK^Ll
comW^%r-
emis mz^K'/
ac\(f^r**

R$ 30

R$ 40
,3 (EM VÍDEO) R$ 40
1FECT (EM VÍDEO) R$ 40
IFORMÁTICA (EM VÍDEO)... RS 40

Tel.: 240-2593
Av. Graça Aranha, 206 -V andar-Centro-Telex: (21) 33930 A1A1 -Fax: (021) 240.4832 Estoque Gerencial, Nota Fiscal, Ge-

rente Financeiro, Livro Fiscal, Bancá-
rio, Emissão de Cheques, Cobrança.
A qualidade HJ funciona também em
conjunto. Tudo pra que você possa
integrar esses sistemas de acordo
com suas necessidades. Afinal, quem
dá conta do recado se garante.
Sozinho, ou bem acompanhado.

Na Bethasoft você encontra softwarss de
qualidade para manter suas contas em dia.Venha nos visitar! ADMINISTRAÇAO

DE IMÓVEIS
O FOLHA DE PAGAMENTO (c/ Vale Transporte)

CONTABILIDADE (c/ Correção Monetária
CONTROLE DE ESTOQUE (c/ Emissão de Pedidos)

Condomínios e Locações

DOS rÚNIX-REDE
Jíançame+Ua

IO INFORMÁTICA

Tel. 293.3181

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO.

À venda nas melhores lojas de Infor-
mática, livrarias e grandes magazines.

MAIS DE 100 SOFTWARES VENDIDOS POR
HORA. VENHA REVENDER ESSE SUCESSO.

Sistema para AUTOMACAO de
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
multiusuário, com todas as fun-
ções administrativas e financeiras
inerentes aos seus negócios.

SOFTWARE
Av. Paulista, 2.518 - Conj. 11 - SP
Tel.: (011)256-3033
R. da Candelária, 79 - Conj. 401 - RJ
Tel.: (021)233-2124

Só os preços porque
a qualidade é outro papo.Além dessas novidades, lemos CD's Educativos,coleção de Shareware e programas de aplicação.Breve vendas via lelemarkeling.

Praia de Botafoi

TRILHA Informática Ltda.
^r—j=-- Av Pies. Vargas, 309 - Grps. 2.203/2.204

/ l Tels: (021) 233-4486I263-6850I516-2252
jj=? Fax-(021) 233-1407go, 210 Solo 201 - Tels.: (021) 551-0949 - 552-1871 - Fax: (021) 551-4143

qVj^ é o sistema de proteção mais seguro, confiável,

flexível, compatível, comercializável e de fácil

utilização disponível no mercado.

Veja o$ Fatos:

ô 100% transparente para a impressora

® Protege seu aplicativo contra disassembly e debug

& Criptografia de dados operando em blocos de 64 bits

® A versão rede (.Net Hardlock) controla, também,

o número de execuções simultâneas do seu aplicativo

SPara DOS, Windows, Windows NT, OS/2, Unix,
Xenix Single l'ser, Network, Aplicações
em CD-ROM e outros

U2 de RS 1j>

Sistemas Eletronicos Ltda.
Tel.: (021) 257-0314 - (021) 236-2798

FAX: (021) 235-6808-BBS: (021) 256.5388

BSBsag

b
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PEmSSSiSI r~ OUOP^

j 
pgra^.i 1

L\\ifc^ 1 \ I*INTROOUQAO#MS-DOS6.2 • WRDSTAR6.0• LOTUS1-2-3• DBASE) 'i"^C'd /< H
Fll1. 

i i\l «WINDOWS 3.1«WORD FOR WINDOWS»EXCEL FOR WINDOWS, j A .dBASEm .WorfibrWMov* |«£*STB)
L. \ it/ 

'fiffl 
\ APOSTILASINCLUSAS NA MENSALIDADE « 

J 
"C^per •Excel I SVGA - Color 

IS
§i 9 \ \2a,4'e6aFEIRA-MENSAUDADE R$39,00 (DURAQA007MESES) 222T :'l

L 5KKSI S$K 1SK5&S1IK J 
:SSS- pi

SI P 
SABADO- MENSALIDADE R$32,00 (DURACAOjOMESES)_^ .MATRfCULASABERTAS- 

PRECOSPROMOCIONAISH! %

A AA A m. A U A * jttfi
pi A A A A ^ AAA AAA AAA I M6ienRuaDiasdaCniz,188S/L(M6iefOfrShoping)-Tel.:594-7522e 594-2252 I
Pl VMadureira: Rua Dagmarda Fonseca, 16 (ao lado do Cine Madureira) -Tel.: 450-1998 fe?

Ai>«y* rm 10 horw! 
JvA^^Avf Qfi|m(^?iNroRMA^cA • ' 

EmM^SE SalSE 1 
. 

j 
"' " '" '"'^" fel

dos w.NOO^TI,00#<SS£W io 1™ * j\mmM te
|S .WINDOWS 

^>VVN 
PAGEMAKER i.O . 3D STUDIO sio INFDRMAT1CA I

iff .EXCEL -turmesreduridas Bfi *4( AflllAAi)^ *a*S!&*0 
AUTOCAD R.12 (b&sico • ovan9ado) I fCursosparaJovens• adultos: I I CURS0S 100% PRATIC0S few

5».$ turmas redundas WM|| I Computet^486Gdorido. nm I : introdlkjaoainformatica, b v
Ml .WORD 

-umpor micro ¦ Treinomento special p/emp«*sa. Tot^?. MSDOS, LOTUS 123, WINDOWS, ;
-J (far windows) -aulas 100 % prsticas 4,0 fflMQ(XOMai*^dii^«c^,«t I WORD FOR windows j&|$

b'IWIidd. < onowefo-P^Brt^^-^-c I • Word far Windows • Excel I ||| 275-9147 &!£
If imiF^TPOP   

SSSUnma ¦RffiRBBBBBBHHI I l1""1"1****01' P/ EwprettlS I ; Av.N.s.deCopacabana. .95/ 40, \>#

iss«a?s. 221-8500 5H' il HB«| hi"tvmmi"iriiTrti 1?;j&. RaadaAs>«DbWt,4i/u* MBBMBBUliCTBBBl IIHBR|iBKR!C9B|^BCVKR(!RRVV(n ¦|!fV!f!|!!MB^ETiTM7TRS m

me/Mtnim 
M— CONSERTAMOSlI h A ¦—^^^^1 1 ^

:>~s : TECN1CA amm ASS)MCIABBBB !JIIRJl2iI,UTEIipAo 
6

; 

"SSw&o; 

i (micros-impressoras-fax) TECNICA BKBH (
: tAi^ga.'ga&f1' > 

273-6497 —JsiS-BBBi FIQUE COM OS DOIS. ¦

P^l Tel.: 264-5304 „ 1 --ljt.rir, i MicrocomDutsdorK
Em - ___ 

T,l./Fa-,:567-4456 - DflPCHO laromM (Oj . 
" 

m^All |B
H iiillimilii;. :FUi—— S— • ImpressorasMatnaaisar uUDSM P

 8 T e Laser •TerminaiaUQIVI g

ES2SyFM4®? «Drives, Alinhamento > ASSISTENCIA TECNICA 1

II mamma 'SSSSST'""^  Eletronico • Monitores'^l^f^ >SUP0RTEltCNIC0 B

|| liMl gSfiPi 
•rSSSfSKr'—» • toontaMiamenio de ob^s ? C0NSULT0RIA EM INFORMATICA §

B3 apa! 
:ssasassfsrjak io»ittc/fl8S8 iEH ' MAO M OBM BSPCOAUZMM \lfWAYTEC Informdtico Ltdo. #§Jp/yfc/ II Oi J| pi J| |p

li ;: apple shops ESUBSaj mabjo-8 afc i:jin,n.iimf,f,w.«mnu«rfjiu>,grn U yMjil ynd 1
K:U!V( .Rua VUcoodedeP*a)d82/507 I I l"~I Av- 590 •Sala 1-3'8 ^¦¦¦VBBWMI'iMPVflliHWVliMiPVl |HWlV H HW 1VV^ .Ipanema - RiodeJaneiro UJt 1 tW IS| I Contra¦ rj.CEP:20074-900 St'^*

,rei:Ua ^ Tel.: (021) 263-2311 ^

I 
CASTE MENOS EM INFORMATICA. 

|; 1

! 
eOMPRE NA CaENCBA MODERNA

COMPUTACAO. |

\ HiPW}|i OABINSTE MXVIDIOCOMPO formuUmo formuiamo 
jmmjiMw MULTIMIDMi JSSS2 NO BREAK ||i

¦k KSS*«~ MINI-TORRE U»5.l, CONTINIIO CONTINUO •fSgft** SS=S!SS5., S® »»»« 
"d "va Hi

SONY ~llK° BOBINAP/FAX IXPRI$$ «;»¦».—.».« 
«W» (»>¦¦ «».» p!

aJ/^HDRSia'so RimaS R$"#2°0 "B^IT.O"™" fmritoS IMPSSSIk P/PC R$ "9,00 DE DRIVE 31/2 GERATR0N 1000 1 KVA v
1/2 

HD R> 13,50 R$ 78,OO 5 ,20 R$ 18,80 R$ 32,60 R$ 18,50 W*os VAKIIMMS M imt CMOM R$13r70 C/2BAT. AUT0M0T(VAS R$479,00

ii MESAS P/CPD ESTABIUZADORES ARQUIVO P/ DISQUETES DRIVES CARTUCHO lan?amento fun pack
mm P/MICIO R$ 36,5 0 AMBAR IMMM*eo 3 1/2 (1,44 MB) R$ 70,00 DE TINT l"^N<" ¦'•
Rfij P/IH«I5S0MR$ 36,50 0,8 KVA RS 31,70 3 1/2 P/ 40 UNID. R$ 8,80 5 1/4(1'2MB> RS 82'00 mwM|MM|MI(M4l,M deW ISpcr M15.00 §M
Hi »/«lW/l*N,W|R$ 41,93 1,0 KVA R$ 34,00 3 1/2 P/80 UNID. RS 11,40 JOYSTICK P/PC MiiuirWO.JIHiAjCeicI«) «»,00 PROMO?AO ;>'•>
m { 7 ktvr rcs'a. 1

K| .Mouse Pad 3.00 idem com aparador 20.80 B
Wm -Retii Mx so 2.20 DISOXJETES NASHXJATEC m
fUl ;Re(il Mx 100 2.50 Porta Disquete 3 1/2 p/10 Omega 4.17 

5 1/4 HI^_Z..5^55 B

mi ^'ebra 
Co1 

2 
50 Porta Disquete 5 1/4 p/10 3.00 ESTABILIZADORES * Mesa Micro  32.00

Mm M,ni aspirador de po 13.00 0.8KVA 29,00 * Mesa Rack 33 50
i| 

'Bobinap/fax 
210X30 e 216X30 4.30 Disquete Verbatin 5 1/4 DD c/porta disq. 7.00 l.OKVA 32,20 * Etiq. 26x15 V.V.VConauitc p

mm JCitp/ limpeza 3 1/2 4 00 E MAIS Jll 1.2KVA Biv . 39,25 * Bobina Fax  3,00 |ti
mk Kitferramentas p/13 pecas 25.00 Disquetes Avulsos <^Lfc/*K uiMfc No-Breack 500/1000 * Grps - Fgts - Lab 02 ||

Suportep/lmprwsoraO^a 11.70 Form- cont- Pct- c/ 100 fls 
8Q Cnl 1v 21,00 

| Arquivos Acrilico |

¦^^252235I^^^^^2LEtiL5—/ Fitas fprjcA/rV/fr/D Epson * Citizen * Rima * Panasonic etc...

KJ RCEITAM0S CABTAB 01 CIEDIT0 VISA t "F 
1>T1TT7iT> dvformAtica I

K| Av.Marechal Floriano, 167A - Rio d» Janairo, RJ M^MhJDXiJL# J*. R. Barata RiMn, 391/2M

I Tel 237-0138 Telefax.: 237-6795 1
R-;| M»i*Al^iaiMiBaM^EiaAlA^MLJatA PRECOS A VISTA ATE O FIM DO ESTOOUE ^

W?ti

CURSOS DE INFORMÁTICA
PACOTE COMPOSTO POR 8 CURSOS

AV. TREZE DE MAIO, 47 SALA 1609 - LARGO DA CARIOCA

( Próximo ao metrô da Carioca) APRENDA COM QUEM SABE

COMPUTAÇAO GRAFICA

DESK,
GRAPHIC 237-5220

Barata Ribeiro, 370-T piso 236-2788/235-4486
Rua Visconde de Pirajá, 550 1005
Ipanema - ^ 294-8658

• " MANUTENÇAO E mi

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

orçamento
Rua da Quitanda, 65-3* andar * Centro - R]

íí(021)224-1 368 • 221-9135

CIÊNCIA MODERNA
COMPUTAÇÃO

LIVROS COM
DESCONTO
DE 20%

Tel. (021)263-9590 
- Fax (021)263-8840

«lÕRNÁL UO BRASIL - 23 DE AGOSTO DE I994 INFORMÁTICA;

Illlljlll
mÈÊÊÈÈÈÈÈ
liilllii
!SÜ»

:

ai Digitação ¦ AutoCad
¦MS-DOS ¦Wndows

dBASE ¦ Word for Windows
¦Clipper ¦

Lotus 123 ¦ PageMaker
¦Wordstar ¦CorelDraw
¦Carta Certa ¦ Datilografia Manual/Elétríca/Eletrônica

* MATRÍCULAS ABERTAS - PREÇOS PROMOCIONAIS!!!

• INTRODUÇÃO • MS-DOS 6.2 • WORDSTAR 6.0 • LOTUS 1-2-3 • DBASE
• WINDOWS 3.1 • WORD FOR WINDOWS • EXGEL FOR WINDOWS. ,

APOSTILAS INCLUSAS NA MENSALIDADE

, 2a,4Je6aFEIRA - MENSALIDADE RS 39,00 (DURAÇÃO 07 MESES)
3se 5a FEIRA - MENSALIDADE RS 32,00 {DURAÇÃO 09 MESES)
SÁBADO- MENSALIDADE RS 32,00 (DURAÇÃ010 MESES)

COMPUTADORES
386 - 486

SVGA • Color

Tijuca: Rua Soares da Costa, 25 S/L (ao lado do Shoping 45) - Tel.: 254-7595
Móier Rua Dias da Ciuz, 188 S/L (Méier Off Shoping) - Tel.: 594-7522e 594-2252
Madureira; Rua Dagmarda Fonseca, 16 (ao lado do Cine Madureira) -Tel.: 450-1998

(Introdução Amicro-informAtica
+ DOS

kprmó» m 10horta!
• DOS
?WINDOWS
•EXCEL

•WORD
(for Windows)

AGORj\ |
Serviços de Informática i

Prepare-se para o mercado de trabalho s
CURSOS 100% PRÁTICOS )
INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA,

MSDOS, LOTUS 123, WINDOWS, ü
WORD FOR WINDOWS

275-9147
Av. N.S. de Copacabana, 195/ 401

CURSOS 100% PRÁTICOS
WINDOWS 3.1 . CORELDRAW 4.0
PAGEMAKER 5.0 • 3D STUDIO 3.0
AUTOCAD R.12 (b&tico • avançado)

Computador** 486 Colorido*
Treinamento Mpecialp/ empresas

SBMÇ0S CAfr rldagen, doenhos, sc«mer, ele
HXÍÜRAÇto- ftej^ai gráficos, fattMb, anúncios, sk.

íÍPqWERPfllHT'4.0

Cursos para Jovens • adultos:
•introdução/MS-DOS

• Windows
• Word for Windows • Excel

TUrmas Especiais p/ Empresas

turmas redundas
um por micro
aulas 100 Z práticas

Aywrihe Cwüfcefc

221-8500

WmmmêÊmm,

ENTRE MANUTENÇAO E

ASSISTÊNCIA TÉCNICA,

FIQUE COM OS DOIS.

MICROS
MONITORES
IMPRESSORAS
ATENDIMENTO AVULSO ECONTRATO DE MANUTENÇÃO

/Vllâtoi i Av- 28 de Setembro, 210
«íniill Li"13"Vila ,sabel

Tel.: 264-5304
Tel./Fax: 567-4456 Microcomputadores

t Impressoras Matriciaiçj^^,

eLaser •Tcrminais^g^j'

Drives, Alinhamento

Eletrônico • Monitores
Recondicionamento de cabeças

AUTORIZADA urTOA.... /
mmm METR0-MAC/i

*I/WAYTEC Informático Ltda.#J

AUTORIZADA

PROBLEMAS? > ASSISTÊNCIA TÉCNICA

? SUPORTE TÉCNICO

? CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
£ PREVENTIVA.
MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS
MATRICIAIS E LASER.
CONTRATOS COM COBERTURA TOTAL.
ATENDIMENTO RÁPIDO COM GARANTIA.

Av. Pros. Vargas, 590 • Sala 1.318 c»J
Contro • RJ. CEP: 20074-900

, Tel.; (021) 263-2311
Rua Vbconde de ftap 82 / 507
.Ipanema - Rio de Janeiro
TEL: 287-0810/FAX 287-0993

TECLADO 9/ PC
AT 101 TECLAS(IMPORTADO)
n$ao.5o

ADAPTADOIP/INSTAIACÂ0
DE 0RIVE 3 1/2
I$1J,70

üjHf!'»» MULTIMÍDIA:IMPRESSORA • J0BB kit sound vision 16 goloP< 198/00 (C0NrtM:D*M JONVDOUllJ/HIADfONI/nr.jiu.KMa iu»«ii/ma«soM/
MOUSE P/PC ^709,00IMPORTADO * #WV'WW
R$ 18,50 TIM0S VAKIIMMt M SOfT CN0M

GERATR0N 500 0,5 KVA
C/1 BAT. AUTOMOTIVA «$ 345,00
GERATR0N 1000 1 KVA
C/1 BAT. AUTOMOTIVAS «479,00

LANÇAMINTO FUN PACK"GAMES 0NLY" 10 Super jogot(5 discos de 1,2 MB )
de R$ 16 por R$ 15/00
PROMOÇÃO
FUN PACK Vol.1 a 5
A ($15 por K$ 12,00

MiKJiT}COÍMi}M)HinOR$ 41,00
M1UirS00'.SIft»AiC01CI R$ 46,00
iiiiiNiroMino ¦$ u,oolifllCOlOI «$ 19,00IMPORTADO

R$ 25,00

ÜMouse Pad 
•Refil Mx 80
•Refil Mx 100
'.Elebra Col 
Mini aspirador de pó'Bobina 

p/ fax 210X30 e 216X30

;Kit p/ limpeza 3 1/2 
Kit ferramentas p/13 peças 
<5uporte p/ Impressora Òmega

Idem com aparador 20.80

Porta Disquete 3 1/2 p/10 Òmega 4.17
a

Porta Disquete 5 1/4 p/10 3.00

Disquete Verbatin 5 1/4 DD c/porta disq. 7.00

ESTABILIZADORES * Mesa Micro  32.00
¦¦TVB 0.8KVA 29,00 * Mesa Raclc  33.50

^^2 l.OKVA 32,20 * Etiq. 26x15 Consulte
1,2KVA Biv . 39,25 * Bobina Fax  3,00LINE Ko-Breack 500/1000 * Grps - Fgts - Lab 02

Epson * Citizen * Rima * Panasonic etc

T TT* ^TTHT1 T> INFORMÁTICA
IjJLIjrlüiJK. R.BarataRiMre,391/2M

237-0138 Telefax.: 237-6795
PREÇOS À VISTA ATÉ O FIM DO ESTOQUE ^

ACEITAMOS CABTA0 01 CIÉOITO VISA
Av.Marechal Floriano, 1 67A - Rio da Jana

B

RE

1
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IN 'ORMATICA ^^ 

^^ 
^

I 
L* ^^^Fax^M^em 

-|||C?ado (Mini) j 

^
I 

' 
HPMftliBiliM i" 1 ^&em6riaRa^HOI7aAM|.BIOS. 

<*» Video. B

1 ¦turnuim^^MrlrMFl isssastes® It I irsm^n ^OTarafflsa^'i &flJ miJ$ Mo»t§ mo urn I svoa fyncMttftBf 3. ¦$ 430, °qB \ YN W f \ Trident & windows Accelerated, LX 300-ColOf ¦ R$ 319,( NEW) GqIqSo dQ ImogGns Tv-V*
<& a !¦ ¦ I «"52«^ sJSffi^maXSA^StSrm\ TomSsoT ai I < \ Ua V# I t«^ capacity • Impressora HP560 6 - R$ 960, ©transformer k v:f

iilllvnranEi raeEi ii£_: « ». U8| 1 M 11 v^\ Piaca super iDEc/4sardas. • Mouse Microsoft PS I seu monitor em TV, M* tt ¦ ££•*££* I ideiocalbus t$ 40, : j| q I M/HndO^^x \ Monitor SVGA Color 14 * PHiif/ilnivumf CH1A AOl / MCUA "Attc*ocoMfuiADo«s at4#6comiotvi» i voa\«i- i *165. | teclado t$ 29, I 9»• I II rQUQ^5ri^rtnstOS) j (1024 x 768), Gablnete Digital + Mouse _ tOUTQininOni CUlO " Rv »*3,( NfcW/^^#* 'X!». "Sil. 1 V?

j.soujiOBL•t/sxMC^ttfusKjeoncs I mtt  "'I'"'lii %
¦ jkMH tL'Jrrn™ H .*ffuuuw&A * • scanner de mesa e de mAo | coior E p/e) ¦ I .fiBHHBffiH) Floppy Drives Epson. Placa de Videoc/IMg \ffyflfinCl-l ki«5y

>4 I J9PI ; <nJTct0 „ rw,: | SSm.bi* ¦ 'I Trident & windows Accelerated. Teclado Capacltlvo. WWei 14^

Rua da Passagem, 142 Botafogo-Rio do Janeiro V 
jg

1 If «¦! I &?£} Utad0fEle^ Tel.: (021) 295-3444/Fax: (021).S41-0946 . \ 
||

fBMMMAlCA IP

COMPUTAPOMS C'SC motib^wEw^!^^ (fsMicrosJSe/^s^SiOTN^ ||
V"i EiS£2i3 pIpKit^» l3B6 aK'40l386'PK 4Pl4tt 0X^Ml4fl6 l>X programas r* prooramas R( | • llTipreSSOraS Hr/tTjUN Bp. v
|p ^Tl Bfid^M«g^^aLL^g^>ZS££^^giJfeg^afiaa^^ ^ ^atmatmna *.& >mum *.& • Moniioies PlffliJP&VGARX^BWHW^
w*I >Emissao<feM!u/os i9>contaMWarfeMuiKmpiBsa-*® $ Proietos. cabeamentos e lllfllWMlIftHI
V"i!M °'-''-'v>^b*"*'r*''llli5)®g Tl©a)^ iiCs^//g >TabefadePrefos JS» >ContasaPqgareRecefter 19 inctalaranHprpripInral WREIRwVf H .'iB dos, todos os micros possuEM-. > tele Transporte S9 >Co/ifrafe((efetogue 19 -c tJl ^Wpa'l'frM

——————I nocton, 2 FDD SAMSUNG (l .2 e 1.44 MB) >BmOa<to$|jM) 19 >Mministiactode IniMs 49 V\* JUpnmeniOS fej;
..J hd 170 MB quantum >&nlss4)(teCteiues 30 >Fomecedores i9 g S "1 5. . 5'-U'
feSS _ - monitor SAMSUNG SyncMASTER ^ gyifrSTFWWSIffWBftlfWnXTfUlftfTfmTntM
-4'4.j ¦ r- AX I II n A IV/I CMTriC ) piacade video trindentimb iihciimms ihmnm:

I EQUIPAIVI tN I Uo 1 Cs&s GABSN^^a HLSu'S 
MM M7 ^LMI.IIIII.II.JJUI.IILII.I.IIJ!.|I|.III-U,..I>i fk!•¦ i/Fi _ _ _  s « £ MBB Jft . , • -..•... laMESESDEGARANIIA- ': ¦' * Wllwini ¦Wb¥¥iI ¦ ^. ¦.¦..¦>,V

if I DE NFORMATICA | 

"way=^p
'" H EPSON FX 1170  600,00 DESKJET 520 mono  500,00 " |"~ |~! /V .-.¦CTi'ini H EPSON IQ 1070  600,00 DESKJET 560 color B95.00 /I m. WA||llflin]|ST]!vW. <S1  -'¦ £•'•.",•

WiA _ — - _ ._. ^ B JK ¦ .EPSON LX 300  300.00 0ESICEJET1200 color 3.280,00 I X-^^. MT t11 Ct'H HI [¦ S <&\ wmmmmmm I >:''&v*' IV I III | f 1 U | #\ ¦ EPSON LQ 570  420.00 LASER JET IV ML  1.630,00 /AMOSDf\ I' • ¦•' "J.5.1 5b'.'i I ,1 J |\| 3 II I U nlM ¦ EPSON LX 810   300.00 IASEKJETIVP 1.596,00 t ^ j S fflgSfifchj W I w w fc- ¦ ¦+* ¦ ¦ ¦ " H ^MSUNG 60 colunoi  230,00 LASER JET IV MP  2.285,00 y T111III»] r^>\»] f H ^ *>l*i VAKAN'7 i f . = ®|5!
^v:;T ¦  __Ss __ _ _ _ _ m _¦ ¦ SAMSUNG 132 coluooi 3B0.00 3 ono« d« a°"""l° /j^M^^MiaHUllllllMUHIIH ¦ ,t« fa

C TD CI M A IWI F |\| T I dmrsos  />0 *f/W Pols agora temos fcifeg E'v
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DRIVE SAMSUNG U4 MB  60,00 W-MODW 2400/9600  59,00 |fN*

H I PHMP/FAY* /091 \ ?8fi-7tQ7 ^«iS1.£.S.SSK^v-. ti,.,; j $
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COMPüT^DllS

CONFIGURf-St COM O FUTURO!

Uma Grande Solução
Vale "OURO"L)l ACORUO COM O PIDIDO,»»tn INCLUSO

Manutenção em qualquer equipamento ou sistema

SPj^O Que você acha^

W^das impressoras Epson?

!\\\ N' NSV,^\A \NW\SV

Shareware 

^ 
t

& Public* Domain Sofíwíire

JAMES, ÃPPilCÂTÍONS, CUP-ART

MULTIMEDIA, ANIMAII0NS

I.iguc já: (011) 263-1522

DIVERS

MEIER COPACABANA BARRA' CENTRO

241-0646 265-2948 325-6204 R:1510 224-1505

JORNAL DO BRASIL - 23 DE AGOSTQ,pE,l^M
INFORMÁTICA

WO aLW - OO WlZ/ lAfiAMfiMC2 HB + HO 21»+8VGAÜOHOV "»»«¦ .
.t configuração básica A MM0NKn\

^R$ 
800, Vt-1

™ MONITORES jSVOA Monocromático ^..M 140, 2
SVOA COÜD* [ .39 J .... M ÍSO, i 02
svca fyndutaftw 3...M 4», i g si % diversos i 35ID «» U. i MUIID E IOCAL BUS M «O, : (nTECUOO R$ 29, ! O £DBVE 1.2 M *•. TiDMVE 1.44 R$ 19, ,SOWNfTI  R| é9, ¦ 33FAXMODEM RS Tf, 2 QFAX MODEM 14.400 Rf 1*5. SJTVGA 256 Rf 40, % gVGA 512 Rf 57, 15VGA » MB  Rf 1S. £ i: VGA iOCAl BUS Rf 125, « 3MOUSE M »». 9 o¦ SCANNEÜ GENIUS If 1*0. [f í: SCANMER COtOR M MO. : Stt•: CO M M. £

'ÜOÜEEWMNOVE:FAX MODEM US ROBOTICS 14.400SCANNER DE MESA E DE MAO (COLOR E P/S)
TODAS AS MARCAS E MODELOS. ENTREGAMOS
EM ATÉ 72 h. ACEITAMOS ENCOMENDAS.

Ifc. EQIffMMEMTOS COM QMAHTIk

I SMMMNO

A MB Memória Ram, HD170. AMi-BIOS,
Co-Processador Arltimôtico,
Floppy Drlves Epton, Placa de Vídeo c/1 Mg

Trldent & wlndows Accelerated,
Teclado Capacltivo,
Placa Super IDE c/4 saldas,
Monitor SVGA Color 14*
(1024 x 768), Gabinete Digital + Mouse +
Estabilizador Eletrônico.CQuaS^g

IMj»tCTOCOgmADO«B 

Af 486 COM i Pt VI» I VOAVU ¦ t M 65. |
KONSULTI OUTRAS CONFIOURAÇÕ1SI
B| r- IMPRESSORAS -i
R| ® B>30N \ intfftlft» Mm i «810 AP 2000 «$ J«, gí^f. jMWWj
KI $S&f»isTS J^ iV MIALX300 ^1»: I tQ 570 4 /Af 5000 + Rf 410, { >v Mie1% IQ 1070. Rf 420,: / Q6), 1
||^^nj7^;=^..Rf 410,i L^Z/ir

í ; MULTIMÍDIA
¦C S40 : i * CO ROM • DoubJe Spetd

::¦« «oü ! ÍWIÍSUMI) » 2M,
..Rf 1.040.; : • SOUND BIASTER: (16 BII5) M 210,í • KIT MULTIMÍDIA.. Rf R50,1 í D/SCOVfRY 16 .. R$ SS0,

c^S''
DESK JET 570....DêSKjersooc.DESK JET 560 C.8STARmar colorSJU4...„

4 MB Memória Ram HD260, AMI-BIOS,
Co-Processador Arltlmétlco,
Floppy Drlves Epion. Placa de Vídeo c/lMg

Trldent & wlndows Accelerated, Teclado Capacltivo,
Placa Super IDE c/4 saldas,
Monitor SVGA Color 14"
(1024 x 768), Gabinete Digital + Mouse +
Estabilizador Eletrônico.

Vartelatci

Rua da Passagem, 142 Botafogo - Rio de Janeiro
Tel.: (021) 295-3444 / Fax: (021) 541-0948 .

RUA TIOFILO OTONI, 112*andar - CentroTtL: t

mmmmmmmmmmmM MtfWM—T

m&m
mmM:••.'•„• ."AB*1 .* .' •'•1 V COMPUTADORES EM REAIS D8 SYSIEM'8 Programas Inteligente»^*^

PROGRAMAS R$ PROGRAMAS R«
Caíaslro de Clientes 1.9 > Mala Direta 20

>Emissão (feBíluíos 29 >MabilidBdeMtilHmpres3 445
Tabela de Preços 29 > Contas a Pagar e Receber 19
Vale Transporte 29 > Controle de Estoque 29

>6ancoDa(íos(Agemía)29 >Administração de Imiteis -#9
Emissão de Cheques 39 > fornecedores 19
¦¦I Cadas (ramos Talafoms:
IHH Revendas ââi 1111 Ali IMI

38* SX 40 386 PX 40 4B6 OX 80 486 PX 66 • Monitores PHlLLIPS/VGARTi
e Projetos, cabeamentos e I
instalação de rede local "

^^E^=«=sssi=a=sB
DOS, TODOS OS MICROS POSSUEM:NORTON, 2 FDD SAMSUNO (1.2 E 1 .<4 MB)WINDOWS. HD 170 M8 QUANTUM

MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 3
/W^^SS»5 / PLACA DE VlDEO TR1NDENT 1 MB

( !W«í/ GABINETE MIN1-TORRE, TECLADO,V ai2t^ MOUSE, jOGO DE CAPAS
^^^^^^^:gsl8'MES£S-P£ O^ANTt^f

IMPRESSORAS
EQUIPAMENTOS

DE INFORMÁTICA

CONSULTORIA

E TREINAMENTO

MATRICIAISEPSON FX 1170EPSON IQ 1070...........
EPSON IX 300 EPSON IQ 570 EPSON IX 810
SWtóUNG 60 colunol..
SAMSUNG 132 colunot

600,00 DESKJET 520 mono  500,00
600,00 DESKJET 560coloi B95.00
300.00 0ESKEJE7 1200 color  2.280,00
420,00 LASERJET IV Ml  1.630,00
300,00 LASER JET IV P  1.596,00
230,00 LASER JET (V MP  2.285,00
380,00 3 onoe do gorontlo

ANOS DE
GARANTIA

DIVERSOS Pois. agora tomos
computadores Epson.

^86SX 25 • 486 DX 33
486 DX2-50 • 486 DX2-66

CQli SU LTÊ440S

DRJVESAMSUNG 1.2MB  70,00 FlACASOUNDbbittrPRO ... 132,00
DRJVE SAMSUNG 1.44 MB  60,00 FAX-MODEM 2400/9600  59,00
PIACA TRJDENTI Ml  90,00 MOUSE 3 Mm 15,00
FAX MULTI-MlPIA
TOSHIBA 5400  600,00 HT di»cov«fy CO 16 Bifi  560,00
PANASONIC ttf 130  610,00 WT «Jutainm.nl CD 16 íiTl.. 695,00
SW5UNO FXjOS  480,00 HT «dutoinm.nl CD 8 Bifi .... 5BI .00FONE/FAX: (021)286-7197

h(BOTAFOGO)_

Q2S R i Tel.: (0243) 22-5535
RUA SÃO SEBASTIÃO, 105/1004 • CENTRO • BARRA MANSA • RJ

Vídeo-Aulas I

Informática

Aprenda sem sair de casa

DOS 6 Windows 3.1 Word 61

Access Excel 4 Visual Basic

Page Maker Corel Draw 3P Studio

SOLUÇÃO EM

DIGITALIZAÇÃO
DE ARQUIVOS

?
GRANDES QUANTIDADES
FORMATOS A4 A AO
ALTA VELOCIDADE

?
GERENCIAMENTO

A PESQUISA
DE DADOS

GRAVAÇÃO EM

Representante de revendas

Rio de Janeiro

Fone: (021) 342-5748

LPC Arquitetura Ltda,
Divisão Computação Gráfica

(021)205-7322

CD LOCADORA

Mais de 400 títulos na rede

Entregamos na região

próximo ao metrô

Prazos de locação 48/72 h.

CD VENDAS

MegaRace R$44

Rebel Assault R$ 65

Mad Dog II R$ 70

Mad Dog Mcree R$ 39

m
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J MjlilCH uV.WM.H'IJ.VfcMM Classificados J *5 Terminals Assincronos para Sistemas I ? wwimiOflES 
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Pi VERSOS TCOMPUTADORES i< ',;fl

8$ feflUl^l  2 400hDs MNP 4-5 V.42bis Operacionaismultiusuarios, tais como: funcionambmto: y[ svgamono » up, g^infth r$ 70, )RA ny an WM&
ii £ ueieora -Unix fcHTOti , ??£££? l39' V.™ ^-DEDRIVE »«"«c Ill

Disque - 
Xenix s:-^ M

EMPOKTUGUtS 2.400bps MNP4-5 V.42bis  J,1." IMIIl 1X300 ¦< 1W. SOWNFB 7SftT »I1B. "t W» 947, |*Sji2
$2 I Portion ¦EEHiammm (f\91 —y irruos ¦< m\ \ apsqqq »< wl kit multimedia »t«o. 4.86 DX 33
II i Vtk&Wm mnMnftmmM \U6L)  Mumps, etc. J W! ¦ \ Q < SOtINO BISTER Rt 250, I 4 MB + HD 170 + DRIVE ^ + »l'¦'¦li ™ IICTMI nt Arrutft SISAACIM SISCOMVC I SUHHMENTOS MOUSE B$ »«, I MONITOR SVGA COLOR*
¦ HvENDAS/INSTAlACJlO/ASSISTttlUArtCNICA PftQ QQOO Jf99HBS9^HP IMFOTIMF "¦CTOCO^ITOPCMgl rOCTCK g| 1*. ^BNCTE 

* IKWTO-IDC UfgS

i i®n«»i»»2,.22®-,9M 589-9922 ma flSmASmS lINFOTIMEl „, Hr$ i.sos. $£1 |®n®yiu(» '262-3771 far(021)233-1407 Rua Dr. Satamini 71 - 201 • TUUCA • TbIs.: 264-8239/ 567-1068 S$8m
I mi :— ' - ,..i  
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¦ r Jhl''.;¦/$ AT486DX2-66, INTEL VLB- MICRO 386 SX SAMSUNG DRIVE 1.2 - USS 52. Drive 1.44 NO BREAK 1.2 - R$ 360.00 DIGITAQAO - Aproveitel Quo- CONFIGURApAO/ INSTA- DIGITAQAO e EDITORAQAO ENLOUQUECIDO C/SEU SETEC 2000 INFORMATICA',Vrfc ** . 4 MB, drive 1.2, teclado, gabi- — 25 MHZ, 4MB, 42MB win- USS 47, CD Rom Panasonic ori- com 2 baterias seladas. Informa- lidade. Textosem geral. Currfcu- LA<?A0-Softwares. Fax-Mo- - Currlculos. monografias, ma- Mimn? M2a oo nMn LTDA • Manutencfio em micro- ' '
•! » I rfVVnni it JlfiATPQ dim note, mini-torro. RS 1.100.00. Chester. 2 drives, monitor CGA ginal da Sound Blaster dupla cdes 269-3127. tos para o mesmo dia/ 24 h. dem, Places em geral, Scanner, nuais, folhetos, faixus, mala di- iviiunur - raao se preo- c0mDU.fldOfO8 imnre&sorAs em * ". ^ VUiii|JUuClUUlC0 lllv jgQla jjSca|( garantia. Outras mono flmbar. R8850.00. Perfeito velocidade US$ 255.511-1784 Mala direta. Desenvolvimento CD-ROM, Placos de som, Win- reta, sistemas em geral. Impres- Clipe. Instalamos SOUS nnrnl No Brnnk EntfthilijiiHor ^> ,v«'ifyf. ———————— cnnfiguracdes. T: 287-4325/ estado. Tel. 551 -2637.  DRIVES R$ 104 - Fax Moden NOTEBOOKS —Compaq con- de Sistemas. Conwiltoria. Aulas Chester. Driver's e outros. TELE- sfio matrlclal mono ou color, aplicativos, otimlzo SOU Cont'rotos de manutenpfto e,u ri 386 DX-40 128 CACHE - HD- 385-6635  MICROCOMPUTADOR 488 R$ 54, tedado R8 22, IDE Plus tura aero, Presario, precos pro- particulares. NetService Tel. pax. Z56-6501.  Jato de tinta mono. Carlos Tel. m|cro /UVindows OS/2 tamMm chamada avulsa. Tel. W>?%'<?¦

270, 1.2 e 1.44, SVGA. 4 MG AT 486 - DX 266 INTEL, 4 me- DX2-66 - 4MB. placa VGA. dri- R$ 17, Trident R8 70, Mouse R$ moclonais, garantia 3 anos, nota 253-735'  CURRlGULOS . Tbrm Mono- 240,0650-  aiitacvcp nnnciW 263-3584 U*SA&
memdria. Com garantia. USS gas, Winchester 540. drives 1.2. ve 1.2, 1.44. IDE. gabinete. te- 12. Mem6ria R$ 43. Tels. 577- Jscal. Revenda autorizada ALS. MACINTOSH AULA8 PAR- grafias, Orcamentos e Propostas DIGITAQAO e EDITORAQAO , Tii.a. .V.. SISTEMA PERSONALIZADO r:^ vY1.180. Grfitis mouso mais PAD. 1.44, SVGA color 0.28. garantia clado, R$ 982,15. Sem ICMS. 0229/ 546-1636 c6d. 5002733. Tel. 439-9152. TICULARES - Inicia^fto, Hy- de obras. Digitamos ou fazemos. - Contratos, livros, teses, traba- Memoria, WIN.INI, SYS- INFORMATIZADO - Labora- &V-J; J: 627-2181.  1 ano. RS 1.900,00. Tel. 242- Tel. 262-5570  ESTABILIZADORES • 0.8KVA MnTFnnnKft ninitai Mono Word, Filemeker. Pa- Tudo em Word ou Excel. Im- Ihos escolares, cardfipios. eti- TEM.INI, instalo kit Mul- t6rio e anfilises cilnicas, laudos,^';>J "388 8X - 25 MHZ, HD 82 MB. 4443.  MICROCOMPUTADOR PC/ R$ 26,99. 1.0KVA R$ 30,00. R8iQlOL«*mark IBMrnlof RS gem®ker\ _Po"ofmw' ™a\e. pressfio cotorida. Valter ou Ri- quetas, mala direta, banco de tJ otimlzo SOU mopas de trabalho, orgamentos.

Monitor CGA f6sforo verde. 1 AT-488 DX-2 66 - Micro venti- AT-386 - 33MHZ, 4MB Ram, 1.5KVA R$ 37,00. Consulte- 750^ Sub^ote AhimalR819K) cardoTal- 681-6751.  dados- ^^'^o com qua- elimino 0 dutecto tnbelas de preco, faturamento. fori
^¦4 ^/1B DE ram. RS 600.00. Tel. lador VLB, 4 MB, 2 drives, mini HD-80MB, Drives gabinete mi- nosl Eletrdnicos, bivolts, trans- temoe Desktoo Nobreaks Im- 5 £ tb?" CURRICULUNS - Digitacao e lldade-Te>- 274-0362 Sonia !5 » Programado Dataflex 2.3. Ou-

,;>J ^63-.7383. Felipe. Hor^rio co- torre, HD 210 Quantum. Moni- nitorre, teclado, video CGA am- formedores, capas p/ revenda. nressoras n fSc'al naramia Tels Greenville, TEL. |mpr0ssfio. Mala-direta. digita- DIGITACAO e EDITORACAO v^rU8' recuPerJ discos 6 tros, academlas. contabllidade. < ,c
IS  tor SVGA color, mouse, complo- bar. R6650,00. Semlnovo. Tel. Enlrenamos ABM 283;B313/ ^Tm7V237 69I ¦ — Q«o e e^ue«r«s.oque, conta- ApIna= R° Q.BO po, pSaln° H.D., (a nlvel de Softwa- Sand,o Tel. 236-49S7 SM&
^386 SX-40 HD-1701.2 E 1.44 Pr?|'™is iloral?Iiitl6 meses' 220-1172  PLACA 3MDX40 UBS 110 j™ u"ui!i08, ^ilidsde, comas a pagar o rece- Qualquer tipo e trabalho. Busco re), efetUO manutenpSo SISTEMAS INTEQRADOR RK'l.fit- 8VGA. 2MG de memdria. Com US? 1.680. T-. 288-4879. MICROCOMPUTADOR IBM d" ""a"") P» dri ve US»10200 Memirio 1P"JH nn^T ?ra' bm' tex,os com ,i^uros e entrego. Garonio oualldade e nrouentlva 6 OOrretiva OesenvoMmentoSm Windows" 'i

iSm aarantla. USS 920. Gratis mouse AT 488 DX2-66 - Novo. Vesa PS/1 386SX - 20Mtu, Hd 2Mb, FAX MODEM 9600/2400 » mIT j™' J!" ,IL *•, T«mMm DOS. Wlndoyw. Farmicla. Tel. 273-3354. Jan rapldez. Infs Tel. B90-0487 ou Pf®/nt ninalnnk/rn "rtrtJ VU; ,
mt -mals PAD. T-. 627-2181. local bus, HD340MB, monitor Ram, Drives 1,44Mb e 1.2Mb, USS 48, Fax US robobltlcs 18 OOteciado US» & 00 xf- 225-7212 393-3586 Joel.  instalo redeslocals. (Ca- ^MWVIwjal C. InKa-
?y§ 386 SX40 HD210 - R8 870 • SVGA color, gabinye mini torre, monitor VGA colorido. Softwere 14.400 USS 175^Mem6rla 1 MB dent US» 70,oo, mouse ' USS RES IMP0RTAD08" - Ndo se beamento, Cllmpagem 6 Qualidade Gnran'tlda. DR SOFT. •/-.
gl 386 DX40 4MB HD210 Fax/ 2 drives, RS 1,710._Garantta nota DOS Window, e; Wojk^ prt- US$41.556-1785. ,200 391-6347/474-8171. ———„SMu™»m aTmurelros. R™ DIQITACAO e EDITORACAO Software). DefinO COnfi- T:267<636. h''A_\4 Moden VGA color - RS 1.410. tiscal e prngrama. T. 3S5-4460 mstalados, manuals om Portu- FAX MOOEM U8»64 - Tecla- Claudlo  « .... corra a especially. Ponllho/ - Textos. gr/Sflcos. etiquatas, guracSo e/OU diagnosti- g,ipnnTp Ttrmrn i„.„ A--,' 1§ "Temosoutras configuracoes. A- ATaaa nvj/RR IIQS 1 R7I) 3035. do USS22, Drive USS104, Ide PLACA 4M DX/ 2M . inTal nPfl/lflDfl 414u Wagner - Engenheiros com 24 mala direta, slide show. Cobri- : p j , j p , CNICO • ^,-.J celto cartfio a Trishop ItaG. Tel. ATW6 OX2/W Us$1670 MICROS FINANCIADOS - Plus USS17, Trident USS70, 460 Plac! 486 DX ' anos de expsrISncia. Tratar: mos qualquer olerta. Matricial e CO micros de fornecedo- atto deplacas software, dlgl-•j JU :580-3fifi6 MAX. - 4MB SVGA. 28mm Revonda autorizada At, 486 At. Mouse USS12. Placa DX40 ™ t"" I Im  Tel. 398-9143. iato de tinta. Tel. 396-1492 res. Servlpo garantido. f5»o de textos, trelnamento, f'lfitifi
xM AO* CACHE HD210. C/placas VLB: 38elimprefBoras N. fiscal garan- USS120Tol. 577-0229/ 546- 330, Impresaora l/S)0 USS AA INSTALACAO e CONFI- C0NSERT08 DIAGNOSTI- com ""I""1 Ad'lana- Horfirio comercial. 232- SmcM™MotkP"«o^7 f .<'¦v$ f&i US$1.720. Configurapfies ";s! 250. Tel..'611-1764. QURAQaO^- De software e C08 E REQULAQENS - De DIGITAQAO a EDITORACAO 3692/242-8694/224-2394 230-1898. Milton.•.sir Intel, HD-340 Maxtor, af,ran4j(jas 253-5723 niGntobancario cred tnaprova qabINETE MINITORRE PLACA MAE 386 - SX40 CD-room, lax/ mo- Impressoras e Micros. Fazemos • Em geral. Jato de tinta, desen- Illlei-.C1,,»T1-. Triune aniurlh o/ lu ' " '

.1.2/ 1.44, SVGA, placa/ 9aran a/<!J  S, ^ J 325-2B97 ^ (on|Q 260 RW3>00 risCfcy r,»* .f? den, scanner, DOS, Windows, contratoe de manutencSo. STAR volvimento de sistomas. Servico INFORMATICA SISTEMAS - TEMOS SOLUCAO P/ IN- [ ,
ulrfon rurrlns IDE Vtwa AT 488 DX2/66 VLB - Com 392-2406,  billzador 0,8, 1.0, 1.6 KVA. Fil- u|» 120 4R6 DxiSusTaM configured autoexec. Monta- vJdeo. R. Figuetedo Maga- oom qualidade. Tel. 264-3417. ContSbll Flnancelro, Comerciais FORMATIZAQAO — De sua ,Video Cyrrius, IDE vesa, dissipador, 4MB, HD 270, SV- NOOTEBOOKS - 486 SLC33 tros de llnha 3. 4 e 6 tomadas. gem. trelnamento. desenvolvi- |h^ 701 „Ka 202 T: MSrcia e especlllcos, 0 melhor do Jor- empress Dewnvolvenioi.slste-

HS, garantia. USS 1.850. GrS- GA Color, complero. Programas. Microlab com NF, 4MB,RAM, Tel. 253-1267. NnmmiBhfcm taw mento. Infs Tel. 393-3001. 737-BR14/ 5Bfi.1fi8n nal, Copsulte-nos sem compro- mas DOS. Windows. rUpldos. 'j'S.V-
MVl tis mouse mals PAD T: Garantia. USS 1.770 00. Outras 120MB HDD. trackball,:lax. mo- HARD DISK 206-7838 ^ovo fa ambalaoem. Trate. Tel, D|0|TA(-A0 , Ea„0,„.  RS?M Ijiforaito RS 3 M g,! Sa?%,5lfaTELtH64'-0219 0U 442 M72> 264 M67 '

R77.71R1 cnnfigurac6es/ PenfSricos. T: den floppy 3.5", batoria, corra- i7nMR = 510/ PinMR^ f;, ... — — c«o traducSo Sistemas oerso- DESEN VOLVEMOS QUAL- S42"2670 A'°»a"dre.  442-9372/264-8957. fV,-,>y27Zlgl  254-6100. Jiilio.  gador, bolsa, DOS 6.0, windows 270MB - 260/ 340MB ?LACA MAE 486 DX-40 „a°'zad^ ? au|as oartlcSlares OUER SISTEMA - Windows. Pu"^ "rd,°iosP^«" INFORMATICA TRADU- TRADUpAO DE MANUAIS ¦ kv.r, .
ij-fV.i AMIGA 1200/ 4000 • Divorsas DX2/66 VLB Com 3.1. no Winchester USS 2 mil. 42OMB - 380/Mem6rla s'imm ^mnnB,T ,C8°oe'h£?" Word, windows, autocad e ou- DOS. Trelnamento, equlpamen- , ¦ ( gajjjjBjpjjo e pOES — TambAm outros as- InglW portuguSs. Confeccio-
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^a'n® Kjorn'o-' Mr^^r^: 2^^13-Marcolo?M) *A - (Otimo prepo. Pepas avul- Drive/Par US$ 115. Teclado USS Rom, 8 CDs. Style writer II, HP ter 16. US$ 500. Tel. 717-7904. -—  " pnNFIfSURACAO/ INS clonal. Tel. 594-4932 Alexan- nal's MonC)qrafias'Graficos, Ta- MICROS DEFEITUOSOS • fS0!!??,.?!
^ ¦tp" si^dr^T' 730^1 Monitoros, 25 IDE-Plus USS 19. Mouse, Scanlot lip. monitor Noc 3 Fge. KIT MULTIMIDIA DISCO- Corei nt.S "E^Q^r^itoZ' 

Til irin Qnflw»r»  beta's. Cardaplos Manuals. SM Manuten«to om Micros. Moni- Cwe^ Draw 40 nirtugutee 5 Hp''.fp etc. Sandra. T. 739-1953.  USS 15. FAX/Modem USS 60. USS 4.200 Daniel: 294-1538. VERY -16 Bits USS490. Sound aS rtn ? hnm7 ^7^n^n TALA<5. - Software, n,niTarAn nc Tcvrne . 256-0939. tores. Drives. Impressoras. UP- Pnhh^^ SAT 386 DX 40 - RS 1.180. VGA-512 USS 48 SVGA MB VENDO MEMORIAS RAM ¦ Blaster 16 Bits USS 170, CD Mar?us 571-8428 pax Moden, CD-Rom, Smr«o», Pr5»staT^Teses , >ePn Grade. Servigo com garantia. 286 7182 fLS
W 

246'S176/ 
^M9b,B2^bHjrPSTr8,a',el' 5QsT2?0°nkcdaUPpaedVeNM AULAS^TOCAD 12 (DOS ^SfpfoT^al.^^o H$0SToSSLWiV MON rr oIlE S^ E^T &R MIN A t S SUPER PACOTES - Share- jfe

^ MB/2^l«M,id^ 1MB0/Mo4 3^6° DX4o"rTmS.??" 386 ' 
KiTC^^n. 11. costomS r'otl^"^ config. Sys,' Auto exec! Monografiascurriculos, ^Conser.am^^ua da PCneducadSL^Tffi fe

hp Mouse/^luo de'°NnhaG'hista,a- menUss !g° eVuSS 4^ Re- ~fdutfe. Sue* DIGITAcAo DE  cl^ cHaprn'SlJua"; Tel. 224-1368/ 221-9135 S^.TslMO^Cons^ ?
cio/garantia/outras configure- R^ 41615. Sem ICMS Tel vondedor autorizado BSM P de projetos. Tel. 596-8033/ Winchester, elimina- DIGITAQAO DE - Teses, mo- . . , MICRO PCXT/AT - Imoresso- 234-1294.
g6es/ N-fiscal. 375-9874. 262-5570. ' 

H®7?PutSaS/lSlTfo, "1?" 423'1945 pSo de virus, UP-Grade, ^afis- ^ni^LS; ras matriciais e perifdricos. Ma- VENDO CD-ROM - Tenhoon- ^Vi^.
mftj at oqc nviin noc i oon COMMODORE 64 E 128 - Pronta antmnV -1107. dem, etc. Com garantia AULAS DE DOS e WIN- placa-m&e, inatalacfio de leritnri' out. Entrega r6pida. Fer- nutengao corrotiva e preventiva, tre outros compton's. mega race.,
m f^L3?8??^^1-230- MoSft^es Cobridos, manuais. ^ 9" ,TI,C 263-8425/263-3805 dows - Para iniciamos. Mon- Scanner. 342-1847 S& dit!t£2*« nanda 596-2304 instalacfio, conversao XT/ AT. 7th guest. S15. prince interacti-
ypii SVGA Color, 4 megas, aDlicativos ioaos imoressora *T/12WHZ R$295 • AT/286 tagens. instalacdes. manutencSo  Sq.Rifi? rrktin» FniTORACAO PROFISRIO- Equipo t6cnica especlali2ada. ve, rebell assault. Conflral Otimo fV-'^
ifd drive, HD-210, mouse. Stor Gemlne-llf 120 CPS. Pou- AT386DX ARS795X HDWM KITS M"LT'MID|A-Disco- preventive e corretiya Orionta- COMPRO/ VENDO/ DOU D|0|TAcAo DE TEXTOS - NAL ." Programado visual. Firmas e particulates. 280-7437. pre«ol Informogftes 286-1597.
^ ^0t8 ,"8C£'' 'nt8'aPa°' c° "s°- Gabriel. T. 294-8347.— monitor/CGA nota fiscal, goran- Ooubto Spe«l,nplaca de som°16 TE°L: 2e9-0856'a n 0,m01' Assltfincia Em^IroPT^culta^o^car- ?flniLnCj°fhZf ^vros'^nuaTs MONTA^l°8J " Plan,lhos^
foa BSrtntia. Temos outras COMPRO 81 VEIMDO- ,la' manu,on?a°' Ettcleniehfo Bits, calxas som ampllflcadas, n .hS!^ n Li' dSpios. CBtaiogos, apostilas etc. uMa! ^mmLsSo^'laser Tel' cu5,°-'^las do precos. cards- V j;
B ssffa,™ S|wt»Kw «»»-»— ssutssm msxaxxt gSP#* »"—-** 

" 
?5£SBEE »««• «• mMi 607 2255/ 607 22S6  Somente a oartir ————— USS580.Tel. 391-0976 dows, ProgramMe (Pascal C, para ganhar mais.  DIGITAQAO DE - Teses, livros, ETIOUETAS PERSONALIZA- ^lanSTa'rnsTa^ aoSS 

i? das 14.00 horas. Tels: PerifericOS/ MMiol^ ^e=T«.» TomCS,enc«, CONDEX 94 FEIRA Kortamento T1.988-6901. 293-6086/293-9491 ™enC0S/ U3KKSiffe& SSS SSX? B - EditotacSo fo KWlSfS 88SS B^C^pl^ DE INFORMATICA - M'i.n<>  Snnnmonhtc AIM 8128. Contratos avulsos. olca Prooramae*a Clinner. SiS !iS .?!¦?.! loridas. recoltuirios. lormulSrios tions e deixe seu trabalho auto- c„ij, tMna i"i„:ki,r. '-'¦wEg AI^ 486-66 MHZ US$ COMPUTERFONE 714-3413 OUprilllcIiLub 412SU AmIP, Comigura^Jo Micro/Kn- 'el- 269-0328, Sandra personallzados. Qualidade La- matlzado. Trelnamento e Asses- Salda 14/09. OniDUS'•'M T.7S0 - SVGA color, - AT 386 SX-40, HD 210, —————— MEMORIA 1MB U8»39 ptess. MS-Mcew. Freelance, CONFECQAO DE ORAFICOS §Spios apostilas trabalhos de ser. Entregamos. Tel. 257-0204. soria. Rezende. Tel. 294-9158 [_UXO. Hotel Caf6 ma- L i ''4MB, 2 drives, HD 210, ?„tnn rnmniL atw nx$ caixa de som amplifi- ^6dx40 ussiTe ^SmLiISgerenciais - e Ktos por fac^^os.^progra'mSo05 im- ETIOUETAS PERSONALIZA- MUSICAS MID - Para musicas n^s Qonvite limitado
I e- sfsfn-iffiressaa s3^R:4,96/4,97/4,9a 249-4281' a™™ T-- SnSTKi?2f. m
m **» outras configure- Ays^LC ^hd^U %£ ^dK7s&TA5S ^c^sTKdS conf.guraqAo - Hardwe- onvites com mais ^e 30* bordas Sergio Carvalho, horario comer- Inf0rrT13^06S. TEL. -'coes 607-2255/507-2256 l^h ;6es 988-6901. 162MB USS10Q. Tel. 622-1946. Db(lse, Lom,. Wmdows. Word'. re/Software instalo de peri- SISTEMAS •UjTOS. mm mo- „ 7o0 desenhos diferentes. T: ciaf  596-6508. t*"^ AT4M JTIM ME* 66. HD 210. D. 1.44. SVGA Co- CD-ROM MARCA MITSUMI MODEM FAX • Anallsta Con- o"tc)^"Aumentor"de> performanco cartazes. convites, sistemas em 595-3368. Fiblo.  PROCURAS BONS DIQITA- disquETE 3 1/2 HD SONY IS '*'T.

2SSSn ^ IPC-XT MSX lor 0 28 USS 1.650. completo. - Dupla velocidade, RS 226,00. suitor orlento compro. instolo. 1'« (optimizaceo/duplicacSo HD) goral. Agora em Bangu. Aisloi e FARMACIAS E DROQA- DoflES' — Curnculuns. foix.is pa 12.00 — Disquete 31/2 HD U

I7K3000 

- Apple, Programas, Consulte outros conliauracSos. MITSUMI simplos RS 190.00. treino, fornego piogroma comu- anos. Jacaropegui. 425-2060 s2>iJ?S?fcL»i£I JH mini Aislan Tel: 331-9198 BIAO «... x_  cartazes colondos ou preto/ M _ Rs 12.60/Dlsoueto vV/'J
SfaiiRpTnmX Fax Modem/Mouse/Impresso- Winchester quantum 256MB, nicapao. BBS'S, tranferSncia do AULAS PARTICULARES Te, 553-3486 DIGITAQAO/ EDITORAqAo A.$ nTfl5°™^58B^Bm° 1/2 HD TDK - RS 1liO/Dis-

O RP C0MPU; ras, etc. Entregamos com garan- Rs 215,00. lnformo?oes: 360- arquivos micro-micro. Roberto Com profissionals de nlvel supe-  - Livros textos teses. monoora- plata, facilidade na admi- Tela 222-0189 ou 285-5801, quote 3 1/2 HD Nipoonlc - RS St '-r
M ?Rn^mPTF??™M/f?5«!r tla. Preco sem ICMS. 714-3413 5811 horiiio comercial. RS4Q.00 Tel 390-7141. rior. Faca uso do toda potencia- CONSERTO DE IMPRESSO- fias. ourriculun's e outros. Pro- nistrapio dOS prepos em Fob'ano ou Argus.  9.70/Chequo 26/08 - Entrega- fS0?

8iS» Sntro TEL^FAX  CD ROOM MITSUMI - Dupla monitor SAMSitwr Si??. *SnJST!SSS> RAS" Monitores- '^'nais. mi- aramaoSo visuaL logomarcos. 2 moedas, controie do RED,E 5'0V^LL ' C01™'110"3- mos 542-8320. BSj
, 'J * FALL COMPUTADORES - velocidade. Mod FX001D. c/ £ u,„„ ? SiJ P aprendendo conosco. NetServi- cros.alinhamentodedrives.ro- folhetos. cartazes. andncios. t J j . instalacSo, eletrica. cabeamen- IMPRESSORA LQfiTO + CA- -
m SAT486 DLC40 4MB • Drive, Tomos WinchX Place Mao, cabos/manual disquete de ins' nota US^MOQ Corr/vRA TriHpriT CeT" 253"7351.-  condicionemento de cabepes, cardip.os Consulte-nos Tel. estoque, d8S VendBS, daS ,0s. tubutares, externa ou into,- - Mouw tot 'f.
;.m7 MnTZr RVRA lXn\ Placa video. Drives. Toner. Fax- talapio. USS 250 Placa VGA ??J|U1TiSSbf0l?..7.^  .... micromotores. Atendomos no 273-4511 tarda/nolto. VendaS Via COnvfiniOS, na, suporto, manutoncio o con- . Rs.-,9 On/Mo„«, ESfilMl tone, teclado. Completo. Sem Modem. Placa Rede, multimidia 1M. Tridente, USS 75. Tel. 392- com nota USS24. T 273°Oof! CURSOS - DOS, Win- balcao. Avulso ou contteto de diGITaqAO/ EDITORAQAO dOS pisicotrtpicos, ven- batos. Vendas do equipamontos. (.eadgon - RS13.00/Fax Modon
|g| :«0 USS 810. Com HD USS O Co-procesMdor Note fiscal. 8181. Enttego.  com nota USS24. T. 273-0011. dow„, Lotus 1 2 3. DBase, - Tox?^ ^ /era' curdcuto" das por balconistas, con- ——- Zoltrix - RSSO.OO/Entrogamos/ >
i'.ii .1.020. T: 359-4894.  Garantia. T: 263-4452. COLOOUE POST SCRIPT - E MONITOR SANSUNO SINC- Word For Windows, Car- 224-1368/221-913! monografias. panfletos 0 carta- trolede caixas e bancfi- ?!n/insta^ arAo dI Ro' No,a/,el: S42'8320

KIT MULTIMIDIA - Sound- aumonte de 300 pare 800 DPI MASTER III - USS 390 Im- ta Carta Excel Diversos  zes. Word. Page Maker e outros. l!°'B ™ JAO/IMIAUpAO ¦ Do Re- St
n Blaster Game-Blaster 16 CD- sua impressora HP por apenas pressoras LX 810. LX 300. FX „ ,^?lo CLASSIVENDE JB — Rosana 228-3652 (proferSncia rioS, tabela de prepos, dei Cabeamentos Micros. Ver- CLAS Si VEN D E J B — I./-,* ' 'DX40 US® 1.410. DX2-66 USS Room Donbla Qr>ppd Jnvstirk R$ 400.00. Kit's: 386. 486. HD, 1170 etc Melhor Drecol TEL nOrariOS Of SU8 comodl- liqar a noito). dfiracflo de 6tiQU6taS em s6es 2.2, 3.11. 3.12. 4.01, 4.02. _ , ^
#2 ?:170, Speakers Rebel Assault ironhe- Gabinetes. estabiiizadores e 240-2553. dade. Programe o seu fu- Onde est5 quem quer com- DlQ,T<xcAO/EDITOflACXo/ uArioa nadrfies. Liaue ho- PefSOnal.Nf.t^aTre^PQ°iZ«faze" Onde estS quem quer com-
i>j »SVQA-C. 4MB. 2DD;Mim torre. |IX SC2 000 Return Zork. Outros. Monitores. T. (0123) 21-1403.  turo. 254-52*6/988-6011 prar? Onde estS quem quer ELCTrONICA - Monodraflas. in 7m mos contratos. T. 256-6501.  prar? Onde 6St§ quem quer*cJ? T 53732>ni9 trans^orma" Marcelo 246-0717.  CO-PROCESSADOR DX40 MONITOR SINCMASTER III ——  vender? 589-9922 Anuncie curricuiuns. faixas. c^dapios. . . ..rAn D^TAnno^p'wl^^C^ln? vender? 589-9922 Anuncie ^ LAPTOP COLOR 486/33 - CYRIX US$50 - Fax-Moden f CURSO VISUAL BASIC - nnr tolofnno Ho 9a a fia fpira etiquetas. cadastros. mala-dire- FA2EMOS CLASSlFICACAO PUTADOR - E peritencos. RS to|«fnnp dfl 2a a 6#-feira4^1 AT-488 DX2-66 4 MEGAS 2 Gateway lacrado. 4 MB/ 120 Zoltrix USS55. Mouse US913. ^$29 N°^a.k. ,c Inlcio 06/09 17hs Win- Por lelejfon0 de ? _a 6 "ffra ta. envelopes. cart6es.v.s.ta. ar- • Processarnos sua contab.lida- 15.00. Garantia do 1 m6s. Aten- por teletone de I d b TBira
stOf #DR^SHD420-SVGA Coin? MB. 9 4 LCO. 3 5 1 44 Mb. Monitor UVGA.28 nao Interlace US336°. VGA1M8 U^O^ Fax WWias nflLWin para tocjas as edlCOOS at6 as te-final, etc. Tels: 316-1405/ deefolhodepagamento.com djmento automdtico. Infs TEL: para todas as edlQOes at6 3S
m :;R&HmS?AA1^S: 2pCMC,A|I.Case>x modem! USS380. Imp^yj,. BJ200 Modem USS65. Tel. 391-0874 doWS B6s CO 05/09 3S ^ ^ ^ de do- 316.1907/392.4383.10001™/ ^ 0 0^^660,00 273-2785  19h. Para 3S edipoes de do-'-•2 ,T:.537-9868. Track ball. RS 3.300.00. Sr. Syl- USSJ00. Tels. 719-9010/ 716- Uaud'° i2ns. Word 06/09 8S . 0a foirQ9nh Jun,0f-  Hoberto. I. Ml  SERVIQOS DE INFORMATI- minnn p ?a-foira atft as 20h ^r M  vio. 722-0527/ 722-0563. 0012  MONITOR VlDEOCOMPO 12hs* R$ Cada. So- rjlingO 6 2 -feira at6 as 2 

^ DIGITAQAO e EDITORAQAO IMPRESSOS EM SCANNER CA ipressao: Laser, matricial. ^In9° 
e 0,r'^

j »/a *AT 488 DX2 66 INTEL - MANUTENQAO PREVENTI- DRIVE 1.2 RS 65.00 - Drive 28 - RS 370.00. Syncmaster mente 10 vagas. Venda sexta-feira. Sabado das . Elaboramos sua mala direta. DIGITAL - Apostilas. folhetos, fotolito. transpardncia. imagens. de sexta-feira. b3Dad0 das ,
.HD170 4 RAM. Drives. Mouse. VA — E corretiva em micros 144 Rs 58.00, disquetes HD RS 440,00. Mini torre RS 65.00, H« nniiir>am«ntn<; n/ on- 8h as 11 h para a edicao de Da otiqueta ao folheto Otimo grAficos. desenhos etc. Servigo Apanhamos no local. Livro. mo- 8h as 11 h para a edipSo de £A

» WG A Color. RSI.804,00 em 3X com ticnlcos especializados a partir de RS 6.25. extralife a Mouse Matron RS 17.00 Pregos "Jl Hnminnn F nip a<; 1 2h Data PW.pOf mNlMito. Scnnw im- para o mesmo dia. Preco por nogrofia. mala-direta. tese, digi- Hominao E at§ as 12h DaraB s/ luros. Garantia 1 ano. Tel: Consultoria e sistomas persona- Partir de Rs 2.30. Nota fiscal. „romocionais at6 fim de esto- comenda. 232-9169. R. aomingo. c ate as zn para pIess^0 ,aser mat,icia| Tel. folha Rs 0.04. TeL 254-1130. tapao em geral. Dia e none. Tel. oomtngo. c oto os i til (Jato .
i,YtJ '262-9043/262-9495 lizados Inlormapoes 375-9874 220-4491. quo Nota fiscal. 220-4491 Ouvidor, 130,2* s/lj 212 qualquer OUtra edi?ao. 246-4410 Marcelo Fax 264-5846 293-1888 Mauricio. qualquer OUtra edipao.
sf ». *
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PROMODÍM FAX 3710

PHOMOPEM FAX 2t10

MODIM FAX PAIA
LAPTOF NOTIBOOK

J BYT ES

INFORMÁTICAÍORNAL DO BRASIL - 23 DE AGOSTO DE 1994

IP
Kwií

kf OFERTAS kf ENTER kf OFERTAS bf ENTER
X-—^ I ? MOMITOOES \ 5 «Hvemos ?cojnHiTAdõig
FUNCIONAMENTO: li SVGA MONO jf U0, G^INFT Bt 70. 9RA Ü.O
??a6f • 9:00 às I8:00h [, 

SVGA COLOR 
p9) 

Wt. CASAI. DE PRIVE Pt m. I 4MB, HD 170,cih^.omn.trnnh kl SYNCMASTER 3 j) 410, IDE W< H. MONITOR SVGA MONO«
I Sffl& IMPRESSORAS IDE LOCAL RUS R| 49. *106

Classificados JB

Disque

(021)

589-9922

14.400bps MNP 4-5 V.42bis
Terminais Assincronos para Sistemas
Operacionais multiusuários, tais como:

 Unix
Xenix

— Pie
Virtuos

 Mumps, etc.

Celebra
2.400bps MNP 4-5 V.42bis

14.400bps MNP4-5 V42bisSOFTWARE DE
COMUNICAÇÃO
EM PORTUGUÊS SCANNFR 7Sh T2.400bps MNP 4-5 V.42bis

AP 5000 IK 43». KIT Ml UTIMEOIA B< 550.
IWaWSIWiBiai»^ SQUNDBI/STO B$ 250.
SUPRIMENTOS MOUSE Rt 1»,

486 PX 3?
I 1MB + HD I70 + DRIVE 1.2 +I MONITOR SVGA COLOR ?I GABINETE + 1ECLADO + IDETRILHA Informática Ltda.¦—7 À Av. PreSi Vergas, 309 - Grps. 2.20312204

Tels.: (021/ 233-44ê6i263-6850l516-2262
hK (0211233-1407

SISTEMA Dl ACESSO SISBACIM SISCOMEX
VENDAS / INSTALAÇÃO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA IOYSTICKINFOTIME ESTABILIZADOR 0 9 Bt 31

DIGITAÇÃO - Aproveitei Quo-lidade. Textos em geral. Currlcu-los para o mesmo dia/ 24 h.Mala direta. Desenvolvimentode Sistemas. Consultoria. Aulas
particulares. NetService T«l.253-7351

NO BREAK 1.2 - RS 360.00com 2 baterias seladas. Informa-çôes 269-3127"
NOTEBOOKS — Compaq con-tura aero, Presario, preços pro-mocionais, garantia 3 anos. notafiscal. Revenda autorizada ALS.Tol. 439-9162.

SETEC 2000 INFORMÁTICALTDA - Manutenção em micro-computadores. Impressoras em
gorai. No Breok. Estabilizador,ontratos de manutenção etambém chamada avulsa. Tel.263-3584

MACINTOSH AULAS PAR-TICULARES - Iniciação, Hy-per-card, Word, Filemeker. Pa-
gemaker, Performer, Finale,Freehand, Programas gráficos,planilhas. Opção de aula em in-
§lôs. Professor Creenvllle, TEL.22-3649

SISTEMA PERSONALIZADOINFORMATIZADO - Labora-tório e análises clinicas, laudos,mapas de trabalho, orçamentos,tabelas de preço, faturamento.Programado Dataflex 2.3. Ou-tros, academias, contabilidade.Sandro Tel. 236-4957

NOTEBOOKS — Digital MonoR$ 1.910, Lexmark IBM color R$2.750, Subnote Attima R81.980,temos Desktop, Nobreaks, lm-
pressoras, n.Hecel, garantia. Tels.227-6674/ 237-6913.
PLACA 3MDX40 US« 110. -
Par drive US* 102,00. Memória-6 USS 43.00, íde-plus USS18.00. teclado USI 22,00. tri-dent US$ 70,oo, mouse US$12,00. 391-6347/474-8171.Cláudio
PLACA 4S6 DX/ 2.M - InTelcom Fan USS 460. Placa 466 DX40 Tyrix com dissipador US$330, Impressora LX 300 US$260. Tel.: 611-1784.
PLACA MAE 386 - SX40US$90. DX40 co-processadorUS» ,120. 486 DX40 USS 380.DX66 US$ 500. Padrão Vesa.Novo na embalagem. Tratar Tel.284-4119.
?LACA MÁE 486 DX-40 -
Versa/ local bus,266 cache, pre-ço R8 400,00. Tratar Roberto227-9962
PLACAS MAE 486 DX2 - 66INTEL • RS 540.00. 486 DX33INTEL RS 445.00. 386 DX 40 R$130,00. VGA512 e 1 MB, RAM1e 4MB. Garantia 1 ano. TEL:262-9043/ 262-9495

REDE NOVELL • Para usuários,operadores e supervisores de re-de. Também DOS e Windows.Tel. 641-6847 ou 225-7212Maurício.

SISTEMAS INTEQRAD08 -Desenvolvimento em Windows,Foxpro, Clipper, Visual C, Inita-laçáo de Rodes, treinamentos.Qualidade Garantida. DR SOFT.T: 267-6636.
SUPORTE TÉCNICO - Intta-laçâo de placas, software, dlgi-tação de textos, treinamento,desenvolvimento de programasespecíficos, pacotes, etc. T:230-1898. Milton.
TEMOS SOLUÇÃO PI IN-FORMATIZAÇAO — De suaempresa. Desenvolvemos siste-mas, DOS, Windows, rópidos,confiáveis, eficientes. Contatos.442-9372/ 264-8957.
TRADUÇÃO DE MANUAIS -
Inglês/ português. Confeccio-namos cart&es de visita, etique-tos pnra chegues, currículos,convitos personalizados, papeltimbrado. Fazemos digitaçao.Tel. 711-8876
TRADUÇÕES COMPUTA-DORIZADAS - ING./PORT.Todos os tipos: técnicas, fiteré-rias, manuais softwares, currlcu-los, etc. Impressa ou em disque-te. Tol. (021) 392-6351, Fátima.

AA INSTALAÇÃO • CONFI-QURAÇÀO • De software ehardware. CD-room, fax/ mo-den, scanner, DOS, Windows,configuraçAo autoexec. Monta-
gem, treinamento, desenvolvi-mento. InfsTel. 393-3001.
ABA DIOITAÇAO - Editora-
çáo, tradução. Sistemas perso-nallzados, aulas particulares.Word, windows, autocad e ou-troo. Execução de desenhos.Garantia e qualidade. Infs Tel.711-9488
AQENDA ELETRÔNICA CA-810 32 K/ 64 K - Nova. Vendo/troco por celculadora HP 11 C
(científica), mesmo usada. Sr.Sylvio 722-0527/ 722-0563.
ALINHAMENTO ELETRONI-CO DE DRIVES - Rua da Oul-tanda. 65/ 3° andar. Metro-MaoTel. 224-1368/ 221 -9136

DESENVOLVIMENTO DESI8TEMA8 • Folha pagamentomulti-usuérlo, R$ 90,00. Conta-bllidade Gerencial. R$80,00. Es-toque Gerencial R$ 50.00. LivroCaixa, R$ 35,00. Tel. 221 -4909
(Mobl) cod.27663/ 986-8993
DESENVOLVIMENTO SIS-TEMAS - DOS/ Windows, re-de/ mono, equipe super capaci-tada. venda micro,configuração/ instalação, má-
quinas/ programas. Solicito listaclientes. Tels 332-4210/ 985-6146.

SCANNER GENIUS • 266Tons de cinza R1166, Color R$330, 800 DPI de resolupta Parde drive Rt 90, memArla 1 MBR» 38.284-7438. TRANSFORME SEU MICRO— XT ou faca Upgrading AT286,AT386, AT486 na Multitrade In-formática oferecemos garantia emanutenção 232-9584 Fax220-8267.

APLICATIVOS JOGOS • Utti*mas versões. Aulas particularesde informática. Organizamos,otimizamos seu micro. Enviamostodo Brasil. Instalamos. Garantiasuporte técnico. Tel.: (021)445-9997

SYNC MA8TER 3 - RS285.Kit Multimídia R$520. HD-170R$220. HD-270 R$280. Impres-sora Panasonic R$250, SoundBlaster Pro R$160, Memória1MB R$45. Tel. 228-3750 após14;00hs.
TREINAMENTO PROFIS-8IONAL - Em Windows, Word,Excel, Ventura, Corol Draw, FoxPro. Matorial incluído. Atendono local. 201 -8636/ 593-4399

;AMIGA HARDWARE/ SOFT-WARE - Tudo para Amiga com1 ano de garantia. A1200 HD80, A600- HD 40, monitores,'PCMCIA, CD32, drives. Facili-tamos. T. 262-1636. Avallon.

DESENVOLVIMENTO DE8I8TEMA8 • Estoque, fatura-mento, vendas, compras, contasa pagar e receber, bancário,contabilidade, livro caixa, fotu-ramento hospitalar e médico, re-
presentaçóes. Tel. 546-1636código 5003025

ARTEZEN 2.000 PRODU-
ÇÔES GRÁFICAS — Dlagra-maçôo, digitação, revisão e foto-lito. Assessor ia em produçãográfica (Do projeto a impres-sâo). Av. Marechal Floriano,143/ 806 - Centro. 263-3584.

AO CORELDRAW 5.0 - Pagemakor 5.0, 3D Studk) 3.0, Fox-
pró 2.6, Access 2.0, Procom-2.0, OS2/2.1, Excel 5.0. TodoBrasil. Tol. (021) 236-6671/235-0355
ALLGAMES JOGOS • Apli-cativos para PCAT aventura, es-
portes, simuladores, RPG, açéo,infantis, planilhas, editores, grá-ficos, soluçôos jogos. Entrega-mos. Romotomoa. (021) 234-9730.

DESENVOLVO SISTEMAS -
Para pequena e média empresa.Qualquer sistema administrativo,em pouco tempo. 581-5435,Fernando Flávio.

A PC-SOFT — Grande acorvo
jogo Tie-fighter, Al-qedln, Sam-Max, World- Cup, Emplre-Soc-ceir, Speed-Race, Speée-Hulk,Master-orion, Pacific-Strike,Doom, Black-Stone, X-Wing,Jurrassic-Park, Kirandia-ll. Tel.:580-6455

A TAU ARIES SOFTWARELANÇA - PROGRAMA MALADIRETA, nova versão, preçopromocional no mês. Informa-
çôes 265-7991 FAX 205-2371
atençAo imobiliA-
RIAS - Sistemas compu-
tadorizados. Compra e
venda, locação, codoml-
nios. TEL 474-3796

AULA DE INFORMÁTICA -
Banco de dados, editoração, de-senho, processedores de texto,
Planilha. Treinamento Intensivoliciantes. Ambiente DOS oWindows. Tel. 257-0204.

BOTAFOGO JOGOS • Espe-clalizado em jogos para compu-tador. Flfa, Seawolf, Tlefighter.Ultimas novidades. Ligue já!226-9976. Ricardo. 
CD-ROM LOCAÇÃO ASSO-CIE-SE JAlll - Promoçâol Dl-versos títulos: Educativos, encl-clODédias. jogos, musicais,eróticos. Barra: 491 -0362 Copa:257-3626 Tijuca: 208-1995
(Após19hs)
CD-ROM - Software, re-
bel, assalt, mad dog ma-
cree 2, vários sharewares
e outros. Peça sua lista.
571-6847/288-7771

AULA PARTICULAR • 2H/dia. Empresa/ residência.WINDOWS. 5 dias, R9 120. PA-GEMAKER. 10 dias. R$ 240.00.COREL DRAW. 10 dias, R$240,00. C/ Apostilas. Luiz. TEL567-2903.
AUGUSTOS 511-3430 —
Limpeza, restauração fitas de vf-deo. Atendimento domicilio.Recados secretária eletrônicacom nome, telefone, horário pa-ra ligação de retorno.

AULA PARTICULAR PRO-FES80RA FORMADAComputação gráfica, Autocad eWindows RS 20,00 a hora. T:431-2128 AUTOCAO E MICRO 8TA-TION • Oferecemos serviços naárea de Engenharia. Vou buscarem seu escritório. Damos treina-mento na área. T: 336-9847.
AULA PARTICULAR COM-PUTAÇAO — Gráfica, anima-cão, modelagem 3D, realizadorde várias vinhetas. Alexandre. T:226-7756. FITAS PARA SEQA-CD ¦ 4DISK-LASERS por apenas: R$39 00 cada. Tratar após 17.00h,TEL. 474-1421. Aceito oferta.
AULA PARTICULAR E SER-VIÇO DE INFORMÁTICA •Para usuários e programadores.Ambiente DOS e Windows(Word, Clipper, etc). Tratar TEL:567-9159. Roberto.

FITAS • Vlrtua Racina FifaSoccer. Sdreet Figher II, Aladim.Para Mega o também para GameBoy. Preço promocionais! Tel.491-0345
PAGEMAKER 5.0 - Word 6.0
português, Excell 5.0 português.Access 2.0 português. Autocad12, Visual Basic 3.0, Foxpro 2.5,Corol Draw 4.0 português a 5.0,MS Publisher 2.0. Entrego. Tel.:285-7182
SUPER PACOTES — Shore-wares últimos lançamontosPCT1 educacional * de 15 me-
gas, PCT2 Windows DOS t- 200
programas. R$ 30,00. Consulto234-1294.
VENDO CD-ROM • Tenhoon-tre outros compto«'s. mega race,,7th guest. S15, prlnce interacti-vo, rebell assault. Conflral Ótimo
preçol Informações 285-1597.COMPRO/ VENDO/ DOUMANUTENÇÃO - Assltônciatécnica up grade. rede. periféri-cos. Qualquer micro. Edson Li-

ma. Tel. 290-2639. Consulte
para ganhar mais.

AULAS DOMICILIO • Access.Excel. Word, Corol. Draw, Win-dows, Programação (Pascal C,C + + etc) Treinamento e con-sultoria. T: 254-4593
AULAS: INICIAÇÃO INFOR-MATICA • DOS, Windows. L4-
glea Programação, Clipper.AmIP, Configuração Micro/lm-
press., MS-Acceíw, Freelance,Windows. Outros. T: 266-2312/536-3112 R:4196/4197/419aJoão Carlos.

COMPUTADOR - Digitaçãode textos (currículos, monogra-fias. contratos, etiquetas) o de
planilhas (tabelas, gráficos).Tel. 269-0328, Sandre

MANUTENÇÃO DE MICROSE PERIFÉRICOS AT XT -
Atendimento 24 hores. Tel. 592-8128. Contratos avulsos.

CONDEX 94 FEIRA
DE INFORMÁTICA -
Salda 14/09. ônibus
Luxo. Hotel café ma-
nhã. Convite limitado.
Peencha logo o seu.
Informações. TEL:
596-6508.

COMPUTERFONE 714-3413- AT 386 SX-40, HD 210,D. 1.44, SVGA Mono USS795 00. comploto. AT 386 DX-40 H D 210. D. 1.44, SVGA Co-lor 0.28 USS 1.180. Completo.AT 486 DLC 40, HD 210, D.1.44. SVGA Color 0.28 USS1.280. Completo. AT 486 DX-2-66, HD 210, D. 1.44, SVGA Co-lor 0 28 USS 1.650. completo.Consulte outros configurações.Fax Modom/ Mouse/ Impresso-ras, etc. Entregamos com garan-tia. Preço sem ICMS. 714-3413TEL/ FAX.

MEMÓRIA 1MB U8*3S -4MB US$170 - Placa386DX40 US$115486DLC40 US$190486DX266 USS520 - IDEVLBUS$60 « VldeoVLBI MBo-tó2MB US$100. Tel. 622-1946.

CONFECÇÃO DE GRÁFICOSGERENCIAIS • E textos porcomputador. Tel. 249-4281,Francisco Sérgio.
CAIXA DE SOM AMPLIFI-CADA - Co-processador DX eSX 40; HD-170 Quantum; Microventilador para AT-486; Placamãe 386 DX e SX 40. Informa-çôes 988-6901.

CONFIGURAÇÃO - Herdwa-re/ Software, instalação de peri-féricos (modem, placa do sometc). Aumento de performance(optimização/ duplicação HD),momória. Organize seu micro.Tel. 553-3486. Frederico.

CD-ROM MARCA MITSUMI- Dupla velocidade, R$ 225,00.MITSUMI simples RS 190,00.Winchoster quantum 255MB,RS 215.00. Informações: 350-5811 horário comercial.

DISQUETE 3 1/2 HD 80NY -
RS 12.00—Disquete 31/2 HDMaxell - RS 12.50/Disquete 31/2 HD TDK - RS 11,20/Dis-
quete 3 1/2 HD Nipponic • R$9.70/Cheque 26/08 - Entrega-mos 542-8320.CONSERTO DE IMPRESSO-RAS • Monitores, terminais, mi-cros, alinhamento de drives. re-condicionamento de cabeças,micromotores. Atendemos nobalcão. Avulso ou contrato demenutençôo. Metro-Mac. R. daQuitanda. 65- 3o andar. Tel.224-1368/ 221-9135.

CD ROOM MITSUMI - Duplavelocidade. Mod FX001D, c/cebos/ manual, disquete de ins-talação. USS 250. Placa VGA1M. Tridente. USS 75. Tel. 392-8181 ¦ Entrego.

FALL COMPUTADORES -
Temos Winchester, Placa Mãe.Placa vídeo, Drives, Toner. Fax-Modem. Placa Rede, multimídiae Co-processador. Nota fiscal.Garantia. T: 263-4452.

IMPRESSORA LQ570 ? CA-BO - R$360,00 — Mouse FirstLogitech - R$39.00/MouseLeadgen - RS13.00/Fax ModenZoltrix - R$50,00/Entrogamos/Nota/tel: 542-8320.COLOQUE POST SCRIPT - Eaumente de 300 para 800 DPIsua impressora HP por apenasRS 400.00. Kit's: 386. 486. HD.Gabinetes, estabilizadores eMonitores. T: (0123) 21-1403.

KIT MULTIMÍDIA — Sound-Blaster Game-Blaster 16 CD-Room Double Speed JoystickSpeskers Rebel Assault Ironhe-lix SC2 000 Return Zork. Outros.Marcelo 246-0717.

CLASSIVENDE JB -
Onde está quem quer com-
prar? Onde está quem quer
vender? 589-9922 Anuncie
por telefone de 2' a 6'-feira
para todas as edições até as
19h. Para as edições de do-
mingo e 21 -feira até as 20h
de sexta-feira. Sábado das
8h as 11 h para a edição de
domingo. E até as 12h para
qualquer outra edição.

CLASSIVENDE JB -
Onde está quem quer com-
prar? Onde está quem quer
vender? 589-9922 Anuncie
por telefone de 23 a 6a-feira
para todas as edições até as
19h. Para as edições de do-
mingo e 2a-feira até as 20h
de sexta-feira. Sábado das
8h as 11 h para a edição de
domingo. E até as 12h para
qualquer outra edição.

CO-PROCESSADOR DX40CYRIX US$50 - Fax-ModenZoltrix USS55. Mouse US$13.Monitor UVGA.28 não InterlaceUS$380. Impressora BJ200US$400. Tels. 719-9010/ 716-0012

LAP TOP COLOR 486/33 -
Gateway lacrado. 4 MB/ 120MB. 94 LCD. 3.5 1.44 Mb.2PCMCIA II. Case fax modem,Track bali. RS 3.300.00. Sr. Syl-vio, 722-0527/ 722-0563.
MANUTENÇÃO PREVENTI-VA — E corretiva em microscom técnicos especializados.Consultoria e sistemas persona-lizados. Informações 375-9874.

AT-486 DX2-66 4 MEGAS 2DRIVES HD420 - SVGA Color.
;Mini-torre, Mouse, US$ 1.790.,T:.537-9868.
*AT 486 DX2 66 INTEL -:HD170 4 RAM. Drives. Mouse.' SVGA Color. RS 1.804.00 em 3X"$/ juros. Garantia 1 ano Tel;'262-9043/ 262-9495

DRIVE 1.2 R$ 65,00 - Drive1.44 RS 58,00. disquetes HDa partir de RS 6.25. extralife apartir de RS 2.30. Nota fiscal.220-4491.
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I O dia em 
que 

o SNI matou a inteligencia 
|

_ .Desde que o Brasil abriu suas fronteiras informatas , h& fefjl'M H 
quatro anos, a expressao reserva de mercado passou ||md

as emoresas nationals Ai aparece- 
coiwlafao de mmmdsmo, de atrasc temologko para torno de comrniidades que dele-

|J luizaugustosiqueira ma gerafaoyquMeamadademaream(mnacmm Lponentes importad™, »m pe- nham am discurso. Como os medi- 11
y — Como £ que o senbor acabou estrangeiras. Mas foram selecioaa- Pata a ptofemt do depmmmtto de mfoimattea da UFRJ. rifericos Umbem importados do cos, por exemplo. Eles poderiam se Wtm

participando da elaborafSo da politi- das tres nacionais: a Edisa, que Ivan da Costa Marques, 49, mo e bent assim. Estamos pagando mercado OEM, ja que nao dava juntar e discutir: "Como e que po- |p&i
ca de informatica? apareceu como empresa nacional 0 Pref° Wima reservQ malfeita, que nao disse a que veio, mas ^ ffaj tudp aqui. demos assegurar minimamente sau- WMm

5-|l <-Quando eu voltei para o Brasil, com tecnologia Fujitsu; a Labo, que poderia ter dado certo se tivesse seguido moldesmais — Os coreanos, da mesma forma de ao Brasil?". E ai, eles verao que tljp'j

|;| em 

73, encontrei grupos do meio com tecnologia Nixdorfe?a Sid com democraticos e menos explicitos, como fez a Coreia", diz. que os japoneses, praticaram uma vao ter que falar com os economis- ||||||
academico preocupados com tecnologia Logabax. Elas iam com- Marques acredita que a reserva naufragou porque o SNI fez reserva de infoim&tica tambem. No tas, com os deputados... ate chegar- | ;v
questao da tecnologia e com a do prar o projeto, e comepar a fabricar uma intervenfao politico que acabou dizimando com a pesquisa que diferia a proposta da Capre? m°s num n've' de discussao mais
emprego. Essa comunidade conse- no Brasil um projeto importado, e, conseqiientemente, com o desenvolvimento de tecnologia no — A proposta initial da Capre era universal. mmR
8ui" entender que os interesses dos mas teriam que fazer, elas proprias, Pormado em engenharia eletrdnica pelo Instituto Tecnico da muito mais explicita em relapao aos — O senhor se sente frustrado por V:'
professores 

e engenheiros em lazer ^ evoluQ6es desses projetos, os in- Aeronautica (ITA) e com doutoramento em ciencia da computa- sens objetivos de controlar o capital nao ter podido fazer algo pelo pais?

I 
'S^inSS^mSdS vestin?ent0S' mTJ °S 

lab°rat6" fdo pelaUniversidade da California, o professor acha que o Brasil e, em particular, o investimento do - Ja fui. Mas hoje estou tentando 
ptf

1 mSSrSSTamqueriam nos' ^.(Kmark^ting e reinar ^ JUl -mista numa poM. capital estrangeiro. Os coreanos aprcnder com o que houve. Estou, M
mititares da Mannna, que quenam seu pessoal. Com isso, resolveu-se ' , • V praticaram a reserva, que sempre inclusive, escrevendo um livro so-

|| ter controle sobre os computadores problema de dizer nao para a IBM, ca industrial para a mfoi matica. ? , , envolve negociapSes, mas eles fo- bre isso, falando sobre esse proces-
k; instalados nas fragatas. porque se disse nao a ela e a mais mos de meros apertadores de botdes... das maqumas dos outros. ram muito menos explicitos. Voce so: por que as coisas aconteceram pyJI
$ — Quando essa comunidade come- outras seis estrangeiras. Ela mon- —Andra Arruda pode reservar o mercado sem fazer daquelejeitoese poderiam serdife- felf'

50U a se articular de forma mais tou os minis aqui, mas teve que f um antagonismo tao grande, sem rentes. Ainda nao tenho um titulo
politica? exporta-los. peitar de frente. definitivo, mas deve ser algo como

M — Por volta de 73 foi formada — Que fimlevou essa comunidade? — Resumindo, nSo temos politica "Uma aproximapao autonoma da |f^||
;^J Capre (Coordenagao das Ativida- — Essa comunidade foi destruida £ industrial alguma. modernidade: a politica de infor-

des de Processamento de Dados), pelo SNI (Servi?o Nacional de In- > v ' 
1 — Nao. Estamos num ponto em matica de 70 a 90". Comecei esse

Pi Nessa mesma epoca, houve 0 pri- forma?6es): que todos os bens de informatica livro ha dois anos e devo acaba-lo
meiro choque de petroleo. 0 Brasil — Como assim? serao importados. A gente nao faz ate 0 final deste ano. 0 que eti
ficou um pouco na iminencia de _ Na passagem do governo Geisel ¦¦¦ coisa alguma de alta tecnologia quero e levantar sao questoes como ppg

; ficar completamente sem reservas. fa 0 governo Figueiredo, foi for- aqui no Brasil. 0 que se ve e um 0 mito da modernidade no Brasil.

^ Foram instituidos controles de im- mada a Comissao Cotrin.'Ela era •' regresso para um modelo agro-in- Sera que 0 Brasil e mesmo moder-
y porta?ao para os setores que im- formada 

por pessoal do SNI, em . dustrial exportador, so que hi-tech, no?
uj portavam mais: a mdustria auto- iinguagem clara, a policia politica | A&jswa... K Vamos exportar cafe, sapatos, ate — 0 senhor esti participando de .
y mobilistica, equipamentos de com- da-ditadura. Eles fizeram uma co- automoveis. E importar computa- algum projeto?
m puta?ao e telecomumcapoes e aero- miss5o ara analisar 0 X[QT e vi. >.*M dores,.satelites, cada vez mais soft- _ Sim, de um projeto de desenvol- U|!

naves. Eles passaram a ter um ram.no com muita desconfian?a, $ I IP || V * ware e servi?os de orgamza?ao. vimento sustentavel do Cetem
i&l controle de importapao caso a caso porque na epoca da ditadura, era .1 — Quais sao as consequ8ncias dessa (Centra de Tecnologias de Mate-

^ por parte da Capre. muito estranho haver grupos de . : tendencia? rial, do CNPq) apoiado pela Fapeij
—-Issojaem76... professores discutindo politica. E, ^ JWBj I 

— Uma delas e que nao ganhamos (Fundagao de Amparo a Pesquisa
—Nessaepoca, a IBM entroucom acredito tambem, com uma forte : 

'¦ v"vj|jBj 
dinheiro. Nao temos tecnologia, do RJ), em conjunto com 0 Inter-'0\ 

um projeto de fazer um minicom- dose de oportunismo, ja que com • ' 
por exemplo, para fazer todos os national Development Research |gp£

putador. Dificil dizer se foi uma abertura politica, a importancia do tipos de cafe que 0 mercado inter- Center, do Canada. Sob duas oti- »f v i.
afronta ou um teste. A IBM usou SNI iria entrar em declinio. Como ® , W-'' nacional consome: soluvel, cafeina- cas: a primeira, que leva em conta 0

^ as guias de importa?ao dos main- eles se viam como uma comunidade W | p m £ do, descafeinado, com di versos sa- ambiente. A segunda, para a qual
^ frames para importar pe?as e fazer de informa?oes, para passar para ' bores. E a segunda e que temos nao se pode esquecer 0 homem. 0 Mm
JV< 0 mini. E a comunidade, entSo comunidade de informatica (enfati- • cada vez menos empregos para os trabalho enfoca a microeletronica
Si muito politizada, se mobilizou, zando a similitude fonemica das pa- ^ brasileiros. nesses cenarios e sonda as oportu-

I 

protestou. Esse processo foi muito /aim e rindo), era um passo. Eles . X ' Ul ' — E aonde 6 que vamos parar? nidades no Brasil. No primeiro,
politizado, e 0 governo levou mais entraram com os metodos do SNI, M — Com muito desemprego. Os des- nao temos chance, fariamos apenas
de um ano ate tomar uma decisao grampeando telefonese fazendo in- camisados nao estao preparados mimetismo do Primeiro Mundo. ffrbp,
que acabou resultando na reserva terrogatorios longos com todo B para esse mundo. E 0 capital nao No segundo, temos com 0 software.
de mercado. pessoal da Capre, da Digibras tem interesse em emprega-los por- Os empresarios que entrevistei so

Que decisao? . com os professores. . 
' • • que hoje nao se pode ganhar em acreditam nessa hipotese se houver

Havia seis ministros representa- — A que conclusSo eles chegaram? < cima de uma mao de obra barata. distribuigao de renda no Brasil. Ai, ||»^
dos na Capre, que decidiram abrir — Que a Capre nao tinha uma fP ' A qualidade nao permite. Nao te- poderiamos fazer produtos que 0 '^0

uma concorrencia para quem qui- politica de informatica, pois tinha nho pretensao alguma de dar uma mercado lnternacional ainda nao ggKfe
sesse fazer minicomputador no dito muito pouco sobre microele- solugao. Mas acho que um cami- percebeu. Nosso trunfo seria a cria-
Brasil, mas que dariam preferencia tronica e sobre software. E que ¦  n^° e as pessoas se reunirem em tividade.

¦ llj^l I

UMA LAMPADA QUE ATEHDE SEUS PEDIDOS. MAIS UMA HtiA GEMAL DA MICROSOFT. 

|
Produzindo mais com menos esforfo. possa produzir mais com menos esfor^o. II E, se voce e usuario do Lotus 1-2-3,

^ A Microsoft conseguiu 0 que parecia Umaplanilha com excelente vista. alem dc pagar um prcqo especial pela atuali-

MM X'EM 'mPosslve^ Aperfei^oou a mais rapida, pro- Seu controle sobre cada detalhe da pla- -r'-f^T-T-rr»" t 1 f"i za?ao,o Microsoft Excel 5.0 tem uma ajuda

dutiva e completa planilha eletronica para nilha e completo. Agora voce pode, por que transforma comandos do Lotus 1-2-3 
^V_'"

s3Sf 
* 

B Windows: Excel 5.0, com IntelliSense. exemplo, inserir e editar informa^oes ^ em comandos correspondentes no Excel 5.0.
A vida do usuario vai ficar ainda mais diretamente nas celulas e manipular dados ^ S 3 ^outr<) pj||a Sen'a' Microsoft?

facil. O Microsoft Excel 5.0 vem agora com e graficos de maneira ainda mais facil. j| y -w —tan Excel 5.0 e ainda melhor 
|K|

tecnologia IntelliSense, inteligencia incor- Microsoft Excel versao 5.0 apresenta tam- j| quando trabalb(i corn qs outros, my
aprendaap0rada ao produto, para que voce possa se bem uma nova maneira de analisar os seus r___r_  i ® ^xce' n^° ^ aPcnas a,mc"lor P'a" ^8

um modo malt ficiL concentrar integralmente em seus calculos dados. Com 0 Assistente de Tabelas Dina- '' ""1 ¦««" nilha para voce trabalhar individualmente. 4jv|
e analises, deixando 0 trabalho bra^al por micas, voce cria, imediatamente, relatorios ummuni Trabalhando com outros aplicativos, o
conta do computador. dinamicos de seus dados, visualizando-os pianHha a partir da inguios iinirantet. Excel fica ainda mais afinado. O cxclusivo

Com IntelliSense 0 Excel 5.0 percebe a partir de qualquer ponto de vista: totais suporte OLE 2.0 (Object Linking and ^
seqiiencia de a?6es que voce quer realizar de vendas regionais, total por vendedor, Embedding) torna possivel a troca de in-
e antecipa os resultados. O Assistente vendas mensais por produto. Enfim, uma 5 Jgi:,>¦¦¦,.i, . t i 

" 
pm 

" 
«..• emr i 5 formagoes com outros aplicativos aperias ^ t

de Dicas, por exemplo, observa seu modo visao completa sobre cada detalhe de suas ? I arrastando e soltando dados de um para
de trabalhar e acende uma lampada na bar- operagSes. E ainda pode projetar isso tudo ^ S —outro com 0 mouse. Assim, voce pode fg.-
ra de ferramentas ensinando a realizar para 0 future, com calculos e graficos auto- am incorporar um grafico criado em Excel em ^'V' . nm vvr, 0 w/ 'u
a mesma tarefa de forma H<JT7i{rti£'Wi maticos de tendencias. m 55i —iaaa um texto escrito em w ord, gerar uma apre- ,-A
mais rapida e rational. BBBBBSBi&l HBBSBBIiEi ^xce^ ^.0 facilita sentagao imediata em PowerPoint e mandar .
Outros recursos como f a v'da ate de j|   mdo isso em forma de relatorio a todos ja?
AutoSoma, AutoPreen- quem quer trocar "Iw- 5S£" seus clientes cadastrados em Access. ^ ^S!? ¦'(% IM
chimento, AutoFormata- ^ — lllfilt de planilha. experiente, voce pode desenvolvcr suas pro- O Excel 5.0 e parte da familia de 

| tt|j| S
qao, AutoFiltro e Auto- «-h Ijfffifc' 11. > Se voce nao esta familia- prias aplica^oes, a partir do VBA - Visual aplicativos Microsoft Office, uma Clj
Classificar sao ferramen- S I !¦ rizado com planilhas pa- Basic for Applications. Com essa tecnolo- familia onde todos os aplicativos 1 

Jwri 
8|

tas que automatizam p _ | j 
' r ^ ^J ra Windows, 0 Excel 5.0 gia, agora incorporada ao Microsoft Excel, trabalham cm conjunto e da mesma J|A.LL ||Ep i"j-'

simplificam uma grande ™"1 aSS^iV WMM it-aU tra2 um Xutorial que ensi- voce pode gerar seus proprios programas, maneira inteligcnte. Ao aprcnder fe;

quantidade de tarefas ro- ta^l™iwtWo«omVim^a^oHWoi na desde as no?5es basicas macros e sistemas empresariais dedicados, um, voce aprende a operar todos jpl
tineiras. Ideias geniais da dantro do word ou da outro apiicativo. ate os recursos avancados. usando as conhecidas facilidades da progra- eles. E todo mundo vai dizer que (¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BSdlSem sair do Word, voce pode manipular , . y ... « i ji-*?
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Desde que o Brasil abriu suas fronteiras informatas, há
quatro anos, a expressão reserva de mercado passou a

ter uma conotação de anacronismo, de atraso tecnológico para
uma geração que já andava cansada de usar carroças nacionais.
Para o professor do departamento de informática da UFRJ,
Ivan da Costa Marques, 49, não é bem assim. "Estamos 

pagando
o preço de uma reserva malfeita, que não disse a que veio, mas
que. poderia ter dado certo se tivesse seguido moldes mais
democráticos e menos explícitos, como fez a-Coréia", diz.
Marques acredita que a reserva naufragou porque o SNI fez
uma intervenção política que acabou dizimando com a pesquisa
e, conseqüentemente, com o desenvolvimento de tecnologia no

pais. Formado em engenharia eletrônica pelo Instituto Técnico da
Aeronáutica (ITA) e com doutoramento em ciência da computa-
ção pela Universidade da Califórnia, o professor acha que o Brasil

pode recuperar o tempo perdido, desde que invista numa políti-
ca industrial para a informática. Sem isso, acredita, não passare-
mos de meros apertadores de botões... das máquinas dos outros.

André Arruda

torno de comunidades que dete-
nham um discurso. Como os médi-
cós, por exemplo. Eles poderiam se
juntar e discutir: "Como é que po-
demos assegurar minimamente sau-
de ao Brasil?". E aí, eles verão que
vão ter que falar com os economis-
tas, com os deputados... até chegar-
mos num nível de discussão mais
universal.

O senhor se sente frustrado por
não ter podido fazer algo pelo país?

Já fui. Mas hoje estou tentando
aprender com o que houve. Estou,
inclusive, escrevendo um livro so-
bre isso, falando sobre esse proces-
so: por que as coisas aconteceram
daquele jeito e se poderiam ser dife-
rentes. Ainda não tenho um título
definitivo, mas deve ser algo como
"Uma aproximação autônoma da
modernidade: a política de infor-
mática de 70 a 90". Comecei esse
livro há dois anos e devo acabá-lo
até o final deste ano. O que eu
quero é levantar são questões como
o mito da modernidade no Brasil.
Será que o Brasil é mesmo moder-
no?

O senhor está participando de
algum projeto?Sim, de um projeto de desenvol-
vimento sustentável do Cetem
(Centro de Tecnologias de Mate-
rial, do CNPq) apoiado pela Faperj
(Fundação de Amparo à Pesquisa
do RJ), em conjunto com o Inter-
national Development Research
Center, do Canadá. Sob duas ótí-
cas: a primeira, que leva em conta o
ambiente. A segunda, para a qual
não se pode esquecer o homem. O
trabalho enfoca a microeletrônica
nesses cenários e sonda as oportu-
nidades no Brasil. No primeiro,
não temos chance, faríamos apenas
mimetismo do Primeiro Mundo.
No segundo, temos com o software.
Os empresários que entrevistei só
acreditam nessa hipótese se houver
distribuição de renda no Brasil. Aí,
poderíamos fazer produtos que o
mercado internacional ainda não
percebeu. Nosso trunfo seria a cria-
tividade.

política da Capre contava com
componentes importados, com pe-
riféricos também importados do
mercado OEM, já que não dava
para fazer tudo aqui.

Os coreanos, da mesma forma
que os japoneses, praticaram uma
reserva de informática também. No
que diferia a proposta da Capre?

A proposta inicial da Capre era
muito mais explícita em relação aos
seus objetivos de controlar o capital
e, em particular, o investimento do
capital estrangeiro. Os coreanos
praticaram a reserva, que sempre
envolve negociações, mas eles fo-
ram muito menos explícitos. Você
pode reservar o mercado sem fazer
um antagonismo tão grande, sem
peitar de frente.

Resumindo, não temos política
industrial alguma.

Não. Estamos num ponto em
que todos os bens de informática
serão importados. A gente não faz
coisa alguma de alta tecnologia
aqui no Brasil. O que se vê é um
regresso para um modelo agro-in-
dustrial exportador, só que hi-tech.
Vamos exportar café, sapatos, até
automóveis. E importar computa-
dores, satélites, cada vez mais soft-
ware e serviços de organização.

Quais são as conseqüências dèssa
tendência?

Uma delas é que não ganhamos
dinheiro. Não temos tecnologia,
por exemplo, para fazer todos os
tipos de café que o mercado inter-
nacional consome: solúvel, cafeína-
do, descafeinado, com diversos sa-
bores. E a segunda é que temos
cada vez menos empregos para os
brasileiros.

E aonde é que vamos parar?
Com muito desemprego. Os des-

camisados não estão preparados
para esse mundo. E o capital não
tem interesse em empregá-los por-
que hoje não se pode ganhar em
cima de uma mão de obra barata.

.A qualidade não permite. Não te-
nho pretensão alguma de dar uma
solução. Mas acho que um cami-
nho é as pessoas se reunirem em

ás empresas nacionais. Aí, aparece-
ram dezesseis propostas, sete delas
estrangeiras. Mas foram seleciona-
das três nacionais: a Edisa, que
apareceu como empresa nacional
com tecnologia Fujitsu; a Labo,
com tecnologia Nixdórf e a Sid com
tecnologia Logábax. Elas iam com-
prar o projeto, e começar a fabricar
nó Brasil um projeto importado,
mas teriam que fazer, elas próprias,
as evoluções desses projetos, os in-
vestimentos, montar os laborató-
rios, fazer o marketing e treinar o
seu pessoal. Com isso, resolveu-se o
problema de dizer não para a IBM,
porque se disse não a ela e a mais
outras seis estrangeiras. Ela mon-
tou os minis aqui, mas teve que
exportá- los.
—Que fim levou essa comunidade?

Essa comunidade foi destruída
pelo SNI (Serviço Nacional de ln-
formações):

Como assim?
Na passagem do governo Geisel

para o governo Figueiredo, foi for-
mada a Comissão Cotrin. Ela era
formada por pessoal do SNI, em
linguagem clara, a polícia política
da ditadura. Eles fizeram lima co-
missão para analisar o setor e vi-
ram-no com muita desconfiança,
porque na época da ditadura, era
muito estranho haver grupos de
professores discutindo política. E,
acredito também, com uma forte
dose de oportunismo, já que com a
abertura política, a importância do
SNI iria entrar em declínio. Como
eles se viam como uma comunidade
de informações, para passar para a
comunidade de informática (enfati-
zando a similitude fonêmica das pa-
lavras e rindo), era um passo. Eles
entraram com os métodos do SNI,
grampeando telefones e fazendo in-
terrogatórios longos com todo o
pessoal da Capre, da Digibrás e

. com os professores.
A que conclusão eles chegaram?
Què a Capre não tinha uma

política de informática, pois tinha
dito muito pouco sobre microele-
trônica e sobre software. É que a

LUIZ AUGUSTO SIQUEIRA
— Como é que o senhor acabou

participando da elaboração da políti-
ca de informática?
<— Quando eu voltei para o Brasil,
em 73, encontrei grupos do meio .
acadêmico preocupados com a
questão da tecnologia e com a do
emprego. Essa comunidade conse-
guiu entender que os interesses dos
professores e engenheiros em fazer

! produtos e colocá-los no mercado,
não eram incompatíveis com os dos
militares da Marinha, que queriam
ter controle sobre os computadores
instalados nas fragatas.

Quando essa comunidade come-
çou a se articular de forma mais
política?

Por volta de 73 foi formada a
Capre (Coordenação das Ativida-
des de Processamento de Dados).
Nessa mesma época, houve o pri-
meiro choque de petróleo. O Brasil
ficou um pouco na iminência de
ficar completamente sem reservas.
Foram instituídos controles de im-
portação para os setores que im-
portavam mais: a indústria auto-
mobilística, equipamentos de com-
putação e telecomunicações e aero-
naves. Eles passaram a ter um
controle de importação caso a caso
por parte da Capre.

Nessa época, a IBM entrou com
um projeto de fazer um minicom-
putador. Difícil dizer se foi uma
afronta ou um teste. A IBM usou
as guias de importação dos main-
frames para importar peças e fazer
o mini. E a comunidade, então
muito politizada, se mobilizou,
protestou. Esse processo foi muito
politizado, e o governo levou mais
de um ano até tomar uma decisão
que acabou resultando na reserva
de mercado.

Que decisão?
Havia seis ministros representa-

dos na Capre, que decidiram abrir
uma concorrência para quem qui-
sesse fazer minicomputador no
Brasil, mas que dariam preferência

E, se você é usuário do Lotus 1-2-3,
além de pagar um preço especial pela atuali-
zação,o Microsoft Excel 5.0 tem uma ajuda
que transforma comandos do Lotus 1-2-3
em comandos correspondentes no Excel 5.0,
Não é outra idéia genial da Microsoft?
Excel 5.0 é ainda melhor
quando trabalha com os outros.

O Excel 5.0 não é apenas a melhor pia-
nilha para vocc trabalhar individualmente.
Trabalhando com outros aplicativos, o
Excel fica ainda mais afinado. O exclusivo
suporte OLE 2.0 (Object Linking and
Embedding) torna possível a troca de in-
formações com outros aplicativos apenas

Produzindo mais com menos esforço.
A Microsoft conseguiu o que parecia

impossível. Aperfeiçoou a mais rápida, pro-
dutiva e completa planilha eletrônica para
Windows: Excel 5.0, com IntelliSense.

A vida do usuário vai ficar ainda mais
fácil. O Microsoft Excel 5.0 vem agora com
tecnologia IntelliSense, inteligência incor-
porada ao produto, para que você possa se
concentrar integralmente em seus cálculos
e análises, deixando o trabalho braçal por
conta do computador.

Com IntelliSense o Excel 5.0 percebe a
seqüência de ações que você quer realizar
e antecipa os resultados. O Assistente
de Dicas, por exemplo, observa seu modo
de trabalhar e acende uma lâmpada na bar-
ra de ferramentas ensinando a realizar
a mesma tarefa de forma
mais rápida e racional. WiSS&SSERÊ
Outros recursos como
AutoSoma, AutoPreen- 'íí»•
chimento, AutoFormata- M"**
ção, AutoFiltro e Auto- |j 3, l IflYJjL'
Classificar são ferramen- © ^jÉÊjjhs-
tas que automatizam e |j, i ^ jj ?
simplificam uma grande a&s&ESEÊSlEsí

quantidade de tarefas ro- basta arTaltíMo*'
tineiras. Idéias geniais da í8n,ro w?'llof'Sem ulr do Word,
M ícrosoft para que voce e editar os dados 1

Êm

Assistente de Dicas: com
um simples dic voei
aprenda a executara

mesma tarefa de
um modo mais HdL

^§5 £ i ftlíj

arrastando e soltando dados de um para
outro com o mouse. Assim, você pode
incorporar um gráfico criado em Excel em
um texto escrito em Word, gerar uma apre-
sentação imediata em PowerPoint e mandar
tudo isso em forma de relatório a todos
seus clientes cadastrados em Access. _ r~

O Excel 5.0 é parte da família de ® ' l$ S"|||
aplicativos Microsoft Office, uma
família onde todos os aplicativos I Cv^TI ffl JÉ§
trabalham cm conjunto e da mesma |JALL ¦ I 

^

maneira inteligente. Ao aprender
um, você aprende a operar todos Hn)fBigQs!^KÍTijfp^
eles. E todo mundo vai dizer que |jj^2^3BMÉnHHjÍíÉjBliàBÍ9BÍ
O gênio é você. Mais que um jeito novo de trabalhar.
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CDs falsificados
financiam terroristas
irlandeses. (Página 7)

As maldições de O
corvo, o filme das
tragédias. (Página 8)

¦ Elizeth brilha com"Silvio 
Caldas e Vinícius

?íde Moraes. (Página 6)

¦ Filmes alemães na
Casa de Cultura Laura
Al vim. (Página 7)

Ismar Ingber

PAULO REIS

I I mercado editorial ignora a
1 I arte brasileira produzida nas
\J últimas três décadas. De um
total de 105 títulos disponíveis em
sete grandes livrarias cariocas — en-
tfe ensaios, críticas e dicionários —,

somente oito tratam de arte nacio-
nãl. E neste grupo, a maioria aborda
o modernismo, o barroco e outros

períodos anteriores à década de 50.
Raras são as obras que analisam o

que se costuma chamar de arte con-
temporânea brasileira: do fim do pe-
ríodo modernista (década de 50) até
os anos 80. Tudo que aconteceu nes-
te espaço, caracterizado por uma
profunda revolução de conceitos
Herdados da tradição modernista,
continua praticamente sem registro.

Na contramão deste fenômeno,
as universidades têm acumulado ma-
terial suficiente para preencher esta
lacuna, numa prova de que o proble-
ma não está no volume nem na qua-
lidade da produção. Poucos traba-
llios, no entanto, são absorvidos
pelas editoras. A vertigem da manei-
ra: pintura e vanguarda nos anos 80,
dè Jorge Lúcio de Campos, 35 anos,
é um dos que escaparam da gaveta.

Uma constatação de que o tema
da arte contemporânea tem uma boa

parcela de leitores é o sucesso do
livro Argumentação sobre a morte da
arte, do crítico e poeta Ferreira Gul-
lar, que aborda questões como a en-
tressafra de criatividade na produ-
ção nacional. A obra já chegou à sua

"As editoras não se
interessam em lançar livros de

arte rebuscados porque são
caros. Mas os livros de crítica

podem ter preços baixos."
Ferreira Gullar

discurso da crítica de arte contempo-
rânea no Brasil. Outro exemplo:
Ideologia versus estética. Silêncio e
evidência da arte brasileira nos anos
80, que o professor de arquitetura e
comunicação Ronaldo Reis, 41
anos, apresentou semana passada na
UFRJ como tese de doutorado.

No curso de História da Arte da
UFRJ, a professora Angela Ancora
da Luz repara grande interesse por
parte dos alunos em trabalhar com
temas contemporâneos. Esbarram,
porém, na fàlta de publicações sobre
o gênero. 

"A 
pesquisa se restringe a Campos, autor de A vertigem da maneira, raro caso de tese sobre o tema que virou livro

nar sua tese um livro ao alcance
dos estudantes e críticos.

A qualidade da produção
contemporânea foi o principal
motiyo que levou o professor
Ronaldo Reis a realizar sua tese
de doutorado pela UFRJ, de 243
páginas. 

"A freqüência das ma-
térias que saíam nos jornais me
chamou a atenção. Além disso,
nos anos 80, houve uma expio-
são de centros culturais e de ex-
posições — e isso não foi só um
fenômeno daqui", conta.

Reis começou fazendo uma
tese de mestrado sobre o movi-
mento concretista e o neo-con-
creto e acabou enveredando pa-
ra a.chamada explosão da Gera-
ção 80. "Me baseei em matérias
de jornais, principalmente o
JORNAL DO BRASIL e a Fo-
lha de São Paulo, e as revistas
Galerias e Guia das Artes, além
de publicações estrangeiras",
conta. O resultado foi um enxu-
to e preciso ensaio crítico da,
talvez, mais polêmica produção
artística brasileira: a dos anos
80. Nada disso, no entanto, já
virou livro. Jórge Lúcio de Cam-
pos, embora tenha conseguido
editar sua tese, mantém críticas
às editoras. "Há bastante mate-
rial sobre estes temas nas univer-
sidades mas ninguém tem inte-
resse em publicá-lo", diz o autor
de A vertigem da maneira.

AGORA TAMBÉM

NA BAHIA

PASSE O MÊS DE SETEMBRO
EM ALTO ASTRAL

.PACOTE COM PASSAGEM AÉREA

.DE 28 DE AGOSTO A 21 DE
SETEMBRO

.PACOTES DE 5 A 25 DIAS

Abstracionismo — geomè-
tricô e informal — Fernando
Cocchiaralle e Anna Bella
Geiger, editora Funarte.

Arte no Brasil nas dèca-
das 1930-40 — Walter Zani-
ni, editora Nobel.

Arte no Brasil, Oscar
Niemeyer e Pietro Maria
Bardi, editora Abril.

Entre dois séculos — Ro-
berto Pontual, editora Jor-
nal do Brasil

História geral da arte —

Walter Zanine, editora Uni-
banco / Instituto Walther
Moreira Salles.

Modernismo brasileiro e
vanguarda, Lúcia Helena,
editora Ática.

Neoconcretismo: ruptura
e vértice — Ronaldo Brito,
editora Funarte.
¦ Dicionários:

Dicionário de arte plàsti-
cas — Roberto Pontual, edi-
tora Civilização brasileira.

Dicionário crítico de pintu-
ra no Brasil — J. R. Teixeira
Leite, editora Artlivre.

A arte que parece não interes-
A sar às editoras impressiona

xl. bastante até mesmo a pes-
soas de outras áreas. Professora
de lingüística da Universidade
Federal Fluminense, Lúcia Tei-
xeira se interessou pelos meàn-
dros da arte contemporânea. Ela
explica que seu foco de aborda-
gem na tese que realizou sobre
os anos 80 e 90 é o do discúrso
da arte tratado nos meios jorna-
lísticos. "Queria saber como o
discurso dos críticos dava- conta
da especificidade da obra. O pa-
pel da crítica é fazer a mediação
entre o público e o objeto. Fi-
quei interessada nesse discurso e
propus uma leitura", avalia.
"Nós temos muito pouca coisa
disponível sobre arte contempo-
ràna brasileira. Quando fiz a te-
se, tive que trabalhar somente
com jornais e revistas. Sabia que
ela seria um passo e uma ajuda
nesse campo", orgulha-se. Con-
seguir receber nota máxima da
banca examinadora da Universi-
dade de São Paulo (USP) não foi
problema para ela. Difícil será
arrumar uma editora para tor-

PREÇOS ESPECIAIS
PAGAMENTOS PARCELADOS
CARTÃO DE CRÉDITO

Você t a noMJ metwt corr^panha

PARA COMEMORAR OS

20 ANOS DA AUDING,
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"ARTISTAS DA CASA",

HAVERÁ UMA EXPOSI-

ÇÃO DE PINTURA,
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INFORMAÇÕES: (021) 255.7672/256.9889/FAX:256.9394

FOTO.

RETRATO.

DE 19/08 À11/09

EXPOSIÇÃO E VENDA DE

TAPETES ORIENTAIS
Pieçai aüim mm m Ôiiente.

«mu «BS SSSBBfc A&A lã LEGÍTIMO

PERSA 115.1...

Dia 26/08/94
Centro Cultural Auding

R. Padre Elias Gorayeb, 40
RSVP: 208-4949

A Fotovital fotografa o que você precisa.
Quadros -Esculturas-Móveis-Jóias

Coleções de Moda-Gente-Comida-Arquitetura etc.
Fotos profissionais de estúdio
com preços de lambe-lambe.

Ligue e marque uma visita pra conhecer nosso trabalho

11/1/ÃfU JL 0f RtUÍS m3

E MAIS 5000 M1 DE TAPETES DE TODOS OS
TAMANHOS, TIPOS E CORES À SUA ESCOLHA

MmâwmH®
At. das Américas, 4666 • Loja B - 200. Tel.i 325-4851

Mall do Barra Free Shopping
PROMOÇÃO:

Classificados

Disque ÜD

(021) 589-9922Tel.:(021) 286-1978/246-9639/226-1813

1
I

I

Bil



~ 
~T! ~ ~~ R ' " 
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I apicius ~TT^\ 
I 

Sacramento e Carrilho 
\ 
m

Fartlira xtQ\ lecionam' bom samba j |1
^ ^ vV \ f | / j 

1 Llvio Campos/Photoshow/Dlvujgapao •;

 - ~ 
rosas de Correas, maiores do que suas /^S r A
hastessuportam,quevaodeixandocair / \ L *\ A l\ ... |§g *¦'- 7J
suas netalas Dor oura creeuica de a- / \ Ly X JL dupla de parceiros Mauncio Cam- M\^AMMHtdKgf" &. > /;M

que e fartura? A pergunta e ino- 
cQent£ j 

lho, ao violao, e Marcos Sacramento, no • v jfe fi- <!
portuna. Nem deve ser feita por K . D. T^ I / 1) vocal, prepararam um ci/no de samba 1 ,'v>9
estas plagas. Seria como entrar Andara o assunto coi w V J f*n dividido em dezenove aulas. As dezenove '.v

em um hospital — mas desses de doen- — fora de moda. Esta quer magrez s, Y: V musicas do show com nome de tese aca- few* Bp,. jT
gas muito graves — e ir perguntando despojamentos, PTs g.® / demica, /I modernidade da tradi(So, fo- ^ SV 'I
aos doentes: "0quee sauae?". e outras bobagens. T O [ ram milimetricamente dosadas para for- 'j

Respondent o leitor sabio que a E bobagens tanto J~ — J V mar um retrato bem humorado dos bam- A
compara?ao e infeliz. Sabem os doen- mais bobissimas, -^1 CW® bas do "dois 

por quatro" carioca. Acos- •
tes, bem melhor que ninguem, o que e a que nada as tumado a fazer homenagens como a de i-:®
saude. Os outros vivem. Coisa que se justjfica. So a I Custodio Mesquita, em 1986, Sacramen- , m [• h-y'm
faz de maneira muito distraida. Vjve-se. estetjca do tjp s-J to passeia agora de Assis Valente a Chico i pv-JM
E tao simples! Acordar, pagar as con* esqueletico. V C-/**—Buarque, passando por Wilson Baptista,
tas, escovar os dentes, almoQar, jantar, Nao e S. M Ataulfo Alves e Paulinho da Viola. Br ; fc' jH

1 amar, dormir e trabalhar. Inverte-se a Francis- J#rvrT' » y*f, - show no Rio Jazz Club e so hoje e ama- ^ /¦
ordem. Muda-se o ritmo. Mas nao se co de nha, as 22h30, com couvert a R$ 5,00 e
variaomenu. Assis, / \ consumagao a R$ 2,00.

Ja morrer e mais complicado. E os nem S. L— 0 violonista Mauricio Carrilho mos- ' ^;'q|
que andaram muito perto da coisa, o Joao d^ yy§^^^s!r\  tra arranjos proprios para classicos como »X.,*
sabem —aoquesediz. Ouse esauecem Cruz, t ^JS(^ \ Camisa amarela, de Ary Barroso, Apoteo- de Mbioi aue hem de 1 Cascata e Leo-

BufTet 1 iegram^de 
Silas depliveiraeMam) nel Azevedo, e Milher, de Custodio Mes?$ ||JMas vamos pular da Morte a rar puirei. i x Decio da Viola, e a poesia nua e crua de m,jta P c.,fn rnhrai >

tura. E te digo, leitor, que ela 6 coisa Uma ma- I 
\m*w ,-) ( Infldelidade, de Ataulfo Alves. O show A concencSo da diretor artistico Fer-*extremamente agradivel. Como as greza des- 

^jegg[y vcome?a e termina com homenagens a nando Mendes foi dc trazer nara o ore- $ ¦
gorduras das mu heres de Rubens — pidadeal- V— m»—- V . ¦ P Chico Buaraue unico sambista moderno 

nand0 Menaes toi dc trazer para o pre . 
jk-JBP * Y" „„„ „ ¦ j„_ fnra j„ ^Ultu Dudl4uc' u"ll-u wmoibid mouerno sente uma tradicao que desceu do morro ' % j W

ll SSE e akcra os ja a fartura E falo da fartura por- Da Adega eles foram expulsos. Ha que prossegue na lmhagem nobre de Noel com a ia maicomportada de Wilson ; WMda-, enche ela a alma e alegra OS I Jg.laTOirj.B.KM ogua, PJ ^^^Moscmpilhados. Ha monies Rosa. O show abre com Avolta do malan- Baptista e Assis Valeme. Para tanlo, Sa-; 11
Ahi Ac ortrHnras flamenoas deleito- Mme K. a Adesa do Valentim. Comeu de doces. Muito vinho. So os do Porto dro, sambinha astuto tirado da Opera do cramento e Carrilho incluiram no reper-1

sas' E generosas' Sao como as orqui- um c'oelho. Comi um cozido. Ambos estao representados por uma embaixada " ! e te™1"a com a bonita ™e!0" torio can?oes mais recentes, como Olhar; mM

deas cheias de volipias, e as tul pas, saborosos e alheios as priva?6es volun- garW Faltava o dono. Estava em dia dc Chow bambdo, parcena de Chico bmileir0> de Eduardo Dusek e Luis Car- ® M

aue se fineem de casfas e se abrem em tarias que as pessoas se impoem em Portugal, ja deve ter voltado Espero que com Edu Lobo. Mas o estilo solto de ios Goes, e o meddley com Dos pragres . fe9
mil coloridos convites Sao como as nome de... de nao se sabe o que. Mas traga novidades. Dessas velhissimas no- cantar de Sacramento nao se hmtta a das cantfes, de Pericles Cavalcanti, e a ¦ ; r. «i

almofadas de brocado. Ou como as cada epoca tem seus pecados. vidades que fazem nossa fehcidade. passear pelo samba carioca e paulista. melodia a la Ataulfo Alves de Genipapo 
',.M

 
' 

___J Visita tambem as serestas, com a versao absoluto, de Caetano Veloso. j

¦ H0R0SC0P0 ICRUZADAS m
MaxKlim CarloidiSllwa ,

TOTTRO • 21/4 a 20/5 OfiMBOS • 21/5 a 20/6,  CANCER • 21/6 a 21/7r__  ll1 I2 I3 I4 5 I6 I7 I I8 I9 ' WM
{ Seu^omportamento Dia em quo voc6, tau- Voc6 se encontra em /O Satisfagao gerada por fcM•1 ri ^^.ik« knilTima  rino noderA ser en- bull fase onde se torna in- I /J JtS acontecimentos posi- Zav I yT^
i lontade de construir  volvido por algumas ""TV Huencilvel e muito Ay S^-^N.1 tivos em sua rotina 
i nara o amarthS aue se refletir4 beneficamen- novidades muito interessantes em termos sujelto a impressoes exteriores. Com isso e fiananceira. No trabalho, o quadro sugere pi
il Pi1 ,oda a rotina. Momento em que voc6 materials. Superapfio de velhos problemas hi importante que voc6 aja de orma a atastar maior participapao de colegas e associados. fcTl
i !fBU^h°Rr«r reaiizacao de alauns de seus de trazer maior tranquilidade em reiagSo quaiquer tendftncia ao pessimismo e a negati- Disposipao equiiibrada. Vivencia de carinho ' VoJl

Isonhos 

mais intimos. sua vida amorosa. vidade. no amor. I6 |lir
 fs JP : 1|

vruftirivf • 9^/fl a 22/Q LIBRA9 23/9 3 22/10 ESCORPIA.O#23/10 a 21/11  —. BBL™—LEAO • 22/7 a,22/81 X^osicionamento de A ^ Ho]e comepam a se Ganhos novos e uma YX 22 ||H !¦As possibiiidades manifestar algumas ^2^, forte possibiiidade de Vjl ^—'J\ #1
S o!Tn^LinrTynrao nesta teroa-feira ge- ^ 

intiuencias 
que irao IS. y\ mudanpas positivas — I 23 24 85

r.jirrirssssssTss: — : i

% pensagdea fortes. seus prbprios sentimentos. <?ao aos seus sentimentos. cupando o. rill WT Mill

I1 

11 ^ Hv
a attAvth a 01/1 o 1Q/9 PU'TXT'S A 90/2 a ?0/1 HORIZONTAIS — 1 homem de vigia ao poctAlidi^. vJtVj

SACtTTAPTO • 22/11 a 21/12 CAPRIC6RNIO • 22/12 a 20/1 AQ.UARXO • 21/1 a 19/2 • MU a <iUM i_^to=__ ^ d0 navio mercante, o a quem compoto, alonv-d^-.
,, . . l^v. lima hoa influencia Um quadro que molda /T\ Beneficiado pelaLua e §?5P<H tarelado vigilancia, cuidar da amarrapao, folgando-aj^U^^

s»ZSZi.'& sir.tas z, rs nrsrr,::=# I

sgS'Sd'Sdiri,, inSil :sr^»r;.d„ao;Li^nJrS- ~«.®£s »»«¦»•»•»jsdtaaKs«sgcsiss? 
iniie dizem de antoos oianos^^ Aaora tudo rar, para melhor, seu animo. Aja de forma vos fortes para a condupao da rotina. VivSncia a dmheiro, voce tera um dia de mu ta compen- ra| ferro„lagnesiano p0Steriormen,o l0rmado; 11 ter^

?ode caminhar de acordo com sua vo'ntade mais coerente e firme. Riscos para o amor. bem equiiibrada. No amor, o quadro sugere sapao. Isso o fara mudar o comportamento em minapao do (uturo do subjuntivo dos verbos fortes; 187? ^pode caminnar ae acoroo com sua voni . |nfllli-._rao fi inseauranca calma e prudencia. relapao a pessoas proximas e intimas. divisao coiuiar em que o nucioo forma cromossomos'fi" jsf?5Momento estavel no amor. Inquietapao e inseguranpa. h " 
ostosso bipartem. produzindo dois nOcioos flihoscom o^ r$$
mosmo patrimonio original; 13 — mau choiro; 14 — ' •

Igrilo; 

15 — pepa honrosa de primeira ordom, lorma- fjjf,
da pela combinapao da banda com a barra; IB — '

^mm^ conjunto de estipulas compridas o totalmonte con- •. j»K
ATI FlUTAjlJllW crcscontes em bainha, quo envolve parte do ranro. •;

¦ III lin I 1 nlfn acima dos nos, e 6 peculiar a tamilia das poligo- ,
nScoas (pi.); 18 — juntoi; 19 — monges, frados, 20 — .;
i i —•—  no sec. XVIII, danga popular, ao som da viola, com , El

GATAO DE MEIA-IDADE MIGUEL PAIVA AS COBRAS vmsSMO = 
-• —t. 

fTtaJS |¦ ¦ I . k .nV ai ryAft \ volivo> dodicado a Oxossi ou a Omolu, conlormo o

i ;¦ SSSS 
• 

m^cc¦**¦%*?>j V_igMJkiilaSBSSSST&rz} Ira KiAOeiiA ASSIM... wsraiA.ucun TA'BOM'CM^'60 Dl55t 7T,r_|\  I tambem se encontra nos cravos, clavicbrdios, e nas fysM
1_   -I KJ( OueyOCfceSTWAUNDAi I WftO!u <gji [ZE^ y espinotas dos sees. XV e XVI; 29 — onlre os indios •

/5 M \T ¦¦ \ AAteMoeo^^epritio.1 j—^t—T/ urubus, designapao comum is pulsoiras e adornos

jra ^ ,J* ^ VERTICAIS — 1 — dispositivo onde so rounom mocani-
/; ~ *  ospapadoros da linotlpo e congeneros; 2 — constelagao •'[ j';;,

^ I \sj | mWHImM I / /mliM\r \ w/w/// boreal, ao S. de Hercules, ao N. do Escorpiao o SagitS-
m :\sM  FyM*r \\w//, irtauEL nAusea FERNANDO GONZALES rio, a O. da Cauda da Serponle o a E. da Libra; 3 t^Jio £
S5 WWir/l r —S^S. gy Jet:'1 1 <HM< Cr 1 W//////\ _________ - .  concerto cldssico, a volta do todos os instrumontos da * j' ,
Vk [j 

J/ *- / </«) £L£,W I £ST00 TAWftoO Ccfl orqueslra, apbs um solo instrumental (pi.); 4 — aqao do £ ;;*!
<1 O MENINO MALUQ.UINHO ZIRALDO i/// '\'QjL ( Jdsar mm i bwzinho; , i seus pioihoS, sabaca receber os sacramentos; 5 — missa em que o sacorcfote

^/ f J HASlCO ^ 
H 1/ / nao consagra; 6 — sufixodosignador da familia que torn

iJS e'BOM 54BfP 7 E'! 0W1EM FUI ) r...EO QUE MBSM.VOU | ( cj HA SUA a9| ScSb/W. \VsiOi>'—^ I UiRlll - por tipo o vegetal representado polo radical a quo-so V J™-^ICA^Tefjr CC^APO^PQg I | \^CA6£yA agroga; 7 — simples; 8 — acompanhar por deforencia

^ 
polos 

romanos para Ilmpar 

^a 

boca o o suor do rosto; {3 if

^1 (LL,\ ——. XTTTrrc ruADiECN/i cruni C.A. FREITAS 0^CHINA PORHETE H
PEANUTS CHARLES M. SCHULZ Em carta d0 4 pr0tljrn0 0 COntrado DISFALCE, W

P O MAGO DE ID PARKER E HART ,^g „A<x>,ncl / „^\ / MCMe. VI nos comunica, infelizmente: "Aprowoito a oportuO*
IS -r^=^  tzrp I 1 ( ^TES m!S« nidade para comunlcar-lhe o ..ledmen.o de do.»$, fd /<rc7^\ • M we... voce DEVE TER INVESTIWBBllW^ 5APAT05 SOTINHO. UUE BOM. f UMA OUTR^ I I AK1TES CDS SAPAT0S... veteran0s conlrade., muito caro. para todos n6s:^ i$'"J Y. I MAIS Que 1550 SO WO SOI NARtZ!  LUIbM- CA FREITAS, dia 25 de Julho, ap6s uma Mgunda?;¦7? I AL6UM LU&AR \ ,j« | I y 7S^tBST*\/ cirurgia, aos 7B anos, e, no dia 1 de agosto, em SSo^ OA

 fillE 0 CORfO \ ^ .I ^ 3 Paulo, o CHINA PORRETE (Nelson Vleira Jacinto),^ -A
>;S \ HUMANO sd rffe—N t -n (R Hi /MPT. I | Diretor-Social do CiRCULO ENIGMiSTICO PAULISTA-ij;
fel ~~\ VALE SCO I a -_L, f K TIhI' S 5 1% J^|| 4 NO, eujo sepultamento deu-se no Rio, sua cidadc*,:
^ 

ll 
PSATAS. ^ Aj I 

rA\^ | 
natal, isempre lamenUvelo registro desses fatos, ^

11 i^L—  luUcTntinua'^TnalTpodemos esmoreoer. A re-^- 1
¦¦ ¦''".'"'riA n i .  i ¦ 111 it J I...... . . vista de outubro prdximo do CiRCULO ENIGMj^^j^

ffi| CEBOLINHA MAURiCIO DE SOUSA TICO CARIOCA sori toda dedicada ao fabulomo :ji»
. 1 GARFIELD JIM DAVIS . i ¦ " ¦¦'¦¦¦ ¦ ¦ . M o " 1 ATENAS; e na de Janeiro ffaremos uma homenagem At.J
riit ¦ I ' ¦ » If I ¦, 0 0# ° o I \ 0 * ° (( Vm j- °o " o 11 ao C.A. FREITAS, pelos longos e proficuos anos de v|.
jf\* 1 BABEs \ OOSTAR\A DETSRj V. / 1CJEMTI- #'0^ * / u ( JSilaSio? ) 

"* ° U I y^^\oaJbi~^, ° * '-t—fi dicaoao ao C.E.C." Essa transfer6ncia de pianos ainda M¦M (gaRFIEIOJ mrAAIDENTlDADESE-l 5 (pK>l Ei &E- • ^ J/ , n L L I para n6s 6 sombria e trlste Dentro de nossa conceppao'v'l r-y "^-vCaEmt COWO OS^ 00 0 - 1 1 o - N\ ° i VJ /s religiosa, almejamos que os dois tenham econtrado a jVjj
ry-^T\) ¦ SUPEfi-HE-l .• I . „ / 

" H rfX*- Jw' VerdadeSuprema.  fMil / T<« 1/ t jT ROl6-/ 4 :: ° . " 0 |> - ( 'S / \ CHARADASPARAGbGICAS(adi5aodcsilabafinal)" " Ji!
||S 

v/fYj 
| 

7/Q\'V». | 
I yVQ\ 

/p 
^ 

J, J . • O |( .• > K — 1.0 pai PRIVA DE PRIVILeQIOS o lilho que so comporta ;
sla I Ofi. jjlffiz- i VW S/ DISFALCE-CEC-Flamengo MV 

i^'1^ 2. 
No laboratbrlo;. 3EPARO os produtos OUE TBll 

^
^ trf "TO'WH >§ -Z-7 MPJbC^tSP '*• ® HK PARDEPARES —CEC —JacarcpaguS |
,"JjS —' ^ I- [q,.iim»u*^h3divxi\LMoo /Vw. w.-i r 11.-^1 ' — 3 q AGARRAMENTO ao dinheiro 6 coisa de 08ST(- - tju

FRANKEERNEST THAVES BELINDA DEAN YOUNG E STAN DRAKE NADO.34 
U,LABNER_CTR_Bjo ^ / |

i 
 SOLUQAO DO NUMERO ANTERIOR |

«S r, - ¦ - »\  , ti *x£ rx—y2i cecKe°m c6*sJ,ea-' HORIZONTAIS — tromclicar; rccitativo; opura; otos:', "
; 

^ Al/C/\ Ci 
"• o OOO II ^ ^ -1 

melanemica; 
eto; otica; li; ahzari; utar; ca; zito; arad^' *

Vw. HI ITOMDiTinn V cS r? 1 ^ VERTICAIS — tremelizir; repetitiva; eculo, mira; 1
j ' '('I1 |rj 

^ I ^XnS^ Jfik etanol; la; itemizar; citica; avocar; rosa. eticas; aro;

^ y CHARADAS APOCOPADAS 1 - trangalho; 2. almagrera^-, I,,

/^J^' % Conespondenda para: Rua das Palmelraa, 57^' |¦<* L^rm^ammLiiaiaiUIKrsVt .. jljgi&i frSsFfA 5 V}®pp/Z Bzl I W'wiu*-' an. 4 — Botalogo — CEP 22.270-070HT«coNTM>n>intu "Tin fes>3 I H' ' * mftl— —rt ML- ' I m » "" "—1—1 rt
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JORNAL DO BRASíi:'2 o terça-feira, 23/8/94

Llvio Campos/Photoshow/Dlvulgação
ANDRÉ LUIZ BARROS

rosas de Corrêas, maiores do que suas
hastes suportam, que vão deixando cair
suas pétalas por pura preguiça de a-
güentá-las.

Andará o assunto — como Rubens
— fora de moda. Esta quer magrezas,
despojamentos, PTs 
e outras bobagens. ?*"' N
E bobagens tanto (— •*. *<+1
mais bobíssimas, L*
(jue nada as /v.
justifica. Só a J *
estética do >*j—/ f
esquelético. y /
Não é S. Kl
Francis- í\ /
co de
Assis, J\
nem S. àÇsHíryfsrjJí
João da KNJ>^Vj6y\
Cruz. \.
Bernard ^
Buffet. J I
Uma ma- J \ 1jr.
greza des-
pidadeal- r
ma.

Já a fartura. E falo da fartura por-
que fui, no domingo passado, com
Mme. K., à Adega do Valentiml Comeu
um coelho. Comi um cozido. Ambos
saborosos e alheios às privações volun-
tárias que as pessoas se impõem em
nome de... de não se sabe o quê. Mas
cada época tem seus pecados.

XJl dupla de parceiros Maurício Carri-
lho, ao violão, e Marcos Sacramento, no
vocal, prepararam um curso de samba
dividido em dezenove aulas. As dezenove
músicas do show com nome de tese aca-
dêmica, A modernidade da tradição, fo-
ram milimetricamente dosadas para for-
mar um retrato bem humorado dos bam-
bas do "dois 

por quatro" carioca. Acos-
tumado a fazer homenagens como a de
Custódio Mesquita, em 1986, Sacramen-
to passeia agora de Assis Valente a Chico
Buarque, passando por Wilson Baptista,
Ataulfo Alves e Paulinho da Viola. O
show no Rio Jazz Club é só hoje e ama-
nhã, às 22h30, com couvert a R$ 5,00 e
consumação a R$ 2,00.

O violonista Maurício Carrilho mos-
tra arranjos próprios para clássicos como
Camisa amarela, de Ary Barroso, Apoteo-
se ao samba, de Silas de Oliveira e Mano
Décio da Viola, e a poesia nua e crua de
Infidelidade, de Ataulfo Alves. O show
começa e termina com homenagens a
Chico Buarque, único sambista moderno
que prossegue na linhagem nobre de Noel
Rosa. O show abre com A volta do malan-
dro, sambinha astuto tirado da Ópera do
malandro, e termina com a bonita melo-
dia de Choro bandido, parceria de Chico
com Edu Lobo. Mas o estilo solto de
cantar de Sacramento não se limita a
passear pelo samba carioca e paulista.
Visita também as serestas, com a versão

Üque 

é fartura? A pergunta é ino-
portuna. Nem deve ser feita por
estas plagas. Seria como entrar

em um hospital — mas desses de doen-
ças muito graves — e ir perguntando
aos doentes: "O 

que é saúde?".
Responderá o leitor sábio que a

comparação é infeliz. Sabem os doen-
tes, bem melhor que ninguém, o que é a
saúde. Os outros vivem. Coisa que se
faz de maneira muito distraída. Vive-se.
É tão simples! Acordar, pagar as con-
tas, escovar os dentes, almoçar, jantar,
amar, dormir e trabalhar. Inverte-se a
ordem. Muda-se o ritmo. Mas não se
varia o menu.

Já morrer é mais complicado. E os
que andaram muito perto da coisa, o
sabem—ao que se diz. Ou se esquecem
— que a extração é desagradável.

Mas vamos pular da Morte à Far-
tura. E te digo, leitor, que ela é coisa
extremamente agradável. Como as
gorduras das mulheres de Rubens —
banhas que andam muito fora de mo-
da —, enche ela a alma e alegra os
olhos.

Ah! As gorduras flamengas deleito-
sas! E generosas! São como as orquí-
deas, cheias de volúpias, e as tulipas,
que se fingem de castas e se abrem em
mil coloridos convites. São como as
almofadas de brocado. Ou como as

Carrilho(esquerda) e Sacramento
homenageiam bambas do samba

de Lábios que beijei, de J. Cascata e Leo-
nel Azevedo, e Mulher, de Custódio Mes-
quita e Sadi Cabral.

A concepção da diretor artístico Fer-
nando Mendes foi de trazer para o pre-
sente uma tradição que desceu do morro
com a poesia malcomportada de Wilson
Baptista e Assis Valente. Para tanto, Sa-
cramento e Carrilho incluíram no reper-
tório canções mais recentes, como Olhar
brasileiro, de Eduardo Dusek e Luís Car-
los Góes, e o meddley com Dos prazeres
das canções, de Péricles Cavalcanti, e a
melodia à Ia Ataulfo Alves de Genipapo
absoluto, de Caetano Veloso.

Da Adega eles foram expulsos. Há
lindos embutidos empilhados. Há montes
de doces. Muito vinho. Só os do Porto
estão representados por uma embaixada
sem garbo. Faltava o dono. Estava em
Portugal, já deve ter voltado. Espero que
traga novidades. Dessas velhíssimas no-
vidades que fazem nossa felicidade.

Max Klim Cario» d» Sllwa

CÂNCER • 21/6 a 31/7, „
Satisfação gerada por
acontecimentos posi- /jSv /• 

'yy^
tivos em sua rotina
fiananceira. No trabalho, o quadro sugere
maior participação de colegas e associados.
Disposição equilibrada. Vivência de carinho
no amor.

GÊMEOS • 21/5 a 20/6
Você se encontra em /yT) //Vfase onde se torna in- 1/ J Jí/
fluenciável e muito \A V
sujeito a impressões exteriores. Com isso, é
importante que você' aja de forma a afastar
qualquer tendência ao pessimismo e à negati-
vidade.

TOURO • 21/4 a 20/5 
Dia em que você, tau- I^SS™^**11
rino, poderá ser en- ^sjj /
volvido por algumas \ kJ L
novidades muito interessantes em termos
materiais. Superação de velhos problemas há
de trazer maior tranqüilidade em relação a
sua vida amorosa.

Seu comportamento
irá espelhar hoje uma
vontade de construir (Kl
para o amarthã, que se refletirá beneficamen-
te em toda a rotina. Momento em que vocô
deve buscar realização de alguns de seus
sonhos mais íntimos.

ESCORPIÃO • 23/10 a 2-1/11
Ganhos novos e uma 1^ vvlforte possibilidade de \£í- —s\mudanças positivas —S I
em sua rotina de trabalho fortalecem-se com
o passar das horas. Fatos ligados a sua vida
intima tenderão a prender sua atenção, preo-
cupando-o.

LIBRA• 23/9 a 22/10 ,, ¦
Hoje começam a se
manifestar algumas /' f J uT ' 

yinfluências que irão IN ¦¦ -frr-Tt
concentrar suas atenções. Dificuldades pas<
sageiras podem ser esperadas no trato pes-
soai. Novidades de muito significado em rela-
ção aos seus sentimentos.

VIRGEM • 23/8 .-
O posicionamento de ^
Vênus não o beneficia j Jfy ' "
nesta terça-feira, ge- —« —
rando um quadro instável a seu redor. Isso
poderá torná-lo sensível e agressivo diante
de possíveis mudanças. Distanciamento em
seus próprios sentimentos.

LEÃO • 22/7 a 22/8 >VJLJ
As possibilidades Bà-C ^
bem fortes de mudan- ÇÃ 4 ^
ças que valorizarão W/r 11VV
seus interesses materiais de trabalho se fa-
zem presentes em um dia positivo. Alegria
com pessoas amigas. Amor em fase de com-
pensações fortes.

HORIZONTAIS — 1 — homem de vigia ao potlaJA'^
do navio mercante, o a quem compete, alónuda*-».
larefa de vigilância, cuidar da amarração, folgando-ayjüg?
tesando-a quando necessário, e bater as horas no 5inft8<
de bordo; 10 — diz-se da textura em que os cristais de
teldpato em lorma do baguete produzem um ontrolaça-^
mento cujos interstícios são preenchidos por um rrtlno-*^
ral lerromagnesiano posteriormente lormado; 11 —¦ ter—
minação do futuro do subjuntivo dos verbos tortos; 18y -y*
divisão celular em que o núcleo forma cromossomos'6 '
estes se bipartem, produzindo dois núcleos lilhos com o
mosmo patrimônio original; 13 — mau cheiro; 14
grilo; 15 — peça honrosa de primeira ordom, lorma- |ida pela combinação da banda com a barra; 16 — '
conjunto de estipulas compridas e totalmente con- «.
crescentes em bainha, que envolve parte do ramo. **
acima dos nós, e ó peculiar à familia das poligo- ,
nâcoas (pi.); 18 — juntei; 19 — monges, Irados; 20 —
no sóc. XVIII, dança popular, ao som da viola, com .
coreografia do roda movimentada, sapateados o mgr
noios sensuais; 21 — porco quo servo do animal •
votivo, dodicado a Oxóssi ou a Omolu, conforme o
terreiro; 23 — porfoição, esmero; 26 — sal, derivado
do ácido oxõnico; 27 — passar do saúde; 28 — boca .
circular e ornamentada no tampo dos instrumentos »'
de cordas dedilháveis da família do alaúde, e que t»também se encontra nos cravos, clavicórdlos, e nas
espinetas dos sócs. XV e XVI; 29 — entre os Índios »
urubus, designação comum às pulseiras o adornos "!
plumários das saias femininas. .—
VERTICAIS — 1 — dispositivo ondo se roúnem mocani-
camento, para fundição da linha bloco, as matrizes p„
ospaçadores da linotipo o congêneres; 2 — constelação
boreal, ao S. de Hércules, ao N. do Escorpião e Sagità-
rio, a O. da Cauda da Serpente e a E. da Libra; 3 t=~PO m\
concerto clássico, a volta do todos os instrumontos da n
orquestra, após um solo instrumental (pl.); 4 — ação de >
receber os sacramentos; 5 — missa em que o sacorcíote ^não consagra; 6 — sulixo dosignador da família que tom J•por tipo o vegetal representado polo radical a que-se *v
agrega; 7 — simples; 8 — acompanhar por deforència
(alguém que se retira); 9 — espécie do lenço usado
pelos romanos para limpar a boca e o suor do rosto; 13
— nuca, cachaço; 17 — antigo o pequeno instrumento
de palhetas livres, considerado um dos precursoròs ^do harmõnio; 20 — letidez; 22 — instante do relerèn-
cia de um fenômeno astronômico; jazida ou mine*""
ração de ouro ou de pedras preciosas; 24 — ele-
monto de composição: fora, para fora; 25 — pedr^,
sobre a qual o sacerdote estende os corporais-cáç»
coloca o cálice e a hóstia, para celebrar a missa.-C.A. FREITAS e CHINA PORRETE

Em carta de 4 pretérito, o confrade DISFALCE,..^
nos comunica, infelizmente: "Aproveito a oportuO-
nldade para comunicar-lhe o falecimento de dois %
veteranos confrades, muito caros para todos nós:*^
C A. FREITAS, dia 25 de julho, após uma segunda-^
cirurgia, aos 78 anos, e, no dia 1 de agosto, em São^|
Paulo, o CHINA PORRETE (Nelson Vieira Jacinto),i
Diretor-Social do CÍRCULO ENIGMlSTICO PAULISTA-
NO, cujo sepultamento deu-se no Rio, sua cidade
natal. É sempre lamentável o registro desses fatos, ^para uma confraria tão fragilizada como a nossa,
em que a chegada de novos companheiros se dí*9,
em pequenos números, como o confrade bem,£
sabe, mal compensando as enormes perdas. Mas a«^
luta continua e não podemos esmorecer. A re- V-
vista de outubro próximo do CÍRCULO ENIGIVtj^^'
TICO CARIOCA será toda dedicada ao fabuloso
ATENAS; e na de Janeiro faremos uma homenagem
ao C.A. FREITAS, pelos longos e profícuos anos de
dicação ao C.E.C." Essa transferência de planos ainda
para nós é sombria e triste. Dentro de nossa concepção
religiosa, almejamos que os dois tenham econtrado a
Verdade Suprema.
CHARADAS PARAGÔGICAS (adição dc sílaba final)" -<
1.0 pai PRIVA DE PRIVILÉGIOS o filho que se comporia 1
do modo INSOLENTE. 4-5

DISFALCE —CEC — Flamengo ""í; '
2. No laboratório, SEPARO os produtos OUE TEfil
COMPOSIÇÃO ANÁLOGA. 3-4 •**¦*', .

PAR DE PARES — CEC — Jacarepaguá
3. O AGARRAMENTO ao dinheiro è coisa dc 08ST(- ¦
NADO. 3-4 ""S

U'L ABNER — CTR — Rio »JNl
SOLUÇÃO DO NÚMERO ANTERIOR '

HORIZONTAIS — tromelicar; recitativo; opura; otóâ^ |jmelanemica; eto; ótica; li; alizari; utar; ca; zito; aradoj*
iva; as; por; raspa; fole. '
VERTICAIS — tremelizir; repetitiva; eculo, mjra;
etanol; Ia; itemizar; citica; avocar; rosa; éticas; a?o; 1
icore; atas; apo; dol. >
CHARADAS APOCOPADAS. 1. frangalho; 2. almagre;-8rjí
pegado; 4. xibaro. ' ~

—
Correspondência para: Rua das Palmeira», 57*<>

ap, 4 — Botafogo — CEP 22.270-070

PEIXES • 20/2 a 20/3 
Beneficiado pela Lua e ^
ações de outras pes-
soas e contando com '
incomum vantagem em tudo o que diz respeito
a dinheiro, você terá um dia de muita compen-
sação. Isso o fará mudar o comportamento em
relação a pessoas próximas e intimas.

AQUARIO • 21/1 a 19/2
Um quadro que molda
apoio decisivo e mui- J Lj~
ta sorte há de lhe ira- z.—
zer hoje uma possibilidade nova e de atrati-
vos fortes para a condução da rotina. Vivência
bem equilibrada. No amor, o quadro sugere
calma e prudência.

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1
Uma boa influência, 7~~P
envolvendo pessoa ^— \Jamiga, pode mudar Z.
alguns de seus planos mais imediatos e alte-
rar, para melhor, seu ânimo. Aja de forma
mais coerente e firme. Riscos para o amor.
Inquietação e insegurança.

SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12
Vantagens crescentes
em negócios e na roti- >!^l.
na de trabalho. Estão \L
muito bem condicionadas as suas iniciativas
que dizem de antigos planos. Agora, tudo
pode caminhar de acordo com sua vontade.
Momento estável no amor.

VERÍSSIMOAS COBRASMIGUEL PAIVA

R£AU7ADAi.ft£SP(üTADA. |V/AlOUTAClft, ,F£UZ'.! í

GATÃO DE MEIA-IDADE
6V&&M&J, VflC 0 IMCpftLPAD-

^WPlWVtOÇ»
&A <Z&&1\Ç05>

aseparaí^QD Me
Fez.e>eM. mi ej
MtatWTO BOMVTA,
&OStD6*.t>e£&SA-
IA... —

\10CÊeSTA*TADÜNWO
Q.ÜMJOO 6'RAMOS
CAÍAKK. MOCB
MÃO 6RA ASSIM... TA'ft0M'CM€6A«' 60 Dl55t

QuevocÉ-esiWA UNDA,
MA6 NO ejOM-íepTItIO.1

NÍQUEL NÁUSEA FERNANDO GONZALES
ESTOU TALAfADO 0*1SÉUS PIOLHOS, 8AWC4ÊLE.WZ VbAR

CDEKI L BMZlMHO,, VOÜJ06AR
íb WASlCOMA SUACA8£ÇA

ZIRALDOO MENINO MALUaUINHO
' e i 0W1EM fuiCeãÁDO PORTB© PIVET65..

...CO QUE ME SALVOU *
FOI MINH4 fAIXA PSE7A!e'BOM Ítr IC4R4TI

CHARLES M.SCHULZ
O MAGO DE ID PARKER E HART WCê AMARROU SEUS PRCJPRI»

SAPATOS SOZINHO'. QUE BOM1. AGORA, f CLARO, HA
UMA OUTRA

COISA...
AS MEIAS ENTRAM
ANTES DOS SAPATOS,i?Tõirir.t»c».i

1DLICÊ... VOCÊ DEVE TER INVESTIPO MUITO
ms QUE 1550 SO' HO SEU NA R/Z !' LI EM

AL6UM LUSAR
flÜE 0 COdPO

HUMANO S6
VALE SCO

PRATAS.
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JIM DAVIS
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f ORETA-_
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GARFIEIO.
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Atencao eleitores: podem Tucanos e pefelistas nao se 1 1 I iff JB Quem frequenta o calga- Do PFL vem a orderrr nao
acontecer a?oes violentas as preocupam com uma possivel AHA ft i 

' 
g IS dfio do Leme (ate as 9h) tem engrosser o refrao do ja ga-

vesperas das eleiQSes, para virada do PT, seja sob a for- I ¦ /« j Jf it sido brindado com o som de nhou antes do final das elci- fe-

¦ beneficiar o candidate ao go- ma de militantes alvoro?ados H B f f ! M , £ uma banda, vinda do Forte. goes.

y ft verno do Rio que se posido- ou ataques na TV. BP HI ! i M 1 P# No repertory o Hmo Na- O senador Marco Maciel

na — violentamente — con- - Para qualquer rea?ao, ¦ § |1 f .ill f* cional, 
o da Bande.ra e alerta para o pengo da eufo- ||g

j*.1| tra-i vinlpnria serao pelo menos cinco reu- JL Ai L Cangao do Expedicionario, na.

Essasacfiesseriamprogra- aioes- alfinetf o advogado *, W —>*¦ linda. - Com tanus adesoes, ., v.

madas por adeptos desse can- e pefelista Mauro Sate. Ben. que podia scr o ano ma,s d.fic, e despachar os .;
j maaas poi ducjji." inteiro e niio aberias nas ves- que nao interessam ao parti- s .

didato (que^a cada bloqueio peras do 7 de Setembro do. |v 
*

pmlprrHros e convencer o's v. Ha anos E\1 CfCiO primeiro tempo ainda nem
cm terceirob, c luuvchw , j* ' 4 terminou e o senhor ja querb eleitores de que a saida e uma rjL ^ .dc(pu' . Ricardo Amaral convi- dispensar a torcida? {v:'-"so: volar nele. ^ J tado tuca-: . w dando para uma missa na 6a-

E sempre bom lembrar: es- |£ no Jose; * feira, as 17h, pela inaugura- pnm #a1m fe#
se filme a gente ja viu cm h /T Serra espe- , gao do Metropolitan. V/UIII iclit
1981. no Rioccntro. f ra o mo-: Estarao presentes todos os Enrica e

IV f\ 
mento cer- ' que se envolveram no proje- Michelangelo ¦'

|v DS-S Minas to paraser: " lo: Pe<^rciro a0 Pr°P"° Antonioni
'p. 

Sede^da lnconfidcncm Mind- da Fazen- _ 
Ricardo. i^dra^

scdiar a ultima reuniao do Mcr- Sua indica?ao era con-: ^ 
Os dirigentes do PPR nao taj e Caca Wjk

pai sV po n t oTl u rist icos, t r a n sfc - 
j mando que deseja manter as chances de chegar ao se- ^^'mo- l:|?:
: Rubens Ricupero na pas-j ^Mas estio todos de acor- pro- ^ ..

V.l Apesar dc tcr nascido num das Relates Exte- tamban ouviram
?>| lta. 0 president c 0 que mesmo? : riores, por exemplo. «< liiula, de Caetano, foi tocada va-
10 Mineiro, claro. OlO^d.11 a pedido de ,

&i de disco. A noite
tfli, profissao, enquanto milhares

Q A Okay Brasil c Bond no Forum dc forno da CSN ^-jg pctist&s sc divcrticirn cm Oucu sc^uc purd 0 PcstiVdl dc '
iinica gri/fe dc maios Cicncia c Cultura da Companhia Siderur- Copacabana domingo' Veneza dia 2; sou filmc, Veja esta

M 1.. brasilciros a partici- UFRJ amanha, as gica Nacional — — Lula-la agua mineral yai serexibido dia 11.
u'?i par do salao La Porte i2h. No repertorio, uma das primeiras F'inta I Iva c Mas como bom cidadao, elc
P 

de Versailles, em Pa- cldssicos da musica Coca-Colas produa- hantauvaeg volta 
para votar.Sk.,1 ris, no comcQO dc sc- -hImt hrasileira das no Brasil sao as lgnCS Vlanud pdiCLC cspdinaua. juia ij ^ ^ .

l«sil :r tembro. com arranjos do jazz atragocs da mostra esta 128 frente? COW 99/o d&S ffltenQOes de VOtO. COIlSlilllO 6 SSuGF Tcimaic V 
r *

M ? Trincheiras c o no- a,^r^ano. Fata. 
Genilio! que NSo acredito" A Companhia de Seguros JdII14to ^

if . . JnC ? Os 140 anos da ""area os 40 anos do Alian?a da Bahia - maior Deu no Diario Of,rial de ]M.
mam nuc reiinc ar Editora Francisco Al- I8!' T Tlfiwi/-v Hg fdvnntnfi acionista individual do Ban- Salvador: a prefeita Lidice da ^ '

¦$ «' i tistas brasileiros so- ves scrao comemora- de dos aconl'ccimcn; UltimO TOmantlCO (JS iaVOritOS Co Economico - estuda Malta vai comepar a traba- fefe
M ll— bre tematica politica. dos com um suPerc°- los quc mudaram 0 general Newton Cruz Antenor Mayrink Veiga e viabilidade de criar, em Sal- lhar aos sabados pela manha,

"!. A exposigao abre dia quetel quinta-feira, hjstoria: o Palacio do revelara amanha aos ouvintes Rafael Fragoso Pires amar- vador, um empreendimento para atender pessoalmente o
MjjS ^ 25, c cntrc as pegas na Bienal do Livro de QUe(c da Radio MEC suas canQoes garam a T e a 15" colocagao pioneiro na America Latina: povo de sua cidade. • h'.'t-
£0 ii_ escolhidas esta o pai- Sao Paulo, junto com g yersao nova das prediletas, no programa As no enduro realizado pela Pe- um shopping de educagao. Mas os baianos, conheci- ap^
jiil ?, ncl dc Ibere Camargo a tardc de autogralos "pcrdas internacio- dez mais da sua vida. trobras, domingo, em Sao Com escolas diversificadas dos nacional e internacional- wM\
fel realizado para o co- do1ivro Banco Nacio- nais"_ de Brizola: Cruz ficou comovido, ao Paulo. de varios niveis, todas as lo- mente pela sua malemolen-

i SCA Rio Si Salomao e'Antonio Fu^Vsoii!"^ afirmar quc A barata da vizi- Contenlaram-se com a li- jas do shopping serao ligadas cm dificilmente irao baler na

M 1 chestra. sob a direpao Cicero. Emcrgcncia lirou di- de longe, sua prefer.- deranga entre as mulheres do a educagao e esportes para porta da prefeita. ®
de Marcos Spillman, ? A tocha com quc 'nheiro da cduca?ao da. evento, para quem ainda sao um publico-alvo entre 8 e 19 Nao no sabado, e muito

H aprcscnta sua Big accndcu o primeiro da saiide?", de Lula. E quem nao ficaria? campeoes de audiencia. anos. menos de manha.

Danuza 

Leao

H n mwm "D"inn ^ng p"""nn -[i--K 'I esporAo PE calcan^ 
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CALÇADAO

* HOTEL FAZENDAr Vlllft - FORTEEngonhoiro Passos-RJ

"UNPLUGGED"

ESTRÉIA DIA 26

COMPRF-SEU INGRESSO COM LUGAR MARCADO NAS BILHETERIAS DO IMPERATOR
E NOS POSTOS SHELL - BOTAFOGO - LEBLON - BARRA (LOJAS EXPRESS)

terça-feira, 23/8/94 c 3
JOjRNAL DO BRASIL

Bate coração Palanque lotado

Quem freqüenta o calça- Do PFL vem a ordem-não
dão do Leme (até as 9h) tem engrossar o refrão do já ga-
sido brindado com o som de nliou antes do final das ciei-
uma banda, vinda do Forte. ções.

No repertório o Hino Na- O senador Marco Maciel
cional, o da Bandeira e alerta para o perigo da eufo-
Canção do Expedicionário, ria:
que é linda. — Com tantas adesões, o

Bem que podia ser o ano mais difícil é despachar os
inteiro, e não apenas nas vés- que não interessam ao parti-
peras do 7 de Setembro. do.

O que é isso, senador? O
Eli creio primeiro tempo ainda nem

; terminou e o senhor já querRicardo Amaral convi- dispensar a torcida?
dando para uma missa na 6a-
feira, às 17h, pela inaugura- rftm fplçi
ção do Metropolitan. V/UIII ICIíl

Estarão presentes todos os Enrica e HHHHKfJ?'
que se envolveram no proje- Michclangelo
to: do pedreiro ao próprio Antonioni HF^ 4

Ricardo. jantaram Hp f»
-rv 6;'-feira em KL*,
DlCa casa de Rena- f

ta e Cacá
Diegues; pre- jil^rV'sentes Caeta- í-V-^rK-^jPI
noePaulinha I
Lavigne, Su- Sl\s M. -j
zana dc Mo- ^ >
raes e os pro- IfílÍN 

'

dutores de Tida, Donald Ran-
vaud e Bruno Stroppiana.

Além de falarem de cinema,
também ouviram música: Você é
linda, de Caetano, foi tocada vá-
rias e várias vezes, a pedido de
Antonioni, que acabou levando
de presente o disco. A noite aca-
bou às 3h da manhã.

Cacá segue para o Festival de
Veneza dia 2; seu filme, Veja esta
canção, vai ser exibido dia 11.

Mas como bom cidadão, ele
volta para votar.

Jamais
Deu no Diário Oficial de

Salvador: a prefeita Lídice da
Matta vai começar a traba-
lhar aos sábados pela manhã,
para atender pessoalmente o
povo de sua cidade.

Mas os baianos, conheci-
dos nacional e internacional-
mente pela sua malemolên-
cia, dificilmente irão bater na
porta da prefeita.

Não no sábado, e muito
menos de manhã.

Danuza Leão

Espera
Tucanos e pefelistas não se

preocupam com uma possível
virada do PT, seja sob a for-
ma de militantes alvoroçados
ou ataques na TV.

— Para qualquer reação,
serão pelo menos cinco reu-
niões — alfineta o advogado
e pefelista Mauro Sales.

Reprise
Atenção, eleitores: podem

acontecer ações violentas às
vésperas das eleições, para
beneficiar o candidato ao go-
verno do Rio que se posicio-
na — violentamente — con-
tra a violência.

Essas ações seriam progra-
madas por adeptos desse can-
didato (que a cada bloqueio
de túnel sobe um ponto na
pesquisa) para jogar a culpa
em terceiros, e convencer os
eleitores de que a saída é uma
só: votar nele.

É sempre bom lembrar: es-
se filme a gente já viu cm
1981, no Riocentro.

Das Minas

mu Sede da Inconfidência Minei-
f ra, a cidade de Ouro Preto vai
«h sediar a última reunião do Mer-

1 cosul deste ano. que acontecerá
em dezembro.Vi'1' 

A idéia do presidente Itumar
é divulgar um dos nossos princi-'c,Jj 
pais pontos turísticos, transfe-
rindo o encontro — como se faz
na Europa — das grandes capi-

~x". tais para lugares mais amenos c
atf agradáveis.
rrr Apesar dc ter nascido num

! lia. o presidente c o que mesmo?
Mineiro, claro.

Alexandre Campbell

Consolo
Há anos

o depu-
tado tuca-
no José
Serra espe-
ra o mo-
mento cer-
to para ser
ministro
da Fazen-

Sua indicação era con-
siderada pule de dez, caso
FHC chegasse à Presidên-
cia, mas o candidato do
PSDB se antecipou, afir-
mando que deseja manter
Rubens Ricupero na pas-
ta.

José Serra poderá ser
bem feliz com outro minis-

: tério: o das Relações Exte-
• riores, por exemplo.

Os dirigentes do PPR não
admitem, nem por hipótese,
que Esperidião Amin renun-
cie: acham que ele tem todas
as chances de chegar ao se-
gundo turno.

Mas estão todos de acor-
do: se der uma zebra, seus
seguidores não votarão em
Lula.

Frase de um trabalhador,
em pleno exercício da sua
profissão, enquanto milhares
de petistas se divertiam em
Copacabana domingo:

— Lula-lá, água mineral,
Fanta Uva e guaraná!

Consumo e saber
A Companhia de Seguros

Aliança da Bahia — maior
acionista individual do Ban-
co Econômico — estuda a
viabilidade de criar, em Sal-
vador, um empreendimento
pioneiro na América Latina:
um shopping de educação.

Com escolas diversificadas
de vários níveis, todas as lo-
jas do shopping serão ligadas
a educação e esportes, para
um público-alvo entre 8 e 19
anos.

A Okay Brasil é a
única griffe dc maiôs
brasileiros a partici-
par do salão La Porte
dc Versaillcs, em Pa-
ris, no começo dc sc-
tembro.

Trincheiras é o no-
me da mostra dc
obras do acervo do
MAM que reúne ar-
listas brasileiros so-
bre temática política.
A exposição abre dia
25, c entre as peças
escolhidas está o pai-
nel dc Ibcrê Camargo
realizado para o co-
micio das Diretas Já.

A Rio Jazz Or-
chcstra. sob a direção
de Marcos Spillman,
apresenta sua Big

forno da CSN —
Companhia Siderúr-
gica Nacional — e
uma das primeiras
Coca-Colas produzi-
das no Brasil são as
atrações da mostra
Fala, Getjüio! que
marca os 40 anos do
suicídio de Vargas.
Abre amanhã, na sc-
de dos acontccimcn-
tos que mudaram a
história: o Palácio do
Catetc.
? Versão nova das"perdas internacio-
nais" dc Brizola:"Você acha que o
Fundo Social dc
Emergência tirou di-
nlieiro da educação c
da saúde?", de Lula.

Band no Fórum de
Ciência c Cultura da
UFRJ amanhã, às
12h. No repertório,
clássicos da música
popular brasileira
com arranjos do jazz
americano.
?Os 140 anos da
Editora Francisco Al-
ves serão comemora-
dos com um superco-
quetcl quinta-feira,
na Bienal do Livro de
São Paulo, junto com
a tarde de autógrafos
do livro Banco Nacio-
nal de idéias, de Wally
Salomão e Antônio
Cícero.
? A tocha com que
acendeu o primeiro

Ignês Vianna parece espantada: "Jura 
que ele

está na frente? Com 99% das intenções de voto?
Não acredito"

Os favoritos
Antenor Mayrink Veiga e

Rafael Fragoso Pires amar-
garam a T e a 15" colocação
no enduro realizado pela Pe-
trobrás, domingo, em São
Paulo.

Contentaram-se com a li-
derança entre as mulheres do
evento, para quem ainda são
campeões de audiência.

Ultimo romântico
O general Newton Cruz

revelará amanhã aos ouvintes
da Rádio MEC suas canções
prediletas, no programa As
dez mais da sua vida.

Cruz ficou comovido, ao
afirmar que A barata da vizi-
nlia é, de longe, sua preferi-

E quem não ficaria?

ESPORÃO DE CALCANHAR
gBalEM FERIADO 7 DE SETEMBRO -Fique 5 noites e pegue epenae 4.
jGBSBB 2 Periodos à sua escolha: Sexla a Quarta (2a7/9> - Terça aOom.(6a11/9)
mmm *** I0243152-1219> RI325-OSST SP67-7836
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Ru VMdu de Moraes, 39 • Ipucaa • T«b.: 267-5757 c 287*14971

JOANETE * METATARSO * ARTROSE
IvARIZE: Meias Americanas!

R. SIQUEIRA CAMPOS, 30(307
Tel.: 236*4580

Vendas p/Todo pais» Importados p/pfes e pernas
Secoiço de

(JEluguel

?tep/ cJesta
APRENDA A JOGAR BR1DGE

A Academia de Bridge do Rio dc Janeiro
oferece os seguintes cursos abertos de Bridge

ftCRRIG4N

i

Chegou m solução
para mu tênis usado!tecnologia em recuperação de tênisnacionais e importados.Venha nos visitar!Laigo do Machado, 8 Q. ETel.: 205-8799Dcranuniic

Ipanema e Tijuoa
Petrópolis (0242) 311925.

Curso p/principiantes em 10 aulas, início 31/08/94 e 06/09/94, horário vespertino c
noturno. Cursos intermediários e avançados p/aqucles que tem 3 meses de prática.

Preço R$ 40,00 e lístudante R$ 10,00 ^
Informações/Inscrições: Tel. 267-8043 e 267-8044. Dias úteis das 14 às 19 h.

A AI1RJ lambem oferece um curso de Bridge r»r correspondência. Escreva para à
Academia de Bridge. Rua Raul Pompcia, 12 - Copacabana - Cep: 22080-000 - Rio • RJ.

FEDERAÇÃO DF. BRIDGE DO ESTADO DO RIO PE JANEIRO.

Ainda dá para ficar chic e elegante neste inverno.
t A partir, de hoje a KORRIGAN realiza sua GRANDE

- LIQUIDAÇÃO. São casacos, saias, calças e suèteres
"'" de R$ 12 a R$ 40. Blazers e manteaux de R$ 80 a R$ 120."^ 

APROVEITE!
Venha logo se aquecer neste inverno e mande tudo o
mais para o inferno.

"AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 1138 B - TEL.: 267-6248

LENTES DE CONTATO MULTIFOCAIS

No Brasil, as lentes multilocais (alemãs) SÔHNGES são adaptadas pelo
PROF. MÁRCIO UZEDA GUIMARÃES, há 20 anos.
Eram duras (metilmetacrilato). Não era qualquer pessoa que se adaptava bem
às lentes. Há 1 ano, o PROF. MÁRCIO importa da SÔHNGES alemã as novas
lentes de gás permeável (fluorcarbonadas) que são flexíveis e de uso prolon-
qado Visão para todas as distâncias, como um jovem de 20 anos. São
adaptadas no "CENTRO INTERNACIONAL DE LENTES DE CONTATO"
OB. A/P RS 470.00.
Av. Rio Branco, 156 Grupos 922/923 tels (021) 262-0791 e FAX (021) 240-8754. R|.

40 REAIS + A
18 REAIS + l
16 REAIS + N LinnO!
_   A Nbfkmo» |owa MadaMi
50 REAIS 4—S

BLAZER
BERMUDA
SAIA

/TOTAL

Enxovais para Bebê
Cama • Mesa • Banho

Botafooo: R. Vise. de Caravelas. 134
HiWmrl.

M" da Graça^RjMIouel Ângelo, 529
v/y/M

VICTOR BRECHERET -100 ANOS

BRASIL ATRAVÉS DA MOEDA

IBERÊ CAMARGO - MESTRE MODERNO

OS CEM BIBLIÓFILOS

CRONISTAS DO RIO

Exposição ¦ até 9 Out

Palestras • 23 Ago a 2 Set

ENDEREÇOS: IPANEMA - Rua Garcia D'Avil|a/ n« 121; OUVIDOR: Rua
dó Ouvidor, N9 60 - S/402; MÉIER: Rua Dias da Cruz, 215 - S/707;
LARGO DO MACHADO. Rua do Catete, 311 - S/402; 71JUCA Shopping
45 - S/1306. jeans

DESIGNER DA A emtjSjS eslfi IO ,ir

LIQUIDAÇAO
INVERNO 94

Blazer crepe forrado 3 x 18,00
Calça linho puro 3 x 12,00
Blusas crepe seda 3 x 12,00
Malhas a partir de 14,50
Vestidos p/festa a partir de 58,00

* À vista = 3 vezes = Cartão *
CENTRO: 7 de Setembro, 92 - sl. 402

Ed. Massom - Tel. 242-7412

UCIA
APRESENTAM: InlormiçOM: (021) 295 3044

MUSICA DE INVENÇÃO

Ave Traquitanas!
A Música de Tato Taborda

Dia 23 - 12:30 e 18:30h

São CcnraUc Fastiicn Malt
Tel..- 322 <D2 57

mm

SHOW DE

LANÇAMENTO

HOTF.ISQIHQfiINFORMAÇÕES 592-7733
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CINEMA

ESTREIA
. MORANQO E CHOCOLATE • Fnu y ehocotat» —

de Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabio.' Com Jorge Perugorrla e Vladimir Cruz.¦ > Drama. Dois seres humanos comuns vi-
vem em busca de um lugar onde possam
viver sua verdadeira personalidade. David é
estudante de Ciências Sociais e Diego um
homossexual que vive para exaltar a culturacubana. Cuba/México/Espanha/1993. Cen-

4 sura: 12 anos. ???
Circuito: Estação Cinema-1: 15h30, 17h30,
19h30, 21h30. Largo do Machado-2: 14h30,
16h40, 18h50. 21 h. Bruni-Tijuca: 15h, 17h,
19h, 21 h. Art-Fashion Ma/l 2:15h40,17h50,' 20h, 22h10. Art-Casashopping 2. Art-Plaza" 2:16h50,19h, 21 h10." O FANTASMA DA MÃQUINA ¦ Ghort In th* Machl-M — de Rachel Talalay. Com Karen Allen,
Chris Mulkey e Ted Marcou*.

Suspense. Um assassino em série está à
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 Luiz 1, Barra-1'.

m ,16h, 17h60, 19h40, 21 h30. Paláclo-1'.
, 13h40, 15h30, 17h20, 19h10, 21 h. Niterói

Shopping 1: 15H20,17h10,19h, 20h60. Art-~ Madureira 2:15h40,17h30,19h20. 21 h10.
COM MÉRITO ¦ WHh honor» — 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, até
que 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, Leblon-2. Via Parque-6.
Carioca-. 16h, 17h60,19h40, 21h30.

â CAUSA SECRETA • BrasiMro — de Sérgio
Bianchi. Com Renato Borghi, Rodrigo San-
tiago, Ester Góes e Luiz Ramalho.

, > Drama. Para montar uma peça, um grupo
de teatro pesquisa situações de miséria no
pais e constatam a indiferença da maioria da
população à dor e à miséria. Produção de
1994. Censura: 16 anos. •
Circuito: Estação Museu da República:
18H40.

CONTINUAÇAO

m
t!ü

II

'tXX.

VELOCIDADE MÃXIMA - Speod — de Jan De-
Bont. Com Keanu Reeves, Dennis Hopper e
Sandra Bullock.*D> Aventura. Terrorista coloca uma bomba
dentro de um ônibus, que se diminuir a veloci-
dade pode explodir. Agentes da SWAT tentam
impedir o criminoso, enfrentando grandes de-
satios. EUA/1994. Censura: 12 anos.
Circuito: Odeon, Rio Sul-1: 14h, 16h10,
18h20, 20h30. São Luiz 2, Roxy 1. Leblon 1.
Barra 3. Rio Sul-2:15h, 17h10,19h20. 21 h30.
Via Parque 3: 14h50. 17h, 19h10, 21h20. Via
Parque 5: 16h40, 18h50, 21 h. . Madureira 3.
Ilha Plaza 2. icarai, Niterói, America: 14h30,
16h40, 18h50, 21 h. Campo Grande. Norte
Shopping /: 15h, 17h, 19h, 21 h.

ME MUNDO É DOS CHATOS - U bal dM eaue
pMt — de Yves Robert. Com Jean Rochefort
e Miou-Miou.

Comédia. Uma série de episódios, em
que tipos humanos atormentam a vida de
um veterinário. França/1992. Censura: li-
vre. ???
Circuito: Cine Gávea: 16h30, 18h20,
20h10. 22h. Cine Arte-UFF: 17h20, 19h10,
21 h.

0 BEBÊ SANTO DE MACON • Th* baby of Mfcon
—- de Peter Greenaway. Com Julia Ormond,
Philip Stone, Ralph Fienne e Jonathan La-
cey.
í> Drama. Uma criança tida como santa so-
fre a exploração da irmã, obcecada pela idéia
de identificação com a Virgem. Em seguida, a
família é substituída pela igreja, interessada
em conseguir dinheiro para a Catedral. Ingla-
terra/1993. Censura: 16 anos. ???
Circuito: Estação Museu da República'.
16h40.

MAVERICK - Miverlck — de Richard Donner.
Com Mel Gibson, Jodie Foster e James Gar-
ner.

Aventura. Maverick, charmoso trapaceiro
e aventureiro romântico, encontra em seu
caminho o imbatível 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, 21 h30.

QUATRO CASAMENTOS E UM FUNERAL - Four
«Mddingi and a funeral — de Mike 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: Belas-Artes Copacabana, Belas-
Artes Catete: 14h, 16h20, 18h40, 21 h. Star-
Copacabana: 15h20, 17h30, 19h40, 21h60.
Art-Fashion Mall3:1Bh', I 7h20,19H40. 22h.
Art-Casashopping 1: ÍTjh"207T"8h"4ü;'21 Ir.

A IGUALDADE É BRANCA ¦ Trois couleurc Mane
— de Krzysztof Kieslowski. Com Zbigniew
Zamachowski, Julie Delpy e Janusz Gajos.

Comédia trágica. Depois de ser rejeitado
pela mulher, homem resolve voltar para sua
cidade natal, Varsóvia. Sem dinheiro para
pagar a passagem, parte escondido em uma
mala, que é roubada no aeroporto. Inspirado
nas três cores e nos idéias da Revolução"Francesa: Liberdade (azul), Igualdade (bran-
ca) e Fraternidade (vermelha). França/Polô-
nia/Sulça/1993. Censura: 12 anos. ???
Circuito: Estação Botafogo/Sala-2: 16h,
17h50,19h40, 21 h30. Estação Icarai: 19h10,
21 h.

-0 REI LEÃO ¦ The lion king — de Roger Allers.
Desenho de Walt Disney. Música de Elton
John. Vozes de Jonathan Taylor Thomas,
Matthew Broderick, Jeremy Irons e Whoopi
Golberg.• > Desenho. As aventuras do pequeno leão'••Simba, filho do rei Mufasa. Os dois caem
numa armadilha armada pelo irmão de Mufa-
sa, Scar, que quer ser o leão mais poderoso
do reino. EUA/1994. Censura: livre. ???
Circuito: Roxy 2:15h45, 17h30. (dublado).
Rio Sul 3:14h40. 16h25, 18h10 (dublado) e
19h55, 21h40 (legendado). Via Parque 2,
Tijuca 2: 15h45, 17h30 (dublado) e 19h15,
21 h (legendado). Norte Shopping 2. Olaria,
fl/ladureira 1, Central: 15h45, 17h30, 19h15,

LENTES DE CONTATO

DESCARTÁVEIS

ACUVUE- JOHNSON & JOHNSON

lKIT" para 3 meses

por R$ 98,80

ou2XR$ 49,40

TEL.: (021) 581-2064.

21 h. (dublado). Palácio 2. 14h, 15h46.
1 7h30, 1 9h16, 21 h. (dublado). Cisne-1:
16h, 17h30, 19h30, 21 h

AMOR E RESTOS HUMANOS • Lave and human
rtmiini — de Denys Arcand. Com Thomas
Gibson, Ruth Marshall, Cameron Bancroft e
Mia Kirshner.

Drama. Os amigos David e Candy moram
juntos. Eles buscam desesperadamente rela-
cionamentos mais sólidos, que resistam à
velocidade das mudanças dos anos 90. Ca-
nadá/1993. Censura: 14 anos. ***
Circuito: Estação Museu da República:
20h20.

0 JORNAL - The paper — de Ron Howard. Com
Michael Keaton, Robert Duvall, Glenn Close
e Marisa Tomei.

Crônica. Desenrolando-se num período
de 24 horas, o ritmo tenso de O Jornal, põe
na corda bamba as pressões ontre a carreira e
a família, através do ritmo frenético de um
jornal de uma cidade grande. EUA/1994.
Censura: 12 anos. ???
Circuito: Art-Fashion Mall 1: 20h, 22h10.

DIÁRIO ROUBADO - Le caMer volé — de Christi-
ne Lipinska. Com Elodie Bouchez, Edwlge
Navarro, Benolt Magimel e Malcolm Con-
rath.
l> Drama. 0 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.
irk-k
Circuito: Cândido Mendes, Estação Botafo-
gol Sala-3: 16h, 18h, 20h. 22h.

THE FLIHTST0NES ¦ 0 FILME - THE FUNT8T0-
NES — de Brian Levant. Com John Good-
man, Elizabeth Perkins, Rick Moranis e Rosie
0'Donnell e Elizabeth Taylor.
t> Comédia. Fred, cansado de seu emprego
como operador de Bronto-Gruas, decide fa-
zer o teste de aptidão da Pedregulho e Cia,
porém Barney faz o teste em seu lugar e Fred
consegue a promoção. Baseado nos dese-
nhos de Henna-Barbera. EUA/1993. Censu-
ra: livre. ??
Circuito: Art-Fashion Mall 1: 16h10,18h.

A CASA DOS ESPÍRITOS • The houie of lhe apirita
— de Billie August. Com Jeremy Irons, Meryl
Streep, Glenn Glose, Vaness Redgrave e Wi-
noma Ryder.
I> Drama. A saga de uma família durante
quatro gerações até a ditadura militar do Chi-
le. Baseado no best-seller de Isabel Allende.
EUA/1993. Censura: 12 anos. ?*
Circuito: Novo Jóia: 16h, 18h30, 21 h.

LOBO - WoH — de Mike Nichols. Com Jack
Nicholson e Michelle Pfeiffer.
> Terror. Wlll Randall é um editor literário
de 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. Censura: 14
anos. ?
Circuito: Art-Copacabana, Star Ipanema:
16h, 17h20,19h40, 22h. Estação Paissandu:
14h40, 17h, 19h20, 21 h40. Art-Fashion Mall
4: 17h20. 19h40, 22h. Art-Casashopping 3,
Art-Tijuca, Art-Plaza 1: 16h, 18h30, 21 h
Art-Madureira 1: 16h20, 18h40, 21 h. Wind-
sor, Star São Gonçalo: 14h, 16h20, 18h40,
21 h. Pathé: 12h, 14h15. 16h30, 18h45. 21 h.
Paratodos: 15h, 17h, 19h, 21 h.

MINHA VIDA • My life — de Bruce Joel Rubin.
Com Michael Keaton e Nicole Kidman.
t> Drama. 0 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/1 994. Censura: livre. •
Circuito: Roxy 2: 19h20, 21 h30. Via Parque
1:14h50, 17h, 19h10, 21h20. Tijuca 1, Cen-
ter. Ilha Plaza 1:16h40,18h50, 21 h.

UM TIRA DA PESADA 3 • Beverly Hilla cop III -
de John Landis. Com Eddie Murphy e Judge
Reinhold.
> Policial. 0 detetive Axel Foley volta a
Beverly Hills para investigar um assassinato,
através de uma série de pista que o levam a
um lugar onde seria inesperado ocorrer um
crime: um parque de diversão. EUA/1994.
Censura: livre.
Circuito: Metro Boavista: 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-Méier: 15h, 17h,
19h, 21 h. Niterói Shopping 2:14h50, 16h50,
18h50, 20h60.

1 . «|í li n.

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. É um filme
sem diálogos, rodado em 24 países e cinco
continentes. EUA/1992. Censura: livre. ??
Circuito: Estação Museu da República:
15h.

0 MÁGICO DE 0Z - The Wiizard of Oz — de
Victor Flemming. Com Judy Gariand, Frank
Morgan e Ray Bolger.

Uma menina é levada por um tornado"além do arco-iris" até a Terra de Oz, um
lugar de fantasia e aventura, e torna-se amiga
de três estranhas criaturas. EUA/1939. Cen-
sura: livre.
Circuito: Estação Icarai: 15h, 17h.

RELAÇÃO INDECENTE • Polton ivy — de Katt~Sh eá R u b e n .Gon^-Tom-Skerritt^C.heryLLadd, _Alan Stock e Sara Gilbert. (14 anos).
l> Drama. Enrêndo erótico em que uma es-
tranha muito atraente se envolve com uma
família, mentindo e manipulando para conse-
quir o que almeja. EUA/1993. Censura: 14
anos.
Circuito: Cisne-2:18h, 21 h.

INTENÇÁ0 DE MATAR • Intent to kill — de Char-
les T. Kanganis. Com Traci Lords, Yaphet
Kotto, Scott Patterson e Ângelo Tiffe.
t> Drama. Vickie é uma detetive da polícia
que vive a aventura da sobrevivência nas ruas
fazendo o serviço mais sujo, ao mesmo tem-
po em que enfrenta um intimo triângulo
amoroso. EUA/1993. Censura: 14 anos.
Circuito: Cisne-2: 20h.

MOSTRA
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CIVILIZADA

& INFORMAÇÃO
RELEVANTE

Anéis de Saturno

HOJE às 23 horas

Rosa Maria e Banda
Quinta a sábado às 23b. Domingo às2tb.

Av. Bartolomeu Mitre, 370 Tel.: 294-05 4 7 2 74-64 48
Apoio
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TEATRO MUSICA

CONTINUAÇAO
LUQAR DE MULHER É NA COISINHA — Textos

de Dario Fo, Franco Rame e Cláudio Ra-
mos. Direção e interpretação de Cláudio
Ramos. Teatro Vannucci, Rua Marquês de
São Vicente, 52/3", Gávea (274-7246).
Capacidade: 415 lugares. 3" e 4°, às 21 h.
R$ 5. Duração: 1 h30.

Comédia. O ator interpreta duas perso-
nagens femininas e, entre elas, conta 35
piadas.

0 HOMEM DA FLOR NA BOCA - De Luigi
Pirandello. Direção de João Gomes, Com
João Moita, Daniel Lobo e Beth Araújo. Tea-
tro Ziembinski. Rua Urbano Duarte, 22, Tijuca
(254-6399). 3" e 4°. às 19h. RS 5. Duração:
45m.
I> Existencial. A história de um homem
que, sabendo de sua morte, agarra-se à
vida com imaginação.

LIÇÕES DE AMOR — De Luciano Pereira.
Direção de Luiza Angélica Signor. Com
Luciano Pereira, Marcelo Soncin e Maria
Serpa. Teatro Posto Seis, Rua Francisco
Otaviano, 51, Copacabana (287-7496).
3ns, às 21 h e 4ns, às 20h. R$ 5. Duração:
1 h30.

Esotérica. Espetáculo espiritualista queaborda temas polêmicos como drogas,
aborto e suicídio.

SETE PORTAS - BAGATELAS — De Botho
Strauss. Direção de Monika Gintersdorfer.
Com Totoni Fragoso, Henrique Tavares e
outros. Teatro G/áucio Gil, Praça Cardeal
Arcoverde. s/n" (237-7003). 3» e 4», às
21 h. RS 5 (estudantes e classe têm 60% de
desconto). Duração: 1 h30. Até 31 de
agosto.
I> Comédia. Com apurado senso de ober-
servação, o autor mostra de forma divertida
a loucura das grandes cidades.

LEMBRANÇAS DE OUTRAS VIDAS - De Marl-
lia Danny. Direção e apresentação de Re-
nato Prieto. Com Marllia Danny e Paulo
Ernani. Teatro Galeria, Rua Senador Ver-
gueiro, 93, Flamengo (225-8846). 3ns e
4»s, às 20h30. RS 4. Duração: 1 h15.
> Esotérica. A espiritualidade é o tema
central da peça, conduzida por um casal
que já se encontrou em outras encarna-
ções.

SEMANA D0CINEMA BAIANO- As 16H30:
Programa I: Barravento, de Glauber Rocha;
Entre o mar e o tendal, de Alexandre Robatto
Filho. As 18h30: Programa II: A grande leira,
de Roberto Pires; Adeus Rodelas, de Agnaldo
Siri Azevedo.
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil.

SEMANA DE FILMES ALEM&ES - As 17h: Con-
vidados de verão. As 19h: Mar/ene. Às 21 h: A
caixa de Pandora.
Circuito: Cineclube Laura Alvim.

TEATRO EM CASA
BEIJO DE HUMOR — Texto e direção de Irene

Ravache. Com Raul Orofino. Telelone para
contato: 286-8990. Duração: 1h.

A MAIS FORTE — De August Strindberg.' Di -
reção de Jaqueline Laurence. Com Rosane
Gofman e Melis Maia. Telefone para con-
tato: 571 -SI 74.

CONFISSÕES DE UMA QORDINHA — Direção
de Renato Prieto. Com lolanda Moura e
André Luiz. Telefone para contato: 247-
5128. Duração: 1 h15.

À TOA EM EXTASE — Direção e interpretação
do grupo Prababar. Telefone para contato.
234-2905.

DIET SHOW - HISTÓRIAS DE CASAIS - De
Hamilton Moss. Direção de Vivaldo Moss.
Com Rosa Rabelo e Luiz Santos. Telefone
para contato: 246-2513. Duração: 1h.

PLÁSTICO BLUES — Concepção, direção e
interpretação de Anne Westphal. Telefone
para contato: 286-9153. Duração: 50m.

CL0RIS, A MULHER MODERNA — De Anama-
ria Nunes. Direção de Edwin Luisi. Com
Stela Freitas. Telefone para contato: 259-
0139.

A INCRÍVEL HISTÓRIA DO NOBRE CAVALEIRO
ERRANTE E DA POBRE MOÇA CAÍDA - Tex-
to e direção de Paulo Leão. Com Arildo
Figueiredo e Marina Vianna. Commedia
Dell'Arte. Telefone para contato: 553-
0912.

DOMÉSTICA SINDICALIZADA - De Clãvis
Corrêa. Direção de Cristina Ribeiro. Com
Gabriela Carletto, Cristina Ribeiro e Clóvis
Corrêa. Telefone para contato: 295-2417.

NIVALDO COSTA INTERPRETA FERNANDO
PESSOA — Direção de Nivaldo Costa. Te/e-
fone para contato: 589-2862.

PEÇAS DE ARTHUR AZEVEDO — Uma con-
sulta, Quem casa quer casa e Amor por
Anexins. Direção de Juracy Alarcón. Te/e-
fone para contato: 238-3237

ESTREIA

HUMOR
FESTIVAL ORANDES COMEDIANTES BRASI-
LEIR0S— Teatro Carlos Gomes. Praça Tira-
dentes, 19, Centro (232-8701). 2» a 6», às
12h30. RS 1. Até 2 de setembro.
I> Você casa com a minha filha, que eu
caso com sua mãe. Com Colé e Nick Nico-
Ia.

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL — As
12h30: Semana do cinema baiano: Progra-
ma I. As 15h: Ópera em vídeo — Ciclo
Wagner: 0 crepúsculo dos Deuses. Hoje no
Centro Cultural Banco do Brasil, Rua Io de
Março, 66, Centro (216-0223). Grátis com
distribuição de senhas 30 minutos antes da
sessão.

MOSTRA ATLANTIC JULI0 C0RTÂZAR - As
12h30: Duke Ellington, documentário so-
bre a obra do pianista americano. Hoje, na
Casa França-Brasil. Rua Visconde de Ita-
borai, 78, Centro (253-6366). Grátis.

CRANDES MOMENTOS DO BALÈ — As 18h30:
Giselle. Hoje, no Auditório Murilo Miran-
da/IBAC. Av. Rio Branco. 179/8" andar,
Centro (220-0400). Grátis.

GETÚLI0 VARGAS — Das 12h30 às 15h, em
sessões continuas: Getú/io Vargas • A his-
tôria e a vida. Das 15h às 17h, em sessões

contínuas: Últimos dias de Getú/io Vargas.
Hoje, no Museu da República/Sala de vi-
deo do Pa/ácio, Rua do Catete, 153 (245-
5477). Grátis. Até 26 de agosto.

MUSEU DO TELEPHONE — As 1 2h: Clássicos,
óperas e bailei — Classic visions II. As 14h:
Hoje é dia de rock — The band. Às 14h30:
Mestres da guitarra — Jonny winter tive.
As 18h30: Grandes momentos do jazz —
Ron Carter live. Hoje. no Museu do Te/e-
phone, Rua 2 de Dezembro, 63, Flamengo
(556-3189). Grátis.

ELVIS PRESLEY/40 ANOS DE ROCK — De 3» a
dom., das 14h às 20h, em sessões conti-
nuas: Elvis in Hollywood lhe 50's/Eivis
Presley NBC Tv Special e Elvis aloha Irom
Hawai. Hoje, no Centro Cultural Oduvaldo
Vianna Filho (Castelinho do Flamengo).
Espaço Coringa, Praia do Flamengo, 158,
Flamengo (205-0276). Grátis.
Até 31 de agosto.

MÚSICA DE INVENÇÃO — Teatro II. do Cen-
tro Cultural Banco do Brasil. Av. Primeiro
de Março, 66, Centro (216-0237). 3", às
12h30e 18h30. RS 1,57.
> Ave Traquinatasl, a música de Tato Ta-
borda. Com Márcia Taborda, Duo Diálogos
e participação de Jards Macalé:

WANDA SÂ E CÉLIA VAZ — Teatro Riva/, Rua
Álvaro Alvim, 33, Centro (532-4192). Ca-
pacidade: 400 lugares. 2°s e 3°s, às 19h. RS
7. Ingressos a domicilio pe/o tel. 221-0515.
Até 30 de agosto.
l> As cantoras e violonistas lançam o CD
Brasileiras.

chA das chiques com UNA BITENC0URT
— Café do Teatro, no Shopping da Gávea.
Rua Marquês de São Vicente, 52/2°, Gá-
vea. Reservas pelo tel. 274-9895. Capaci-
dade: 96 lugares. 3° a sáb., às 18h. Couvert
a RS 8 (3» e 4°) e 10 (5" a sáb.) e consu-
mação a RS 6. Até 30 de setembro.

A cantora comemora 40 anos de carrei-
ra. A casa abre às 17h com serviço de chá.

A .MODERNIDADE DA TRADIÇÃO — Rio Jazz
Club, Rua Gustavo Sampaio, s/n°, Leme
(541-9046). Capacidade: 150 lugares. 3" e
4», às 22h30. Couvert a RS 5 e consumação
a RS 2. Até 24 de agosto.

Com o cantor Marcos Sacramento e o
violonista Maurício Carrilho.

PEPINH0 A A MASSA — Teatro Ginástico, Av.
Graça Aranha, 187 (220-8394). 2a a 5a. às
18h. Preço promocional de lançamento: RS
5. Estacionamento com seguranças cre-
denciados.

Participação especial de Marinara.
TERÇA JOVEM — Espaço III, do Teatro Villa-

Lobos. Av. Princesa Isabel, 440 (275-
6696). 3°, das 17h à meia-noite. RS 1,5.

Com Luis Nicolau (ex-vocalista do Ini-
migos do Rei), o cantor Zé Alexandre e a
bailarina Paula Águas.

ROBERTO MENDES — Jazzmania, Avenida
Rainha Elizabeth, 769 (227-2447). 3a, às
22h30. Couvert a RS 5 e consumação a RS
2,50.
t> 0 cantor e violonista lança o CD Ro-
berto.

ANÉIS DE SATURNO- People, Avenida Bar-
tolomeu Mitre, 370, Leblon (294-0547).
3» e 4», às 23h. Couvert a RS 6 e consuma-
ção a R$ 3.

A banda apresenta repertório próprio
composto polo guitarrista Alberto Falabel-
Ia.

GINQA PURA — Riosampa, Rodovia Presi-
dente Dutra, Km. 14 (767-4662). 3", às
23h. RS 8 (mesa do setor A) e RS 6 (geral e
arquibancada).
l> 0 grupo lança o novo disco Nada
igual.

CONTINUAÇÃO
TAS ETERNAS CANTORAS DO RADIO - UM BA-

NH0 DE LUZ- Teatro João Caetano, Praça
Tiradentes, s/n°. Centro (221-0305). Ca-
pacidade: 1.222 lugares. 2a a 6a, às 18h30.
R$ 3. Até 26 de agosto.
t> Com Zezé Gonzaga, Violeta Cavalcante,
Ellen de Lima, Carmélia Alves e Rosita
Gonzales.

MAURÍCIO SAHADIE ZÉ DA GAITA — Au Bar,
Av. Epitácio Pessoa, 864, Lagoa (250-
1041). 3"s e 4"s. às 22h. Couvert a RS 6 e
consumação a RS 3. Até 24 de agosto.

SCARLET M00N - ENTREVISTANDO A AUDIÉN
CIA — Café do Teatro, no Shopping da
Gávea. Rua Marquês de São Vicente, 52/
2o, Gávea. Tel. para reservas: 274-9895.
Capacidade: 96 lugares. 3as, às 21 h. RS
10.
I> Com Gal. Newton Cruz, Aldemar Furta-
do e Jorge Boaventura.

FORTUNA — Teatro Delfin. Rua Humaitá,
275, Humaitá (286-1497). Capacidade:
230 lugares. 3»s. às 17h30 e 21 h. RS 9. Até
30 de agosto

[> No espetáculo La prima vez o cantora
interpreta canções ladinas.

LÚCIA LEME TALK SHOW - Teatro Rival. Rua
Álvaro Alvim, 33, Centro (532-4192). Ca-
pacidade: 400 lugares. 3ns, às 12h. RS 3 ou
RS 6 (com almoço incluído).
í> Convidados de hoje: Oswaldo Sargen-
telli e Quarteto em Cy.

DE GRAÇA
0 TEATRO CARLOS GOMES VAI A PRAÇA-
Praça Tiradentes, Contro. Com . 3", às 16h.

J0A0 PINHEIRO • MERCÚRIO - Teatro Gon¦
zaguinha, Rua Benedito Hipólito, 125. Pra-
ça Onze, Centro (221 -6213). 3". às 18h45
Distribuição do senhas a partir de 18h.

MÚSICA NA PRAÇA — Praça da Alimentação,
do Plaza Shopping, Niterói Rua 15 do No-
vembro, 8. Com Crica Amorim. 3a, às 19h.
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DUO PASSOS A HAMEL - Salão Leopoldo
Miguez, Rua do Passeio, 98, Lapa (240-
1641). 3", às 18h30. Grátis.
[>, Recital de Paulo Passos (clarineta) e
Niels Hamel (piano). Obras de Err\ani
Aguiar, Strawinsky, Ronaldo Miranda, Al-
ban Berg.

SÉRIE HUMAITA-CLASSICOS - Espaço Cul¦
tura! Sérgio Porto, Rua Humaitá, 163, Hu-
maitá (266-0896). Capacidade: 250 luga-
res. 3", às 21 h. RS 4 e RS 2 (estudantes);-
t> 0 coral Voz & Cia. se apresenta sob te-
gência de Júlio Moretzsohn.

MÚSICA NO IBAM — Teatro do Ibam, Largo
do Ibam, 1, Botafogo (266-6622). 3a, ás
21 h. Grátis.
> Recital de Ayrton Pinto (violino) e Fer-
nando Lopes (piano). Obras de Johánhes
Brahms.

FINEP IN C0NCERT - CICLO BEETHOVEN —
Espaço Cultural Finep, Praia do Flamengo,
200/pilotis, Flamengo (276-0717). 3a, às
18h30. Grátis.
t> Recital de Giancarlo Pareschi (violino)
e llze Trindade (piano). Obras de Beetho-
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BARES
LOS SAUCES — Giardino, Via Parque. Aveni-

da Alvorada, 3000 2a piso (385-0214). 3*
e 4", a partir das 20h. Sem couvert e sem
consumação.

GINGA PURA — Riosampa. Rodovia Presi-
dente Dutra, km. 14, Nova Iguaçu (767-
4662). 3a, às 22h. RS 8 (mesa setor A);
geral e arquibancada: homem RS 5 e mu-
lher RS 4.

ADIVINHE QUEM VEM PARA CANTAR — Gale-
ria, São Conrado Fashion Mall, Estrada da
Gávea, 899, São Conrado (322-0269).
Com Maria Zilda, Leonardo Vieira e Miguel
Fallabela, 3° às 21 h. Couvert a RS 5.

PARADISO PIANO BAR — Rua Maria Angéli-
ca, 29, Jardim Botânico (537-2724).
Apresentação dos pianistas Zé Maria e
Chiquinho e do cantor e pianista italiano
Roberto Aita. 2a a sáb., a partir de 18h.
Consumação a RS 30.

MARCOS VALENTE — Café Laranjeiras, Rua
das Laranjeiras, 402/sobrado, Laranjèíras
(205-0994). 3as, às 21 h. Couvert a RS 3 e
consumação a RS 3.

RAÍZA — Aduana, Rua da Alfândega, 43,
Centro. 3a, às 18h30. RS 2.

LINHA 176 — Havana Café Concerto, do
Fashion Mall/2° piso. Estrada da Gávea
899 (322-0269). 3", às 22h. Sem consu-
mação. Couvert a RS 3.

MEDUSAS DREAD — Sweet Home. Av. por-
ges de Medeiros, 3.193, Lagoa (286-9248). 3a, às 22h. Couvert a RS 5 e consu-
mação a RS 5.

BLUES NO MERCADO — Mercado São José,
Rua das Laranjeiras, 90, Laranjeiras (205-
0216). Com Adriana Ninsky e banda. 3"s, a
partir de 19h30. Couvert a RS 2.

RODA VIVA — Av. Pasteur, 520, Urca (295-
4045). Hélio Silva e banda. 3a e 4a. às 21 h.
Sem couvert
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PERTO DE VOCE

SH0PPINGS
ART-CASASHOPPING 1 — (Av. Ayrton Sen-

na, 2.150 — 325-0746 — 222 lugares) —
Qautro casamentos e um funeral: 16h20,
18h40, 21 h.

ART-CASASHOPPING 2 — (Av. Ayrton Sen-
na, 2.160 — 326-0746 — 667 lugares) —
Morango e chocolate: 16h50,19h, 21 h10.

ART-CASASHOPPING 3 — (Av. Ayrton Sen-
na, 2.150 — 326-0746 — 470 lugares) —
Lobo. 16h, 18h30, 21 h.

ART-FASHION MAU 1 — (Estrada da Gávea,
899 — 322-1258 — 164 lugares) — The
Flintstones — O filme: 16h10r 18h. O jor-
nal: 20h, 22h10.

385-0261 — 340 lugares) — Velocida-
de máxima: 16h40, 18h50, 21 h.

VIA PARQUE 6 — (Av. Ayrton Senna. 3.000
385-0261 — 290 lugares) — Com méri-

to: 16h, 17h50,19h40, 21 h30.

COPACABANA

for Very Importam People

ART-FASHION MALL 2 — (Estrada da-Gávea. •
899 — 322-1258 — 356 lugares) — Mo-
rango e chocolate: 1 5h40, 17h50, 20h,
22h10.

ART-FASHION MALL 3 — (Estrada da Gávea,
899 — 322-1258 — 325 lugares) — Qua-
tro casamentos e um funeral: 15h, 17h20,
19h40, 22h.

ART-FASHION MALL 4 — (Estrada da Gávea.
899 — 322-1258 — 192 lugares) — Lobo:
17h20,19h40, 22h.

BARRA-1 — (Av. das Américas, 4.666 —
325-6487 — 258 lugares) — O fantasma
da máquina: 16h, 17h50,19h40, 21 h30.

DARRA-2 — (Av. das Américas, 4.666 —
326-6487 — 264 lugares) — Um tira da
pesada 3:15h30,17h30, 19h30, 21 h30.

BARRA-3 — (Av. das Américas, 4.666 —
325-6487 — 415 lugares) — Velocidade
máxima: 15h, 17h10. 19h20, 21 h30.

CINEGAVEA— (Rua Marquês de São Vicen-
te. 52 — 274-4532 — 450 lugares) — Esse
mundo é dos chatos: 16h30, 1 8h20,
20h10, 22h.

ILHA PLAZA 1 — (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,
400/158 — 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) — O
Rei Leão: 15h45, 17h30, 19h15. 21 h. (du-
blado).

RIO SUL 1 — (Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401
542-1098 — 160 lugares) — Velocida-

de máxima: 14h, 16h10,18h20, 20h30.
RIO SUL 2 — (Rua Lauro Muller. 116/Lj. 401542-1098 — 209 lugares) — Velocida-

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 PARQUE 1 — (Av. Ayrton Senna, 3.000385-0261 — 290 lugares) — Minha
vida: 14h50,17h, 19h10, 21h20.

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, 1 7h. 19h10. 21 h20

VIA PARQUE 4 — (Av. Ayrton Senna. 3.000385-0261 — 340 lugares) — Um tira da
pesada 3 15h30. 1 7h30. 19h30. 21 h30.

VIA PARQUE 5 — (Av. Ayrton Senna, 3 000

ART-COPACABANA — (Av. Copacabana, 759
— 236-4896 — 836 lugares) — Lobo: 15h,
17h20, 19h40, 22h.

BELAS-ARTES COPACABANA - (Rua Raul
Pompéla, 102 — 247-8900 — 210 luga-
res) — Quatro casamentos e um funeral:
14h, 16h20,18h40, 21 h.

CONDOR COPACABANA — (Rua Figueiredo
Magalhães, 286 — 265-2610 — 1.043 lu-'flürã9~— Vtirorrdanpesada 3:-44h,--16b,-~
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 — 641 -2189 — 403 lugares) — Mo-
rango e chocolate: 15h30, 17h30, 19h30,
21 h30.

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.

ROXV 1 — (Av. N.S. Copacabana, 945 —
236-6245 — 400 lugares) — Velocidade
máxima: 15h, 17h10, 19h20, 21 h30.

ROXY 2 — (Av. N.S. Copacabana, 945 —
236-6245 — 400 lugares) — O rei leão:
15h45, 17h30. (dublado). Minha vida:
19h20. 21 h30.

ROXY 3 — (Av. N.S. Copacabana, 945 —
236-6245 — 300 lugares) — Com mérito:
16h, 17h50,19h40, 21h30.

STAR-COPACABANA — (Rua Barata Ribeiro,
502/C — 256-4588 — 411 lugares) —
Quatro casamentos e um funeral: 15h20,
17h30. 19h40, 21 h50.

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, 17h10, 19h20. 21 h30.

LEBLON-2 — (Av. Ataullo de Paiva, 391 —
239-5048 — 300 lugares) — Com mérito:
16h. 1 7h50,19h40. 21h30.

STAR-IPANEMA - (Rua Visconde de Pirajá,
371 — 521 -4690 — 412 lugares) — Lobo:
15h, 17h20, 19h40, 22h.

ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA - (Rua do
Catete, 153 — 246-5477 — 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, 36 — 265-4653 — 450 lugares) —
Lobo: 14h40,17h, 19h20, 21 h40.

LARGO DO MACHAD01 — (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
máqúfna:~\ 6firi7h50TT9h40r'2í1i30.

SÃO LUIZ 2 — (Rua do Catete, 307 — 285-
2296 — 499 lugares) — Velocidade máxi-
ma: 15h, 17h10, 19h20. 21 h30.

CENTRO

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
Madureira — 390-1827 — 288 lugares) —
O fantasma da máquina: 15h40, 17h30,
19h20, 21h10.

CISNE I — (Av. Geremário Dantas, 1.207 —
392-2860 — 800 lugares) — O rei leão:
16h, 17h30, 19h30, 21 h.

MADUREIRA-1 — (Rua Dagmar da Fonseca,
54 _ 450-1338 — 586 lugares) — O rei
leão: 1 5h45, 17h30, 19K15. 21 h (dubla-
do).

- MADUREIBA-2.—_.(Rua_Dagmar_da Fonseca,
54 — 450-1 338 —* 739Tugares)":^üffn/ra~
da pesada 3: 15h, 1 7h, 19h, 21 h.

MADUREIRA-3 - (Rua João Vicente. 15 —
309-7732 — 480 lugares) — Velocidade
máxima: 14h30. 16h40. 18h50, 21 h.

síi

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL —
(Rua 1o do Março, 66 — 216-0237 — 99
lugares) — Ver Mostra.

METRO BOAVISTA — (Rua do Passeio. 62 —
240-1291 — 952 lugares) — Um tira da
pesada 3: 13h, 15h, 1 7h, 19h, 21 h.

ODEON — (Praça 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) — O rei leão: 14h,
15h45, 1 7h30. 19h15, 21 h. (dublado).

PATHÈ — (Praça Floriano, 45 — 220-3135
— 671 lugares) — Lobo: 1 2 h, 14h15.
16h30. 18h45. 21 h.

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
394-1758 — Drive-in) — Relações inde-
centos: 18h. 21 h. Intoção do matar: 20h.

NITERÓI

TIJUCA

BOTAFOGO

AMÉRICA — (Rua Conde de Bonfim. 334 —
264-4246 — 956 lugares) -— Velocidade
máxima: 14h30, 1 6h40, 18h50. 21 h.

ART-TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim, 406
— 254-9578 — 1.475 lugaros) - Lobo:
16h. 18h30. 21 h

BRUNI-TIJUCA — (Rua Conçle de Bonfim.
370 — 254-8975 — 459 lugares) — Mo-
rango e choco/ate. 15h, 17h, 19h, 21 h.

CARIOCA — (Rua Conde de Bonfim, 338 —
228-81 78 — 1.119 lugares) — Com méri-
to: 1 6h. 1 7h50, 1 9h40. 21 h30.

TIJUCA-1 — (Rua Conde do 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).

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 2 - (Rua Volun-
tários da Pátria, 88 — 537-1112 — 49
lugares) — A igualdade é branca: 16h.
17h50, 19h40. 21 h30.

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 — 205-7194 — 180 lugares) — Qua-
tro casamentos e um funeral: 14h. 16h20.
1 8h40, 21 h

MEIER
ART-MÉIER — (Rua Silva Rabelo. 20 — 249-
4544 — 845 lugares) — Um tira da pesada
3: 1 5h, 17h, 19h. 21 h

PARATODOS — (Rua Arquias Cordeiro, 350
— 281 -3628 — 830 lugares) — Lobo\ 1 5h,
17h, 19h, 21 h

ARTE-UFF — (Rua Miguel de Frias, 9 —
717-8080 — 528 lugares) — Esse mundo ó
dos chatos: 17h20, 19h10. 21 h.

ART-PLAZA 1 — (Rua XV de Novembro, 8 —
718-6769 — 260 lugares) — Lobo 16h,
1 8h30, 21 h.

ART-PLAZA 2 — (Rua XV de Novembro, 8 —
718-6769 — 270 lugares) — Morango o
choco/ate: 16h50, 19h, 21 h10.

CENTER— (Rua Coronel Moroira César, 265
- 711-6909 — 315 lugaros) — Minha
vida: 16h40, 18h50. 21 h.

CENTRAL — (Rua Visconde do Rio Branco,
455 — 717-0367 — 807 lugares) — O rei
leão 15h45, 17h30. 19h15. 21 h. (dubla-
do).

ESTAÇÃO ICARAÍ — (Rua Coronel Moreira
César, 211/153 — 610-3549 — 171 luga-
res) — O mágico de Oz: 15h, 17h. A igual -
dade é branca\ 19h10. 21 h

ICARAÍ — (Praia do Icarai, 161 — 717 0120
 852 lugares) — Velocidade máxima'

14h30, 16h40. 18li50. 21 h.
NITERÓI — (Rua Visconde do Rio Branco.

375 — 719-9322 — 1 398 lugares) —
Velocidade máxima: 14h30. 16h40 18h50
21 h.

NITERÓI SHOPPING 1 — (Rua da Conceição.
188/324 — 717-9655 — 100 lugares) —
O fantasma da máquina: 15h20, 17h10,
19h, 20h50. , ç

NITERÓI SHOPPING 2 — (Rua da Conceição.
188/324 — 717-9655 — 132 lugares) —
Um tira da pesada 3: 14h50,16h50, 18h50
20h50.

WINDS0R — (Rua Coronel Moreira César.
26 — 717-6289 — 501 lugares) — Lobo:
14h, 1 6h20, 18h40, 21 h.

OLARIA SAO GONÇALO
OLARIA — (Rua Uranos, 1.474 — 230-2666

— 887 lugares) — O Rei Leão. 15h45.
17h30 19h15, 21 h

\

STAR-SÃ0 GONÇALO — (Rua Dr Nilo Poça
nha. 56/70 — 713-4048 — 325 lugares)

Lobo 14h 16h20, 18ll40. 21 h

iilpa J

LENTES DE C0NTAT0

DESCARTAVEIS

ACUVUE- JOHNSON & JOHNSON

"KIT" para 3 meses

por R$ 98,80

ou2XR$ 49,40

TEL.; (021) 581-2064.
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ISllA Hum Ppniwna r„i„ ,» rtn r*nh« P^lH*8 dom ' das ""isl8h30. Gri- HOLDER MATTHIIS - Casa de Cultura Laura «» bwtld daylight) dc Ja- g* ' lis. Ali 25 de selembro. AMm$ Av. Vleira Soulo, 176, Ipanema (267- mes Steven Sadwith. tMN?*

fotografia ¦z&ztz-zsz*"*'™*™ c™yr Dcnn?Ac i Jk$
•li^dlmBmLo^rJAflM^iMeB16 LA MODI, US MODES, LA RUE — Kantaloupe. IBERt CAMAROO'MESTRIMODERNO — Centro tS A moslra teCine 20 cartazes do leatro ale- Chris I ooptr. EUA. lHpH|feii'

Rua Jangadeiros. 28. Ipanema (267-3588). Cultural Banco do Bras/I. Rua 1" de Marpo. moo. IW' MBF 8 '
*tc"Uata'hosem Fologratia. Dlariamenle. das 12h is 3h. Gri- 66. 2* and.. Centro <216-0223). Pinturas. 3- OrUM. HomCltl CttStt- | '

jacnrca mista lis. Ali 29 de agosio. a dom., das 10b is 22h. Grilis. Ati 2 do mi CTIVA An p rvrpl.-nt,. nni Ho fy'Si" COR: C0NTENQA0 EXPANSAO — Escola de Ar- > A mostra reCine 48 pain6is fotograficos de outubro. vyLCUYA 00 C CXCCItlUC pal CC ^ ^ ^
tes Visuais do Parquo Lage. Rua Jardim Bo- Fran?oise Boissy a Patrick Bourdet. I> A mostra reine 40 obras de grande lor- 0 HOMEMi ESPtCIE A SER PRE8ERVADA — Fo- familiil gilllha a vidil

.0®"'°°' 41,4' J^rdi"1 Botanieo 87®)- CSUk9AVL — Biblioteca Estadual Celso mato, exemplos potentes e significativos. togaieria Banco Nacional/Estaqao Botafogo. COI11 DCqUCtlOS liol- SP^NIh'' S 
' '• "

",51-inh8iIVi'ih*r T-' aa'm'h 19h. 84b.. das Kelly Av. Presidente Vargas. 1.261. Centro.  Rua Volunlirios da Pitria. 88. Botalogo ,. «p17h. Gritis. Ali 24 de satembro. Hoje. Fotogralias. 2» a 6". das 10h is 19h30. Gri- pn A VI ID A (537-1112). Coletiva de totografias. 3" Pei>- Um d,a« cdsal VB §.®f ' tis. Ali 31 de agogto. UKAV URn dom.. das 16h is 22h Gritis Ate 30 do enfiunu&O O dcilUll- «| BaO&S
plnlorOT^e'ndoaue1- aomen alieMu'^ I> Exposipio de foiografias ecolbgicas da EVANDR0 CARLOS JARDIM — Sala Imagem f0°!to- .... ciil C O leva UO Iribu- ¦
la« sendo que um aprasantari escultu Universidade Federal Rural do Rio de Janei- erfftta da EAV. Rua Jardim BotAnico. 414 ?f Expos.pao de fotos do acervo da Imagem CUl e O. ICVd ao iriDU |. ^H||» sMBHRT

?' r0- Parque Lage, Jardim Botdnico (226-9624). da Terra. lliil. W v
C;,-».VIS PRESLEY -17 ANOS D« SAUMDH S0MH0SEFANTASIAS/JOAOURBAN — Espafo Gravuras. 2» a 6". das 10h is 19h. Sib. NA FALTA DA VERDADI - Escoia de Artcs ''iOM t ¦Centro CulturalOduvaldo Vianna Filho (Cas- UFF de Fotografia. Rua Miguel de Frias. 9. dom.. das 10h is 17h. Gritis. Ati 4 deselem- Visuais do Parqua Lage, Rua Jardim Botdni- UM CLARIM AO L0N6E -'aatu ¦ T'l-.ijMU f :

" ir[co; c, .tni0L,nLV\d0 Fl®men8°. Icaral (717-8080). Fotografias. 2» a 6", das bro. co. 414 • Parque Lage. Jardim Botinico —aamammm  k-'F,arne"00<205-0278). Fotogiafias. 3'a ioh is 21h. Sib. e dom.. das 17h is 21h. i> A mostra reilne 15 gravuras em metal da (226-9624). Coletiva do Fotografia. 2-a 6'. Mnnphflffi D 99hStl Mfe*,-. ..jBBf
-!a,JC^0m" ?5 .14h ds 20h. Gritis. Ati 31 de Gritis. Ati 8 de setembro. siries "A noite, as margens do rio Pinheiros". das 10h is 19h. Sib e dom.. das 10h is 17h. , . ,fce- S-•' *' '^°A'mostra'aoresanlarA 

fotos do cantor > O artista apresenta uma visao intima. sim- MAPAS RAR0S DA BtBUOTICA NACI0NAL — Gritis Ate 4 de setembro. DUraQaO 111.57
.v"^imdToost carts piese atetuosa da natureza edo cotidiano. Bibliotaca National. Avanlda Rio Branco, • ' A mostra reune trabalhos de nove artis- (A distant trumpet) de ,! V»r>,viZ MOSTRA ATLANTIC JULIO CORTAZAR - Casa 239, Centro (262-8255). Gravura. 2" a 6", tas' Raoul Walsh Com Trov i
tewri.Vifhri-n'  Franfa-Brasil. Rua Visconde de Itaboral, 78, das 9h is 20h. Sib., das 9h is 15h. Gritis. CLEONICHE E LILIANE — Villa Riso, Estrada da Donahue e Suzme Pies- Rob LOWS 6 Uttl DattSo COtKIUktHdor

1JLTIM0S DIAS Centro (253-5366). Fotografias e caricatu- Ati 26 de agosto. Gavea. 728. Sao Conrado (322-1444). Cole- UonallUL e 5,U'AII1C Hies- '/a""u
ir Sfe1 7 ras. 3» adorn., das 10h is 20h. Gritis. Ati 11 l> A mostra reino 46 mapas raros que repre- tiva de pinturas. 2- a 6", das 14h is 19h. Sib. nette. bUA, iyt)4. uiuciinn IIU pnMTn nt ,, . .,N UP0SICA0 DE ARTE AFRO-BRASILEIRA/ES- de setembro. sentam a evolupao da cartografia brasileira. e dom., das 13h as 17h. Gratis. Ate 6 de Farowte; Jovem te- V.„,; ffl (Lowe). Um dta, urn Ky:,,:TAMOS Ai - Galeria Ido Con/unto Cultural > A mostra i composta por 70 fotografias  setembro. npntp'mnnnhn^ ic dos seus SapalOS Vai feWfeup. da Caixa Economica Federal, Avenida Chile, em preto e branco e caricaturas do escritor. AnirrrA >. Duas artistas usando o pastel e variando nenie ^L/onunue; as" 230 3° and., Centro (262-5152). Coletiva. 2° 0BJET0 suporte mostram novas formas de ver a figu- Slime DOStO em forte Globo 0 15h Parn0 carr0 ao

^ . 6.,odas 11b is I9h. Gritis. A.i 24 de pINTURA a 
PRESM$A pr£.hist6rica DO H0MEM NA " 

comandado por ofi- Durap8o 1h55m chefe que passa a
«.•». > A mostra reUne quarenta arlistas plisticos |r|| IHEIIIIIIIEIIEB Muse,, National de *""*** C4'"u"', CV*D. Av. D.ru^n!ond cial durao, que logo = (If the shoes fits) de Tom Procu^r O pCZinho |r;: ;

'de oriaem ou estilo afro-brasileiro JOSE ALBERTO NEMER — Museu Nacional de Grapa Aranha, 26/Tirreo, Centro. Ob elos. 2» de Andrade/Mezanmo do Palacio da Cultura, urn uuwu 4uc iuf,u que cabc alt. A chan- V J '>
w Be/as Artes, Avenida Rio Branco, 199, Centro a g* das 9h is 18h. Gritis. A.i 31 de agosto. Rua da impronsa, 16. Centro. Coletiva de . sai em ferias com PlilS CC SUrec durante teste'

4! CESAR M0NKEN — Galena Macunaima. (240-0068). Pimuras. 3» a 6«. das 10h is > Maleriais arqueoldgicos composto, prin- fotografias. 2" a 6-. das 10h is 1Bh. Gratis, e«no«fl fPleshette^ v? a i Y' E'"abc,.h g aurdnte ICbtC
Rua Mixico, 101. Instalapao. 2" a 6, das 10h 18h. Sib. e dom.. das 14h is 18h. (Gritis aos cipalmente. por vasos e fragmentos de'ceri- Ale 6 de setembro. : esposd (ricsnt-lic). Vitalt. Andrea I-erreol, para escolher nova. y..:^
is 18h. Gritis. Ati 26 de agosto. domingos). Ati 29 de agosto. mica > Exposipio comemorativa de 15 anos de Atacudo por ltldios, Rebecca I'otok e Sacha top model. \crsao de I'A moslra reCme obras do artista selecio- > A mostra reiine 59 trabalhos de pequenos ,a_,„ „ _ fotografia da Funarte. „„„„ „ Briquet. EUA, 1990. Jf '.ft/-

Wn nado pelo Projeto Macunaima/94. e midios formatos em aquarela. OS CEM BIBU6FIL0S — Centro Banco ' morrc C a VtUVa SC B#L-ja Cinderela adaptada
•nraiiimnm,!,! ¦¦¦¦ain mxinuma nn ,. do Brasil, Rua 1° de Marpo, 66/5" andar, IMPHBaWIS CARIOCAS — Galeria de Artas da j Y nn 'i nplo t p- uumeula 101113111103. nara O mundo da mo- S v*v'rum N0R0NHA — Galeria Espafo Alternate RIALISMO FANTASTICO/ERIC PEIEHS — Mu- Centro (216-0223). Livros/Obietos. 3» a Rua Miguel de Frias,-9, Icaral (717- apdIXOlid pelO le Kellv Carter CGrev) ,. fvo, Rau AraUjo Porto Alegre, 80, Centro. seu Nacional de Belas Artes/Sala Bernardelli, dom das 10h is 22h. Gritis. Ate 3 de setem- 8080). Coletiva de gravuras. 2» a 6», das 10h nente. . , ,, 31 da, COlll atuagoes dts-Pintura. 2*1 a 641, das 10h is 18h. Gritis. Ati Av. Rio Branco. 199, Centro (240-0068). aas un asura.is, is 21 h. Sib. e dom., das 17h is 21 h. Gritis. trdbalha de dta em . _

..26 de agosto. Pimuras. 3? a 6° das.10h is 18h. Sib. > Colepao da Sociedade dos 100 Bibliifilos Ati 8 de setembro. 0 TIRA DE NOVA YORK atelier de altd COStura ,. . t .. /l^V
_> A moslra reune quadras do artista sele- dom.. das 14h is 18h. RS 1. Ati 31 de do BrasiL constituidaem 1943. >, DiferenciadosportendinciaseIrajet6rias, P 'un" enquanto 

d noite de- botts ttradas. E dqutlo
*'¦"ISOJETO MACUNAIMA^0—"gbMbs Esoaco > 

"pintando 
naturezas mortas o alemio di ANTI0UIDAD1S M FREUD — Museu Nacional BandeirariteS 0 22ll30 • senhd SdpatOS. Seu tudo que ja SC sabe, •

Alternative e Macunain,a. Rua Araiio Porto BRAVURA BRASILEIRA — GB Arte/Shopping DUfaqaO 1h28m I sonho C trabalhar CO- mas funciona dirciti-;
Alegre, 80, Centro. Coletiva de Pintura e Ins- MVAS CONSTRU^OES/WANNA — Oficina- 17h. Sib e dom , das 14h is 17h. R$ 1. Cassino Atlantico, Av. Atlantica. 4240/S.sl. /Now Vnrlt rnn^ de Turn : 1HO modclo para dS nllO nd SCSSdO da tdr- > -¦-

sstt""-—: ¦w..* dc.i^**.. 
^1 ,J> A mostra reune trabalhos de pintura e das 9h is 21 h. Gritis. Ati 31 de agosto. A mostra reUne 110 pepas da colepao de bro'.' McWueeti e Toru Naka- 1% t,". •'*or instalapao dos artistas Fibio Noronha e Luiz > Em homenagem a chegada do homam i antiguidades do Museu Freud. I> A mostra engloba tris tecnicas: xilo, metal mura. EUA, 1993. i Archer c Tcrrv l istrmv '• Cnn,-„< All'm,l„ y 1'CisarMonken. lua as obras tern por tema a conquista do CRONISTAS DO RIO - Centro Cultural Banco e litogralia. »„3.  : Arener e terry jasirow. . Lom.icl l Allretlo Zaca- tr\ . ¦

¦ ¦¦ MICHEL SFEZ — Espago Cultural da A/ianqa "»>¦ IfJTnw™ 1°Qd.e-j"50,®.6' C?£'0JV£' DESINO PARA ESTA ERA — Museu de Arte AQaO. 
Detetive japo- EUA. 1982. "as. Coini Robert Con- |M., .Francesa. Avenida Presidente Antonio Car- CHRISTINA BIELINSKI — Shopping Center do St m m'' Moderna do Rio de Janeiro, Av. Infante D. lies se ltlflltra em Qrama. Fazcndctro : •' 

^ etll° AniKMldarez . .
los, 58, 3" and., Centro. Fotografia. 2° a sib.. Meier. Rua Dlas da Cruz, 255 - 2° plso. Oralis. Ate s de outuDro. Henrique. .85, Aterro do Flamengo (262- satlgUC que Controld ,. Jrj Mexico, 1976.

:,.i das 12h is 18h. Grilis. Ati 27 de agosto. Pinturas. 2° a 6°, das 9h is 20h. Sib., das 9h c| Mostra que reproduz, atravis de ceninos 3221). Coletiva de desings. 3-' a dom das , -r (Jasti'OW) dspirailtC A wpn+i.rQ p,vt'A mostra reCine 40 fotos em preto e bran- is 18h. Gritis. Ati 31 de agosio. e personagens caracterlsticos o perlodo de 12h as 18h. RS 1, Ate 25 deselembro traftCO de dfOgas em „ doletrA- : VOlUClgco sobre Paris. !> A mostra reune 80 telas que variam do a lubb 1> A mostra reune 250 objetos para casa Nova York. Panca- : "utgtittut uu p tiu n;lnos mcxtcanos
EILEEN CUNHA — Boucherie Letra e Livros, acadimico ao abstrato. mesa criados entre 1921 e 1994 por grandes daria um DOUCO 'e0 se Clivolve COlll tentdirt SC ddf bem >Ay.. Rua Marques do Sao Vicente, 191/B, Givea MARCEL0 S0ARES — Oficina de Arte Maria FSCIIITIJRA designers. ; ., |.ni,k,,n,i„ ' - "

OI.. (274-5648). Pinturas. 2» a 6». das 10h is Teresa Vieira/Saiao RogtSrio Steinberg. Rua COLETIVA DE ARTISTAS PAULISTAS — Pavo malS ^em rea'lza^a 8t0'°gd tCllipeid- roubaildo OUlO des- : '
,18 20h. Sib., das 12h is 18h. Gritis. Ati 27 de da Carioca, 85, Centro (262-0340). Pinturas. RICARDO VENTURA — Espafo Cultural Sirgio Imperial/Sala Armazdm Del Rey e Terreiro do que a media ja que mental (Archer) titlddo ao cxei'cito K^S}agosto. 2° a 6°. das 10h is 21 h. Sib., das 10h is 12h. Porto. Rua Humaita, 163, Humaiti (266- P,1fo. Prapa 15 de Novembro, 48,-Centro n., *, r - . n ,A artista nos inlroduz no universo migico Gritis. Ali 2 de setembro. 0896). Escultura. 3J a 6", das 14h is 21h. (224-2407). Coletiva. 3a a 6". das 11h as CSCOld eiTl um lid- Novelao CSCritO pcld li"'inccs. I l'OUUQUO )'.¦j' desuas formas orginicas. > A moslra reune quatro grandes telas que Sib. e dom , das 16h is 21 h. Gritis. Ati 9 de 18h30. Sib. e dom., das 12h as 18h30. Gri- PO de historia. j,,„t . , chinlVitn com clcn.'• dialogam Clara e diretamente com a Pop-Ar- setembro. tis. Ate 25 de setembro. dupla JastrOW C Ar- tninilim, COmMienf.

MB OHWHH CMtMnav —luM LHaiyeins. tB > A exposipio mostra uma unica escultura l- A mostra reiine instalapao, esculturas tcvac-a niNP.i nfl chcr • CO de ultima CdtegO- iXmtKRua das Laranjeiras, 402 sobrado, Laranjeiras bui,Muinm buibu uniuuo ,. idealizada especificamente para o local. Dinturas de 5 nomes da arm Hn SSn'PauIn I LAHo. fl Uflrlvfl UU Cfiei. * fe
(205-0994). Coletiva de objetos. 2» a sib . FRANK SCHAEFFER EMARIA VERONICA Mu- 7_ .1. pinturas de 5 nomes da arte de Sao Paulo. PETRflLEO : rid C dil CCdO confusa
partir das 19h. Gritis. Ati 27 de agosto. seu Nacional de Betas Artes/Sala Carlos Os- VICTOR BRECHERET-100*N0S — Centro Cut- COLETIVA DE PINTORES CARIOCAS — Paqo  OS BANDIDOS ' ;- »l0

A mostra reine quatro artistas oriundos wald.. Avenida Rib Branco, 199, Centro tural Banco do Brasil, Rua 1« de Marpo, 66, Imperial/Sala Gomes Freire. Prapa15deNo- „j: £ „ ,, =3=^=! : e aborrccidd. E olha >'• do Parque Lage, integrantes do Grupo dos (240-0068).,Pinturas. 3° a 6", das lOh is Centra (216-0223). Esculturas. 3" a dom., vembro, 48, Centro (224-2407). Coletiva. 3" blObO O 111 , . ,
Onze. 18h. Sib. e dom., das 14h is 18h. RS 1. das 10h is 22h. Gritis. Ati 16 de outubro. a 6», das 11h is 18h30. Sib. e dom., das 12h 1 DUtaCaO 1h33lTI '• : M110 0 ntgOCIO C COll- ftx-fit

 „ (Gritis aos domingos). Ali 4 de setembro. > Exposipio comemorativa do centenirio is 18h30. Gritis. Ati 25 de setembro. DuracaO 1h22lD :du/ido •) niinlrri •'.'fV--IMPRESSOES DE OXFORD —- Galeria Candido > A mostra reCine 120 obras, entre aquarelas de nascimento do escultor. A mostra reune pinturas de artistas de (Waltz across Texas) de j .1110 a quail -i
Portinari. Rua Sao Francisco Xavier, 524, e gouaches nos mais diversos tamanhos. neracoes distinias Ernest Dav Com Anile (The bandits) dc Robert • maos. •Maracana (284-8322 ramal: 7182). Coletiva BMa. /Mn. .Mnm, : Oi.*1" de Gravuras. 2" a 6", das 9h30 is 20h. Gritis. JOSt BDIIA/0BRA RECEHTE -Thomas Cohnt INSTALACAO MATtRIA E FORMA — Pago Imperial/Sala do -M—• "¦ Ati 27 de aaosto A"e /Contemporanea. Rua BarSo da Torre, injinLnynu rrorro, Prapa 15 do Novembro, 48. Centro ¦ ETT \ifCC F\A TA/A I UDA !*?%/¦
!> A mostra reiine todas as ticnicas de gra- 185-A, Ipanema^ggM). plnturas. 2-a 0 SORRISO DO 0AT0 CESHIRE N* 1/ANNA BEL- (224^2407). Coletiva Ide pinturas e.escultu- ¦ T 1L M E 0 U V A H D Z'fcV>u vuras: litografia, xilogravura, gravura em ma- ^ 2°h Sib., das 15h is 18h. LA 0EI0ER — Pago Imperial, Praga 15 de ras. 3° a 6-', das 11 h as 18h30. Sab. e dom., ^Jv. ^tal, serigrafia e a combinapao delas. Gri«s. Ati 9 de setembro. Novembro. 48, Centra (224-2407). Ambien- das 12h is 18h30. Gritis. Ate 25 de setem- GREMLINS I " "'I I Drama A hktnrla ria Infa> 0 mais importante artista cubano mostra te parcial. 3» a 6°, das 11h is 18b30. Sib. bro. —— 20h30 - De Francis Ford : urdnld' ud ,u|a

AN0ELA ROLIM — Casa dc Cultura Laura AI- suas °bras inspiradas no primitivismo africa- dom., das 12h ds 18h30. Gratis. Ate 31 de l> Quatro artistas se encontram numa mos- 16h30 - De Joe Dante. Coppola Terror. : Pe'a sobrevivenciavim, Avenida Vieira Souto, 176, Ipanema no- agosto. Ho/e, debate com a participagao de tra que pretende discutir as questdes da ma- Aventlira j durante 0 ierrcmntn(267-1647). Pinturas. 3» a 6", das 15h is LA CALIFORNIA—Museu Nacional de Betas Anna Bella Geiger e os crtticos de arte Fer- tiria e da forma na arte. Ali 26 de setembro. DCCnATC UCOrtirn £'-i19h. Sib. e dom , das 16h is 19h. Gritis. Ati Artes. Avenida Rio Branco, 199, Centro nando Cocchiarale. do Rio. e Agnaldo Farias 0 DESPERTAR DE RITA Htouaic ntttuiuu . que abalou Sfto28 de agosio. (240-0068). Pinturas. 3" a 6", das 10h is c Tadeu Chiarelli, de Sao Paulo nrnHA \rr\lTr "nT"-.,. , i 9%1R (Inrarin 1 h^fim : Francisco cm 1080 AA mostra reune quadras em aquarela. 18h. Sib. e dom., das 14h is 18h. RS 1. 1> Projeto: Atelie aberto FINEP/PAQO. PERMANENTE 18h30 - De LeWIS Gilbert. LIUragaO IndOITl . rratltisco, em lySJ, c llflv&S
ANTONIO CARVALH0 — Galeria SESC Ti/uca, (G'^lis aos domingos). Ati 11 de setembro.   ARTE MODERNA BRASILEIRAt NOVAS AQUISI- Comfidla rom§htiCa. • (Miracle on 1-880) de : O pdno dc futldo para fei;

Rua Barao de Mesquita, 539, Tijuca. Pintu- „lS^ INSTAIIRACA0 C6ES NA COLEQAO 0ILBERT0 CHATEAU- DRACULA DE RRAM = R°b«rt Iwove. Com d
. ras. 3 'a 6", das 13h is 21 h. Sib. e dom.. das los pintados em homenagem a Picasso. 11> J IftURnlj-rtU BRIAND — MAM, Avenida Infante D. Henri- rrnur Blades. EUA, ; ,

10h is 17h. Gritis. Ati 28 de agosto. PINTURAS RECENTES'MONICA BARKI — Paqo 0ZU/EDUARD0 BARRET0 — Pago Imperial/Pi- que, 85, Aterro do Flamengo (210-2188). 3" STOKE : 1992. : ncroismo.
t> A mostra reiine 18 trabalhos na t6cnica de Imperial/Sala Mestre Valentim, Prapa 15 de tio do Pago, Prapa 15 de Novembro, 48, a dom., das 12h as 18h. R$ 1. Exposipao ——
pintura acrilica sobre tela. Novembro, 48, Centro (224-2407). Pinturas. Centro (224-2407). Instalapao. 3" a 6a. das Dermanente. ¦ Cotacoes: • rulm ? regular ?* bom ?** otimo ???* excelente

r. ^ 
g

ot Educativa \ Globo i Manchete \ Bandolrantes i CMT i SBT i Record Rio
Z,' Tel. (021) 292-0012 j Tel. (021) 529-2857 : Tel. (021) 285-0033 i Tel. (021) 542-2132 : Tel. (021) 569-0909 : Tel. (021) 580-0313 i Tel. (021) 502-0793 IllSdjm«^mmmm¦hh^bhemmmh^b^bhmmmmrnmmmm—mm'mm

^rr'Rol^oM50' tibia 0.^ da 
"""V* J PaiavravlvaPSB) I 0 daspertar da fi. Religioso. (6h|
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" j 7~ ; n : 
" 

...... ifeHordrio eleitoral. (7h) j Horirioeleitoral. (7h) : Hortrlo eleitoral. (7h) : Horfirio eleitoral. (7h) : HorArio eleitoral. (7h) j Hor^rio eleitoral, (7h) j Hor6rio eleitoral. (7h)
Telecu reo 2°"grauTHtrucatlvcr{8ti)- —--—-—| T" ~ ' " Tv ! ~

mundo da eiftneia. DocumentArio. : Bom dia Brasl!.'"NoIicmTtDr(8h) J__S»fisflo animada Infantll (8h) Agenda. Informativo. Apresentapao de Leda iviV
(8h15) Bom dla Rio. Notici&rfo local. (8h30) Club6700~R^Tosorf8tr3Gi--  : Dla a dla. Nolicifirio. (0h) ; Igreja da grapa. Religioso. (Bh) Nagle. (8h) : O despertar da f6. Religioso. (8h)Ede manhft. Intormativo. (8h30) **:— -- --.: Bomdia & Cia. Intantil com Eliana. (8h30) ;
Heureca Educativo. Ho|e: O matem&tlco — . . . . j _____ >•' -•
misterioso. (9h30) J t1 wCanta conto. Infantll com Bia Bedran. TV colosso. Infantll. (9h) Eduoapflo pela TV. (9h) : : Edipflo Brasil hoje. Noticiario, (9h) ^.V '
(9h50) i : Note e anote, (9h30) Y1- "4

¦ Mestra, aquela qua aprende. Educativo. : Cozinha maravllhosa da Oftlla. CullnS- ¦>
5^1 cHnr.a«un HaHi»Hn a ai..«nD <> «« ' DudalflaHa Infantll MOh) : rla. (10h30) • Posso crer no amanhfi. Religioso. (10h) • Programa S6rgio Mallandro. Infantll. j

i L_J ... i 
DudoleBria ln,ami,'(,0h» : Vjm~ «» .om 0«,.. Religioso. ; Falandodavlda. Religioso. (10h30) ; dohfo) j'  ¦•.+.""Professor alfabetizador. Educativo. ; :

CJK2 no cw,.ra»iu« '' Plash/Edipfio da manhfi. Variedades. Cidade naTV. Variedades. (I1h) V'^ V v??Jfm America. Educativo. (11h) Bern forte. Esportivo. (11h45) : Chef Lancellotti. Culimlna. (Hh45)(1 in30) *. j *? ¦ ^
RU?niftlda'i No'iteMrio local (12h30l : Globo esporta. NoticlSrlo esportivo. Manchete asportiva. Noticlirio esportivo. ¦ : CNT maio-'dia. Notlclirlo. (12h) " i .Iil'ij.. nil,, : M2h3m (12h) : ¦ Acontece. Jornallstlco. (12h) - : Botatlm vetocldada mixlma. F6rmula • L«i\Naptaa Unida.. iHlormativo da ONU. : (RJ tv' Notlci&rio local. (12h45) Edipio da tarda. Notlclirlo. (12h30) | Eaporte total. Ntorlo esportivo. (12H30) | Indy. (12h40) : Chapolin. Sorlado. (12h30) Rio em notlclas. NollciSno (12h) ? Vv

: ; Mapa da apBo. Esportes agio. (12h45) V; ! •
\/A(ttihiitflnrin PHii^fliiun m.i-, DoWarjft * Jomal hoje. Noticl&rfo. (13h15) • CHrvbs Spriado /I3h) *,' t . * **HH 
gmaMca.nauiaMvaWSa.im ^SlXna^'^niteCe^HMiah^ I ."at. boea. Debate. (13h) I aSSJdJmlW1® I CNT music. (13h) j CUtema^am casa. Fpe: Em plena te do Films: 0 prlsloneiro de

,«ir. nrrfi Francte em apflo. Aula de francos. (14h) I 
!-

Professor alfabetizador. Educativo. Vale a oena ver da novo Novela Rainha '• ~ ...(I4h30) da suMfa Reorlse (MhtO) namna 0s m6dlcos. S6rie. (14h30) Os monstros I. S6rie. (14h45) j Mulheres. Variedades. (14h) ¦¦¦¦¦I X-231. Educativo. (14h50) k j :
Heureca. Reprise. (15h10) Adam West dis- mCanta conto. Infantil com Bia Bedran. Sess«o da tarda. Filme: Vivendo um conto Cvbarcsoo Seriado'(15h30) Pr°flrama Silvia Poppovic. Debate Hoje: /r//?U/ SOCOS CO- Casa da Angelica. Variedades. Apresenla- j Super Vicki. Seriado. (15h)(15h30) de fades. (15h) ^Yd«tc°p i NSo sou o que meu pat quena. (15h15) ^^ j Flashman. S6rie. (15h30)

¦¦¦¦ Sam Centura. Debate. (16h) : Os TrapalhSes. Humorlstlco. (16h55) '^iS'ririiTni i Encontroa imadlatos. Variedades. (16h45) Programa llwe. Dadieado aos |ovens. j Faisca & Fumapa. Dosenho. (16h): Wlnspector. Seriado. (16h30) Apresenta<?ao de Sergio Qroisman. (16h30) : Turma do barulho. Desenho. (16h30) ¦ ¦ >

fB3 ! gSa^^orRSSrt^ | ^ 
d« S - Angelica, a| agora. Jornaiistico. ,17,30, ^

j j  :?/;
-wM'K«1:I Tropicallente. Novela de Walter Negrio. • Aarojornal. Noliclciarlo sobre o campo. :  i V!MM||| Sals e mela. Inlormativo. (18h30) (MM nM„ ; (18H30) j Tudo por brinquedo. Infantll com Mariane. ; TJ Brasil. Notici&rio. (18h55) : mforma Rio. Noticlirio local. (18h30)A vlagem. Novela de Ivanl Rlbelro. (18h60) : Rede cidade. Notlciirlo local. (t8h38) : ('">'» M&-J-
.BBSS piTVKit|, j_!

Um salto para o futuro. Hoje: A/fabef/za- ; local. (I9h45) Jornal local. Notici6rio. (19h) • Jomal Bandeirantes. Noticlfirio nacional CNT Rio Noticiftrio (20hi5) : . .. , . _ . Ki„,^ Ari„ nowfdo. (I9h) : Jorna^Mc,0"8! 74.5—uma onda no ar. Novela (19h30) : (19H15) Hortrlo eleitoral (20b30) : tremos seis Novela (I9h40) : Jornal da Record Noticiftno (I9h) ^

TOT! v>sua' 'nformatlvo oara o deticiente  \j*!j
HflnB MinlssAries internacionais Hoje: Esporfe j Horirio eleitoral Hordrio eleitoral. S6rie Ho,e 0 raf0 • CNT jomal. Noticidrio. ApresentapSo de : u_.r5_ 0|-ifArft| |9nh'vn : Machine man Seriado I20h) „

fforge'eiforal1 (20^30) j ^r/rio^Uo^OhaO) j Lel.a R^chers (2S) j Hor^r.o ela.toral (20h30) : Hor6rio eleitoral (20h30»

Rede Brasil — noite. Noticifirio. (21h30) | G°berio Braga. NotfcSrlo* H°ie: Boxe Clodovil abre o jogo. Entrevistas (22h15) \ Aqui agora Jornalistico (21h30) : A revanche Novela (2ih30)

Jornal de amanhfi Jornallstico. Apresen- : Hoje: A comddia res reanarece' SessSo faroeste. <A,» Forpa total. Filme , N,,, V' ,V' -
tacSo de Vera Barroso. (22h) : da Map* 7m IcnmcAh ¦ Hme: Um clerim ¦ -ZZL* 0 lira de Nova 'H •*,o.:Fllme: Armadllhas dodastlno. ¦ Eramo. sals. Novela. Picket fences sarie. (22h30)

 : vada (22b30) da \idannvadj i a° '°"3°'1 lorque (2im ''M: j 
: Caribe. amor e traicfio. Minisserie Inter- | le no faroeste^^Etm^?<0f'ert<>, Da I fe .
j nacional. Est,eia.(23h30) | Umjlarim ao ¦¦I'M rfJj , I™ ? ja SoL?«. EnIeSs (23,35, ; 25-hora. (23h30) ^

' - "j
Encerramento, (Oh) '• h« ctoho Noiiciario I0h30i ! Momento econOmico. (0h30| • Cara cara. Entrevistas. Com Marilia Gabrie- • Pariil Variedades Apresentacao de OlSvio jQIodo. Nonciario. tunjuj ; Segunda edipSo Noticiano. (0h45, : la. Hoje: Roberto Da Malta. (0h30, : Mesquita. (0h50, :

~  'ii* ' ^Jornal da noite. Noticiario. (1h30) :Campe6es de bilheteria Filme: Texas: a Clip gospel. Religioso. (1h15) Flash. Entrevistas. (2h) Joio Kleber. Entrevistas |1h15) *•dan$a dopetrdleo. (th) Espapo renascer. Religioso. (2h15) World news tonight Jornalistico (3h) Encontro de paz. Religioso (2h15) Top cine. Filme: Os bandidos. (Ih30) j Palavra de vida Religioso (ih) ^ JInformation Vendas (3h30) :~———————————————————————— fcs?
H

Manchete
Tel. (021) 285-0033

SBT
Tel. (021) 580-0313

A hora da grapa. (5h30)Diário rural. Noticiário sobre o campo.
(6h30)

Horário eleitoral. (7h) Horário eleitoral. (7h)

Telecu rso 2°"graIírEducattvcr{8h)- —-—-
O mundo da ciência. Documentário.
(8h15)È de manhã. Informativo. (8h30)

Bom dia Brãsí!."NõfícíârtDr(8h)Bom dia Rio. Noticiário local. (8h30) -I—Sessflo animada. Infantil. (8h)• Clubã700~ReTígtoso:-(8b3G)— Dia a dia. Noticiário. (8h) Igreja da grapa. Religioso. (8h)
Heureca Educativo. Hoje: O matemáticomisterioso. (9h30)Canta conto. Infantil com Bia Bedran.
(9h50)

TV colosso. Infantil. (9h) Educapfio pela TV. (9h)

Mestre, aquele que aprende. Educativo.(10h20)X-231. Educativo dedicado a alunos e pro-fessores do ensino fundamental.(10h50)
Cozinha maravilhosa da Ofália. Culiná-ria. (10h30)Vamoa falar com Deus. Religioso.
(10h58)

Posso crer no amanhô. Religioso. (10h)Falando de vida. Religioso. (10h30)Dudalegria. Infantil. (lOh)

Professor alfabetizador. Educativo.(11h10)Inglôs como na América. Educativo.
(11h30)

Fiash/Edipfio da manhfi. Variedades,
(llh,

Rede Brasil. Noticiário. (12h)Rio noticias. Noticiário local. (12h30)Napões Unidas. Informativo da ONU.
(12h45)

Manchete esportiva. Noticiário esportivo.(12h)Edipfio da tarde. Noticiário. (12h30)
Globo esporte. Noticiário esportivo.
(12h30)RJ TV. Noticiário local. (12h45)

Acontece. Jornalístico. (I2h)Esporte total. Nòticiário esportivo. (12h30)

Jornal hoje. Noticiário. (13hl5)Vídeo show. Variedades. Apresentação deMiguel Falabella e Renata Ceribelli. (13h40)
Vestibulando. Educativo. Hoje: Redação,gramática, matemática e inglôs. (I3h, Esporte total Rio. (13h15)Gente do Rio. (13h45)
Francês em epflo. Aula de francês. (14h)Professor alfabetizador. Educativo.
(14h30)X-231. Educativo. (14h50)

Vale a pena ver de novo. Novela. Rainhada sucata. Reprise. (14h10) Os médicos. Série. (14h30) Os monstros I. Série. (14h45) Mulheres. Variedades. (14h)

Adam IVcsf dis-tríbui socos co-mo o Batman(17h4S)
Sassflo da tarde. Filme: Vivendo um contode fadas. (15h) Programa Silvia Poppovic. Debate. Hoje:Nào sou o que meu pai queria. (15h15)Cybercop. Seriado. (15h30)

Patrine. Seriado. (16h)Winspector. Seriado. (16h30) Encontros imediatos. Variedades. (16h45)Os Trapalhões. Humorístico. (16h55)

Escolinha do Professor Raimundo. Hu-morfstico comandado por Chico Anysio.
(17h10)

Clip trip. Musical. (17h)Batman. Série. (17h45,Clube da crianpa. Infantil com Angélica,("h, Supermarket. Game show. (17h15)Faixa especial do esporte. (I7h45)

Tropicaliente. Novela de Walter Negrão.
(18h)A viagem. Novela de Ivani Ribeiro. (18h50)

Agrojornal. Noticiciário sobre o campo.
(18h30)Rede cidade. Noticiário local. (18h38)

Seis e meia. Informativo. (18h30)

RJ TV. Noticiáriolocal. (191145,Jornal nacional.Noticiário. (19h55)
Jornal local. Noticiário. (19h)74.5— Uma onda no ar. Novela. (19h30) Jornal Bandeirantes. Noticiário nacional.

(19h15) CNT Rio. Noticiário. (20h15)Horário eleitoral. (20h30)
Jornal visual. Informativo para o deficienteauditivo. (20ti)Minisséries internacionais. Hoje: Esportepor esporte. (20hü5)Horário eleitoral. (20h30)

Um amor de familia. Série. Hoje: O ratoroeu a ratoeira. (20h)Horário eleitoral. (20h30)
Horário eleitoral(20h30) Horário eleitoral.(20h30)
Pátria minha.Novela deGilberto Braga.
(21h30)

Faixa nobre doesporte. Hoje: Boxe.
(21h30)

Jornal da MancheteNoticiário. (21h30)
Fernanda Tor-res reaparece
em A comédia
da vida privada

Terpa nobre.Hoje: A comédiada vida pri-vada. (22h30)
Sessão faroeste.Filme: Um clarimao longe. (22h30)

Forpa total. Filme:
O tira de NovaIorque. (22h30)

Sutane Pleshel-te no faroesteUm clarim aolonee
Roberto Da
Malta fala no
Cara a cara

Caribe, emor e traipôo. Minissérie inter-nacional. Estréia. (23h30) Jornal do SBT. (23h20)Jô Soares. Entrevistas. (23h35)

Momento econômico. (0h30)Segunda edição. Noticiário. (0h45, Cara cara. Entrevistas. Com Marilia Gabrie-
Ia. Hoje: Roberto Da Malta. (0h30>Jornal da Globo. Noticiário. (0h30)

Jornal da noite. Noticiário. (1h30)Flash. Entrevistas. (2h)
World news tonight. Jornalístico |3h)Information Vendas (3h30)

Clip gospel. Religioso. (1h15)Espapo renascer. Religioso. (2ht5)
Joio Kleber. Entrevistas (1h15)Encontro de paz. Religioso (2h15)

Campeões de bilheterie Filme: Texas: adança do petróleo (ih)
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- IfèlLA HUSTE — Pequena Galeria do CentroCultural Cândido Mendes, Rua da Assem-c'bléia, 10/Subsolo, Centro (531-2000 r.236).—AWiníuras. 2° a 6o, das 11 h ás 19h. Grátis. Até
«O '"9 de setembro. Ho/e, ás 18h30.

.noft»E? A mostra reúne cerca de dez trabalhos em
0|fv técnica mista.
àVcORs CONTENÇÃO EXPANSÃO - Escola de Ar-

tes Visuais do Parque Lage, Rua Jardim Bo-
Oi,^j«nico, 414, Jardim Botânico (226-1879)."Coletiva. 2" a 6", das 10h is 19h. Sib., das

jV^TOh às 17h. Grátis. Até 24 de setembro. Hoje.' ts 21 h•— > A mostra reúne 28 de trabalhos de sete
•.pintores, sendo que um apresentará escultu-
wjas.°í);«LVIS PRESLEV • 17 ANOS DE SAUDADES —u \»Sentro Cultural Oduvaldo Vianna Filho (Cas-

{elinho do Flamengo), Praia do Flamengo,*! 1 "158, Flamengo (205-0278). Fotografias. 3a a!""'dom„ das 14h is 20h. Gritis. Ati 31 de*"agostoi. Hoje. a partir de 14h.
A mostra apresentará fotos do cantor

Av,',c9jim de post-cards.• 
•Bp;

ÚLTIMOS DIAS
«IÇi
t Al -

^ u"h

MODEL 2000 • QUATRO 0ERAÇÓES DA ARTE
SUECA CONTEMPORÂNEA — Museu Nacional
de Belas Artes, Av. Rio Branco, 199, Centro
(240-0068). Coletiva de instalapôes e pintu-
ras. 3" a 6", das 10h ós 18h. Sàb. e dom., das
14h is 18h. RS 1 . Ati 28 do agosto.
!> Quatro artistas que expressam tendências
das últimas quatro décadas da arte na Sué-
cia.

FOTOGRAFIA

B EXPOSIÇÃO DE ARTE AFRO-BRASILEIRA/ES-
TAM0S Al - Galeria 1 do Conjunto Cultural

da Caixa Econômica Federal, Avenida Chile," 230 3o and.. Centro (262-5152). Coletiva. 2»
a 6®, das 11 h às 19h. Grátis. Até 24 de•Vi!- agosto.
[> A mostra reúne quarenta artistas plásticosde origem ou estilo afro-brasileiro.

- LUIZ CÉSAR MONKEN - Galeria Macunaima,
Rua México, 101. Instalapão. 2" a 6, das 10h
és 18h. Grátis. Até 26 de agosto.

A mostra reúne obras do artista selecio-
JfJC nado pelo Projeto Macunaimá/94.¦''' PABK) NORONHA — Galeria Espaço Alternati-

vo, Rau Araújo Porto Alegre, 80, Centro.
Pintura. 2° a 6", das 10h is 18h. Gritis. Ati

_i26 de agosto.
A mostra reúne quadros do artista sele-

• •h "clonado pelo Projeto Macunaima/94.
PROJETO MACUNAlMA/M — Galerias Espaço
Alternativo e Macunaima, Rua Araújo Porto' Alegre, 80, Centro. Coletiva de Pintura e Ins-

i- talapâo. 2a a 6a, das 10h às 18h. Até 26 de"agosto.
:íA*4> A mostra reúne trabalhos de pintura e

.jr instalapão dos artistas Fábio Noronha e Luiz
César Monken.

MCHEL SFEZ - Espaço Cultural da Afiança
.francesa, Avenida Presidente Ahtonio Car-

. los, 58, 3o and., Centro. Fotografia. 2a a sáb.,' das 12h às 18h. Grátis. Até 27 de agosto.
A mostra reúne 40 fotos em preto e bran-

co sobre Paris.
.' BLEEN CUNHA — Boucherie Letra e Livros,• • Rua Marquês de São Vicente, 191/B, Gávea

ou (274-5648). Pinturas. 2a a 6a, das 10h às
20h. Sib.. das 12h às 18h. Gritis. Ati 27 de
agosto.

A artista nos introduz no universo mágico''' de suas formas orgânicas.
' ' SOB OLHARES CRUZADOS — Café Laranjeiras,

Rua das Laranjeiras, 402 sobrado. Laranjeiras- (205-0994). Coletiva de objetos. 2a a sáb., a
partir das 19h. Grátis. Até 27 de agosto.
t> A mostra reúne quatro artistas oriundos' do Parque Lage, integrantes do Grupo dos
Onze.' 
IMPRESSÕES DE 0XP0RD — Galeria Cândido
Portinari, Rua São Francisco Xavier, 524,
Maracanã (284-8322 ramal: 7182). Coletiva
de Gravuras. 2a a 6a, das 9h30 às 20h. Grátis.
Até 27 de agosto.

A mostra reúne todas as técnicas de gra-V vuras: litografia, xilogravura, gravura em me-
tal, serigrafia e a combinapão delas.

ANGELA ROLIM — Casa de Cultura Laura Al-vim, Avenida Vieira Souto, 176, Ipanema~^'r (267-1647). Pinturas. 3a a 6°, das 15h às19h. Sáb. e dom., das 16h às 19h. Grátis. Até
28 de agosto.

A mostra reúne quadros em aquarela.
ANTONIO CARVALHO — Galeria SESC Tijuca,

Rua Barão de Mesquita, 539, Tijuca. Pintu-• ras. 3a a 6a, das 13h às 21 h. Sáb. e dom., das10h ás 17h. Grátis. Até 28 de agosto.
t> A mostra reúne 18 trabalhos na técnica de
pintura acrílica sobre tela.

I .

LA M0DE, LIS MODES, LA RUE - Kantaloupe.
Rua Jangadeiros, 28, Ipanema (267-3588).
Fotografia. Diariamente, das 12h às 3h. Grá-
tis. Ali 29 de agosto. .
[> A mostra reúne 48 painéis fotográficos de
Franpoise Boissy e Patrick Bourdet.

CÉLIA SATIL — Biblioteca Estadual Celso
Kelly, Av. Presidente Vargas, 1.261, Centro.
Fotografias. 2a a 6a, das 10h às 19h30. Grá-
tis. Ati 31 de agosto.•> Exposipão de fotografias ecológicas da
Universidade Federal Rural do Rio de Janei-
ro.

SONHOS E PANTASIAS/J0A0 URBAN —Espaço
UFF de Fotografia, Rua Miguel de Frias, 9,
Icarai (717-8080). Fotografias. 2" a 6°, das
10h às 21 h. Sáb. e dom., das 17h às 21 h.
Grátis. Até 8 de setembro.
í> O artista apresenta uma visão íntima, sim-
pies e afetuosa da natureza e do cotidiano.

MOSTRA ATLANTIC JÚLIO CORTAZAR — Casa
França-Brasil, Rua Visconde de Itaboral, 78,
Centro (253-5366). Fotografias e caricatu-
ras. 3a a dom., das 10h às 20h. Grátis. Até 11
de setembro.

A mostra i composta por 70 fotografias
em preto e branco e caricaturas do escritor.

PINTURA
JOSÉ ALBERTO NEMER - Museu Nacional de
Belas Artes, Avenida Rio Branco, 199, Centro
(240-0068). Pinturas. 3a a 6a, das 10h ás
18h. Sib. e dom., das 14h is 18h. (Gritis aos
domingos). Ati 29 de agosto.

A mostra reúne 59 trabalhos de pequenose médios formatos em aquarela.
REALISMO FANTASTICO/ERIC PETERS — Mu-
seu Nacional de Belas Artes/Sala Bernardelli,
Av. Rio Branco. 199, Centro (240-0068).Pinturas. 3a a 6a, das 10h às 18h. Sáb. e
dom., das 14h às 18h. R$ 1. Até 31 de
agosto.
t> Pintando naturezas mortas o alemão dá
sentido a figurapão na arte.

NOVAS CONSTRUÇÔES/YVANNA - Oficina-
Museu da Estácio de Sá, Rua do Bispo, 83,
Rio Comprido (503-7000). Pinturas. 2a a 6a,
das 9h às 21 h. Grátis. Até 31 de agosto.
i> Em homenagem a chegada do homem à
lua as obras tem por tema a conquista do
espapo.

CHRISTINA BIELINSKI - Shopping Center do
Méier, Rua Dias da Cruz, 255 - 2o piso.Pinturas. 2» a 6°, das 9h is 20h. Sib., das 9h
às 18h. Grátis. Até 31 de agosto.
I> A mostra reúne 80 telas que variam do
acadêmico ao abstrato.

MARCELO SOARES — Oficina de Arte Maria
Teresa Vieira /Salão Rogério Steinberg, Rua
da Carioca, 85, Centro (262-0340). Pinturas.
2» a 6a. das 10h is 21 h. Sib., das 10h is 12h.
Grátis. Até 2 de setembro.
I> A mostra reúne quatro grandes telas quedialogam clara e diretamente com a Pop-Ar-
te.

FRANK SCHAEPPER E MARIA VERÔNICA — Mu-
seu Nacional de Belas Artes/Sala Carlos Os-
wald. Avenida Rio Branco, 199, Centro
(240-0068). Pinturas. 3° a 6a, das 10h às
18h. Sib. e dom., das 14h is 18h. RS 1.
(Grátis aos domingos). Até 4 de setembro.
I> A mostra reúne 120 obras, entre aquarelas
e gouaches nos mais diversos tamanhos.

JOSÉ BEDIA/0BRA RECENTE — Thomas Cohn/
Arte /Contemporânea, Rua Barão da Torre,
185-A, Ipanema (287-9993). Pinturas. 2a a
6". das 14h is 20h. Sib., das 15h às 18h.
Grátis. Até 9 de setembro.
I> O mais importante artista cubano mostra
suas obras inspiradas no primitivismo africa-
no.

LA CALIFÓRNIA — Museu Nacional de Belas
Artes, Avenida Rio Branco, 199, Centro
(240-0068). Pinturas. 3a a 6a, das 10h às
18h. Sib. e dom., das 14h is 18h. RS 1.
(Grátis aos domingos). Até 11 de setembro.
> A mostra reúne doze pinturas e dois obje-
tos pintados em homenagem a Picasso.

PINTURAS RECENTES/MONICA BARKI — Paço
Imperial/Sala Mestre Vafentim, Prapa 15 de
Novembro, 48, Centro (224-2407). Pinturas.

3J a 6", das 11 h òs 18h30. Sáb. e dom., das
12h is 18h30. Gritis. Até 25 de setembro.
L> A artista reúne 10 telas e mais alguns
estudos feitos em lápis de cor. pastel e cola-
gens.

BEATRIZ MILHAZES - Paço Imperial/Saia Tre-
ze de Maio, Prapa 15 de Novembro, 48, Cen-
Iro (224-2407). Pinturas. 3" a 6". das 11 h is
18h30. Sáb. e dom., das 12h ás 18h30. Grá-
tis. Ati 25 de setembro.
I> A mostra reúne três grandes telas (ácrili-co) realizadas entre 1993 e 1994.

IBERÉ CAMARGO/MESTRE MODERNO — Centro
Cultural Banco do Brasil, Rua 1o de Março,
86, 2° and.. Centro (216-0223). Pinturas. 3»
a dom., das 10h às 22h. Grátis. Até 2 de
outubro.
> A mostra reúne 40 obras de grande for-
mato, exemplos potentes e significativos.

GRAVURA
EVANDRO CARLOS JARDIM - Sala Imagem

Gráfica da EAV, Rua Jardim Botânico. 414 -
Parque Lage, Jardim Botânico (226-9624).
Gravuras. 2a a 6a, das 10h às 19h. Sáb. e
dom., das 10h is 17h. Gritis. Ali 4 de selem-
bro.
> A mostra reúne 1.5 gravuras em metal da
séries "A nòite, as margens do rio Pinheiros".

MAPAS RAROS DA BIBLIOTECA NACIONAL —
Biblioteca Nacional, Avenida Rio Branco,
239, Centro (262-8255). Gravura. 2a a 6a,
das 9h is 20h. Sib., das 9h is 15h. Gritis.
Ati 26 de agosto.
l> A mostra reúne 46 mapas raros que repre-
sentam a evolução da cartografia brasileira.

OBJETO
A PRESENÇA PRÉ-HISTÓRICA DO HOMEM NA

AMAZÔNIA — Espaço Cultural CVRD, Av.
Grapa Aranha, 26/Térreo, Centro. Objetos. 2o
a 6°, das 9h is 18h. Gritis. Ati 31 de agosto.
> Materiais arqueológicos composto, prin-cipalmente, por vasos e fragmentos de cerâ-
mica.

0S CEM BIBLIÓFILOS — Centro Cultural Banco
do Brasil, Rua 1o de Marpo, 66/5° andar.
Centro (216-0223). Livros/Objetos. 3a a
dom., das 10h às 22h. Grátis. Até 3 de setem-
bro.
I> Colepão da Sociedade dos 100 Bibliófilos
do Brasil, constituída em 1943.

ANTIOUIDADES DE FREUD — Museu Nacional
de Belas Artes, Avenida Rio Branco, 199,
Centro (240-0068). Objeto. 3° a 6a, das 10h
às 17h. Sib. e dom., das 14h is 17h. R$ 1.
(Gritis aos domingos). Até 18 de setembro.
i> A mostra reúne 110 peças da coleção de
antigüidades do Museu Freud.

CRONISTAS DO RH) — Centro Cultural Banco
do Brasil, Rua 1 ° de Marpo, 66, Centro (216-
0223). Objetos. 3a a dom., das 10h às 22h.
Grátis. Até 9 de outubro.
l> Mostra que reproduz, através de cenários
e personagens característicos o período de
1956 a 1968.

ESCULTURA
RICARDO VENTURA — Espaço Cultural Sérgio
Porto, Rua Humaitá, 163, Humaitá (266-0896). Escultura. 3a a 6a, das 14h às 21 h.
Sáb. e dom., das 16h às 21 h. Grátis. Até 9 de
setembro.
> A exposipão mostra uma única escultura
idealizada especificamente para o local.

VICT0R BRECHERET -100 ANOS — Centro Cul-
tura! Banco do Brasil. Rua 1o de Marpo, 66,
Centro (216-0223). Esculturas. 3a a dom.,
das 10h às 22h. Grátis. Até 16 de outubro.
t> Exposipão comemorativa do centenário
de nascimento do escultor.

INSTALAÇA0

INSTAURAÇA0

11 h is 18h30. Sib. e dom., das 12h is
18h30. Grátis. Até 25 de setembro
>. O artista mostra uma mesa de pinguo-
pongue circular para íris jogadores em tons
pastéis.

CARTAZES

0 SORRISO DO QATO CESHIRE N* 1/ANNA BEL-
IA OEIQER — Paço Imperial, Praça 15 de
Novembro, 48, Centro (224-2407). Ambien-
te parcial. 3a a 6a, das 11 h às 18h30. Sáb. e
dom., das 12h às 18h30. Grátis. Até 31 de
agosto. Hoje. debate com a participação de
An na Bel/a Geiger e os críticos de arte Fer-
nando Cocchiarale. do Rio. e Agnaldo Farias
e Tadeu Chiarelli, de São Paulo
I> Projeto: Ateliê aberto FINEP/PAÇO.

HOLQER MATTHIES — Casa de Cultura Laura
Alvim, Av, Vieira Souto, 176, Ipanema (267-1647). Cartazes. 2J a dom., das 16h is 21 h.Gritis. Ati 2 de outubro,
fc; A mostra reúne 20 cartazes de teatro ale-
mão.

COLETIVA
0 HOMEM: ESPÉCIE A SER PRESERVADA - Fo-togaleria Banco Nacional/Estação Botafogo.Rua Voluntários da Pitria, 88, Botafogo
(537-1112), Coletiva de fotografias. 3" adom., das 16h ás 22h Gritis. Até 30 deagosto.
1> Exposipão de fotos do acervo da Imagemda Terra.

NA FALTA DA VERDADE — Escola de ArtesVisuais do Parque Lage. Rua Jardim Botini-co. 414 - Parque Lage; Jardim Botânico
(226-9624). Coletiva de Fotografia. 2a a 6a,das 10h is 19h. Sib. e dom.. das:1 Olt is 17h.Grátis. Até 4 de setembro.í> . A mostra reúne trabalhos de nove artis-tas.

CLEONICHE E LILIANE — Vil/a Riso, Estrada daGivea, 728, São Conrado (322-1444). Cole-tivá do pinturas. 2- a 6", das 14h is 19h. Sib.e dom., das 13h às 17h. Grátis. Até 6 desetembro.
Duas artistas usando o pastel e variando osuporte mostram novas formas de ver a figu-ra.

H0MMAQE À TROIS — Salão Carlos Drummondde Andrade/Mezanino do Palácio da Cultura,Rua da Imprensa, 16, Centro. Coletiva defotografias. 2a a 6\ das 10h às 18h. Grátis,Até 6 de setembro.
Exposição comemorativa de 15 anos defotografia da Funarte.

IMPRESSÕES CARIOCAS — Galeria de Artes daUFF, Rua Miguel de Frias, 9, Icarai (717-8080), Coletiva de gravuras. 2" a 6", das 10hás 21 h. Sáb. e dom., das 17h às 21 h. Grátis.Até 8 de setembro.
,í>i Diferenciados por tendências e trajetórias,os artistas propõem a identidade constrututi-va do espapo minimalista.

GRAVURA BRASILEIRA — GB Arte/ShoppingCassino Atlântico, Av. Atlântica. 4240/S.sl.129, Copacabana (267-3747). Coletiva. 2a a6a, das 10h às 19h. Grátis. Até 16 de setem-bro.
I> A mostra engloba três técnicas: xilo, metale litografia.

DESINO PARA ESTA ERA - Museu de ArteModerna do Rio de Janeiro, Av. Infante D.Henrique, .85, Aterro do Flamengo (262-3221). Coletiva de desings. 3a a dom., das12h ás 18h. R$ 1. Até 25 de setembro.
I> A mostra reúne 250 objetos para casa emesa criados entre 1921 e 1994 por grandesdesigners.

COLETIVA DE ARTISTAS PAULISTAS — PaçoImperial/Sala Armazém Del Rey e Terreiro doPaço, Prapa 15 de Novembro, 48,* Centro
(224-2407).' Coletiva. 3a a 6a. das 11h às18h30. Sáb. e dom., das 12h às 18h30. Grá-
tis. Até 25 de setembro.
D> A mostra reúne instalapão, esculturas e
pinturas de 5 nomes da arte de São'Paulo.

COLETIVA DE PINTORES CARIOCAS - Paço
Imperial/Sala Gomes Freire. Prapa 15 de No-
vembro. 48, Centro (224-2407). Coletiva. 3aa 6a, das 11 h às 18h30..Sáb. e dom., das 12h
às 18h30. Grátis. Até 25 de setembro.
[> A mostra reúne pinturas de artistas de 3
gerapões distintas.

MATÉRIA E FORMA — Paço Imperial/Sala do
Trono, Prapa 15 de Novembro, 48, Centro
(224-2407). Coletiva de pinturas e.escultu-
ras. 3a a 6a, das 11 h às 18h30. Sáb. e dom.,
das 12h às 18h30. Grátis. Áté 25 de setem-
bro.
I> Quatro artistas se encontram numa mos-
tra que pretende discutir as questões da ma-
téria e da forma na arte. Até 25 de setembro.

PERMANENTE

0ZU/EDUARD0 BARRETO - Paço Imperial/Pá-
tio do Paço, Prapa 15 de Novembro, 48,
Centro (224-2407). Instalapão. 3a a 6a, das

ARTE MODERNA BRASILEIRA! NOVAS AQUISI-
ÇÔES NA COLEÇÃO GILBERTO CHATEAU-- BRIAND — MAM, Avenida Infante D. Henri-
que, 85, Aterro do Flamengo (210-2188). 3a
a dom., das 12h ás 18h. R$ 1. Exposipão
Dermanente.

Icrça-fcint, 23/8/94 ò 5

I FILMES
EM PLENA LUZ DO DIA

SBT 0 13h30
Duração 1h34m

. (In hroad duylight) de Ju-
mos Stcvcn Sadwitli.
Com Brian Dennehy c
Chris Cooper. EUA,
199).
Drama; Homem casu-
do e excelente pai de
familia ganha a vida
com pequenos gol-
pes. Um dia, casal
enganado o denun-
cia e o leva ao tribu-
naj. ?

ÜM CLARIM AO L0N6E

Manchete 0 22h30
Duração 1 h.S7

(A distant trumpet) de
Raoul Walsh. Com Troy
Donuhue c Suzane Pies-
hette. EUA, 1964.
Faroeste. Jovem te-
nente (Donahue) as-
sumé posto em forte
comandado por ofi-
ciai durão, que logo
sai em férias com a
esposa (Pleshette).
Atacado por índios,
morre c a viúva se
apaixona pelo te-
nente. ?

0 TIRA DE NOVA YOBK

Bandeirantes 0 22h30
Duração 1h28m

(New York cop) de Turu
Murakawa. Com CÍiad
McWueen e Toru Naka-

; mura. EUA, 1993.
Ação. Detetive japo-
nês se infiltra em
gangue que controla
tráfico de drogas em
Nova York. Pança-
daria um pouco
mais bem realizada
que a média já que
se escora em um fia-
po de história. ?

TEXAS: A DANÇA DO
PETRÓLEO

Globo O 1h
Duração 1h33m

(Walt/, ucross Texas) de
Erriest Day. Com Anne

RENATO LEMOS

DESTAQUE'

Rob Lowe é um patrão conquistador
VIVENDO UM CONTO DE

FADAS
Globo 0 15h

Duração 1hS5m
(ir lhe shoes lits) de Tom
Clegg. Com Rob Lowe,
Jennifer Grey. Elizabcth
Vitali, Andréa Ferreol,
Rcbecca Potok c Sacha
Briquet. EUA, 1990.
Comédia romântica.
Kelly Cartcr (Grey)
trabalha de dia em
atelier de alta costura
enquanto à noite de-
senha sapatos. Seu
sonho e trabalhar co-
mo modelo para as
coleções do patrão

(Lowe). Um dia, um
dos seus sapatos vai
parar no carro do
chefe que passa a
procurar o pezinho'
que cabe ali. A chan-
ce surge durante leste'
para escolher nova;
top model. Versão de
Cindercla adaptada
para o mundo da mo-
da, com atuações dis-
crctas c roteiro com
boas tiradas. É aquilo
tudo que já se sabe,
mas funciona direiti-
nho na sessão da tar-
de. Inédito. ? ?

Archcr e Terry Jastrow.
EUA, 1982.
Drama. Fazendeiro
(Jastrow) aspirante
a magnata do petró-
leo se envolve com
geóloga tempera-
mental (Archer).
Novelão escrito pela
dupla Jastrow e Ar-
cherf ? ?

OS BANDIDOS

SBT 0 lii30
Duração 1h22m

(The hundits) de Robert

Conrad e Alfredo Zaca-
rins. Com Robert Con-rad e Pedro Armendárez
Jr. Mçxieo, 1976;
Aventura, Revo lúcio-
nários mexicanos
tentam se dar bem
roubando ouro des-
tinado ao exército
francês. Produção
chinlVim, com eleiir
co de última catego-
ria e direção confusa
e aborrecida. E olha
que o negócio é con-
duzido a quatro
mãos. •

¦ filmes da tvaihbo
GREMLINS

16h30 - De Joe Dante.
Aventura.

0 DESPERTAR DE RITA
18h30 - De Lewis Gilbert.

Comédia romântica,
drAcula de bram

STOKE

20h30 - De Francis Ford
Coppola. Terror.

RESGATE HERÓICO
23h15 - Duração 1h36m

(Miraclc on 1-880) de
Robert Iscove. Com
Rubcn Blades. EUA,
1992.

Drama. A história da luta
pela sobrevivência
durante o terremoto
que abalou São
Francisco, em 1989, é
o pano de fundo para
cenas de puro
heroísmo.

Cotações: • ruim ? regular ?? bom ??? ótimo ???? excelente

Educativa
Tel. (021) 292-0012 i Bandeirantes

: Tel. (021) 542-2132
CMT
Tel. (021) 589-0909

Record Rio
Tel. (021) 502-0793

Hino nacional brasileiro. (6h50)Palavra viva. Religioso. (6h55)
Era uma vez... a vida. Desenhos educati- :vos. Hoje: O nasc/menfo. (6h05) : Acredite se quiser. Variedades. (6h30)Telecurso 2° grau. (6h30) •

A hora da renovação carismática. : „ , ,(6h30) : Palavra viva. (6h58) • O despertar da fé. Religioso. (6h)

10h

Horário eleitoral. (7h) • Horário eleitoral. (7h) Horário eleitoral. (7h)

Agenda. Informativo. Apresentação de LedaNagle. (8h)Bom dia & Cia. Infantil nem Eliana. (8h30) O despertar da fé. Religioso. (8h)

Edipfio Brasil hoje. Noticiário. (9h)Note e anote. (9h30)

Programa Sérgio Mallandro. Infantil.
(10h30)

Cidade na TV. Variedades. (I1h)Bem forte. Esportivo. (11h45) Chef Lancellotti. Culinária (11h45)

12h

1 3h

14f»

15h

16h

CNT meio-dia. Noticiário. (12h)Boletim velocidade máxima. FórmulaIndy. (12h40) ^Mapa da apflo. Esportes ação. (12h45)
Chapolin. Seriado. (I2h30) Rio em noticias. Noticiário (12h)

CNT music. (13h)
Chaves. Seriado. (13h)Cinema em casa. Filme: Em plena luz dodia. (13h30)

Cine aventura. Filme: O prisioneiro doCasbah. (13h)

Heureca. Reprise. (15h10)Canta conto. Infantil com Bia Bedran.
(15h30)

Sem censura. Debate. (16h)

1 7h

19h

20h

21 ti

22h

23h

Casa da Angélica. Variedades. Apresenta-
pão de Angélica. (15h15) Super Vicki Seriado. (15h)Flashman. Série. (15h30)

Programa livre. Dedicado aos jovens.Apresentação de Sérgio Qroisman. (16h30) Faisca & Fumapa. Desenho. (16h)Turma do barulho. Desenho. (16h3Q)

Aqui agora. Jornalístico. (17h30) Parker Lewis Série (17h)Jornada nas estrelas. Série. (17h30)

Tudopor brinquedo. Infantil com Mariane. j TJ BrasM No|iciSr|() (leh55| Informe Rio Noticiário local. (18h30)

Um salto para o futuro. Hoje: Alfabetiza-çâo. (19h)

Rede Brasil — noite. Noticiário. (2!h30)

: Éramos seis. Novela. (19h40) Jornal da Record Noticiário. (19h)

Jornal de emanhã. Jornalístico. Apresen-tação de Vera Barroso. (22h)

CNT jornal. Noticiário. Apresentação de : „ . mhimLella Richers. (21h30) : Horário eleitoral. (20h30| Machine man. Seriado |20h)Horário eleitoral. (20h30)

Clodovil abre o jogo. Entrevistas. (22h15) • Aqui egora. Jornalístico. (21h30) • A revanche. Novela. (21h30)

Cine apêo. Filme: Armadilhas do destino. | Éramos seis. Novela.
(23h15) : (22h30) • Picket fences Série. (22h30)

: 25- hore. (23h30)

Encerramento, (Oh) Perfil Variedades. Apresentação de Otávio •
Mesquita. (0h50) :

Top cine Filme: Os bandidos. (1h30) : Palavra de vida Religioso (1h)
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<4 berto, no Chega de saudade inaugu- """'' 
f

I rH 17Ptn i m
JL/IIZjV LIU vlll ciona musicas demais, (JQ POetlllJlB, |i

I ^ t
/% n 4A/\4«/\ I n unica frase. E imposta<?oes exagera- J|MM| que Elizeth

#| 1 1 *J L] TlMT fll VJ das, principalmente nas faixas mais Mi| 1 m presenta ipj
I I 11 fill I #V7 I W ICLlJ lentas. Podado o arrebatamento, mim e inutil. |M
VfWU 

lur N/ AWV/ duo 
ginga nos numeros de balan<;o |T^| §g|I Quando, em 

jQ|. n;7„.; . u:~f- piwrim •m^:-»mitA»iip. (Foi uma pedra que rolou, Trislezas Ms'l 1951, regress^ M
? lUlllhlMh^ IllliiiB!||!S nao pagam dividas), ressalta a por- V * s do Eslado*

<«BLfArriK tfo autoral de Silvio (C/wo <fe es- fm Umdos depo.s_, Jgj
IB'^mA> mmm ^nM^" fwto, Anependiimtto, Serenata, |K de cinco:.an<^,; j||

r® «2k Chuva miitda, Meus vinte anos) mm. ¦¦«; M de ausenc.a,,,, g|

jfc J* H* Kifl lil?®' ilumina a genialidade de Antonio Hg5s:/ossa Jf-'
m] SH^.W^R "Wtey '^ML Maria num tributo de 11 titulos, P ,«/ £'..•'.*
l| -¦¦&$« 8Kp alem de redescobrir o outsider Val- meiro grande sucesso. cspalhava, g^

pjf • " bK^I^ aCs ^JMBp sjnho de Docc veneno pelas ruas da cidade os ecos de sua

|jj 
' ! <y>JnOflHMM">«» Mesmo com um unico sucesso simples e sofrida. Para mim foi co-„• • '/¦?

IH i ' i j j \r • o:i „ T\:,^BBIHBI {Consolafao, do poeta com Baden mo uma doce retomada do paladar few
;|| AO lado de ViniClUS e bllvio Laiaas, a Uivma Powell), Elizejh interpreta Vinicius e da patria, do gosto e do aroma de' ¦ ';i,J

I se eauilibra entre a tradicao e a modernidade . 
'8ln^"nTn1Hni j6ia 

T3- 
A come(?ar pela bela obs' suas mulheres'd0 encant0 das:'• 8fi&  

, „ , ni;,atu „m „0joc cura Sempre a csperar, que une as praias cariocas com seus casais de "f
;| tarik desouza conslruirym para Eliffith u p assinaturas 

de Vinicius e Vndico, namorados. Escrevi sobre a canlo- {tjj
El II ?lapa"enl 

™'S,S 
^r principal comparsa de Noel Rosa, ra, cuja voz me deixa»a sempre nu- fei

*1 Wl ESMO descoberia por Ja- di^QaeiimLiij preciosda Mesmo gravado em 63, com a bos- ma misteriosa fossa de amor, o que I
VI cob do Bandolim aos IS f" f""S.^3' MMIiBlk' M sa em andamento, o disco Pern me consta scr o primeiro artigo «

if X f JL anos numa festa de ani- ereao'svo - - ^B com o classicismo (Ai <k> qimi ama. ela dedicado. Mais tarde Ihe daria o ||^

;,l viersario, Elizeth Cardoso (1920- JJJ 
" 

a§ via Mnvienlav' ' a^B Pela '«?. dos olhos leus, Valsa sem apelido de Divina, na contracapa de.:
1990)raloumuitonavida. Foipele- r? ,• , ,qso j jJ ry„ ^pyMH 

' nome) temperado pela audacia dos Canfao do amor demais. Elizete-' pt$
fl leira, balconista, cabelereira, taxi- !\M"? °e ' ¦ ¦ arranjos maior parceiro do poeta nunca deixou de merece-lo. Este LP;; H

girl 
'e operaria ate transformar-se , p , • T j. r: no disco, o maestro Moacir Santos, tambem marca o aparecimento, im-j

numa lady singer de repertorio refl- ^ ,. p 
r' . hoje nos EUA. Sao da dupla Triste portantissimo, no cenario da Musi- ^

nado, na confluencia da moderni- em . ' no 
,lsc , fl de quern, Se voce dosser que ca Popular Brasileira, do maestro 

|lM

,1| dade com a tradigao. 0 equilibrio ° seo inep . Menino travesso, atestados de mo- Moacir Santos." (Texto de Vinicius
*fH dos avibratos, o erre arrancado do a es reia a Par^r'a dernidade da garganta anfibia de de Moraes na contracapa do disco^1? neito e a fluencia tanto nas cancoes zeth, que precipitou a bossa nova ... , . ,

^tas quanto nos sambas picados no violao sincopado de Joio Gil- Elizeth Cardoso ressurge no auge de sua voz em do,s CDs uma Elizeth no ange. El,:ell, mterprM Vmrnm) ^

I I: ¦ EM QUESTAO/'Cr.sh Test Dummies' 
j Pmbate 

Aid titaS dO UlCtal PESSFl: 1

i llTonne non A/mbaladinhaqueestate- i 
-Lillll/UlV Vl-V UV 111VVWI 

mMam MSecadauao) •. U-
|: 1 V4 r r cando nas radios e nas MTVs ; 

QnipiHal TpnHpnrt#»c meiro LP em quatro anos, D/v/- que voltaram do Golfo Persi- ^umbcijoprami Netinho(3/6) fty
® ci ACA planeta afora, com este mur- j 

ouiuudi lciiucuuca MC intervention. Numa entrevista co." wsonhoimptmivd MariaBetbaniaoo© m
; DrCLCIlMU^U murio cantado pelo vozeirao : Q SlaVCf antCClpam a revista brasileira Rock Briga- 0 Suicidal nao anda bem das MCabodomhador. Fagncr(48> j^»:.

|| [a LU..A.RANCO martins do barilono Brad Roberts gui- | sh0W do ImperatOr fc Pt KCSi 
. 

*T£S ". 
1

P 111 , , 
-K jamari 

franca baling de feirS, exatameSe 1
M ! l/ novo disco do grupocana- cei ta piaensao pop corre por .. /\ JAMAK 0 que esta nos 89m25 de Decade vista Robert Truiillo estao se 

i ": S 
i"!,! M

I -deilse Crash Test Dummies e, todo o album que nas cangoes ill of Agression. Ainda com o bate- dando muit0 meihor no Infec- 9! JZIZ 
* Roupa 

Nova H
fe : '.mmmmmm, interessante. E di- acusticas ganha um clima cool, ; VS cariocas tomam uma caro- rista Dave Lombardo, Tom tious Grooves. Em Suicidal,o m mural Negritude Jr. (6J2) ft

j .vertido ate. Tem encarte cheio delicado, mas que nao emocio- : na terga que vem, no Imperator, Araya (baixo, vocal), Jeff Han- orup0 tem uma levada eficiente <#
%0 : -de fotomontaaens com os mu- na em nenhum momento. no ^est'va' Monsters of Rock, neman (guitarra) e King estou- mas escorrega para uns riffs pe- ¦ RADIOS/As mais tocadas M
Pj 1 sicos da banda _ 

Dlvulgapao j que baixa este final desemana ram nossos timpanos em 21 fai- sados de tendencia farofista.
I vestidos corno no J0^\ 

em Sampa, com o Suicidal Ten- xas gravadas no tour Clash of Nas letras, o grupo partiu para J0)// jonsecada $£
IS fseculo 18, tem jLl I 

denc.es eo Slayer uma reuiuao T,tans, na Fonda e na nglater- ignorancia, apela!.do a pala- L ?i!!f $
RUJ3 i cangoes como M" ,e S/.^l^LmonlarrK 

PnneT ra 
em 90/91. Recorrendo a te- vroes em cinco das 11 musicas 3o)/?5 GabrielOpensador »

rv mmm ssrn^rs'c^ r;,r 1

B I&IT.SS JfftLMlB 1 recolocanomercado,em vereao Jk»,s das bandas de L.rf, 
|

m \ roocondriaco Decade 
oj Agresswn, metal nos anos 80, criando OS vintecom um som tipo Azymuth mteninarnthcriavelepreta Sublimes f$

K 1 que tem ntedo dc i laio *1mZ£ZlZ £f*XSX tttTSSTtlS |
H SXttS desaceleraemalgunsmomentos 

'S 
£ tal,. L, |

• proprio corpo P» : life, a provavel obra derradeira para opovo recuperaro o ego, em Benedktiaum despedida (a brWioJIifm M

1® i e tambem a pito- do Suicidal. como Seasons m the Abyss, num lada em que Mu.r diz que nao WRmbaml cactano\oio»o ^

M \ re sea M M ' V 0 Slayer visita o Brasil pouco som sabatico e Mandatory Suict- pretende impor ao ouvinte o que ^^Z'ZZ

j M M ,1/ M A/^A/^ Crush Test ! antes do lancamento do seu pri- de, dedicado "aos nossos amigos pensar, apenas faze-lo pensar. ^

?ao de letras bem nao entendem nada. E que cana-

jm 
I vocal poderoso, bons arranjos e denses nao nasceram para fazer 9°) 

| 
m"sic°s extremamente competen rock. Suicidal 

Tendencies((mpiw^i^^ara a ignorincw^layeMeviv^IewnosaexisMy 10)Aossasenftoa.... ^

H —rfnrrM ~ ~ 7 
1

^ 
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^ ^" 

c^°e^ ®,,mo **** e*^e'^ 

^

^'* ^h^IW Uv* 
troi^h ^ 
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!

K^jg! ¦ Este disco mostra mais uma vez a compe- ¦ O canadense continua esbarijando sofistica- ¦ Os canadenses do Crash Test Dummies sao ¦ Pobre Courtney Love. Ela nao precisava ter ¦ O sessrentao ennen E
Mncia que tornou o Barao Vermelho a meihor pao com sua voz grave. Aqui, passeia por 13 a quintess6ncia do que h4 de moderno: letras se tornado a viCiva de Kurt Cobain para que sua no Brasil desae naso, Mnrifilo irreto- 1
banda brasileira de rock: tem um equilibrio qua- faixas gravadas em 1988 e 1993 durante andan- para-filos6ficas, melodias e harmonias cool musica fizesse sucesso. 0 Hole 6 uma banda de temporada no oopa ¦
se perfeito entre o pop, o rock, o soul com metais pas por Canada, EUA e Holanda. Repertbrio de questionamentos sobre Deus e Sua obra. Nas primeira, fazendo um rock barulhento, divertido cavel de ciantor romant h_|prn _ rnmo I
• o toque brasileiro/latino que sempre lez parte bom gosto atroz, descendo macio pelos ouvidos radios, o sucesso (ica por conta de MMM MMM e muito vagabundo. Courtney canta muito bem, aqui em algumas pr dHsesnerada

Si® do som do Bardo. O resultado 6 quase impeca- com cangoes de amor e ironia. "H& uma guerra MMM, qualquer coisa como um murmurio de que diferencia a banda da medlocridade domi- a essencial tspera , a B Jlra i
¦vS^S w«l. nao fossem algumas letras fracas. O desta- entre ricos e pobres, entre o homem e a mulher, aprovapao (ou interrogapao?) que danpa numa nante nos EUA. Mas a trag&dia persegue a moga: Historm ae un amor mnnoc! hrilhan-H5;- *tl que total fica com Pergunle ao lio Jose, (Frejat/ entre os que dizem que ha guerra e os que dizem balada pela voz grave de Brad Roberts. Quem pouco tempo depols do disco ficar pronto, a incrustaaas em aiguns ^
¦V'?<o5 Seixas), rock-xaxado de primeira. (J.F.) que nao," canta em There is a war. (J.F.) disse que pretensao n3o faz mal, errou. (M.V.) baixista morreu de overdose. (E.B.) tes, ainda que consi q
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Testemunho

do 
'poetinha'

' 
Arquivo —25/11/71 berto, no Chega de saudade inaugu-

duo de e cole-

agrupadas em
reduzem

Podado o
duo nos

uma pedra
pagam dívidas), por-
autoral de Silvio (Chão de es-

Chuva miúda, Meus anos) e
ilumina a genialidade de Antonio

WjL Maria num
além de redescobrir outsider Vai-

^i'£, de Doce
Mesmo com um

(Consolação, do poeta com Baden
Powell), Elizeth interpreta Vinícius
jóia rara. A começar pela bela obs-
cura Sempre a esperar, que une as
assinaturas de Vinicius e Vadico,

SK^ypP^^BB^HBL ^^B principal comparsa de Noel Rosa.
Mesmo gravado em 63, com a bos-

^^mÊmÊBKm^^X M sa em andamento, o disco flerta
i°üL JB com o classicismo (Ai de quem ama,* "a^B 

'Mz ^os °^os ,eus' ^sa sem' nome) temperado pela audácia dos
arranjos maior parceiro do poeta
no o maestro Moacir

nos
de Se que
Menino mo-

da garganta
Elizeth Cardoso ressurge no auge de sua voz em dois CDs uma Elizeth no auge.

Ao lado de Vinicius e Silvio Caldas, a 
'Divina'

se equilibra entre a tradição e a modernidade

^ tárik. de souza construíram para Elizeth um pedes-
\ tal à parte na MPB. Seu trajeto no

disco acumula preciosidades como
Elizeth interpreta Vinicius, de 1963,
e os dois volumes de Elizeth Cardo-
so e Silvio Caldas, de 1970, relança-
dos agora em CD via Movieplay.
Idealizado em 1958, o duo do Ca-
boiiinho com a Divina só saiu do
papel 12 anos depois. Também foi
em 1958, no disco Canção do amor
demais, do selo independente Festa,
a estréia da parceria Vinicius-Eli-
zeth, que precipitou a bossa nova
no violão sincopado de João Gil-

W| ESMO descoberta por Ja-
V I cob do Bandolim aos 15

JL anos numa festa de ani-
viersário, Elizeth Cardoso (1920-
1990) ralou muito na. vida. Foi pele-
teira, balconista, cabelereira, taxi-
girl'e operária até transformar-se
numa íady singer de repertório refi-
nado, na confluência da moderni-
dade com a tradição. O equilíbrio
dos vibratos, o erre arrancado do
peito e a fluência tanto nas canções
lentas quanto nos sambas picados

¦ CD's/Os mais vendidos
1») Hearl soul & a voice Jon Secada (1/10)
2») Um beijo pra você Netiuho (3'5)
3°) Sonho impossível Maria Bethânia (10)2)
4o) Caboclo sonhador Fagnor (4i8)
5») Sampa Crew Sampa Crew (8)2)
6») Suingue no amor Dhema (7.2)
7») Verde anil amarelo cor-de-rosa e carvão

Marisa Monte (0)1)
8o) Grupo molejo Grupo Molejo (5i6)
9o) Vida vida Roupa Nova (0)1)

10°) Mural Negritude Jr. (6>2)

MMM, baladinha que está to-
cando nas rádios e nas MTVs

planeta afora, com este mur-
múrio cantado pelo vozeirão
do barítono Brad Roberts, gui-
taiTÍsta e líder da banda. Uma
certa pretensão pop corre por
todo o álbum, que nas canções
acústicas ganha um clima cool,
delicado, mas que não emocio-
na em nenhum momento.

Divulgação

que voltaram do Golfo Pérsi-
co."

O Suicidai não anda bem das
pernas e correm rumores de que
este seria seu último CD, porque
o vocalista Mike Muir e o bai-
xista Robert Trujillo estão se
dando muito melhor no Infec-
tious Grooves. Em Suicidai,o
grupo tem uma levada eficiente
mas escorrega para uns riffs pe-
sados de tendência farofista.
Nas letras, o grupo partiu para a
ignorância, apelando a pala-
vrões em cinco das 11 músicas
numa síndrome retardada de
adolescência. A abertura do CD,
Invocation, dá um susto no ou-
vinte com um som tipo Azymuth
(o trio brasileiro), enquanto Mike
locuta um texto cheio de pala-
vrões. Ao final, a mesma coisa,
em Benedietion, um despedida fa-
lada em que Muir diz que não
pretende impor ao ouvinte o que
pensar, apenas fazê-lo pensar.

Fotos de divulgação

meiro LP em quatro anos, Divi-
ne Intervention. Numa entrevista
à revista brasileira Rock Briga-
de, o guitarrista Kerry King dis-
se que o show aqui será tipo
balanço de carreira, exatamente
o que está nos 89m25 de Decade
of Agression. Ainda com o bate-
rista Dave Lombardo, Tom
Araya (baixo, vocal), Jeff Han-
neman (guitarra) e King estou-
ram nossos tímpanos em 21 fai-
xas gravadas no tour Clash of
Titans, na Flórida e na lnglater-
ra em 90/91. Recorrendo a te-
mas satânicos e apocalípticos, o
Slayer se colocou no topo do
ranking das bandas de tlirash
metal nos anos 80, criando os
pilares desse formato taquicar-
díaco de lieavy metal. O Slayer
desacelera em alguns momentos
para o povo recuperar o fôlego,
como Seasons in the Abyss, num
som sabático e Mandatory Suici-
de, dedicado "aos nossos amigos

Suicidai Tendencies

e Slayer antecipam

show do ImperatorLULA BRANCO MARTINS

JAMARI FRANÇA

\J S cariocas tomam uma caro-
na terça que vem, no Imperator,
no festival Monsters of Rock,
que baixa este final de semana
em Sampa, com o Suicidai Ten-
dencies e o Slayer, uma reunião
de skatistas ensandecidos com
thrashistas demoníacos. Para es-
quentar as turbinas, a PolyGram
recoloca no mercado, em versão
importada, Decade of Agression,
o CD duplo lançado aqui em
maio de 1992, comemorativo
dos 10 anos de estrada do Sla-
yer, e a Sony lança Suicidai for
life, a provável obra derradeira
do Suicidai.

O Slayer visita o Brasil pouco
antes do lançamento do seu pri-

¦ RÁDIOS/As mais tocadas

Rádio Cidade
1 <>)lfyoi!go Jon Secada
2») Menina Netlnho
3») i?5 Gabriel 0 pensador
4o) The rhythm of lhe night Corona
5o) Vamos fazer um filme. Legião Urbana
6o) Garotos II. Leoni
7o) Menina mulher da pele preta Sublimes
8o) Assim caminha a liumamdade..Lulu Santos
9o) Paradise Korcl

10») Everybodu DJ Bobo
Rádio JB FM

1°) Rumba azul Caetano Veloso
2°) Linger Cranberries
i") Deve ser assim Marina
4°) / miss ijou Haddaway
5») Você Marina
6o) Love i s ali around Wet wet wet
7») Noites com sol Flávio Venturini
8») Circle oflife. Elton John
9») Retrato em branco e preto

Carlos Fernando
10») Sweethearts together Rolling Stones

Rádio FM 103
1°) Guerreiros não morrem jamais ,

Elymar Santos
2») Menina Netinho
3°) Esqueça Fábio Jr.
4») Pra que brigar Raça Negra
5°) Tanta solidão Roberto Carlos
6») A/esmo assim Sampa Crew
7°) É de chocolate .....Xuxtf'
8») Me leva Latino
9») Crasy Juüo Iglesias

10°) Nossa senhora Roberto Carlos'

Haja pretensão! A banda
Crash Test Dummies simplifica
ao extremo questões filosóficas
em um disco aborrecido, num es-
tilo que poderia ser descrito como
pop para gente metida a inteligen-
te. É estranho ver uma combina-
ção de letras bem escritas, um
vocal poderoso, bons arranjos e
músicos extremamente competen-

Suicidai Tendencies (esquerda) apela para a ignorância; Slayer revive dez anos de heavy

¦ Cotações: • ruim ? regular ?? bom ??? ótimo ???? excelente

Lucho Gatica
¦ O sessentão chileno Lucho Gatica faz sucesso
no Brasil desde 1955, quando realizou memorável'
temporada no Copacabana Palace. Modelo irreto-
cável de cantor romântico, sua bela voz reaparece
aqui em algumas preciosidades do bolero — como
a essencial Esperame en el cielo, a desesperada >
Historia de un amor e a permanente La Barca —,
incrustadas em alguns exemplares menos brilhan-
tes, ainda que consistentes, do gênero. (M A.)

Live trough this
¦ Pobre Courtney Love. Ela não precisava ter
se tornado a viúva de Kurt Cobain para que sua
música fizesse sucesso. O Hole é uma banda de
primeira, fazendo um rock barulhento, divertido
e muito vagabundo. Courtney canta muito bem, o
que diferencia a banda da mediocridade domi-
nante nos EUA. Mas a tragédia persegue a moça:
pouco tempo depois do disco ficar pronto, a
baixista morreu de overdose. (E.B.)

God shuffled his feat
¦ Os canadenses do Crash Test Dummies são
a quintessência do que há de moderno: letras
para-filosóficas, melodias e harmonias cool e
questionamentos sobre Deus e Sua obra. Nas
rádios, o sucesso fica por conta de MMM MMM
MMM, qualquer coisa como um murmúrio de
aprovação (ou interrogação?) que dança numa
balada pela voz grave de Brad Roberts. Quem
disse que pretensão não faz mal. errou. (M.V.)

Cohen live
¦ O canadense continua esbanjando sofistica-
ção com sua voz grave. Aqui, passeia por 13
faixas gravadas em 1988 e 1993 durante andan-
ças por Canadá, EUA e Holanda. Repertório de
bom gosto atroz, descendo macio pelos ouvidos
com canções de amor e ironia. "Há uma guerra
entre ricos e pobres, entre o homem e a mulher,
entre os que dizem que há guerra e os que dizem
que não," canta em There is a war. (J.F.)

Carne crua
¦ Este disco mostra mais uma vez a compe-
tftncia que tornou o Barão Vermelho a melhor
banda brasileira de rock: tem um equilibrio qua-
se perfeito entre o pop, o rock, o soul com metais
à o toque brasileiro/latino que sempre fez parte
do som do Barão. O resultado é quase impecá-
vel, não fossem algumas letras fracas. O desta-
que total fica com Pergunte ao tio José, (Frejat/
Seixas), rock-xaxado de primeira. (J.F.)

Edmundo
J&reiros

iMarlins

El
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Divulgação
Inglaterra descobre

;j que cópias piratas
3 ajudam ação armada

Diretor monta peça
de Botho Strauss e

exibe filmes alemães
T T m tesouro ainda pouco ex-
I piorado começa a ser co-
V nhecido pelo público brasi-
leiro. Trata-se do acervo de fil-
mes do Instituto Goethe no Bra-
sil, que reúne grande parte da
história do cinema alemão, à es-
pera de quem queira exibi-la. O
diretor teatral Afíonso Drumon,
em cartaz no Teatro Laura Al-
vim com a peça germânica A
farsa de Kalldewey, de Botho
Strauss, se interessou pelo arqui-
vo e resolveu programar um ci-
cio de filmes alemães para o ci-
nema do mesmo espaço cultural,
aberto ontem. "Resolvi aprovei-
tar o gancho da peça para fazer
um evento maior sobre a cultura
alemã", explica o encenador mi-
neiro.

Os três filmes de hoje são
uma excelente amostra do me-
lhor da cinematografia da terra
de Goethe. Convidados de verão,
às 17h, filme realizado em 1975
por Peter Stein, com roteiro do
próprio Botho Strauss, é uma
versão cinematográfica para a
peça Os veranistas, de Gorki. Às
19h, passa o documentário Mar•
Iene, dirigido pelo também ator
Maximilliam Schell, que traça
um perfil cortante da estrela
Marlene Dietrich, misturando
sua vida e sua obra, com cenas
incríveis de filmes como O anjo
azul e A marca da maldade. Mas
clássico mesmo — e do melhor
período do cinema alemão, o ex-
pressionismo — passa às 21h: é
A caixa de Pandora, de G. W.
Pabst, produção de 1928 em que
Louise Brooks, com sua beleza
destruidora e atemporal, vive a
dançarina Lulu, que leva à mor-
te todos os homens que convi-
vem com ela.

"Em comum a todos esses fil-
mes está a influência do teatro",
explica Drumon. Não é diferente

V MARIO ANDRADAE SILVA
Correspondente

I ONDRES — Uma enxur-
I 1 rada de CDs falsificados

JLi está pondo a indústria fo-
nográfica da Inglaterra à beira de
um ataque de nervos. Cálculos do
departamento de combate à pira-
taria do British Phonografic Insti-
tute indicam que contrabandistas
e'falsificadores abocanham por
ano o equivalente a US$ 37,5 mi-
lhões com a venda de cópias ile-
gáis. O público tende a apoiar os
falsificadores porque um álbum
pirata sai pela metade do preço de
um CD oficial.

As cópias são atualizadas de
acordo com os últimos movimen-
tos da parada de sucessos. Não
existem artistas ou bandas da pre-
ferência dos contrabandistas. As
últimas apreensões da polícia bri-
tânica incluíam trabalhos falsos
de Mariah Carey, Simple Red,
Pffil Collins, INXS, Meatloaf,
Queen, Rod Stewart, Diana Ross
e Bob Marley.' 

Na guerra civil da Irlanda do
Norte, por exemplo, terroristas
dos dois lados, católicos e protes-
tantes, prosperam com o contra-
bando ilegal de CDs falsos. Ga-
nham porque ouvem música boa e
barata e principalmente porque
participam dos lucros da opera-
ção de contrabando. Os CDs, fei-
tós no Leste Europeu e na China,
viajam até a Inglaterra pela mes-
ma rota dos carregamentos de ar-
mas ilegais que abastecem o terro-
rismo. Depois são distribuídos
pela rede de simpatizantes dos
terroristas e vendidos para finan-
ciar a compra de novas armas. A
polícia irlandesa confiscou pou-
cps CDs ilegais em Belfast, mas
quer aumentar as apreensões."Agora estamos a par das reais
implicações desse tipo de contra-
bando", disse ontem um porta-
voz da polícia local.

Estrelas como Phil Collins são maiores alvos da pirataria

O mercado-alvo dos terroristas CDs verdadeiros. Não existe um
musicais é a Inglaterra. No final controle capaz de garantir que toda
de julho, a polícia apreendeu um a produção dessas unidades siga os
caminhão búlgaro com 10 mil caminhos legais. Além disso, ao
CDs falsos de Tori Amos, com contrário do que ocorre com as
capa e livreto de boa qualidade. fitas piratas, os CDs falsos têm
Tim Dabin, chefe do departamen- qualidade técnica equivalente à do
to antipirataria da BPI, revelou verdadeiro,
na época que os falsificadores, A polícia britânica já estava
que antes deixavam seu trabalho preocupada com as perdas da in-
exposto ao julgamento da polícia dústria, e ficou em estado de aler-
e do público, pela falta de uma ta máximo ao perceber que gran-
capa equivalente ao disco origi- de parte dos lucros dos CDs
nal, agora evoluíram também na piratas é investida no terrorismo
parte gráfica. irlandês. A esperança do país con-

Segundo especialistas ingleses, tra o problema é apelar para o
os CDs piratas são produzidos na pacifismo do consumidor, avisan-
China e no Leste Europeu em fá- do o público que, mesmo pagan-
bricas montadas pela indústria in- do mais, vale a pena fazer uma
ternacional para a produção de compra politicamente correta.

O clássico A caixa de Pandora, de Pabst, está na mostra

com os outros filmes, em cartaz
na Laura Alvim até sexta-feira.
Em Danton, média-metragem si-
lencioso de 1921, o revolucioná-
rio francês é vivido por Emil
Jennings, o célebre ator alemão
que, tendo vendido sua alma ao
demônio nazista, inspirou a his-
tória de Mephisto. Na época de
Danton, o ator ainda militava na
esquerda. As lágrimas amargas
de Petra Von Kant, filme e peça
de Rainer Werner Fassbinder, e
Woyzeck, de Werner Herzog, já
foram exibidas nos teatros brasi-
leiros e representam o chamado
Novo Cinema Alemão. Comple-
tam a mostra Clavigo, adapta-

ção da peça de Goethe por Mar-
cel Ophuls (filho do também ci-,
neasta Max Ophuls) c o pouco*
visto Emilia Galotti, de Ludwig"
Cremer. O evento conta ainda
com uma exposição de cartazes
de teatro do designer de Ham-
burgo Holger Matthies. A peça
que motivou o evento, A farsa de
Kalldewey, mostra porque
Strauss é apontado como um
dos maiores dramaturgos con-
tcmporàneos da Alemanha. A
trama gira em torno de um
quarteto amoroso, envolvendo
um casal heterossexual e um ca-
sal lésbico.

Adriana Caldas

_ fui-

Jean-Pierre Warlop veio ao Brasil discutir o barateamento íe jornais e revistas franceses

Franceses pretendem
reduzir custo de suas

publicações no Brasil

dução de tarifas postais, sem
exigir contrapartidas edito-
riais, respeitando o pluralis-
mo.

Sobre eleições, Warlop dis-
se que em seu país o controle
no período eleitoral é rígido o
bastante para garantir uma
igualdade na distribuição de
espaços entre todas as candi-
daturas. "A legislação é mui-
to rigorosa e não há como
desrespeitar a cronometagem
de veiculações de assuntos
políticos na TV, por exem-
pio."

Essa legislação, somada às
diretrizes do Conselho Supe-
rior de Audiovisual, que não
permite que determinado gru-
po concentre mais do que
30% do volume de negócios
de difusão, inclusive tiragem
de publicações, o leva a afir-
mar que, na França, "não há
possibilidade de a imprensa
audiovisual ou escrita eleger
um candidato. Ela não faz
ninguém ganhar uma elei-
ção", afirma.

I Simpósio Rio Filosofia

MACEDO RODRIGUES
Renaud Barbaras

Júlio Bressane
Ronaldo Brito

Antonio Cícero
Hubert Damisch

lole de Freitas
Jacques Garelli

Jerome Kohn
Danilo Marcondes

Eduardo Jardim de Moraes
Kátia Muricy

Roberto Mangabeira Unger
Gilberto Vasconcelos

Gianni Vattimo
Carlos Zílio
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presse, a as-
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presarial das

De 19 a 28 dc agosto
Espaço Cultural dos Correios
Informações Host (021) 286 3536
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IM! mas a seqiiencia initial, por exern-
a« ; Eo tempo provou que os exe- 1 |l M 'plo, lembra Blade runner, de Ri-
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III USS 14 milhoes, a historia de um ce lembrou, referencias musicais,

H como em termos de atitude e pers-
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:'•:M 12 milhoes em seu primeiro fim de Brandon Lee morreu baleado durante as filmagens de 'O corvo', queestreia nos cinemas brasileiros no dia 2 de setembro te, a musica faz parte do filme.
i«5»j semana em cartaz nos Estados — Seu curriculo como produtor j
||| NA|d°nn1RRASI|1Stn nmd^tnr duras graves, um caminhao pegou muito bem. Nossa equipe era cial de uma pessoa notavel (Lee), filmagem. 0 problema mais gra- sugere uma pessoa em eterna ativi- j

H Edward Pressman tambem res- f°8°' um PubUcista bateu com 0 muito profissional. A exce^ao da Nossa intengao, a principio, era ve, portanto, nao foi de ordem dade. O que voce faz agora.
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nonsavel Dor titulos'como Wall carro, um trator e uma tempestade verdadeira tragedia, a de Bran- fazer uma seqiiencia de 0 corvo. tecnica, mas sim em termos de — Neste momento, estamos ter-
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v Sir -et — Paler e cohiea Canon destru'ram Parte dos cenkios, e»- don, todo o resto foi uma grande Mas, depois do que houve, a ideia psicologia do personagem dele. minando de filmar Judge Dredd,
W Urhara 0 revenoda for,una *« outros inddentes. Por causa experiencia. se tornou impossivel. So sobra- Porque deixaram de ser feitas al- uma mistura de fantasia e aventu-
m Historic reaii Talk radio entre diss0' a Produ?ao acabou sendo .- Por que vocfe decidiram con- ram personagens menores. gumas cenas que explicavam me- ra, estrelado por Sylvester Stallo-

outros bem-sucedidos artieos in- ape,idada de 'a maldi?a0 do corvo'- c,uir 0 •?* mesmo depois do que _ Brandon Lee morreu antes do lhor o relacionamento de Eric ne e Armando Assante. Tambem

m denendentes neaa aue tenha ha- v»c^ a«edita nessas  aconteceu com Bran- termino das filma-  Draven (Lee) com estamos rodando outra produ?ao
vido uma maldicao sobre sua fita colsas" "OnanHn don ^jCe' gens, mas isso nao e a lamps Dean §arota a sua na Australia, chamada Street fire,
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faturar sobre a tragedia de Bran- fo1 tudo e"xa.ger0 das Brandon Lee na destruir 0 Que Ja Como voces conclui- tambem morreu lia- p?, 
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? l Dossivel concur o trabalho sein rias versoes na im- morreu, restavam foi uma decisao Lee? e ate hoje SUa acusam os produto- dar City Hall, em Novailorque

^ presenca do ator prensa sobre esses , « ,. , muito dificil: havia — A verdade e que, Imaopm p res de 0 corvo de fa- com AI Pacmo e Bridget 1-onda. ti
j ¦•! incidentes. Mas a treS (lias ue 

qualidade de um quando Brandon imagem e turar em cima da po- um filme na linha de Wall Street
;=.Tvl Durante as filmagens de 0 cor- verdade e que todos film326ns" material altamente morreu, restavam eXDlorada" pularidade de um — Poder e cobi^a. recheado de

W' Ura carP'n^e'r® sofreu queima- nos trabalhamos  criativo e o poten- apenas tres dias de   astro morto. O que intrigas.
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Fotos de Fernando RàbèllO'
mente, chegaram a gargalhar. Um
deles aconteceu durante a cena em
que o cafetâo Vado (Diogo Vilela)
repreende o homossexual Vcludo
(Hilton Cobra), por causa do roubo
da féria do dia de Neusa Sueli.
Algumas riram até de trechos que
destacam a desgraça da prostituta,
com mais de 50 anos. Na cena, o
cafetão acaba com Neusa Sueli,,
chamando-a de "galinha velha".-
"Elas 

já não dependem tanto dos
cafetòes. Aprenderam a trabalhar
para sua sobrevivência", atesta
Edith Alves do Nascimento, que
começou vendendo quentinhas na
Vila Mimosa e atualmente é dona
de prostíbulo, comandando 20 mu-
lheres. "Muitas 

já se acabaram por
amor, mas agora essa coisa existe
apenas para uma minoria", conta,
lançando mão de dados peculiares:
seis de suas prostitutas são casadas.
Outra estuda Psicologia.

"As mulheres aprenderam a es-
conder, elas ganham RS 20 e guar-
dam RS 15", diz Edith, que cobra
uma pequena porcentagem das
prostitutas. 

"Ganho mais nas bebi-
das, mas ninguém entra com copo
ou garrafa", conta ela, justificando
que a proibição é para evitar agres-
sões dos clientes.

Diogo Vilela confessou não ter
entendido os risos nas cenas dra-
máticas. "Fizemos essa peça com
muita dó, mas eu percebi como sou
ingênuo. Talvez o texto tenha se
tornado risível por não ser impôs-
tado. Como é um texto popular,
acaba não funcionando como auto-
crítica no Brasil", avalia.

Uma das únicas prostitutas mais
jovens a não se negar a dar declara-
ções, Carla, de 30 anos, não achou
que o texto de Plínio Marcos tenha
ficado distante da realidade. "È

bem parecido. Uma das meninas da
Vila perdeu o bebê agredida por um
cafetão", contou Carla, que riu
muito com o personagem, Veludo,
"Tem um homossexual na Vila que
parece muito com ele", comparou.
Encerrado o espetáculo, ela jurava
que ficaria na rida por pouco tem-
po. 

"A 
parte da velhice na peça é

muito triste. É humilhante envelhe-
cer na prostituição. Eu ainda vou
casar e sair disso", afirmou.

Prostitutas comparam a

montagem de 
'Navalha

na carne' com cotidiano
TEREZA KARABTCHEVSKY

I OUISE Cardoso respirou
I i tranqüila e chorou depois de
JLi ver sua Neusa Sueli aplaudi-
da pelas prostitutas da Vila Mimo-
isa, que deram uma voada do traba-
lho para assistir à Navalha na carne
na noite do último domingo. "Esta

foi a sessão mais importante até
.agqra porque somente hoje senti
que a peça está completa, com o
aval delas. Fiquei nervosa", resu-,
miu a atriz, já no camarim abraçan-
do calorosamente Eurídice Coelho
Reis, presidente da Associação das
Prostitutas do Rio de Janeiro. Cer-
ca de 50 ingressos foram distribuí-
dos pela produção para as meninas
da Vila Mimosa, o ponto de prosti-
tuição mais famoso da cidade visi-
tado por Louise no período em que
buscava a melhor composição para
seu personagem. De minissaia jeans
e blusas colantes, as prostitutas
imais jovens, porém, preferiram
adotar o estilo low profile, chegan-
do após o início do espetáculo e
deixando o teatro rapidamente, ne-
gando-se a dar entrevistas e fazer
fotos. Acompanhada da irmã leda
Coelho Reis e da sobrinha Silvia,
coiibe à cinqüentona Eurídice, que
também atende pelo nome de guer-
ra de Eunice, a função de porta-
voz.

O universo barra-pesada de Plí-
nio Marcos, que aborda o relacio-
namento de uma prostituta, seu ca-
íètão e um homossexual, não
chegou a chocar as profissionais da
Vila Mimosa. Mas muitas se emo-
cionaram no final, quando ganha-
ram flores, e viram Eurídice ser
homenageada no palco. Ela procu-
rou destacar a luta das prostitutas
nos últimos anos. "Fundamos a as-
sociação em 1987, quando ninguém
chegava perto de uma mulher da
vida. Meu orgulho é que estamos
'conseguindo inverter essa posição",
!'§isse, aplaudida pelo elenco e pelos
globais Dênis Carvalho, Deborah
Evelyn, Débora Bloch e Marco Na-
iiini, também na platéia.

Em vários momentos dramáti-
cos, as prostitutas, surpreendente-

Eurídice Coelho
Reis abraça a
atriz Louise
Cardoso depois
de assistir, junto
com outras
convidadas da
Vila Mimosa, à
peça de Plínio
Marcos onde a
atriz interpreta a
prostituta Neusa
Sueli
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lembra Blade runner, de Ri-

dley Scott. Há também, vo-
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^musicais. Definitivamen-
Brandon Lee morreu baleado durante as filmagens de 'O corvoque estréia nos cinemas brasileiros no dia 2 de setembro te, a música faz parte do filme.
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de corvo de fa-

turar em da po- filme de
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Produtor explica como

concluiu o filme após a

morte de Brandon Lee

T CARLOS HELÍ
DE ALMEIDA

I I MA série de incidentes si-
I I nistros marcaram as fil-
V magens de O corvo, que

estréia dia 2 de setembro no Rio,
culminando com a morte aciden-
tal de seu protagonista, o ator
Brandon Lee, em março de 1993,
O infortúnio com o jovem de 28
anos — vítima de um pedaço de
bala calibre 44 alojado no tambor
de um revólver carregado com
cartucho de festim — gerou dúvi-
das sobre o futuro do filme de
Alex Proyas, inspirado nos qua-
drinhos de James 0'Barr. Apesar
dos receios da Paramount, que
temia propaganda negativa, os
produtores dé O corvo resolveram
concluir o filme, em homenagem
ao ator, fazendo apenas pequenas
alterações no roteiro.

E o tempo provou que os exe-
cutivos estavam certos: orçado em
USS 14 milhões, a história de um
cantor de rock que volta do túmu-
lo para vingar o assassinato dele e
o da noiva faturou cerca de USS
12 milhões em seu primeiro fim de
semana em cartaz nos Estados
Unidos. Em entrevista ao JOR-
NAL DO BRASIL, o produtor
Edward Pressman, também res-
ponsável por títulos como Wall
Street — Poder e cobiça, Conan, o
bárbaro, O reverso da fortuna.
Histórias reais, Talk radio, entre
outros bem-sucedidos artigos in-
dependentes, nega que tenha ha-
vido uma maldição sobre sua fita
e diz que não teve intenção de
faturar sobre a tragédia de Bran-
don. Ele explica também como foi
possível concluir o trabalho sem a
presença do ator.
— Durante as filmagens de O cor-
w, um carpinteiro sofreu queima-

duras graves, um caminhão pegou
fogo, um publicista bateu com o
carro, um trator e uma tempestade
destruíram parte dos cenários, en-
tre outros incidentes. Por causa
disso, a produção acabou sendo
apelidada de 'a maldição do corvo*.
Você acredita nessas
coisas? Wft
— Acredite ou não, x
foi tudo exagero das Brani
pessoas. Saíram vá-
rias versões na im- mOFTeU,
prensa sobre esses , *
incidentes. Mas a
verdade é que todos fj|m,
nós trabalhamos !

filmagem. O problema mais gra-
ve, portanto, não foi de ordem
técnica, mas sim em termos de
psicologia do personagem dele.
Porque deixaram de ser feitas al-
gumas cenas que explicavam me-
lhor o relacionamento de Eric

Draven (Lee) com a
garota órfã, a sua
noiva e a sua fami-

ciai dê uma pessoa notável (Lee).
Nossa intenção, a princípio, era
fazer uma. seqüência de O corvo.
Mas, depois do que houve, a idéia
se tornou impossível. Só sobra-
ram personagens menores.

Brandon Lee morreu antes do
término das filma-
gens, mas isso não é
perceptível no filme.
Como vocês concluí-
ram 'O corvo' sem
Lee?

A verdade é que,
quando Brandon
morreu, restavam
apenas três dias de

"James Dean

também morreu

e até hoje sua

imagem é

explorada"
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