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Exerlito controla as a^ocp da pojtpa 

j
l< ZiiW. EvandroTeixeira Nenhuma asao policial em fav<?- 

j
PjyyUii&HIHHBH ser promovida sem o conhecimento I

NoRioeemNiteroi, . -:.pr6vio e a autorizacao do .coman*. 
|

eieva?ao!^ontem,: berto Jughurta Camara Senna. A

vozmilitar, visa facilitar a agao inte-

MlN. 1
^ll^onx^ 9°/ Policia Federal e da PM se encon- 1

traram com a Policia Civil em Viga- 
|

potos do sat&iiio no Gcral, cm operaQoes descoorde* K';'• nadas. "Foi um equivoco", disse: |
afirmou ainda que a troca da |

f cupula da Policia Civil foi a reali-
agi zagao de um anseio da populagao. i

"A sociedade do Rio ficou satisfei-. i

|||g||||g|^|!| disse. Os 20 juizes que atuarao na . 1
Operagao Rio ja comegaram a assi-
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documentos legais para a a<?ao 
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Forgas Armadas vao policiar o TRE etodos os locais das eleigoes do 2° turno. (Pagina 5) L_ Pik9ina6  |
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cargo de ministro da Justiga. (Pag. 3) Azeredo (E), Marcello e Covas discutiram questoes comuns entre Sao Paulo. Rio e Minas. (Pagina 4) 
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Filhas fazem S

111 '«* , udade vira tema de teses T* • • 1
mmUL *->Tj deextinguira Itamar yiajar f

» f . ¦ Universidades e cionados com-o Rio de Janei- ¦, •

Sisil.«..««« denuncia vazia entidadestientificas ro", constata a cientista soci- S0II1 
Ii2U110raCl3.

Ficar nua ou nao, ciiuuauca utiumtas al Maria Alice Rezende de Car-
eis nova questao Quatro dias depois de ter causado voltam-Se 

para O Rio valho, professora do Iuperi. Pa- 9 Presid,Hnte Itan?ar FraTnc.° "f'j"

As atrizes reagem de mancira diferente tumulto no mercado lmobiliario, o mi- -r 
x niversidades e institutos de ra a diretora da instituicao so- vara 

June Drumond para Juiz d

quando o roteiro indica que elas devem nistro da Fazenda, Ciro Gomes, disse T T niversidades e institutos de ra a diretora aa insmuigao, so r3) MG,^como pretendia. Ele passara
tirar a roupa. Leticia Spiller e Marieta que pretende derrubar a minuta de me- U pesquisas sediados no Rio, ciologa Neuma Aguiar, o obje- 0 feriadao das eleigoes do 2° turno
Severosaemdefininho. Isadora dida provisoria que acabava com a de- depois de privilegiar durante tivo central do Iuperj, hoje, com as filhas, Fabiana e Georgiana,
Ribeiro(foto) nunca seimportou. nuncia vazia nos alugueis. "A Consd- decada.s questoes nacionais, pensar o Rio. A Fundapao de que amea^aram sair de casa se o pai
(Patinas 8 e 9) tui?ao nao permite retroagir aos con- voltam-se cada vez mais para Amparo a Pesquisa do Rio de aparecesse na cidade com a namora-

^_ tratos em vigor, por isso uma a?ao do temas cruciais do es- Janeiro (Faperj) ja da. A resistencia das duas ao romance

Mnrwaeantora governo seria ineficaz." Em Porto Ale- tado e da cidade. destina 70% de seus quase faz Itamar desistir da viagem, jMorre a cantora 
gre, o mmistro previu que a cobran?a "Nnnra nripntpi rn rpcursos a trabalhos que acabou adiada de ontem para ho-

Carmen McRae do compulsorio de 15% sobre o credito Nunca orientei, co 
^<rp 

°nKlp 
m„„ rp je, quando embarca as llh. "A bnn-

Umadasgrandescantorasdojazz pode acabar em 60 ou 90 dias, a se mo agora, tantas teses gg^^mrtpy sobre problemas re- cadeira esta virando coisa seria. Ita-
americano, Carmen McRaemorreu na manter a tendencia de redu^ao do con- sobre assuntos rela- gionais. (ragina loj mar esta mesmo apaixonado", disse
quinta-feira a noite, em sua casa de sumo. (Negocios & Fiiwngas, pagina 1) L__  ¦ uma amiga do presidente. (Pagina 2)
Beverly Hills, aos 74 anos. (Pagina 15)

EB2SBS9IH Fluminense \ Tft ConaressoSalSrio mlnimo (novombro) RS 70,00

precisa 
veneer 

'^r ;TZi;:i: amea^a 

Clinton

iglll 
emCuritiba ST com escandalo

55—  O Fluminense, invicto no returno da Hitchcock ^ L* . .i| Umdosmaiores O futuro lider do Comite de Bancos

dodia1g,10 2.7727% segunda fase do Brasileiro, enfrenta (fbto)eumdos •¦ J] truquesda da Camara dos Deputados dosEUA, o
 Parana, as 16h, em Curitiba, precisando mitos do cinema modaco republicano Jim Leach, anunciou uma

uhif (novtmbro) —_ da vitoria para continuar na luta pela retratados no 
f vcrsatil tecido minuciosa investiga?ao sobre o envolvi---—-.

wffn! classificagao as quartas-de-final. Os ti- ijvroA/ae/mm 11 (11181™ P 
' P°i:asvcrs6es mento do presidente Bill Clinton no

mes ja se enfrentaram duas vezes no C(W 
*ue 

t^Tl^0 escandalo 
Whitewater (empreendimen-

* obs: veriitcar exce<;6es junto a prefeitura campeonato, e os tricolores venceram. As saira em , to lmobiliario Iraudulento, que tena be-
tiFERj  TVs Bandeirantes e Globo transmitem. dezembro. p°"a^ de surgir neficiado o casal Clinton). AnaHsta^ di-

Anr)riv_ 
no-^iq  ? Michael Schumacher e Damon Hill (Pagina 0 "Wt-10) gresso 

vinha atrasando a apura?ao do

A . , 
" 

l"p ^^n decidem o titulo mundial de 94 da F 1 no (TnrflOPm rnnfrfl fl escandalo. Clinton tenia se recuperar
I^i'.i(021) soQ-4613 CP da Australia, era Adelaide, na madru- E29BZ£u^9i ^OrageiU COIlITa com a politica externa: em viagem de

Atendimen.o ao assinante....® (021) 589-5000 gada deste doming()> a partir de mm PSgina 9 COmiDCaO DOllCiai 10 diaS pela Asia, ele dlSCUtC Uma ZOna
Outras pra 

°as 
(DOG) ^ 102DEoo 4613 transmissao da TV Globo. (Pags. 22 e 23) de livre comercio na regiao. (Pagina 14)
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Nenhuma ação policial em fave-
Ias dominadas pelo tráfico poderá
ser promovida sem o conhecimento
prévio e a autorização do coman^
dante da Operação Rio, general Ro-
berto Jughurta Câmara Senna. A
determinação, segundo um porta-
voz militar, visa facilitar a ação inte-
grada contra o crime organizado.
Ele minimizou o incidente de quar-
ta-feira passada, quando equipes da
Polícia Federal e da PM se encon-
traram com a Policia Civil em Vigá-
rio Geral, em operações descoorde-
nadas. "Foi um equívoco", disse.
Ele afirmou ainda que a troca da
cúpula da Polícia Civil foi a reali-
zação de um anseio da população."A sociedade do Rio ficou satisfei-
ta e o Exército faz parte dela",
disse. Os 20 juizes que atuarão na
Operação Rio já começaram a assi-
nar documentos legais para a ação
dos militares. (Págs. 18, 19 e 20)

EvandroTelxeira

No Rio e em Niterói,
céu claro e ensolara-
do. Temperatura em
elevação. Ontem,
máxima registrada
em Bangu e mínima
no Alto da Boa Vis-
ta.'Mar calmo, com
boa visibilidade.

"òtos do sat6llte e mapas do tempo, página 21,

^ Consulte os

6- JSSSSÍLÉipllireçosvolos.i':-^
supermercados

ír' O JORNAL DO BRASIL
tpubllca hoje, como em todos

t 60 produtos Setadoíem

t São 900 preços levantados
; bairro a bairro pela Sunab.
t (Negócios & Finanças,

página 6)

Grupo teme tortura

na Operação Rio
Página 6

As Forças Armadas vão policiar o TRE e todos os locais das eleições do 2o turno. (Página 5)

Contos Juvenis
na volta à ficção
Cirande fíccionista que concilia o oficio
de escritor com o trabalho em jornal,
Ivan Ângelo — marco na literatura dos
anos 70 com o romance X festa —
lança 0 ladrão de sonhos e outras
histórias, contos para jovens.

:Q candidato do -r
PSDB, Marcello Alen-
car, supera em 11 pontos
percentuais seu adversa- tfl§§ y,
rio do PDT, Anthony
Garotinho, na mais re-
cente pesquisa do Vox VAlíWlWIll
Populi sobre a eleição no
Rio. Marcello manteve
os mesmos 48% da semana passada, mas
Garotinho caiu de 40% para 37% na
consulta em que o instituto utiliza uma.
reprodução da cédula oficial. Foram ouvi-
dos 1.173 eleitores de 33 municípios entre,
os dias 7 e 10. Deles, 7% votarão nulo,,
contra 8% que pretendem deixar a cédula
em branco. Na pesquisa estimulada, em
que o entrevistado aponta o seu preferido;
depois de ler os nomes dos candidatos em-
um cartão, a vantagem de Marcello é de 10-
pontos: 48% a 38%. Durante reunião com
Marcello Alencar e Eduardo Azeredo em
Itatiaia, Mário Covas, candidato ao gover-1
no paulista, propôs o fim da guerra fiscal
entre São Paulo, Rio e Minas. (Página 4)

Itatiaia. RJ — Adriana Caldas

^' 

^rc^o (E), JWar^^

Carro e Moto

Mais caro que
oficina de avião v

A manutenção de um jatinho pode sair
çiais barata do que a de um carro.
0ficinas de aviões cobram de RS 26 a
RS 35 a hora/homem, ao passo que nas
ígneessionárias de automóveis o preço
oscila de R$ 25 a R$ 90.

Filhas fazem

Itamar viajar

sem namorada

O presidente Itamar Franco não le*'
vará June Drumond para Juiz de Fo-
ra, MG, como pretendia. Ele passará
o feriadão das eleições do 2° turno
com as filhas, Fabiana e Georgiana,;
que ameaçaram sair de casa se o pai,
aparecesse na cidade com a namora-
da. A resistência das duas ao romance
quase faz Itamar desistir da viagem,
que acabou adiada de ontem para ho-.
je, quando embarca às llh. "A brin-
cadeira está virando coisa séria. Ita-
mar está mesmo apaixonado", disse
uma amiga do presidente. (Página 2)

Governo desiste

de extinguir a

denúncia vazia

Quatro dias depois de ter causado
tumulto no mercado imobiliário, o mi-
nistro da Fazenda, Ciro Gomes, disse
que pretende derrubar a minuta de me-
dida provisória que acabava com a de-
núncia vazia nos aluguéis. "A Consti:
tuiçâo não permite retroagir aos con-
tratos em vigor, por isso uma ação do
governo seria ineficaz." Em Porto Ale-
gre, o ministro previu que a cobrança
do compulsório de 15% sobre o crédito
pode acabar em 60 ou 90 dias, a se
manter a tendência de redução do con-
sumo. {Negócios & Finanças, página 1)

Cidade vira tema de teses

¦ Universidades e

entidades científicas

voltam-se para o Rio

t t niversidades e institutos de
LJ pesquisas sediados no Rio,

depois de privilegiar durante
décadas questões nacionais,
voltam-se cada vez mais para
temas cruciais do es- í;
tado e da cidade.
"Nunca orientei, co- SUMJl
mo agora, tantas teses j££ 

-

sobre assuntos rela- linJ

cionados com o Rio de Janei-
ro", constata a cientista soei-
al Maria Alice Rezende de Car-
valho, professora do Iuperj. Pa-
ra a diretora da instituição, so-
cióloga Neuma Aguiar, o obje-
tivo central do Iuperj, hoje, é
pensar o Rio. A Fundação de
Amparo à Pesquisa do Rio de

Janeiro (Faperj) já
Pl|^k destina 70% de seus
fôS® recursos a trabalhos

sobre problemas re-
iyP^ gionais. (Página 16)

tacar nua ou não,
èis nova questão
As atrizes reagem de maneira diferente
quando o roteiro indica que elas devem
tirar a roupa. Letfcia Spiller e Marieta
Severo saem de flninho. Isadora
Ribeiro (foto) nunca se importou.
(PÜfcinas 8 e 9)

Morre a cantora
Carmen McRae
Uma das grandes cantoras do jazz
americano, Carmen McRae morreu na
quinta-feira á noite, em sua casa de
Beverly Hills, aos 74 anos. (Página 15)

Fluminense

precisa 
vencer

em Curitiba

O Fluminense, invicto no returno da
segunda fase do Brasileiro, enfrenta o
Paraná, às 16h, em Curitiba, precisando
da vitória para continuar na luta pela
classificação às quartas-de-final. Os ti-
mes já se enfrentaram duas vezes no
campeonato, e os tricolores venceram. As
TVs Bandeirantes e Globo transmitem.

Longresso

ameaça Clinton

com escândalo

O futuro lider do Comitê de Bancos
da Câmara dos Deputados dos EUA, o
republicano Jim Leach, anunciou uma
minuciosa investigação sobre o envolvi-
mento do presidente Bill Clinton no
escândalo Whitewater (empreendimen-
to imobiliário fraudulento, que teria be-
neflciado o casal Clinton). Analistas di-
zcm que a maioria democrata do Con-
gresso vinha atrasando a apuração do
escândalo. Clinton tenta se recuperar
com a política externa: em viagem de
10 dias pela Ásia. ele discute uma zona
de livre comércio na região. (Página 14)

RS 70,00Salário mínimo (novembro)
DÓLAR (ontem)

RS 0,833
RS 0,836
..RS 0.81
..RS 0.84RS 0,832
RS 0.833

Comercial (compra)Comercial (venda).. Poá, o
truque
têxtil
Um dos maiores
truques da
moda é o
versátil tecido
poá: as versões
de roupas que o
utilizam á
vontade não
param de surgir.
(Pág. 10)

Fotos
révelám
astros
Hitchcock
(foto) é um dos
mitos do cinema
retratados no
livro Magmim
cinèrna. que
sairá em
dezembro.
(Página 1)

Paralelo (compra),Paralelo (venda)..Turismo (compra),Turismo (venda)..
:l'r^_í*ÍÍÍi

.2.7727%do dia 12.10,
UWIF (novtmbro)
P/1PTU residencial RS 15,8
P/IPTU residencial, comercial e territorial,
lãS e Alvará RS 15
Taxa de Expediente RS 3* Obs: Veriticar exceções Junto à prefeitura

Novembro
? Michael Schumacher e Damon Hill
decidem o título mundial de 94 da F 1 no
GP da Austrália, em Adelaide, na madru-
gada deste domingo, a partir de lh30, com
transmissão da TV Globo. (Págs. 22 e 23)

Coragem contra a

corrupção policial

Assinatura JB (novas) Ç? Rio 589-5000
Outros estados/ckJades (DDG).Ç? (021) 800-4613
Atendimento ao assinante....® (021) 589-5000
Classificados Çf Rio 589-9922
Outras praças (DDG) Çf (021) 800 4513

Página 9
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E GOVERNO JORNAL DO BRASIL. ! 
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1 coisas PA POLITICA ll Or^amento 
tem rombo de R$ 4 bilhoes J

¦ Ministerios terao que cortar gastos para compensar arrecadacao abaixo do esperado M
j < DORA KRAMER n , J 

7, 'T M
luaiko lei, so podem ser gastos com saude, nisterio da Educagao (pagas cm de- Ministerio do Exercito para adqui-, ^BRASILIA — Ao apagar das lu- previdencia eassistencia social., zembro) representam R$ 468 mi- rir mais alimenta?ao para suas tro- 'fpf

I zes do governo Itamar Franco, a "AFazendaea SeplanfecHaram ibpes/Upa'instnifao conjunta da pas ou mais recursos para o MEC!-' 
Itamar D611Sft 6H1 equipe economica estk as voltas' posisao de que nao podera haver Secretaria de Or?amento Federal pagar tiquete-alimentasao.

com um rombo potencial no Orcja- deficit no Or?amer)to, Para isso, es- (SOF) e da Secretaria de Adminis- Todos esses remanejamentos" Spjl

TriAvai* tin AYtPrini* mento de 1994 de R$ 4 bilhoes. tamos contando com a colaboragao tragao Federal (SAF) determinant ainda serao encaminhados ao Con:' pi
morar lltJCX.lCl.lUI. Atem de as receitas do Imposto ,de de todos os ministerios. Nao aceita- que as ferias so sejam pagas a partir gresso Nacional na forma de um$'
jo- A'f ' Renda (IR) e do Imposto sobre remos novas despesas de custeio de 2 de janeiro, para evitar o im- emenda a lei or?amentaria — quel,-j-^ernando Henrique ser contraditona a algum Produtos Industrializados (IPI) te- ihvestimento", disse Marcondes. pacto dessa despesa nas contas de foi sancionada por Itamar no ul'ti-..

. a Cardoso ja manifes- ato de seu governo. rem ficado R$ 1,5 bilhao abaixo do Para que o Orjam^nto'continue 1994. mo dia 8. A emenda — conhecida' fe
• tnn a mate Hp nm amion O nrpciHpntp njin pc- estimado, ha demandas por novas equilibrado, os ministerios precisa- Ha tambem inumeros pedidos como jumbao — deveri Rear pron^;!

¦ j .. , f despesas que somam R$ 2,5 bi- rao compensar os gastos excessivos de mais recursos para novos gastos ta ate o final deste mes.
receio ae que o presidente conde sua satistagao lhdes, segundo o secretario de Or- cortando despesas ainda nao reali- a serem feitos ainda este ano. 0 Na segunda parte, seria distri-'
Itamar Franco venha quando os amigos lhe SU- <;amento Federal, Mauro Marcon- zadas. Ministerio da Saude pede R$ 965 buido o excesso de arrecadagao da?'",

. enfrentar, quando deixar gerem entao asrepresen- des. £ uma tarefa dificil, consideran- milhoes adicionais para pagar os contribuiQoes, cerca de R$ 2 bi-,!
eoverno dificuldades fi- t ~ 'h 

r' "1 Para preservar o equilibrio, o do que as despesas de pessoal de hospitais. Marcondes acha que esse lhoes. Pela lei, essas receitas so po-; £».
; . ° . ' tagoes ao Urasil junto governo conta com novos cortes todos os orgaos da administraQao valor podera ser reduzido, atraves dem ser gastas com pagamento de^
; nanceiras. Sem mandato, organismos internacio- nas despesas e com um excesso de direta deverao estourar em R$ 1,5 de negocia?ao. Ha outros R$ 300 aposentadorias e pensoes, financial
• . politico profissional que nais, onde o embaixador cerca de R$ 2 bilhoes na arrecada- bilhao ate dezembro. Somente as milhoes em novas despesas de cus- mento do sistema de saude publica1 ii

< sempre foi e homem de nao trata de questoes po ?ao 
das contributes — que, pela ferias em janeiro do pessoal do Mi-, teio e capital, como o pedido do e ||6es de assistencia social. (

1 posses apenas razoaveis, lemicas. Nesse figurino " .. • • ¦¦ ~

, 
da Pensa° como ex"sena- Itamar adia viagem por causa de June I

f dor, ja que no Brasil os Dresentac6es brasileiras m
! ex-presidentes perderam Ltft A Tlnesrn ONU on ¦ FilhaS SaO COIltra coisa seria Itamar esti mesmo deseja passear com ela em Jmz de "Se ela nao for, vou apenas votar . fj
; ... r, junto a unesco, uinu ou ™ , j apaixonadodisse uma amiga do Fora, e ate apresenta-la as filhas. e retorno no dia seguinte tena p1.
j 

aireito a aposentaaona. OEA. Os amigos tambem lda da tiamorada presidente. Itamar chegou "Vou almopar com ele para amea?ado Itamar. Se June for pa- ¦
i Itamar e seu grupo nao resistem a brincadeira rwa Tllt7 de Fora amea?ar nao embarcar para Juiz decidir se vou ou nao", disse Ju- ra Juizde Fora, nao ficara hospe- ; p
! mais intimo tambem nao It  An„ F 

JlUiUW de Fora. Levar June significaria ne,ontempelamanha, portelefo- dada no apartamento do presi- ;(1 §$' 
ienoram o nroblema , , 

' no CdbU soniacarneiro compromisso, alertaram assesso- ne, sem saber se a preocupagao dente Itamar Franco. Ela ira para - m
! ||, : F duas Ultimas, a namorada _ * Mi , res mais proximos. 0 presidente das filhas com o romance teria a casa da assessora especial, Ruth te;
j ponsso mesmo, O assunto ,une Drumond _ que eaidispostoateaaceitarasuges- feito o presidente desislir do con- greaves. _ |! tem sido objeto de conver- mnrnil n„c p„tQj_c Tjni Fabiana 

e Georgia- t5o do jiderdo governo no Sena- yite. No Planalto, o proprio Ita- A PreocuPa?ao dosamigos sao m
| sas no palAJcio do pianaL m0r0U 

n0S Estad°s Um" na, T' ^ue amf?aram deixar a do, Pedro Simon (PMDB-RS) S SMC o adiaSto da os rumores de June estar'a I
L sas no ralacio dos 

quase 10 anos — CO- cidade se o pai trouxesse a namo- terminar o governo no altar. viaeemr "Tenho um Droblema na- interessada apenas em garantir 
'' 

jfe
to.Evidentequequem co- moaint6rpreteideal. ra 

Liver". Mas em Juiz de Fo- fu,»ro, retornando aos Es|a- . . te
mandou o pais por dois te itamar rrancoadiou para noje, ra resolver na hora do embarque v „ nccoMft„ nrM;jp„tll dos Umdos, conforme seu desejo, ?.<

- anos nao node narticinar Com todo 0 Prestlg10 as 1 lh' 0 embarclue Para Juiz de se June o acompanhara. Mas as- JJ' a " . V 
presidenle' para ocupar um importante cargo : fe, anos nao pode participai, conseeuiu 

no aover- a onde vai votar na sessores do PalLio do Planalto ^uza MitterhofT' nc80U 
^ em um organismo internacional, I p

, na condi^ao de coadju- terga-feira. As filhas temem pro- garantem que June nao vai, mes- filhas estivessem criando proble- possivelmente no Banco Mundial ffe
j vante, do governo do SU- n0: eieSenao 0 sucessor, blemas pela diferenga de idade do m0 tendo sido convidada. Amigos mas' 

"Nao acredito nisso" disse ou na Unesco. Mas quem conhe- M

| cessor. Sendo assim, a so- baixando a infla^ao, ga- casal: Itamar tem 63 e June, 31. do presidente, no entanto, acham e'a- ceu a mo?a poe a mao no fogo 1 1|.
I ! lugao que mais tem' agra- nhando a Copa do Mun- "A brincadeira esta virando que ele esta muito apaixonado 0 romance com June e serio. por ela. 

||
| | dado Itamar e a possibili- e ain^a saindo com ,y

I | dade de assumir a repre- ma^s ^0//° popula- %

g | sentapao de alguma mis- ?ao satisfeita com sua ges-  ||

| ! sao diplomatica no exte- tao, Itamar nao podera |%P| A A1 I ITF A 0^ A m

itil* rsssss; giatiinftmrii ifitt PELAMORAUZflvflO [ 
1

I tese de ser embaixador reira politica. La, correria 1IW§*H |% 
H 8

I j junto a um pais especifico, o risco de se transformar DEPU^DA 4 OA [111 A l| l| ¦ M K I p | II p
| i porque acredita que car- em personagem da histo- FEDERAL IllWIIplifc M

I iewsss: skssc — 
LE6ISLATIVA 

• 
I

| I vernamentais nao devem dros qual deveria ser seu ¦ li I

| | ser exercidos por ex-presi- destino depois ae deixar giV:-,1 j..1. g 55 J
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Itamar viagem 
por 

causa de June

deseja passear com ela em Juiz de
Fora, e até apresentá-la às filhas.

"Vou almoçar com ele para
decidir se vou ou não", disse Ju-
ne, ontem pela manhã, por telefo-
ne, sem saber se a preocupação
das filhas com o romance teria
feito o presidente desistir do con-
vite. No Planalto, o próprio Ita-
mar justificou o adiamento da
viagem: "Tenho um problema pa-
ra resolver". Mas em Juiz de Fo-
ra, a assessora do presidente,
Neuza Mitterhoff, negou que as
filhas estivessem criando proble-
mas. "Não acredito nisso" disse
ela.

O romance com June e sério.

"Se ela não for, vou apenas votar
e retorno no dia seguinte" teria
ameaçado Itamar. Se June for pa-
ra Juiz de Fora, não ficará hospe-
dada no apartamento do presi-
dente Itamar Franco. Ela irá para
a casa da assessora especial, Ruth
Hargreaves.

A preocupação dos amigos são
os rumores de que June estaria
interessada apenas em garantir
seu futuro, retornando aos Esta-
dos Unidos, conforme seu desejo,
para ocupar um importante cargo
em um organismo internacional,
possivelmente no Banco Mundial
ou na Unesco. Mas quem conhe-
ceu a moça põe a mão no fogo
por ela.

coisa séria, Itamar está: mesmo
apaixonado" disse uma amiga do
presidente. Itamar chegou a
ameaçar não embarcar para Juiz
de Fora. Levar June significaria
compromisso, alertaram assesso-
res mais próximos. 0 presidente
está disposto até a aceitar a suges-
tão do líder do governo no Sena-
do, Pedro Simon (PMDB-RS) e
terminar o governo no altar. A
solução do impasse foi deixar pa-
ra resolver na hora do embarque
se June o acompanhará. Mas as-
sessores do Palácio do Planalto
garantem que June não vai, mes-
mo tendo sido convidada. Amigos
do presidente, no entanto, acham
que ele está muito apaixonado e

¦ Filhas são contra

ida da namorada

para Juiz de Fora

SÔNIA CARNEIRO
"O 

ara não contrariar suas duas
A filhas — Fabiana e Geórgia-
na —, que ameaçaram deixar a
cidade se o pai trouxesse a namo-
rada, June Drumond, o presiden-
te Itamar Franco adiou para hoje,
às 1 lh, o embarque para Juiz de
Fora (MG), onde vai votar na
terça-feira. As filhas temem pro-
blemas pela diferença de idade do
casal: Itamar tem 63 e June, 31.

"A brincadeira está virando

DEPUTADA 40A A
FEDERAL NS1Z44

Jorgt Leito não é candidato.
Pede sw voto paraiua filha MÔNICA LOTE.

filho tar»

DEPUTADO ESTADUAL

MARCELLO ALENCAR
GOVERNADOR

Senador

Trecho da carta do Fernando Honríquo Cardoso
a Marcello Alencar.

(...) O farol do Rio, com certeza, será

muito mais luminoso e forte quando con-

tar com o amigo no Governo do Estado.

Meu Governo precisa do Rio de

Janeiro. Tenho certeza de que o Estado do

Rio precisa de sua competência, de sua

capacidade de administrar.

Suas idéias para desenvolver o Rio de

Janeiro vão ajudar a desenvolver o Brasil.

Porque o Brasil só será um grande país

quando o Rio de Janeiro voltar a ser

próspero, respeitado e feliz.

Boa sorte. L-

E até a vitória. (jÇj^á

Dia 75 vote na solução.
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Itamar pensa 
em

morar no exterior
' -p-iernando Henrique ser contraditoria a algum

. a1 Cardoso ja manifes- ato de seu governo.
; tou a mais de um amigo 0 presidente nao es-

receio de que 0 presidente conde sua satisfa$ao
, jtamar Franco venha quando os amigos lhe su-
. enfrentar, quando deixar gerem, entao, as represen-

governo, dificuldades fi- tagoes do Brasil junto a
nanceiras. Sem mandato, organismos internacio-

. politico profissional que najS} onde 0 embaixador
< sempre foi e homem de nao ^ra^a <je questoes po-1 posses apenas razoaveis, lemicas. Nesse figurino

Itamar pouco teria alem qUe tem agracjad0 bastan-
da pensao como ex-sena- te a itamar, estao as re-

j dor, ja que no Brasil os presentapoes brasileiras
! ex-presidentes perderam junt0 d Unesc0) 0NU ou

j 
direito a aposentadoria. OEA. Os amigos tambem

Itamar e seu grupo nao resistem a brincadeira
! mats intimo tambem nao de induir5 no casQ das
! ignoram 0 problema e, duas a namorada
I P°r lssjm?mo'0 assunt0 June Drumond - que
| 

tem sld0D°1bjet0 
,de WGr; morou nos Estados Uni-

[ 
no Palacio do Planal- dos a§e 1Q anQS _ -

to. Evidente que quem co- mQ int6 te ideal
mandou o pais por dois .

r anos nao pode participar, ^om 
todo 0 Prestl810

I na condigao de coadju- que conseguiu no gover-

! vante, do governo do su- n0, e'e§en^° 0 sucessor,

j cessor. Sendo assim, a so- baixando a infla^ao, ga-

| lugao que mais tem agra- nhando a Copa do Mun-

5 dado Itamar e a possibili- e ain^a saindo com

dade de assumir a repre- ma^s ^0//° popula-
i sentagao de alguma mis- S^o satisfeita com sua ges-
! sao diplomatica no exte- Itamar nao podera
| nor. v°ltar Para Ju'z de Fora e

j Nao lhe agrada a hipo- dar por encerrada sua car-

tese de ser embaixador reira politica. La, correria

junto a um pais especifico, 0 risco de se transformar

j porque acredita que car- em personagem da histo-
! gos que pressuponham ria do engraxate que, per-
! trato de questoes intergo- guntado por Janio Qua-

j vernamentais nao devem dros qual deveria ser seu

| ser exercidos por ex-presi- destino depois ae deixar a

I dentes. Itamar nao gosta- prefeitura de Sao Paulo,
I ria, por exempio, de ser aconselhou: "Acho 

que 0
i obrigado a tomar uma senhor deveria virar esta-
I posigao que pudesse vir tua."

Dinastia abalada»»
A familia Sarney, de considerado 0 sinal mais

| fato, nao esta numa boa evidente de que nem a fa-
j fase. Fernando Henrique, milia aposta mais na vito-
i que no inicio da campa- ria. Entre tucanos e pefe-

j nha eleitoral tanto desejou listas, considera-se que, na
I 0 apoio explicito de Jose verdade, a derrota sera
| Sarney, hoje nao ficaria uma consequencia natural

| de todo aborrecido se de uma serie de erros co-
; ex-presidente perdesse dis- metidos pelos Sarney.
i puta pela presidencia do 0 salto alto do grupo
i Senado. Mais satisfeito que ja se considerava ven-
i com quem lhe deu apoio cedor por antecipagao,

| irrestrito desde 0 comego, ainda no primeiro turno,

| como Jose Eduardo An- contribuiu, de acordo com
: drade Vieira, do PTB, essas analises, para 0 fra-
! Luis Eduardo Magalhaes, casso que se avizinha. A
: do PFL, Fernando Henri- campanha nao foi profis-
! que nao perdoa Sarney sionalizada, funcionando

| por ter se mantido ate na base do esquema fami-

| final da eleigao numa po- liar que nao prestou aten-

| sigao pessoalmente dubia gao, por exempio, no de-

S em relagao a candidatura. sinteresse do eleitor das
Fernando Henrique pequenas localidades.

I cumpriu, por insistencia Nao investiu nesse eleito-

j do PFL, 0 compromisso rado e 0 resultado foi uma
i de assumir no segundo brutal abstengao justa-

| turno uma posigao fran- mente nas areas onde Ro-
I camente favoravel a Ro- seana e mais forte.
: seana. Isso nao impede, As aliangas tambem
j no entanto, que nas cupu- nao foram tratadas como

| las do PSDB e do PFL ja deviam. Gente que tem

| se tenha plena convicgao voto no Maranhao, como

| da derrota dela na disputa 0 ex-prefeito Jackson La-

| com Epitacio Cafeteira. go, foi ignorada. Alguns
; Ninguem torce contra poucos otimistas ainda se
: ao contrario, gostariam, agarram na esperanga de
: muito, de ver Roseana ga- se repetir agora a perfor-

| 
nhar —, mas tambem nin- mance de Edison Lobao

: guem acredita mais. na eleigao passada, que
A alegagao dos Sarney estava 17 pontos atras de

I de que faltam recursos fi- Jose Castello e acabou ga-
: nanceiros e que estaria ai nhando 0 governo. Mas,

a explicagao para 0 even- reconhecem, e apenas
tual fracasso esta sendo uma esperanga.

Itamar adia viagem 
por 

causa de June

¦ Filhas sao contra co'sa seria, Itamar esta: mesmo deseja passear com ela em Juiz de "Se ela nao for, vou apenas votar
apaixonado", disse uma amiga do Fora, e ate apresenta-la as filhas. e retorno no dia seguinte" teria

lda da namorada presidente. Itamar chegou "Vou almopar com ele para amea?ado Itamar. Se June for pa-
rwa T1117 He Fora amea?ar nao embarcar para Juiz decidir se vou ou nao", disse Ju- ra Juiz de Fora'nao ficara hosPe* I
jpcua juiz, uc 1 wa de Fora. Levar June significaria ne, ontem pela manha, por telefo- dada no apartamento do presi- ,
SONIA GARNEIRO compromisso, alertaram assesso- ne] sem saber se a preocupagao dcnte Itiimar Franco. Ela ira para
-r* <iri „5n rnntrnriir rinac res mais Pr6ximos- 0 presidente das filhas com o romance teria a,casa da assessora especial, Ruth

esta disposto ate a aceitar a suges- feito o presidente desistir do con- Hai^reaves' . , . ; 
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illllias rabiana e Oeorgia- tg0 d0 Hder do governo no Sena- yite No Planalto o oroDrio Ita- preocupagao dos amigos sao
na 1ue a1?163?31"3111 deixar do, Pedro Simon (PMDB-RS) mar justificou o adiamento da os rumores de que June estaria
cidade se o pai trouxesse a namo- terminar o governo no altar. viaeem- "Tenho um nroblema na- interessada apenas em garantir
rada, June Drumond, o presiden- so)u?ao do impasse foi deixar pa- ,'VP Z" 

'P 
i,li7 rip seu futuro, retornando aos Esta- .

te Itamar Franco adiou para hoje, ra resoiver na hora do embarque ' f " I 
dos 

Unidos, conforme seu desejo,
as 1 lh, o embarque para Juiz de se June 0 acompanhara. Mas as- a a^estso,rarrdo Presidente' para ocupar um importante cargo :
Fora (MG), onde vai votar na sessores do Palacio do Planalto i,?uza ' nc8°u c,ue as em um organismo internacional,
tenja-feira. As filhas temem pro- garantem que June nao vai, mes- *""as est'vessem cnando proble- possivelmente no Banco Mundial
blemas pela diferenija de idade do mo tendo sido convidada. Amigos mas' ^ao acred'l° nisso disse 0u na Unesco. Mas quem conhe-
casal: Itamar tem 63 e June, 31. do presidente, no entanto, acham c'a- ceu a mo?a poe a mao no fogo"A brincadeira esta virando que ele esta muito apaixonado 0 romance com June e serio. por ela.
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|| ie um ministerio ou estatal na area da
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Arefonriaadmiiiistraliva-dogovernoFeraan- res de ministerios, recebe _apehas R$ 1.467,99 
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.Sara o Ministerio das Comunica?oes. do Henrique Cardoso, que preve a redu?ao do mensais. Ja um secretario executivo ganha illII ||ij||iS J
flEsta pasta e muito mais importante numero de ministerios, foi apresentada ontem 1.718,00. '

due a das Minas e Energia. £ por ela pelo presidente eleito ao ministro-chefe da Secre- Alem de Fernando Henrique e Canhim, parti- , | | MMM
|| que vao passar os grandes investimen- taria de Administragao Federal, Romildo Ca- ciparam da reuniao o coordenador do programa * j
iff tos do futuro", comentou um interlo- nhim. No encontro, que durou quase duas horas, de governo, Paulo Renato Souza, e o assessor < vm

i «tor do presidente eleito Canhim apresentou um dossie com todos os da- especial Eduardo Jorge.Caldas. Anteriormente, w- 
y: 
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I

£:Apesarde eventual resistencia dos dos da administratis federal. Paulo Renato ja havia se reunidopor duas 
yezes j

teuchos, sempre candidatos ao cargo, 
"Apenas forneci os dados sobre a estrutura da com o ministro-chefe da SAF para discutir a •. •; j

<Jgta praticamente confirmado que o administragao publica ao presidente eleito''; limi- re^nna admmistrativa do governo. ¦ yfoj? <nj & . ; !
presidente do PTB, senador Jose tou-se a informar Canhim. Esse foi o primeiro P®80 7" Tanto Fernando Henrique quanto .. .HkJK 1 :'v' i

[$ Eduardo Andrade Vieira, sera 0 mi- contato formal entre 0 ministro da SAF e 0 Van, tem defenqido a tese de que a pura e ¦- A- ¦\ 1
jj& mstro da Agricultura. 0 deputado presidente eleito. Mas desde outubro Canhim s,mPes extin?ao de ministerios nao 

Resolve 0 ¦ *V-' ''<X^ 
j

fielson Jobim (PMDB-RS), que nos vem mantendo encontros com assessorfcs deFer- problema da administracao publica. Nao e 0 • A . ' 1
iroximos dias passara a despachar nando Henrique para explicar as dificuidades da npmer° de ministerios que da 0 peso do Estado", mj¦: ISmf'h !
dfariamente no Centra de Treinamen- administrate publica. disse o ministro da SAF. Assim como Fernando

$ do Banco do Brasil - um dos jocais A redu?ao do numero de ministerios nao p6de -"T'h ?" if™ p.r.°P.on.do a descentrali- . M
SiHp trnhalha a pnninr da transiran . • - , H , za<;ao de determinadas atividades — como das
fMe trapalna a equipe aa transigao passar, por exemplo, por demissao de pessoal, -j! deassistenciasocial saude educacao defe- «:£ ;
tambem foi sondado para ocupar 0 por restrigoes da legislacao. Dos cerca de 620 mil areas assistencia socia , saude, eauca?ao, dete (

Hinisterio da Justiga. 0 economista funcionarios da ativa no Executivo, apenas 60 sasanitana-Paraosestadosemunicipios.
faulo Renato Souza ja esta confirma- mil nao estao enquadrados no Regime Juridico 3 Existfm hoJe de um milhao e 800 mil >

I , I! 
devera ocupar a Secretana do (,nico (RJU), criado pela Constit^ao de 1988. funaonanos 

nos tres poderes (Executivo Legis-
"£ fianejamento. 

Esses funcionarios sem estabilidade sao hasica- lat,vo e Judiciano) que consomem anualmente

1 0 presidente eleito desistiu de fazer mente da area de pesquisa e cientistas. US$.24'4, bllh(^s em sala"os> 0 Ex«JUvo res"

fina grande reforma administrativa no n, 
¦ , f . , .. . . ponde pela maior parcela desses servidores. um 'V^gS^SpSEpiiil^^^^^

Sicio do governo. A reducao do nu- Outrotemadaconversafoiadehcadaquestao milhao e 70 mil, dos quais 450 mil sao aposenta- 1 'iBPIfcMX-. .
'' «prn ministprinc cpr-i in'lie ir-nnhn da remUneragaO dOS cargos de alto escalao, como dos e pensionistas. o GLOW • Poi que roltai ao Conorasso? mcenlfar o lunsmo. brtgarei pelS constru

HlClU Uc IIlllllbLCIlUa sCId Ilktlb dtdlllld- ,• 1 • • .» . ,. _ . 4J FRANCISCO DORNELLES • Tenho um com- cao da via expressa Njteroi-Buzios. da es- 1
(jfc do a lie a nretendida O numero de sccrctanos CXCCUtlVOS ac ministerios. rcmsn- Auditona da SAF J& constatou, 110 entanto, promisso desde o primeiro mandato. que e trada Parati-Cunha e da estrada que liga-

oastas devera cair de 27 para 18 ou 20. do Henrique e seus futures ministros tem 0 poder que existem quase 100 mil servidores publicos ° Ri°dos °^a®ra"

Mo acabar os ministerios da Integra- de nomear l^mil pessoas para os chamados que recebem seus salaries irregularmente. Por ' Gual' ° p9,m d° seu el0'-

•W Jfl Reeional e do Bern Estar Social A cargos DAb (Uiregao e Assessoramento Supe- isso, O ministro Canhim ja determinou 0 recadas- da pnvatizagao. a quebra dos monopohos. DORNELLES - Meu eleltor quero crescimen-

Icretaria do Planeiamento e da Ad- rior)na administragao publica direta. Os salarios tramento de todos os funcionarios do Executivo. So^^KceSrtulSSSeSete0' !usu?aToSa gera?ao de emX9os0- 
a

Snistragao, a Casa Civil e 0 Ministe- pagos no entanto, estao muito abaixo dos de Esse recadastramento comega noproximo dia 21
Hn Meio Amhiente van nprdpr n mercado. Um DAS 6, cargo ocupado.por direto- e devera estar concluido ate dia 16 de dezembfo. do bio? ntoi conquistana o oiottor?WL Hp UU 1VIC1U /A11IUIC111C vau pciuci u ' o r r DORNELLES • Nos ultimos oilo anos.. lui o DORNELLES - Fui Procurador-geral da Fa-

i® &tus de ministerio. deputado que Irouxe maior montante de zenda. secrelano da Receila. minislro da
Usl jC » recursos para o Rio, como para a Linha Fazenda o nunca usei qualquer cargo em
Ejjn |£ A decisao de adiar uma reforma ~~~~~~~~~~~~ I^SS=SSSS^^^SSSS^^^SSSSS^^SSSS] Vermelha. a recuperagao da Avenida Bra- benelicio propno Nunca nomeei irmao. ir-
jK ji ruHnrnnHp e a estrada Nileroi-Mamlha. de ma. cunhado. mulher. lilho Minha mulher*f radical 101 tomada depots de ter Sldo HIincentivos a industna.naval e a cullura No e prolessora. acorda as 6h30m e da aula
$1 rlnnctnt'iHh nnp fnr-im fpitac mn Fnn/vvi'A/i proximo mandato. deseio aten?do especial da mesma maneira que dava ha 25 anos'ft. (fjllbldiauu que tuiaill itlldb tJ IUU l'jSni)r[6S ^^ induslna naval do Rio Quero Iranslormar Nunca tiz operagao de emprostimo. meu

AncaS na estrutura do coverno desde J#Vr* q pto nun, gran(je centro intemaclonal ti- nome nunca esteve envolvido em qualquer
St W .. , . , i 'a 1 ¦ A ¦ 1 I A i ¦ §1 I 1 ¦ A nancelro e em um polo de exportagao Lu- desses escandalos Em Urasilia nao existe
{RU a&estao do presidente Jose Samey, em _________ l ™ J k 1 ^ ' 1 . € I k I ^ .fl tarei pela conclusao de Angra II e a cna- nenhum deputado ou senador nomeado

moc A 'rofnma nrnfimrlM cori Poi'tn c;ao do Porto Sepeliba Quero lambem uma Todos eles sdo eleilos O eleilor. no momen-Kf 170J. t\ ICIUIllla piuiuuua acid lCIld ^ ilegislacao especilica para a alividade to do voto. tem que atuar como quem vai

aolongo 
dos quatro anos e devera ser ^ "Ieira 

1 0 1 M 41U*1 ¦
OT Criado um nucleo executivo para reali- vlsao.;Luldrei pela criajqo.da Zona delPro. trabalha Porque quem nunca trabathou
fi| ¦ U cessamento e Exporlagao de llaguai Para trabalhar agora

|za-la. seu «l BiSl!Ll!LiLlull!LXisI^Jw? j' llalirla tramcrlta parclalmtpf d» O GLOBO publlcada am 26 d» aqoito de 1994.

angra 
Shopping. 0 primeiro Shopping Center I

j DE ANGRA VAI ENTREGAR OS PONTOS PARA VOCE.
¦A , ¥J» litre o mare a serra, com centenasde PHNTD Hp Rpprp^vni sempre em evid6ncia. Ponto de encontro funcional de toda a regiao.Compre jd sua quadrados de area construi'da, com 105 ^

EfUhas e inumeras praias, esta Angra lUirtniiivW de empresirios e pessoas vips do eixo loja. Ponto para o seus lucros! lojas de 22 a 40 m2 (p&direito com S
1 dos Reis. Um municipio que tem a O Angra Shopping esta localizado no Rio-SSo Paulo. Aqui, diferentemente de 4,80 m), onde voce dispoe de todas as

|r i Rio-Santos de um lado. ligando-o ao coracao de Angra, em meio a uma outros shopping alugsdos, o lucro fica PONTO ALTO. comodidades: amplo estacionamento,
iM ' centres de Rio e Sao Paulo, e a concentra^ao de mais de 100.000 todo com vocfe. Isto porque o mix foi A INPRAFSTRUTTIRA 2 cinemas, pra?a de alimenta^ao,

Presidente Dutra do outro, passando por consumidores, sem contar as centenas de projetadoeestudado .porconsultores academia de ginistica, mini-zoo, area de

¦h | 
Barra Mansa e Volta Redonda. milhares de turistas que visitam a ddade especializados,comlargaexperienciaem 0 Angra Shopping tem tudo para lazer para a criangada, escada rolante,

( Com um grande complexo industrial, o ano todo. Passagem obrigat6ria de planejamento e operagio de shopping oferecer conforto, prazer e seguranga, seguranga em todo o local e o ponto de
1 que vai do terminal da Petrobris a consumidores de alto poder aquisitivo centers. Por tudo isso, o Angra Shopping como os melhores shoppings do Pais. honra; a economia. Tanto a iluminagao

Verolme, Angra e o setimo municipio do que fazem moda, ditam hibitos e estao sera o melhor, o mais modermv Pontos pra voc£! Sio 10.000 metros quanto a ventilagao sao naturais, o que
jtt estado crescimento economico. Seu reduz custos condonu'nio

tem mais para onde se expandir. Por isso,
o Angra Shopping veio dar a Angra dos ponto final!

empreendimento altura do seu A
crescimento. Pontos para o seu / \

iS 
' ~~ 

, ! STAND DE VENDAS NO LOCAL:
# PlanqaKnto^V.nte AAA n„5 - r,rmn fi / 2? andar &ntm Av. Jos* Elias Rabba, 280

It VIIC1I Rua do Carmo, 6 / 2-andar - Centro iBIflillili 11 ii i| 1111 fiWll f~ Parque das Palmeiras - Angra dos Rcis
CEP 20011-020 ¦ Rio de Janeiro/ RJ _,3^E2BI3$I!!SEhHK»- (EnUar na Estr. de Acesso a Angra. km 90)
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DESTA VEZ VALE O SEU VOTO

TODA UMA VIDA A SERVIÇO DO BRASIL

POLÍTICA E GOVERNO
sábudo, 12/11 /Ç>4 •JORNAL DO BRASIL

A Saúde e a Educação são pastas'prioritárias e estratégicas nas quais
Fernando Henrique pretende realizar
jiim trabalho revolucionário a ser con-
nuzido por pessoas de sua mais abso-
3uta confiança. Os dois tucanos não
jderam sua resposta final e ainda fica-
íam de voltar a conversar antes do
encerramento da fase de contatos para
ânúncio do Ministério. As sondagens
i|'ue, desde o retorno de Cardoso do
lyiercosul, se desenvolvem num âmbi-

' tb restrito, vão se intensificar a partir
da próxima semana, depois do segun-
do turno das eleições nos estados.

| Motta — Fernando Henrique já
Jefiniu que o secretário geral do
ífSDB, Sérgio Motta, estará à frente
ie um ministério ou estatal na área da
infraestrutura. Até pela preferência de
lílotta, seu nome vinha sendo cogitado
para o Ministério das Minas e Ener-
gia, mas agora passou a ser pensado
bara o Ministério das Comunicações.

pEsta pasta é muito mais importante
que a das Minas e Energia. É por ela
quê vão passar os grandes investimen-
tos do futuro", comentou um interlo-
(jgtor do presidente eleito.

Ç!Apesar de eventual resistência dos
Jftüchos, sempre candidatos ao cargo,
«tá praticamente confirmado que o
Residente do PTB, senador José
Eduardo Andrade Vieira, será o mi-
listro da Agricultura. O deputado
fielson Jobim (PMDB-RS), que nos
jroximós dias passárá a despachar
ijáriamente no Centro de Treinamen-
m ido Banco do Brasil — um dos locais
«ide trabalha a equipe da transição

também foi sondado para ocupar o
Ministério da Justiça. Q! economista
pulo Renato Souza já está confirma-

e deverá ocupar a Secretaria do
Hanejamento.
p5 O presidente eleito desistiu de fazer
fina grande reforma administrativa no
$tício do governo. A redução do nú-
Mero de ministérios será mais acanha-
© do que a pretendida. O número de
oastas deverá cair de 27 para 18 ou 20.
too acabar os ministérios da Integra-
<í§o Regional e do Bem Estar Social. A
Sfcretaria do Planejamento e da Ad-
winistração, a Casa Civil e o Ministé-
ffl) do Meio Ambiente vão perder o
iptus de ministério,
í A decisão de adiar uma reforma
Sdical foi tomada depois de ter sido
(Jpnstatado que foram feitas 43 mu-
(fenças na estrutura do governo desde
igjestão do presidente José Sarney, em
1985. A reforma profunda será feita
ao longo dos quatro anos e deverá ser
criado um núcleo executivo para reali-

f

tucano Serra recebeu convite para a Educaçãose aceitara a

INFORME PUBLICITÁRIO

Caderno dc

Esportes

¦ >1 • w»

Matéria transcrita parclalm«nt» d» O GLOBO publicada «m 26 d» agosto de 1994.

quadrados de área construída, com 105
lojas de 22 a 40 m2 (pé-direito com
4,80 m), onde você dispõe de todas as
comodidades: amplo estacionamento,
2 cinemas, praça de alimentação,
academia de ginástica, mini-zôo, área de
lazer para a criançada, escada rolante,
segurança em todo o local e o ponto de
honra: a economia. Tanto a iluminação
quanto a ventilação são naturais, o que
reduz em muito os custos de condomínio
e manutenção, fazendo com que você
otimize ainda mais os seus lucros.

G ponto final!

funcional de toda a região.Compre já sua
loja. Ponto para o seus lucros!

¥J» ntre o mar e a serra, com centenas de
Etf ilhas e inúmeras praias, está Angra
dos Reis. Um município que tem a
Rio-Santos de um lado. ligando-o ao
centros de Rio e São Paulo, e a
Presidente Dutra do outro, passando por
Barra Mansa e Volta Redonda

Com um grande complexo industrial,
que vai dò terminal da Petrobrás à
Verolme, Angra é o sétimo município do
estado em crescimento econômico. Seu
centro cresceu tanto que o comércio não
tem mais para onde se expandir. Por isso,
o Angra Shopping veio dar a Angra dos
Reis um empreendimento à altura do seu
crescimento. Pontos para o seu
desenvolvimento.

sempre em evidência. Ponto de encontro
de empresários e pessoas vips do eixo
Rio-São Paulo. Aqui, diferentemente de
outros shopping alugddos, o lucro fica
todo com você. Isto porque o mix foi
projetado e estudado por consultores
especializados, com larga experiência em
planejamento e operação de shopping
centers. Por tudo isso, o Angra Shopping
será o melhor, o mais moderno-

Ponto De Referência
O Angra Shopping está localizado no

coração de Angra, em meio a uma
concentração de mais de 100.000
consumidores, sem contar as centenas de
milhares de turistas que visitam a cidade
o ano todo. Passagem obrigatória de
consumidores de alto poder aquisitivo
que fazem moda, ditam hábitos e estão

'ONTO ALTOs
iNFRAESTRUTURA.

O Angra Shopping tem tudo para
oferecer conforto, prazer e segurança,
como os melhores shoppings do País.
Pontos pra você! São 10.000 metros

Praça de Alimentação
STAND DE VENDAS NO LOCAL:

Av. José Elias Rabba, 280
Parque das Palmeiras - Angra dos Reis

(Entrar na Estr. de Acesso a Angra, km 9
Tel. FAX: (0243) 65-2403

HORÁRIO; DAS 9:00 is 18 h
Inclusive fins de semana e feriados

Planejamento e Vendas:Incorporado t Coostnjyk-
Rua do Carmo, 6 / T- andar • Centro
CEP 20011-020 • Rio de Janeiro / RJ
Tel- (021) 507-2404 / FAX: (021) 507-1837

Tel.: (02i) 507-2404
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jj|j"6 meugovernador,eu naogosteifoi ¦¦Aomesmo 
tempoempue elesmedevolvemm ~~1

I do Jaime Lerner com is...- i H
Garotinho" 0^°srama, 

co p*
- - -- 

'---I ¦ 

V \pW' direito de resposta aMarcello Alencar" •
Joa* Rloha Anthony Oarotlnho

j 
p— P

V antagem de Marcello chega a 11 pontos' 1

¦ Na pesquisa Vox Populi que utiliza uma reprodu$ao da cedula ofidal, tucano teve 48% e o candidate pedetista caiu para 31t% jf
Voltou a aumentar a diferenga PTtV7?inT13T?PS^f7HI fR7TTTT^TnRfSTTFSTR3nTn?rTSVEVHHHHHHIl '¥•entre os candidates ao governo LUlluJduLaiUiSaLfli /""I _, ¦* V 1- ^ rTT¥T" 'M

do Rio, Marcello Alencar —,,,—-—. \JFc1JlOMJjJuO ? OlXcl a 1. T w
: (PSDB), e Anthony Garotinho 41% ¦ 

~—_ * |/
! . (PDT). Na pesquisa Vox Populi ..*»*». „•1 ¦ rrr" r&    I  - • L > ig

J feita entre 7 e 10 de novembro, ela 
jj ¦ |^MWMM|S H1HS tCFS DOUCO tCHlDO H¦ ficou em 11 pontos. 0 tucano . .U ,g$%  H wMtBM fmmMi JT ¦; $0

manteve os mesmos 48% da se- 11 rr- fl 
* 

jJJ 
 A Justi?a Eleitoral concedeu TRE. Garotinho foi suspenso da

mana passada, mas o pedetista jv< H L^i|3 m . t>7%?     ontem k tarde liminar ao manda- TV porque, durante 10 progra-
f caiu para 37% (contra os 40% §|| 

15%  
| do de se8uran?a impetrado pelo mas. nao usou a sigla da coliga- •$?

J anteriores) na votapao simulada. M B^ii B fiBHIMHi HB...HM . ««a candidato do PDT ao governo, ?ao For?a do Povo (PDT/PMN/' g&
r- Outros 7% dos 1.173 entrevista- | 

'ml IBM B |a 
• fife : o • jg ; ^ a Anthony Garotinho, assegurando PTB), que o apoiou no 1° turno. ?j§

8 dos em 33 municipios pretendem B BB m'M I ,128 H SS S 8 2 111 S i 5 | 31 ? retorno de seu programa ao A alegapao dos pedetistas e que o Mi
;; anular o voto e 8% disseram que 0 : o {=: » Jga 5 » S If |{ | Sf j S i i o I horario eleitoral gratuito da tele- PTB rompeu com a coliga?ao no Hf
J: vao deixar a cedula em branco. | :||il ijiig ! "f jf 

5 I 
a 

i. I j S8 visao 
a partir da noite de ontem. 2° turno, passando a apoiar Mar-

Na resposta a pergunta 
"se o & jg31 § :J8: £ j S. m «g •- . ! i S Garotinho, entretanto, perdeu cello. Mascomo o rompimento so ^

2° turno das elei?oes fosse hoje, o | | | iz i W I i S 5 direito de utilizar a totalidade dos poderia ser oficializado em npvas Pg
em quem voce votaria" (voto esti- | | | j || ||| jflBB tres programas que lhe restaram conven?oes partidarias, a alega- ^
mulado), a posigao dos dois can- ' ' ¦ ¦ z ||| que^somam 

^,5 
mmutos: o TRE Qao nao e aceita pela Justiga plei- 

^

Garotinho. No entanto, cada um Segundo a Coordenadoria da que o candidato tucano ocupou
perdeu um ponto em relagao | 

° 

'^'^d'd0 no'10r?r'° Gamtinho, um lo-

f do do Rio^estf mobnizado'rara jj^P 885 minutos 
a noite. Os seis'minutos suascontasedeseus filhos". VEm K

I 15 de novembro: 97% dos entre- II 
"H restantes serao provavelmcnte di- vez de apresentar propostas, o §§

:< vistados disseram que irao as ur- • jw vididos 
entre o programa de saba- PDT desobedeceu a lei usando wi,

l nas, 2% nao comparecerao e ape- ^ |®j LOTltiriTiarilO HO ^nniltlinPA ao 
a noite e uma rede especial seu horario eleitoral para caluniar M

| nas 1% nao soube responder 0 WM o% WJIUUIlldyilU 
I1U CSpilUUlCU ser aberta no domingo. Marcello Alencar, que respondeu M

| tucano tem o voto consolidado de 1 ^8? Espontaneamente, citaram o no- to pedetista, no entanto continua nSSflr 
° 

T1" 
'"IT'T f todas as acusa?6es", disse um ®

« 92% de seus eleitores e o pedetis- „ ^ IH 0% Wm me de Marcello Alencar, 49% dos elevado. N^ste recen e nesoZ 08 
advo8ados 

,fe ^or M
ta, de 89%. Os dois ainda podem o : o j- : o : o :-s eleitores e o de Garotinho, 36% dos ,,0/ H , ., . . . rotin^° quenam, alem da volta Anthony Garotinho tambern ^

[ disputar o voto de 35% dos que |:li:= i I ill entrevistados pelo institute Vox 41/« dosentrevistados naovota- do programa, a compensa?ao dos usou dois minutos de direito de fe
pretendem deixar a cedula em p i"ii° i o • o Populi. Outros 15% ainda estao in- ram de jeito nenhum no candidato quatro horanos suspensos desde resposta que ha via ganho na.ves-
branco mas admitem que ha uma o != ! ! 1 i S decisos sobre em qual deles ira vo- Garotinho e 28% disseram que de quarta-teira pelo juiz da propa- pera, nos quais apresentou gna- Wfo
grande chance de mudarem de i i i J i tar no dia 15 de novembro. forma alguma escolheriam o tuca- ganda_ eleitoral, Rudi Loewenk- gens do comicio do PDT reajiza- ^
ideia. ' • : ! 0 indice de rejei^ao do Candida- no Marcello Alencar. ron. Esta ultima retvindica^ao, do na ultima quinta-feira na (|ne- ^entretanto, nao foi atendida pelo landia. J

Tucanos do Sudeste firmam pacto p 

A 
"vit6ria 

parciai" 1
rara o candidato ao governo

0 candidato do PSDB ao go- 0 Cmnpromisso de Itatiaia foi T.. . ....  itatiaia w—Adrianscauas do Rio Anthony Garotinho W&
verno de Sao Paulo, Mario Co- selado no hoter Villa Forte, a cin- *.. mm (PDT), a concessao de liminar 8BB«8R|p.fl[^^^B
vas, defendeu "o fim da guerra co quildmetros da divisa paulista permitindo o retorno de seu pro-• fiscal entre os estados", durante c oito da mineira. Alem de estar v^^BHBBIHHRHiHBf ^ - grama 30 horirio eleitoral gratui- IP
encontro em Engenheiro Passos, no limite dos tres estados, o local to foi uma vitoria parcial. 

"Ao g

j 
Rio, M^celb Atear, e^Minas to^preS'^raupera^o'^o"r!o ma, conrederam 13 mmutos8de

assinaram o Compromisso de Ita- MaTa AtlLdca e o^SS^aos -W4B Alencar", disse, ainda sem saber 9k Jbk,' ^ M
no,a, que preve a cnagao de um compromissos assumidos na Con- M S Is IT K ^fll Bl que 0 adversar,° conseguira mais '1|
forum de governadores dos tres ferencia Rio-92 ~ 

'' .vvvj ^ JPHB oito minutos. 0 candidato, que ®

prescrva?aoambiental. ¦ Depois do discurso de Covas, gos, ficou insatisfeito tambem 8"Ha toda uma reforma tribu- Marcello fez uma corre^ao no do- V ( «|a| com a recusa do juiz em dar-lhe i mt S °

l^ria 

a^scr_ feita^ Os^ tres^est^dos ^ •/ 

™ais 

tempo nos ultimos tr^ pro^ ^ 

^8

| se referiu e a a redugao das ali- dos trds estados, estiveram pre- recui^o, fazendo com que seu 1.^
quotas de ICMS, usada pelos es- sentes os senadores Jose Richa No encontro com Azeredo e Marcello, Covascriticou "guerrafiscaT programa ficasse mais um dia fo- Garotinho: 

'criticalao

i tados para atrair industrias. 0 go- (PSDB-PR), Jose Serra, recem-e- ra do ar. "Os 
juizes que estao [

vernador de Sao Paulo, Luiz An- leito por Sao Paulo, e o presidente r _ frente da Comissao de Propagan- .... !
tonio Fleury, e o ex-governador do PSDB, Pimenta da Veiga. I HP 1)21 l2irifT11l^ da do TRE deveriam se afastar", apuradora ate a digita^o dos vo- ^
do Rio Leonel Brizola usaram es- U " 

disse. tos- A empresa trabalhara jijnto
j se tipo de incentivo fiscal, mas o ? Mantido em sigilo pela asses- A presen?a de Lula e Jaime Ler- Parana teria sofrido "pressoes mui- No grito — Segundo Garoti- com a Cap-Software, que ccjnti-
I re sultado foi o aumento das divi- soria, a pedido de Marcello Alen- ner no comicio de Garotinho na to fortes". 0 mineiro Eduardo Aze- nho, a maior prova de que os "uara responsive! pelo esqufyna 8M

das de seus estados. car, que temia levar um "bolo", noite de quinta-feira desagradou redo, no entanto, apressou-se em juizes estariam manipulando as de apuragao paralelo do PDT y|
0 tenia dos beneficios fiscais encontro com o jogador Romario Marcello Alencar, que nao hesitou informar que na mesma quinta-fei- decisoes, e que bastou ele "gritar. Em Araruama, Garotiiho" ^chegou a causar constrangimento — para um cafe da manha, antes de em dizer que a presenga do ex-pre- ra, Lula panfletara com ele e para num instantinho ganhar os questionou a vitoria de Marcello

entre os tres candidatos reuni- embarcar rumo a Itatiaia — foi sidenciavei petista no palanque do prefeito Patrus Ananias as 5h na dois direitos de resposta", que pe- |a capital, no primeiro turno: j
dos para anunciar uma alianga. confirmado, no fim. da tarde, pelo tucano Eduardo Azeredo, em Mi- p0rta (je fabricas. Ja Mario Covas, dira antenontem contra Marcello. estava na frente, mas foj so :

cn 10. uyj de que no pro- proprio craque da scle^ao. Em com- nas, atrapalharia: "Significaria 
que fez coroo a corno com Lula A preocupapao do candidato vai uma grega aparecer para iTjeus ,

grama de Marcello constem in- panhia do pai, seu Edevair, Romario uma radicalizaQao da campanha". outros netistas no ABC e enfrenta mais longe, ao ponto de afirmar votos comegarem a sumir." Sobre
centivos fiscais para tirar empre- assinou um manifesto intitulado"Eu Alem disso, assim que viu o sena- _ _0, j-j j nnx que o esquema de fraudes pode o eleitor de Itatiaia qucja ganiiou
sas de Sao Paulo. Essa guerra lis- ' ' 

dor paraense Jose Richa, Marcello n° - turno um candidato do PDT, sgir no segundo turno. o comprovante de voto do segun-1 Wt
| cal e o que hoje esta acontecendo, >oto em Marcello Alencar, em que cobrou: "0 meu senador, eu nao explicou que o apoio de Luh Esta desconfianpa fez com que do turno, o pedetista disse (que ^

) sem vantagens para ninguem e explka sua op?ao pek) tucano, pouco gostei foi do Jaime Lerner com o Garotinho decorria de "questoes Garotinho 
contratasse uma em- seus advogados estao examina|ido

com prejuizo para todos", disse mais de um mts depois de ter anun- Garotinho". Richa, sem jeito, ex- regionais que se sobrepoem as na- presa para acompanhar o proces- o caso para encaminha-lo a Justi- ^Covas. ciadopreferencia por Garotinho. plicou que o governador eleito do cionais". so de apuragao, desde a mesa pa. )

[ HA QUASE 2 IMK AOSPROFISSIONAISDESAUDE Marcello 
vislta presidente do TRE 

] 
I

Akl/NC CI C I A destacada atuagao parlamentar da deputada estadual LUCIA verno^R?^^ mesarios 
c locals de apuratfj, M

AN OS ELE 
' SOUTOe do deputadofederal SERGIO AROUCA em proldenovos verno 

do Rio. Marcello Alencar. mas nao perdeu a oportumdadeparadigmas, humanos e 6ticos, para a saCide; a agaodestemida dos esteve ontem rapidamente com de criticar seu adversario, acu- |?§3
J DCr>ll I dois para restabelecer a dignidade dos legislatives federal presidente do TRE. Youssif Sa- . . .. . 

' 
: afew

I rkUlU f\ estadual; a energia com que tem assumido as pollticas em prol da lim Saker. "Foi uma visita de oanqitismo politj-
recuperapSo do Rio, denunciando o desgovemo. as autoridades cortesia" afirmou Ele disse tcr co". 

"Esse mcnino nao esta prq-
INTERVENCAO epollticoscomprometidoscomacorrup^eocrim^ ido ao tribunal para confirmar parade para uma disputl , Mii i ihl\T LI lW'Wi e, particularmente, os desmandos de Jos6 Nader, tudo isso leva , , ^ . .• e5h

a nds. MEDICOS, que conhecemos e acompanhamos o trabalho mudanpas de escrutinadorcs, disse.~ ———————d0S dois, a recomendar seus nomes aos cidadaos do Rio. LUCIA
nlWHUll IJaAAa _ BBB MO I I PV SOUTO e SERGIO AROUCA j| foram eleitos em 3 de outubro.  ^ftmunil HwllV ¦ rrft m II™ I 19# Vamos confirmar a eleiqao deles agora, em 15 de novembro. j ymAndr6 Salomao Locativa, Ana Ramalho Ortigio, Crescdncio (r<*r/r ^im/A«J/

CC CI A 1IIFCTP A klTPf* Antunes, Cristina Boareto, CSndido Espinheira, Carlos Maurlcio CrOCC COttQCG/l!
jl i I MX Yltjjt AN I Co Maior, Carlos Morel. Constante Ramos, Edson Rodrigues PalxSo ——-r—1 ^

mt Fernando Ramos, Gilson Maurity dos Santos, Germano Gerdhalt, - ' 
8^8 A 

~W T 
A

Ml IITA^C kl KC\ TCDIA KA Jaqueline Menezes, Mdrio Hamilton. Maria Clhete Locativa. ^¦1, ^ ' 
. J^B Zl \/ /% I I

lYlUI I vO I CKIMIYI OscarBerro. Paulo Buss. Roberto Medronho.KatiaRatto.Rosamelia ¦<^5n:«8B IjLU ? / % l\\ /
• j/\rtrtir» r\ Cunha. Rodolfo Rocco, Sonia Chaves, Ziadi Francisco Coutinho. |8r^ J w -j a -w- -w- - -

AROUCA-2323 LUCIA SOUTO-23123 ? AJLL/L 1
Rua Arnaldo Quintela, 86 • CEP 22280.070 • Botafogo • Rio , j . r, , . - . . ,

Teis.: 541-7792/6988 Deputado Federal Deputada Estadual " Dep. Federal PL-2290

NÍVEL DE REJEIÇÃO GOVERNO DO RIO DE JANEIRO (*)

VOTO ESPONTÂNEO

• sábado, 12/11/94
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Ô meu governador, eu não gostei foi
do Jaime Lerner com o

Garotinho"

"Ao mesmo tempo em que eles me devolveram

o programa, concederam 13 minutos de

direito de resposta aMarcello Alencar"
Anthony Oarotlnho

(') Votação tslimulada

Tucanos do Sudeste

O candidato do PSDB ao go-
verno de São Paulo, Mário Co-
vas, defendeu "o fim ,da guerra¦ fiscal entre os estados", durante
encontro em Engenheiro Passos,

í município de Itatiaia, com os can-
j didatos tucanos ao governo do
| Rio, Marcello Alencar, e Minas
I, Gerais, Eduardo Azeredo. Os três

assinaram o Compromisso de ha-
Haia, que prevê a criação de um

| fórum de governadores dos três
estados para ações conjuntas de

, preservação ambiental."Há toda uma reforma tribu-
tária a ser feita. Os três estados
têm obrigação de se articular para
impedir esta guerra fiscal, qüe não
interessa a ninguém e não tem
mais sentido, sobretudo entre es-
tados irmãos", pregou Covas,
num discurso que durou cerca de

I 15 minutos.
I A "guerra fiscal" a que Covas
í se referiu é a a redução das ali-

quotas de ICMS, usada pelos es-
, tados para atrair indústrias. O go-

vernador de São Paulo, Luiz An-
tônio Fleury, e o ex-govérnàdor
do Rio Leonel Brizola usaram es-

, se tipo de incentivo fiscal, mas o
re sultado foi o aumento das divi-
das de seus estados.

O tema dos benefícios fiscais
chegou a causar constrangimento
entre os três candidatos — reuni-
dos para anunciar uma aliança."Tenho dúvidas de que no pro-
grama de Marcello constem in-
centivos fiscais para tirar empre-
sas de São Paulo. Essa guerra lis-
cal é o que hoje está acontecendo,

) sem vantagens para ninguém e
com prejuízo para todos", disse
Covas.

Itatiaia, RJ — Adriana CaldasO Compromisso de Itatiaia foi
selado no hotel Villa Forte, a cin-
co quilômetros da divisa paulista
e oito da mineira. Além de estar
no limite dos três estados, o local
foi escolhido por causa do Parque
Nacional de Itatiaia. O documen-
to prevê a recuperação do Rio
Paraíba do Sul, a preservação da
Mata Atlântica e o respeito aos
compromissos assumidos na Con-
ferência Rio-92.

Depois do discurso de Covas,
Marcello fez uma correção no do-
cumento — que mencionava Eco-
92, ao invés de Rio-92. Na época
da conferência, os meios de co-
municação de São Paulo chama-
vam o encontro de Eco-92. "A
ONU consagrou a conferência
como Rio-92", disse Marcello,
para uma platéia visivelmente
constrangida. Além de prefeitos
dos três estados, estiveram pre-
sentes os senadores José Richa
(PSDB-PR), José Serra, recém-e-
leito por São Paulo, e o presidente
do PSDB, Pimenta da Veiga.

Q Mantido em sigilo pela asse»-
soria, a pedido de Marcello Alen-
car, que temia levar um "bolo",, o
encontro com o jogador Romário
— para um café da manhã, antes de
embarcar rumo a Itatiaia — foi
confirmado, no fim. da tarde, pelo
próprio craque da seleção. Em com-
panhia do pai, seu Edevair, Romário

. assinou um manifesto, intitulado "Eu

voto em Marcello Alencar", em que
explica sua opção pelo tucano, pouco
mais de um mês depois de ter anun-

No encontro com Azeredo e Marcello, Covascriticou "guerrafiscal

HA QUASE 2

ANOS ELE

PEDIU A

INTERVENÇÃO

AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
A destacada atuação parlamentar da deputada estadual LÚCIA

SOUTO e do deputado federal SÉRGIO AROUCA em prol de novos
paradigmas, humanos e éticos, para a saúde; a ação destemida dos
dois para restabelecer a dignidade dos legislativos federal e
estadual; a energia com que têm assumido as políticas em prol da
recuperação do Rio, denunciando o desgoverno, as autoridades
e políticos comprometidos com a corrupção e o crime organizado
e, particularmente, os desmandos de José Nader, tudo isso leva
a nós, MÉDICOS, que conhecemos e acompanhamos o trabalho
dos dois, a recomendar seus nomes aos cidadãos do Rio. LÚCIA
SOUTO e SÉRGIO AROUCA jã foram eleitos em 3 de outubro.
Vamos confirmar a eleição deles agora, em 15 de novembro.

André Salomão Locativa, Ana Ramalho Ortigão, Crescêncio
Antunes, Cristina Boareto, Cândido Espinheira, Carlos Maurício
Maior, Carlos Morei, Constante Ramos, Edson Rodrigues Paixão
Fernando Ramos, Gilson Maurity dos Santos, Germano Gerdhalt,
Jaqueline Menezes. Mário Hamilton, Maria Clinete Locativa,
OscarBerro, Paulo Buss, RobertoMedronho, Katia Ratto, Rosamélia
Cunha, Rodolfo Rocco, Sônia Chaves, Ziadi Francisco Coutinho.

AROUCA - 2323 LÚCIA SOUTO - 23123
Deputado Federal Deputada Estadual

TUóôc 1/ogc ftode confrcvit
SE ELA VIESSE ANTES,

MUITOS NÃO TERIAM

MORRIDO.
Rua Arnaldo Quintela, 86 • CEP 22280.070 « Botafogo • Rio

Tels.: 541-7792/6988

ALVARO

VALLE

Dep. Federal PL-2290

&
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Exercito mobiflza 16.500 
|>ara 

as elei^oes I

¦ Tropas fleam de prontidao desde a tarde de 2a feira ate o fim da apuragao. DPF tera minidelegacias no Riocentro e na Baixada 1

b O Exercito de prontidao a partir da tarde de tambem sera mobilizado para dar vez, anunciou a criasao de duas —— $
^-^vai mobilizar segundai-feira, vespera das elei- apoio a seguran9a, atendendo as minidelegacias da Policia Federal, Bkj «|a harm" (f
HJ.6.500 solda-C^!/^ Qoes. Nas areas onde ocorreram zonaseleitoraisdosmuniniciosdo que funcionarao durante^ apura- Ul*l rODO COm pes m D«rro |

mais fraudes, como a Zona Oeste Sul numinense. Os demais perten- 
no ® "w 

Jc" ? 0 presidente do Tribunal Su- so tomar essa decisao historica",

V J&SnasSta^STdef 1 a Baixada Fluminense, no en- cema 1 Divisaodo Exercito, se- 
d,a'rem 

§>perior Eleitoral (TSE), ministro afirmou.Pertencedissequeoveto I
tanto, forsas especiais do Exercito diada na Vila Miltor. Qrdozo ^ Ineiro. u esquemd 101 ucwiiwuu ,.l , ... .. * r tados de mais 100 agentes da Poll- tem a aDrovacao ureente, pe o falta para a total informatiza?ao - p

com ^ participa?So da equipe do flcar de prontidao nos expton que »tropas Scano nas cja Federal, que dupUcarao o con- I *SMilE»|i qfi, do pricsso eleitoral." Se parar- I
general Roberto Jugurtha Cama- quarteis a partir de amanha. juntas apuradoras ate o termino tingente do Rio. Salomao expli- permita a adooao do voto eletro- mos na implanta?ao da rede, tere- |
ra Senna, coordenador da opera- Segundo o coronel Ivan Car- dos trabalhos, para impedir frau- cou que o pedido de refor$o nico nas eleigoes municipals de mos construido um robo moder- a
9§o de combate ao crime no Rio dozo, porta-voz do Centro de de na apuraoao. Policia Federal foi motivado pelas 1996. 

"I um grito de consciericia nissimo com pes de barro", |

{le Janeiro. Segundo o Comando Coordena?ao de Combate ao Cri- 0 corregedor regional eleito- ameagas que quatro juizes vem etica. Chegou a hora do Congres- comparou.
Militar do Leste, as .tropas ficarao me, um batalhao de Sao Paulo ral, Paulo Cesar Salomao, por sua sofrendo. (p

fib &
•«8'- ' . . , ,¦ , ¦ v————————— '1

I A^ao mihtar suspensa Defensores 
publicos participani MUttiO FOllGS por Sergio Cabral Filho: 

|0 As operacoes militares de com- crime inafian?avel. Pertence nao . n , , , , ,, Conheci Mdrcio Fortes como empresdrio moderno, v
<bate ao narcotrafico no Rio deve- acredita na possibilidade de frau- A Procuradoria Geral da De- nao trabalhar, alegando proble- dirigindo uma das maiores construtoras do Pats. Depots, *

-if^tao ficar suspensas ate o final da des e afirmou que a Justi^a Eleito- fensona Publica negou que os mas particulares. Em compensa- acompanhei seu trabalbo na presidencia do Banerj, do ?
6aotarde do dia 17. A observa?ao ral esta fazendo tudo para garan- defensores do Rio ae Janeiro te- q5o outros 20, que nao consta- BNDES e na Secretaria de Obras onde testemunhei sua |
efivqjo presidente do Tribunal Supe- tir a lisura do pleito. 

"As condi- nham se recusado aprestar aju- Vam da lista de 260 nomes envia- capacidade de trabalbo e sua dedicaqao a causapublica." j|
«or Eleitoral (TSE), Sepulveda 9oes psicologicas dessa elei?ao da ao TRE, pediram para ser 'A - 4% t f fit I¦"tMkXS** 

£MmSa0mUil 
¦ S SSores pediram PL inelddos. Sergio Cabral FllhO por Marcio Fortes: C

'u("toral. Segundo Pertence, a lei faz Para o ministro, as medidas de VKfmentar de S6rgfo Cabral Fllbo bonrou |

fo5®t'!?ileSa 
'!"al,U!,r.OPeraSi0^ seguran^a adotadas pelo tribunal, Mais Votado Mafe VOtOS 100ftferande porte cinco dias antes e 48 incluindo a compra e aluguel de proiegenao os taosos, seja na sua agau muruiizaaora aevoi ,

*°! lioras depois da elei?ao. "Nesses novos equipamentos e a present 0 candidato pelo PP a Cama- O vereador Ivanir de Mello: vendo a chave do Tempra ojicial. Por isso estou orgulhoso |
i^'tiias hi apenas um objetivo fun- de 50 mil homens, vao garantir ra dos Deputados Francisco Sil- (PSDB), candidato a deputado . de te-locomo companheirodechdpanoPSDB." |

, suPdamental: que o eleitor, seja ele normalidade.no dia 15 dfe novem- . vntflHn naepIoiVap®Hp estadual, acusado de fraude elei- |
^'^^uem for, tenha garantia de vo- bro. "Houve uma colaboragao va, o mais votado nas eleipoes de toral 

|^| candidato Jorge Esch ;j
m3to", explicou Pertence. permanente do TSE em condi<;oes 3 de outubro, nao responde (PSDB), na recontagem teve mSmma p / r ¦ I
00 presidente do TSE se referia extraordinarias", comentou. Ape- nenhuma a?ao penal ajuizada na dois votos a mais em relapao /NhIv/O DEPUTADO %^GlQIO DEPUTADO
Qbnao Artigo 236 do Codigo Eleito- sar disso, Pertencecobrou partici- .. . contagem oficial anterior, que FEDERAL ESIh** ESTADUAL £
1Bitlral, que s6 permite prisoes de pes- pagao dos partidos politicos na 1 Zona eleitoral, conforme cer- nao estavam relacionados nos t0ttGSH°^55^^C3uj^lhnn0^°^2T7 |
us^ioas em flagrante delito ou em fiscalizagao, durante o processo tidaoexpedidaporaquelejuizo. mapas;
mu virtude de sentenca judicial por de votacaoeapuragao. 11 ¦ ¦ 8

mad . ' %

Bmi¦ 

Ji'~~ 
• —i Cenfra a fraude e a corrupcao. I 1

H DEPUTADO VUpESTAOUAL 1

AilllilO PijWiHido^Hil 

I^BgECflSIgO 
W 

Bg-li'ifMff--H 

'W

miiliMMlliililiUls ' Vole par qsen briga pelo 

^

Vamndao E 4 Quartos. Mais espa^o 

j

Para 

queh Procura E^tilo e Coworto.

|| „„„ n<t o oon A realiza?ao do seu sonho de forma inteligente.
_ SINALSBBBBaBBBaBaaaaBaaBR$ 8i290) _

I , 36 MENSAIS:...........R$ 950,

\ PREpO TOTAL..R$ 118bS40, mnmiiuiMiinniwiiTTin ™ 
Vvaimtfc 'mmmmmm m ^5gKSS3a^S INCOIWOIUpAO,

AP|| intermediArias wmICARVALHO ig"

m m M parcela de contrato tj HOSKEN S.A. encol

W 61TI PARCELA DAS CHAVES 1 
ENGBNHAR.A e constructs Kigi 442-2424/494-2233/511-3355

FINANCIAMENTODIRETO iNTELreENTE
EM ATE 10 ANOS.

Siga as placas da Barra e venha para RIO 2. Visite o apartamento decorado. j
A

Marcello Governador

sábado, 12/11/94 • 5política e governoJtSJORNAL DO BRASIL

"Um rèbô com pés de barro"

? 0 presidente do Tribunal Su- so tomar essa decisão histórica",
perior Eleitoral (TSE), ministro afirmou. Pertence disse que o voto
Sepúlveda Pertence, defendeu on- eletrônico é o único ponto que
tem a aprovação urgente; pelo falta para a total informatização
Congresso Nacional, de lei que do processo eleitoral. " Se parar-
permita a adoção do voto eletrô- mos na implantação da rede, tere-
nico nas eleições municipais de mos construído um robô moder-
1996. "Ê um grito de consciência nissimo com pés de barro",
ética. Chegou a hora do Congres- comparou.

Mânio Fortes por Sérgio Cabral Filho:
"Conheci Márcio Fortes como empresário moderno,

dirigindo uma das maiores construtoras do País. Depois,
acompanhei seu trabalho na presidência do Banerj, do
BNDES e na Secretaria de Obras onde testemunhei sua
capacidade de trabalho e sua dedicação à causa pública.

)* Ação milit

0 5'-' As operações militares de com-
otI ^ate ao narcotráfico no Rio deve-
-'ifcljão ficar suspensas até o final da
òsofarde do dia 17. A observação é
«Bvqio presidente do Tribunal Supe-
'f^prior Eleitoral (TSE), SepúlVeda
-blí^ertence. Ele afirmou que a sus-

.pensão obedece à legislação elei-
-u mtoral. Segundo Pertence, a lei faz
Bl8,)réstrições a qualquer operação de
üoftferande porte cinco dias antes e 48
*°! 'horas depois da eleição. "Nesses
ifiartíias há apenas um objetivo fun-,JUPdamental: 

que o eleitor, seja ele"indiquem 
for, tenha garantia de vo-

to", explicou Pertence;
0 O presidente do TSE se referia
Q^nào Artigo 236 do Código Eleito-
1R'llral, que só permite prisões de pes-U3')%oas èm flagrante delito ou em
mu virtude de sentença judicial por

r suspensa

crime inafiançável. Pertence não
acredita na possibilidade de frau-
des e afirmou que a Justiça Eleito-
ral está fazendo tudo para garan-
tir a lisura do pleito. 

"As condi-
ções psicológicas dessa eleição
também são muito diferentes",
disse.

Para o ministro, as medidas de
segurança adotadas pelo tribunal,
incluindo a compra e aluguel de
novos equipamentos e a presença
de 50 mil homens, vão garantir a
normalidade no dia 15 dè novem-
bro. "Houve uma colaboração
permanente do TSE em condições
extraordinárias", comentou. Ape-
sar disso, Pertence cobrou partici-
pação dos partidos políticos na
fiscalização, durante o processo
de votação e apuração.

Mais votado

O candidato pelo PP à Câma-
ra dos Deputados Francisco Sil-
va, ò niais votado nas eleições de
3 de outubro, não responde a
nenhuma ação penal ajuizada na
Ia Zona eleitoral, conforme cer-
tidão expedida por aquele juízo.

Mais votos

O vereador Ivanir de Mello
(PSDB), candidato a deputado
estadual, acusado de fraude elei-
toral pelo candidato Jorge Esch
(PSDB), na recontagem teve
dois votos a mais em relação à
contagem oficial anterior, que
não estavam relacionados nos
mapas;

Marc o deputado
Fn„ioe FEDERAL
rOlTBS N°4550

DEPUTADO
ESTADUAL
N°45277ral Filho

Doputado Fodoral

GENERAL
NEWTON CRUZ

mmm 2 é lugar para quem precisa de
WM^m mais espaço para viver. Num local

totalmente planejado, apartamentos

que privilegiam a liberdade de
morar bem.. Varandão e 4 quartos
para quem procura qualidade de
vida e conforto.
Para você e sua família, áreas de
"azer 00111 mu'to verde e jardins de
Burle Marx. Clubes, piscinas,

escolas, ciclovias e playgrounds - tudo muito se-

guro. E mais, transporte próprio e as conveniências
de lojas, farmácias e minimercados.
Aqui, você tem a proximidade de cinemas, teatros,
restaurantes, bares e acesso a todos os shoppings da
região. E a praia da Barra fica a apenas 4 minutos.
Em RIO 2, você vai ser protegido por um sistema de
segurança de alta tecnologia, 24 horas por dia, e
conectado diretamente ao seu apartamento.
Venha para RIO 2. Aqui, é o lugar ideal para você
morar no que é seu com todo espaço, estilo
e segurança.

TERRENOS EXCLUSIVOS COM MAIS DE 7.000 m1,
COM VISTA ETERNA PARA A LAGOA E 0 MAR.

A realização do seu sonho de forma inteligente
SINAL:..... R$ 8.290,

36 MENSAIS:. ...R$ 950,

PREÇO TOTAL:.R$ 118.540,

AVIBfl INTERMEDIÁRIAS

ià Ba M PARCELA DE CONTRATO

WnlTI PARCELA DAS CHAVES

FINANCIAMENTO DIRETO

EM ATÉ 10 ANOS.

incorporação,
construção

«dfflÍRM- «VINDA»
encol
442*2424 / 494*2233 / 511*3355

A CIDADE
INTELIGENTE

Siga as placas da Barra e venha para RIO 2. Visite o apartamento decorado,

CARVALHO
HOSKEN S.A.
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
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E GOVERNO JORNALDOBRASIL

1 I IWFQRMEJB I Britt° 
® ° "rterfoC11*®1, 1

asELEigdES ^me!S!esQ 
de Cardoso no PMDB J

TEODOMIRO BRAGA 
' A 

I IMPfl ilBftilH  .... §
fipj HlllWrU ¦frSiyfpp ilimar franco 

p 
no mimsterio, ou ao lado de Fer- m

|| /^vgrupo Tortura Nunca Mais enyiou carta ao presidente tre 0 Pres^ente e'e'1^ Fernando gweraador do Rio Grande do fl
!«& Itamar Franco e ao ministro da Justi?a, Alexandre Du- B Ml J T.llll i 

"Lm'Jb 
B Henrique Cardoso eo PMDB nao -to f.

m peyrat, manifestando preocupa?ao com a opera?ao militar obedece com rigor aos mecanis- fPu' 1rnntn a rriminalidade no Rio I mos institucionais. 0 presidente "do Luis Henrique (SC), perdeu W
m contra acriminalidade no Rio. ... C2£\ I If%Miu\/i\l I do PSDB, Pimenta da Veiga tem espa?o neste processo em decor- ffi
# Rcafiraiandoquee:favoravelaia5oes para por m fa jgT\r . negociado com o presidemi do rencia das ,ueixas doS g,«poS |
Jg 

violencia no Rio,o Tortura Nunca Mais teme que os trafican- " ' 
§^m§ PMDB, Luiz Henrique, para gaucho e sarneista de que ele nao |

•$*" tes presos na operaQao sejam torturados pelos militares. frflf^) :'' cumprir uma formalidade politi- teria atuado com todo rigor para g?
H A iniciativa do grupo foi motivada pela revela?ao de que ca.Osentendimentossobre minis- impedir a candidature Orestes %

,• os presos na a?ao serao encaminhados a Policia do Exercito, S terios e a participa^ao do PMDB Quercia, A forga do grupo gaucho
na Rua Barao de Mesquita, palco de torturas durante I lllf , no governo sao conversas condu- dentro do partido e identificada ||i
ditaduramilitar- \ zidascomodeputadoeex-minis- pelo crescimentO das candidatu-

2j 0 grupo lembra que, em outubrode 1993, seis detentos do F l/> tro da P™idencia Antonio Brit- ras de Pedro Simon para a presi- |

i|| 

presidio Ary Franco foram levados a Rua Barao de Mesquita ESTADUAI. 
^PIP Um e durante 10 dias foram torturados esubmetidos a tratamen- ~ _ —~ taBBS It r! •" , , . , . . 3 . . odacir Klein nan a lirfpnnn fl

I tos degradantes e crueis. 13.218 g| § j 
I SXtaS 1

bsperamos que tais fatos nao voltem a ocorrer e que os quem pensou ate em abrir mao de ha ainda ninguem levantando i'.*x
dircitos humanos sejam respeitados — diz Cecilia Coimbra, ^FrH^PEnWHBnHHHHPHHH disputar a Presidencia da Repu- tese de que 

"e 
gaucho demais", ||

presidente do Tortura Nunca Mais. B I H|TT| H sITTTTmI [®l7JT||T^ blica, caso ele se dispusesse a fi- como em ocasioes anteriores. m
,iar'se 30 PSDB Durante a cam- Luis Henrique, vem perdendo ||

H _ j - "Mai* de 41 mil ton's do votot - indignados, 6ticos, esperancosos - panha, ambos mantiveram conta- terreno desde que o governador W
Paulada ae Lula encerramento da campanha do deramoo nouo Mikonuma cadeira na Cdmara do* Depi^ados. tos constantes por telefone e Car- paulista Luis Antonio Fleury Fi- yf;
Em campanha para Olivio senador Almir Gabriel, favori- Os fraudodoras nfio daixaram o reaultado volar. doso fez questao de deixar clara a lho come?ou a articular-se para

Dutra no Sul, Lula meteu sua |° 
30 g°verno paraense. Nfio faz mat. Dia 15; iremos alim, na luta por . .--u^r 1 empatia entre ambos, ao receber presidir o partido. 0 catarinense I?

colher na briga de Ciro com a Guerra de palanque uma sociedade moi« joita e democrttica". Britto durante tres horas, em sua tem se esforpado para se colocar p
equipe economica. .... *« • • T* j ihtwiamt .v casa, antes da viagem aos paises como um dos interlocutores, mas

I — Ciro faz pouco e fala BV11 .TliM IK^I |i!K do Mercosul. Uma deferfencia que sofre um veto branco dos gau- Midemais - atirou o petista. Wlilil Wll A E1ITU1H nao teve nem mesmo com os can- chos. K

Tudoempaz ZtSST 
*"** **• DEPUTADO 

i 
-'WML. didatoSdoPSDBao«gundotar. Fleu^, quegoza de simpatias |

I 0 senador deito Jose Sena Na mesma hora, no comi- FEDERAlL itg& 
' no das eleieoes estaduajs. A afim- entre os gauchos e pode acabar S

M neaamteXSuSS cio de Valmir Campelo, esta- TMT " 
H 

dadee percebida ate mesmo pelos sendo conduztdo a presidencia do fe
taTministroaroamS Fabio Junior Amado Ba- 13IO MsBI M PMDB, esta em baixa junto aos 1
restaurante de Brasilia. tlsta e Dommgumhos. |9l9OTI99R!B9PiilPII9IIBilMMIIBMMnBHBiH tera um 'uSar cert0 tucanos. jg*

I to, teria^umprimratado^Se'o ^de Itamar VOZ. 
FALA. INIBICAO S

H vir em aualauer outro luear o O deputado Paulo Rocha *«oumint/(?aoto»miilo• comuiTArtcuMoi ti'JkUUfuiI'/uTiWiI»«]r:l<ttj^lttM ffi-i

| 
cumprimentarei—diz Semt! ^ 

®
Muro de fraude pediu audiencia ao presidente _ 

 
V2/ ^ jgj.:., ^

0 Ministerio do Exercito Itamar Franco. 'Hlj ftPg B P BET RAIIftll I MM M
H *; concluiu sindicancia sobre a Quer convencer o presi- mwm^m m WmMm WMkN I Wi

constru?ao de uma penitencia- dente a estabelecer o salario ¦¦ JUiVUBiJl 'fe
;¦ ria no Para, onde so foi feito minimo de USS 100 antes de B %W||WCDU CHEFES

I i um muro, por US$4 milhdes. deixar oPlanalto. —  Wa
I 0 relatorio aponta fraudes — E a chance que o Ita- CRIME flPC&AMITAftft ^\\ > WM
fi nas licita?oes, superfaturamento mar tem para sair consagrado W B% wMfll B AHI# ^ — U J -

I nascomprasedesviodeverbas. —dizRocha. HVPi'A ^ m |j» B% K\'')IRilkif#1

1 LpertodeCovas Vitimas do oelular ATRAS PAS GRADES 
iHRH fl

j Mario Covas quebrou o Os funcionarios do Banco NoS ultimOS 12 anos. Moreira foi O f - l»IMiiM4IBf«BKWBBl p
protocolo, ontem, no hotel Vi- Central sao as pnmeiras viti- , . , - a • ^ ^

I fa Forte,em Itatiaia,noencon- mas do novo sistema de co- OniCO govemodor que entrentOU O /5 .>* 'y&S • Vk W
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CONFIRME UMA VITÓRIA HONESTA
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O Rio nao abre mao da Ética, da Ordem e da Competência

%«'• sábado, 12/11/94
POLÍTICA E GOVERNO JORNAL DO BRASIL

Vanios juntos,^

passar m
AS ELEIÇÕES £

DEP. FEDERAL
Britlo é o interlocutor

de Cardoso no PMDB
TEODOMIRO BRAGA

grupo Tortura Nunca Mais enviou carta ao presidente
Itamar Franco e ao ministro da Justiça, Alexandre Du-

peyrat, manifestando preocupação com a operação militar
contra a criminalidade no Rio.

Reafirmando que é favorável a ações para pôr um fim à
violência no Rio, o Tortura Nunca Mais teme que os trafican-
tes presos na operação sejam torturados pelos militares.

A iniciativa do grupo foi motivada pela revelação de que
os presos na ação serão encaminhados ã Policia do Exército,
na Rua Barão de Mesquita, palco de torturas durante a
ditadura militar:

O grupo lembra que, em outubro de 1993, seis detentos do
presídio Ary Franco foram levados à Rua Barão de Mesquita
e durante 10 dias foram torturados e submetidos a tratàmen-
tos degradantes e cruéis.

— Esperamos que tais fatos não voltem a ocorrer e que os
direitos humanos sejam respeitados — diz Cecília Coimbra,
presidente do Tortura Nunca Mais.

¦ IB

"Mais de 41 mil ton°s de votoc - indignados, éticos, esperançosos
deram ao nosso Milton uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Os fraudadores não deixaram o resultado valer.
Não faz mal. Dia 15,' iremos além, na luta por 1

uma sociedade mais justa e democrática". :,4 :

Paulada de Lula
Em campanha para Olívio

Dutra no Sul, Lula meteu sua
colher na briga de Ciro com a
equipe econômica.

Ciro faz pouco e fala
demais — atirou o petista.

Tudo em paz
O senador eleito José Serra

nega que tenha feito uma desfei-
ta ao ministro Ciro Gomes num
restaurante de Brasília.

Não õ vi. Se tivesse vis-
to, teria cumprimentado. Se o
vir em qualquer outro lugar, o
cumprimentarei — diz Serra.

Muro de fraude
O Ministério do Exército

i: concluiu sindicância sobre a
^construção de uma penitenciá-
} ria no Pará, onde só foi feito
í um muro, por US$ 4 milhões.
J O relatório aponta fraudes
;i nas licitações, superfaturamento
| nas compras e desvio de verbas.•«
i' Aperto de Covas

Mário Covas quebrou o
protocolo, ontem, no hotel Vi-
Ia Forte, em Itatiaia, no encon-
tro com Marcello Alencar e
Eduardo Azeredo.

Ao tentar ingressar no sa-
lão, Covas foi barrado: os tuca-
nos teriam que entrar juntos.Mas eu quero fazer xixi

suplicou Covas.
Enfim liberado, o tucano

paulista respirou aliviado.

Na boca do xadrez
O TRE gaúcho enviou on-

tem ao Ministério Público o
primeiro inquérito contra pes-
soas flagradas em 3 de outubro
fazendo boca-de-urna.

Se condenadas, pegarão
quatro anos de cadeia.

Fiscais da Câmara
Cinco deputados federais,

liderados por Sigmaringa Sei-
xas (PSDB-DF), chegam terça-
feira ao Rio.

Vêm, com delegação da
presidência da Câmara, fiscali-
zar a apuração dos votos na

. eleição fluminense.

Ajuda sem cargo
Tratados com igualdade

pela Associação Comercial, os
dois candidatos ao governo do
Rio anunciaram intenção de
trabalhar em parceria com a
entidade.

O presidente da associação,
Humberto Motta, porém, não
foi sondado por nenhum candi-
dato sobre cargos no governo.
O vôo de Tasso

Depois de percorrer o Rio
Grande do Sul, apoiando An-
tônio Britto, o tucano Tasso
Jereissati pousa hoje em Mara-
bá, no Sul do Pará.

Participa do comício de

encerramento da campanha do
senador Almir Gabriel, favori-
to ao governo paraense.
Guerra de palanque

Lula e Aloizio Mercadante
sobem no palanque do comício
de Cristóvam Buarque, hoje,
em Brasília.

Na mesma hora, no comi-
cio de Valmir Campeio, esta-
rão Fábio Júnior, Amado Ba-
tista e Dominguinhos.

Mínimo de Itamar
O deputado Paulo Rocha

(PT-PA), presidente da Comis-
são de Trabalho da Câmara,
pediu audiência ao presidente
Itamar Franco.

Quer convencer o presi-
dente a estabelecer o salário
mínimo de USS 100 antes de
deixar oJPlanalto.

— É a chance que o Ita-
mar tem para sair consagrado
— diz Rocha.

Vítimas do celular
Os funcionários do Banco

Central são as primeiras víti-
mas do novo sistema de co-
brança de tarifas de celulares.

Como agora a cobrança
da tarifa é feita na conta de
auem faz a ligação, os ramais
do BC não completam mais
ligações para números inicia-
dos em 981 ou 982.

Gol a favor
O policiamento comunitá-

rio de Copacabana, criado sob
inspiração do Movimento Viva
Rio, conseguiu sua primeira
grande vitória.

Prendeu um traficante de
drogas em frente à Escola In-
fante Dom Henrique.

O traficante, que vendia
drogas a menores, já está atrás
das grades.
Violência tripla

Pela terceira vez em menos
de um ano a violência passou
perto do presidente da OAB do
Rio, Sérgio Zveiter.

Ontem seu motorista foi
rendido na Baixada Fluminen-
se e escapou de um tiro dado
pelos assaltantes, que levaram
o carro, abandonado depois
numa favela.

Bis literário
Animado com o sucesso

da Feira de Frankfurt, o Ita-
marati prepara outra feira lite-
rária sobre o Brasil, desta vez
na Colômbia.

0 governo e a iniciativa
privada investirão USS 500 mil
no evento.

Antes tarde...
Oito delegados incluídos

na lista do bieno pediram de-
missão ontem.

Já vão tarde.

Nos últimos 12 anos, Moreira foi o
único governador que enfrentou o
crime organizado com decisão e
Coragem. Em seu governo fez
Bangu I, presídio de segurança
máxima. Hoje, Bangu I é portão de
fuga para os criminosos e imagem
da decadência.

Quem quer, faz. Moreira fez.
Dia 15, vote Moreira.
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Vamos Renovar
Para Deputado Estadual

André Luiz
de Mendonça
N° 15.181

Advogado e Professor

PARA deputado
FEDERAL

Meio Ambiente Economia
Criou a Lei de incentivos fiscais
para o desenvolvimento econô-
mico; a Lei que cria condições
para buscado pleno emprego e
as Leis de incentivos e proteção
à micro-empresa.

Maior autor de medidas de pro-
teção ao Me» Ambiente no Es-
tido do RJ. Sio 19 Leis e Deere-
tos ecológicos que protegem a
vida, a flora e a fauna.
Segurança
Autor de4 Ldse Decretos, sobre
Segurança, inclusive a Lei que dá
proteção aos carros e regula os
estacionamentos nos Shoppings
e Supermercados.

Como Secretário de Fazenda
encontrou a Prefeitura falida. Ao
sair, 13 meses depois, deixou
USS 270 milhões em caixa além
de salários e pagamentos em dia.

Eduardo Chuay
Dep.Estadual -12.112 Consultor jurídico da Bolsa

de Valores do Rio de Janeiro
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Segurança

INTELIGENTE

Iluminação própria,

guaritas na porta de

entrada. Acesso de morado-

res e visitantes controlado

por vigilantes, 24 horas.

Alta tecnologia em

segurança condominial. Ca-

da apartamento de RIO 2

estará conectado a uma

central única que poderá

ser acionada em segundos.

Segurança absoluta para

você e sua família.

Comércio e lazer

INTELIGENTES

Playgrounds, piscinas,

saunas, ciclovias. E muito

verde para seus filhos brin-

carem com toda liberdade e

segurança. Transporte

próprio, escolas, farmácias,

minimercados e lojas de

conveniência. Tudo isso é

RIO 2. Uma cidade inteli-

gente onde o melhor

dò lazer e do comércio estão

lado a lado.

Condições

INTELIGENTES

Menor preço à vista e

financiamento direto pelo

incorporador, em 120

meses, sem comprovação de

renda. RIO 2. O lugar ideal

para você que não agüenta

mais pagar aluguel e quer

morar no que é seu. Venha

viver em RIO 2.

Localização

6 INTELIGENTE

Entre o mar e a montanha,

de frente para a lagoa da

Barra. A praia da Barra a

quatro minutos de você.

Acesso rápido e fácil a

todos os shoppings da

região. O melhor do

comércio e do lazer da

Barra ao seu lado.

AV. EMB. ABELARPO BUENO - VIA 5

INTERMEDIÁRIAS

FINANCIAMENTODIRETO

EM ATÉ 10 ANOS.

EMPREENDIMENTO E REALIZAÇÃO

?5] CARVALHO

fc HOSKEN S.A

INCORPORAÇÃO,
fiÈm—m CONSTRUÇÃO

mtmSÊÊarnm e vendas

encol
442-2424/494*2233/511*3355ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

SIGA AS PLACAS DA BARRA E VENHA PARA RIO 2. VISITE UM APARTAMENTO DECORADO

I
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Dos catarinenses que votaram em Angela Amin perdeu 7% dos votos |||

Nelson Wedekin, 77% optcxam agora C J^*\\ .j^rnyvwtf* que obteve no primeiro tumo para seu |||j

por Paulo Afonso Vieira adversario do PMDB fj||

Paulo Afonso nltrapabsa Angela Vrnfi em SC' I

MSESSSSBBMKtfM Oliyio faz comlcio sem Passarinho ja admite 1

a present 
de Brizola sua derrota no dia 15 |

\ 
" ''"' l josfeMITCHELL 'W# UIWl' "demoitatW^ da Utti» cristinaserra sas de opiniao, que indicam 55% jijjj

Hj |fefe • 
'0M 

 
PORTO ALEQftH *- Sem a pre- dwtedo^ 

jftlVor.doFr. belem 
- O senador Jarbas i

U Mil 5%  sen?a de Leonel Brizola, d catldi' J4 o PMDB ficou com suas Passarinho, candidate a governa- Da;a ffissas Desauisas sao no P
m?Wmt I 1% iiSlf 'l 1 date do PT ao governo do Rio per8^alld^esr^onals,comoos dor do Para pelo PPR, admitiu eo "i M
r 

-"tt •"•J •o « • '"IT*'o 
: 
""¥=i Grande 

do Sul, OUvio Dutra, fez senadores Pedro Simon .• Jo* Fo- ontem a possibilidade de ser der- ™niJ° Sadf JIrto houver 2) ft
fl 1,1 i I S i c i = : ontem o comicio de encerramento ga?a. Em compensft^o, de ma- rotado na elei?ao do dia 15. Pela f H » di 

' 
n Ln.lfj0'r id m'?< : a> j 2 i i «'§ " 

de sua campanbai no Largo do nhft, Britto encontroU'W rapida* manha, numa entrevista ao tele- ':. ' so m
i I ° • | 1 §« || Epatur. Ollvio contou, porfcm, mente com 0 mlnlstro dft Fazeti- jornal Bom dia; Pari, da TV Libe- Passannho admitiu que, para

5 i § : ! | 8 com a present de Luiz InAclo da, dro Gomes. Numa etotrevista , ral, Passsarinho, demonstrando ele, foi uma decepcao nao ter ven-, m
... i < S. i • : §M\ Lula da Silva, que considerou posterior, Ciro disse ''sentir orgu- abatihiento, disse: "Se nao vier ado a elei$ao no.primeiro turno. Jfi |g|

li|l: I& "natural" a ausencia do ex«g0Ver* Iho por pertencer a mesma gera- ser eleite, eu tenho a minha bio- 0 coordenadOT politico da cam- [() g|
; |-—¦ |"| | 

nador do Rio; "Gostaria da pre- 580 de Britto", reiterando 0 que grafia. Ja fiquei uma vez sem panha do PPR em Belem, .depu- ,f«
! ¦ im* * .§4. 

p |. p senpa do Brizola, mas 0 centro afirmou Tasso Jereissati, pr.esi- mandate e convivi bem com is- tado estadual Ronaldo Passari- ,3 ^
 ... # |.;, j, «i jJB: 

das 
atengfles 6 0 OlSvio, Entendo dente do PSDB, ha doisdias: so". No programa, 0 senador nho, sobrinho do senador, confir- :« M

| If ^ - r\ |M 
' 

|||1 0 Brizola, Depois de uma delrota, vit6rla de Britto e fundamental Iembrou que foi convidado pelo mou: 
"Depois do primeiro turno la M

I M. | 1 . v'< ' f \ WS 1s 111 nSo e facil retomar o palanque, para a aproxlma?8o do futuro go- governador Joaquim Roriz a con- foram quinze dias de marasmo, so m?
i (\ J 

' 
H «5| ele saiu muito chateado. Eu mes- verno com 0PMDB. . correr ao.-Seriado pelo Distrito para se refazer do susto. Foi uma ^

H I ^Bjt&Mk ' N fSHMil mo tiveessadificuldadenoCOine* BaildelraH — De certa for- Federaleteveconvites tambemde decepgao geral", contou 0 depu- W
^ I* HSp pi CO, mas.mesinto a vontade no ma, Lula ConttapdSihoras depois, .¦ -Sao Paulo e de-Goias, mas que tado que no entanto ainda acre- Jl fl

1 i lAHftB Rio Grande do Sul porqueganhel essa argumeivtavSov "O.Olivio. nao aceitou porque se sentia dita na viioria do tio na eleigao de :P I
M SSSE5SB8BBBI aq«l . disse Lula. tent mals condi^es de recuperar comprometido com 0 Para. t fe| ,,Fs.a. new.lis,,. n.ln M
mmVimrnVVM mmnntVnH Para 0 ex-presidenci6vel do 0 estado. E importante queo go- Passarinho tambem se mos- ¦¦§!< §

PT, OUvio.foi "0 artista principal vernadomflo seja submisso e, trou. magoado com 0 "baixo ni- querem aizer nada , atirmou Ko- ,ri m
| f ^ tr, lH da festa". 6 comicio petistaocor- eleito, Ollvio sera 0 representante vel" da campanha em seu estado, naldo Passarinho. m
1 

  "'iiciL' 
lW' reu na mesma hora e a trfis quilo- de todos os gaiichos e n5o irfi "0 Para foi 0 unico estado onde n 0 candidate do PDT ao cover- ll

||8 Wmm metrosdedistanciadocomicio,de Brasilia pedir favor", A realiza- se discutiu 64 na campanha. lo de Rondflttla Ghlouilito Erse &
Ant&nio Briuo. candidato do ^odosdoiscomlciosslmultanca. queteomterBaWjovtas.por f

fl«« ¦ 1 .! PMDB. Pela manhl,Xulli Tola, inle colorlu a H dode exonplo?", questlonou. re ttin- I
I '|pn IB f#l|5 Pelotas 

e d tarde percorreu vArias manhJ. Mllhare, de bandeiras do^ ao programa elei.oral gra- dl"lB whortrlo graM'.. far, 
|

j M * hill cidades da regifio metropolitana dos dols partldos tram conduzi- tuito do seu adversario, senador fora da TV nos ultimos programas, |
m 18% 14%  mm 

 
:i" comOlivio. daspormllltantes. Almir Gabriel (PSDB), que mos- I

h'f V- s i® fslil mi 0 PTconseguiu trazer suases- Ateomeioda tardenao houve trou varias vezes as ligacoes de TRt,acaiandozUpMldosdedirei- •

¦ I 
"'iX'vB 

i 8 
trclas 

nacionais (Lula, Mercadan- incidentes entre militantes, que di- Passarinho com o o golpe militar to de resposta de aldir Raupp, do fl

IN A n--« 1 | Mil| 1<^ i V;- < 0% 
'rh i ;'| te e outros) e a frustragao com vidiam sem problemas a mesma de 1964. "Mechamavam decoro- PMDB. A pum?ao foi motivada 

|
c^q « : IT :'e « : s I 3 

" "1~c":o«rol7 
:«* ausencia de Brizola foi compensa- calgada. 0 coronel Marco Anto- nel como se fosse um insulto por denuncias contra Raupp, uma 9'M 

ullil ill! j !« 
'e 

111 it i 1 ill da em parte pela present dos nio Coelho, do 9° BPM, coorde- disse. delas a de que teria feito acordo «

ailb^lS i®o|,° if. ra i j 
0 

J piol nove integrantes da Executiva do nou a operagao de mais de 350 A tarde, em entrevista no aero- com a familia de Olavo Pires, sena- 
1

II 

S,l|- j iz"° j z j | rajg i i | j z PDT gaucho. Segundo 0 presi- soldados, alem de helicopteros, porto pouco antes de embarcar dor assassinado em 1990, trocando 
?;

I i i i i^g < i^ : j «7 | ,8 dente regional do partido, Sereno .para eyitar .confrontos entre as para comicios no interior, Passa- apoio por dinheiro. Chiquilito im- |

| 
jp 

• ¦ • 'z 
I • ' ' ' Chaise, a presenga dos pedetistas . duas correntes politicas. rinho criticou as ultimas pesqui- petrou recurso no TSE. a .j 

|

PT 
tcmia arma^ao TSE 

avalia elei?ao do Amazonas 'J 1
A assessoria juridica do PT policia identificou os baderneiros: 0 corregedor geral eleitoral, Scartezzini conversou com o pro- .9

| ' gaucho alcrtou oni^nocomando eram de uma equipe de vigilancia Cid Flaquer Scartezzini, recebeu curador eleitoral Wallace Bastos e 9
I II gB MP do 9° Batalhao de Policia Militar contratada pela assessoria de Col- na sedc k 0AB em Manaus 10 ficou sabendo de uma manobra |

ki ' ' ^^9^^9£!::^K989K^8I'^^^Bi^8 para locahzar, sem sucesso, uma lor. 0 PRN, na epoca, desmentiu. quilos de documentos denuncian- do TRE/AM para atrasar a che- 55
S |4':| camionete do PMDB repleta de 0 secretario-geral do PT de- dofraudesnaselei(;6esproporcio- gada de um recurso da Procura- J
1 §\y i ^^ bandeiras e propaganda dos petis- d nunciou tambem lfco uso da ma- nais do Amazonas e se disse incli- doria Eleitoral do Amazonas ao ^

tas. que podena caractenzar ar- quina publica pelo PMDB para nado a propor ao TSE a rcconta- TSE e impossibilitar tecnicamente M
f.-. • - ma?ao para o comicio da noite a mobilizaQao de pessoas para gCm geral do votos. "Ha casos em a recontagem ou anulacao das I

i «^i^SSBSSft 
de ontem. Essa camionete oi comicio pemedebista da noite de que a recontagem pode resolver elcigoes. "Se nao houver nenhu- I

^llfTHIWL^ ° 
-m — .JL y nui? ,dos c0'nites 

xd° 
Br'U0 0"tem'tambem em Por,to ;^8K- problema, desde que nao hajf ma iustificacao deste atraso ha de #

TAiUi de manha, na Rua Marcilio Ele contou que 
"as 

prefeituras de prejuizo a vontade dos eleitores", resnonder nor ele o nresidente da 11 ^ mmum. 
Dias , afirmou o secretario-geral Salvador do Su e Encantado es- •ifirmou I oeo 'io desemhircir responder por ele o presidente da 1

I MfiffnWTKnnRBKFWW1* d0 PT<Adeli Sel1- 150 c^vocfc pessoas pelo ra- ^ So daTrde o Sst?o do casf 
dlsse"lhe Bast0 s' Duranle 1

-fc w Ele contou 1UC unla simPati" dio' oferecendo onibus de gra?a XSE recebeu a pri'meira denimcia loda a tarde' ° cor[e2cdor 8eral *
I Ml zante do PT. vizinha a sede cen- para virem a Porto Alegre". de fraU(je q Candidato a depu- 0UV1U relatos de Polltlcos e din" I
I |jR3^||lUjHl|Sll99LllbBJBB9!9HHfl8^H^B^MCBHB2 tnil do comite Antonio Britto, viu Adesivos — Com base no tado Jos', Costa de Aquino entre- Sentes partidarios. mas nao quis |
I Hfl. SOt TROPICAL (P#if6o3*j-A 300m o|d Praio de Taperapu6, Ar e ouviu um pemedebista saindo direito constitucional de livre ma- gou-lhe uma convocapao de me- emitir nenhuma opiniao. Prefiro "fi
I jconcjicionado, TV a cores, frigobar e 2 piscinas. Induindo: 7 noiles de Hotel, da casa com uma bandeira do PT nifcstacao. o Sindicato dos Servi- sario em branco, assinada por um primeiro constatar para depois fa- a
I kofe do monha, City4o«r e Showde lombqdq. dizendo: "Vamos botar para que- dores do Judiciario entrou com iuiz eleitoral Na sede da OAB ar". disse. i
I I N°* 

brar"1 Adeli uspeitava que falsos mandado de seguranga e ganhou ' 
' 1

I 
petistas 

provocariam confusao. liminar. permitindo que possam A|a«nii« rp#»rttitn 
: 

%
"',1'^Jr Ele temia a repetigao do cele- estacionar seus carros no subsolo iixuillil . n i ; :J i

I o J 
H,I,^ST* bre confronto num comicio de do predio do Tribunal de Justiga 0TREde Alagoasdecidiupor AlO na Danm |

I 1 Tv'lriqob™, saunofpitcino, i«ni> • 
'' 

if 
"'» M241, R$412, Fernando Collor em Caxias do com adesivos de candidates. unanimidade recontar os votos de j Os partidos que se uni- : f

I s nil roiTQ MflUift mn (1*1 . Sul, na eleigao de 1989, quando Com a decisao, rapidamente. 79 urnas de 25 municipios do es- j ram no segundo turno da ; $
I § * 

rente 6prolad« Curutp^Ar {{"{ti* >t 91A 
* 

It 4S1 pessoas desconhecidas com cami- todos os servidores que tinham tado. incluindo Maceio. A deci- : eleipao na Bahia para com- j *
I | condic.,TV, frigobor, t>n|» a piicino if " '* *' ***' '' ' sctas (j0 px promoveram baderna retirado os adesivos os recoloca- site foi tomada depois de compa- bater o dominio politico de j I
I ^ • Htl. PARADISt (radra* $?) - Frente ,(H, tiuiitri . a *uta e destruiram o palco. Anos de- ram. e muilos que nao usavam ragao da media de votos nulos j Antonio Carlos Magalhaes, j ;¦
| w \o Praia de Arraial do Ajuda. Ar condic. iti* it 387 

" 
Bi 558 pois, na abertura de documentos colaram propaganda tambem, brancos nessas seijoes com a me- • representado pelo Candida- j \

$ secretos do Dops gaucho, desco- tornando colorida o normalmente dia geral. A recontagem comega to Paulo Souto (PFL), fez : *
i. briu-se casualmente que a propria cinzento subsolo do predio. na segunda-feira e deve durar tres j ontem passeata em Salva- i f

| ® 0 liioral sul da Bahia por compleio. As melhores praios. Visiia a Alcobaca. dias. Ao total, serao recontados j dor pela recontagem dos ; i
S i t Hit. Girassol (3*| em Porto Seguro (3 no9es) ^Ho q« domina.a. ——— 15 mil votos. A decisao podera votos para o Scnado e con- I ;

1 I: Rossi tira zebra da tela allerar o resultado das eleisoK iiraafraude.Apailliaco-. il J-f I————————1——————— , ^ w _ . proporcionais. mas nao a majon- : mecou na Praga Campo • !
111»,!¦ ? A zebra que ate ontem apa- dor Francisco Malfitam. A troca taria. 0 governador eleito, Dival- j Grande e terminou na Pra- : .1

yrec,a no cantinho da tela da TV dos bichos na cena final c a uni- do Suruagy, do PMDB, venceu : Qa Castro Alves com um co- : 1
para simbolizar a virada do PDT ca novidade que elfe adianta. no primeiro turno por ampla j mici0 do candidato da opo- ! 4

NAO VINDEMOS PARTE AtRiAOU I \!^kC A Infill1 em 
3 de outubro sera substituida pre0cupados com as surpresas margetn. Um dos que poderao ; sjcao joao Durval (PMN/ \ |

terrestre separad aminte. | 
por urn leao no uUimo programa que 0 adversdrio possa guardar perder o mandate conquistado : poi). A recontaeem dos is >cratuito. hoje. Quem nao espe- M K em 3 de outubro e Augusto Eanas ; s ' : .

rava que Francisco Rossi che- a ultima hora" (PSC). irmao de PC Farias, acu- \ j—financiado por  centro 221-4499 . copa: 255-1895 gasse ao segundo turno tem de tani como os asstssoas dt Co- sado de se beneficiar em fraudes. j P^r aldir Piase dez par- ;
hM ipanema: 521-1188 • tijuca: 264-4893 saber agora que ele e capaz de vas fazem suspense sobre o en- Augusto ficou apenas 3.439 votos : tidos de oposigao na Bahia ; ,
^^|l^fl CS MtiER: 593-4048 • barra: 494-2137 enaolir o tucano Mario Covas cerramento da propaganda a frente do ultimo eleito, Francis- ; no dia 28 de outubro. ; *

flflii=ii====L N. IGUACU: 768-3673 • NITEROl: 710-7401 J* BMirM PP : |no dia 15 . atirmou o coordena- eleitoral gratuita. co Porcino. do rl.  
|

GOVERMO DE SANTA CATARINA (*)

VOTO ESPONTÂNEOnível de rejeição

AÉREA R$ 171
+

TERRESTRE R$ 161

desde
a vista

OUTRAS OPCOES

INCLUINDO: 7 NOITES DE HOTEL, CAFE DA MANHA,
7 REFEIÇÕES, C1TY-TOUR E SHOW DE LAMBADA.

PLANTÃO AOS DOMINGOS DAS 9 AS 15 h ÍT 521-1188
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Angela Amin perdeu 7% dos votos

que obteve no primeiro turno para seu

adversário do PMDB

Dos catarinenses que votaram em

Nelson Wedekin, 77% optc.ram agora

por Paulo Afonso Vieira

í 
Peemedebista cresceu seis pontos e adversária caiu dois, desfazendo empate 

F{£gjstrado
Na mais recente

Santa Catarina, não sabem; No
Paulo Afonso Vieira cresceu seis item rejeição, Angela tem o maior

passou Paulo Afonso, ;
adversária, Ângela Amin (PPR), 31%.
desfazendo o empate registrado na Na divisão do eleitorado de
última consulta, publicada no dia 7. acordo com sua opção no primeiro ||V f' -««,
Pauto Afonso tem agora 49% das turno, fica claro que o peemedebis- Fl|
intenções de voto na pesquisa em ta leva vantagem na transferência / -- t. '-- ^

cédula simulada, e Ângela, que caiu de votos: 77% dos que votaram no
dois-pontos, tem 41%. Na consulta pedetista Nelson Wedekin, por - JÊÊÊjtÈà 

'kr 
llw;

estimulada, Paulo Afonso mantém exemplo, marcarão^ agora
o mesmo de Paulo ap^-^^^^^^^^H^HÍ||^H||j|j|j||jjj||j|flHj||^MBM^^flHjÍHj||^^BMj
ce para nas 14% Além

entre peemedebista,
deste com a

detectou % de que dos adeptos
rilflê

sas de opinião, que indicam 55% 1
da preferência dos eleitores pa- ''r>
raenses para Almir Gabriel e 33%
para ele. "Essas 

pesquisas são, no *
mínimo estranhas. Terça-feira é o
dia da verdade, se não houver ;'J
fraude", disse o senador. ">D

Passarinho admitiu que, para
ele, foi uma decepção não ter ven-, j|
cido a eleição no.primeiro turno.
O coordenador político da cam- ^
panha do PPR em Belém, depu- É
tado estadual Ronaldo Passari- 13
nho, sobrinho do senador, confir- ''r>,
mou: "Depois do primeiro turno la
foram quinze dias de marasmo, só >L
para se refazer do susto. Foi uma '1
decepção geral", contou o depu- ^
tado, que, no entanto, ainda acre- }1
dita na vitória do tio na eleição de :p
terça-feira. "Essas 

pesquisas não '
querem dizer nada", afirmou Ro- )fj
naldo Passarinho.

P 0 candidato do PDT ao gover- „
no de Rondônia* Chiquilito Erse, 1
perdeu tódo o tempo a que tinha 3
direito no horário gratuito e ficará «j
fora da TV nos últimos programas, J
hoje. A decisão foi tomada pelo g
TRE, acatando 20 pedidos de direi- 4
to de resposta de Valdir Raupp, do ^
PMDB. A punição foi motivada --j
por denúncias contra Raupp, uma J
delas a de que teria feito acordo i
com a familia de Olavo Pires, sena- |
dor assassinado em 1990, trocando
apoio por dinheiro. Chiquilito im- 1
petrou recurso no TSE. H

CRJSTINA SERRA
BELÉM — O senador Jarbas

Passarinho, candidato a governa-
dor do Pará pelo PPR, admitiu
ofttem a possibilidade de ser der-
rotado na eleição do dia 15. Pela
íTianhã, numa entrevista ao tele-
jornal Bom dia, Pará, da TV Libe-
ral, Passsarinho, demonstrando
abatimento, disse: "Se não vier a
ser eleito, eu tenho a minha bio-
grafia. Já fiquei uma vez sem
mandato e convivi bem com is-
so". No programa, o senador
lembrou que foi convidado pelo
governador Joaquim Roriz a con-
correr ao.Seriado pelo Distrito
Federal e teve convites também de
São Paulo e de Goiás, mas que
não aceitou porque se sentia
"comprometido" com o Pará.

Passarinho também se mos-
trou. magoado com o "baixo ni-
vel" da campanha em seu estado.
"O Pará foi o único estado onde
se discutiu 64 na campanha. O
que isso interessa aos jovens, por
exemplo?", questionou, referin'
do-se ao programa eleitoral gra-
tuito do seu adversário, senador
Almir Gabriel (PSDB), que mos-
trou várias vezes as ligações de
Passarinho com o o golpe militar
de 1964. "Me chamavam de coro-
nel como se fosse um insulto",
disse.

À tarde, em entrevista no aero-
porto pouco antes de embarcar
para comícios no interior, Passa-
rinho criticou as últimas pesqui-

(') Vt laçio estimulada

»»>*>>!¦ AW.«A\j

vounmo

§» Htl. SOL TROPICAL (Podrèo 3*1- A 300m da Praia de Taperapuã, Ar
/condicionado, TV ò cores, frigobar e 2 piscinas. Incluindo: 7 noiles de Hotel,
kafé do monhâ, City-fowr o Show de lombodo. „
pip No« Irtawww» J*y'y«W|a Chi. Mno • m tl»o avfo utHI«o<<o.

Ato na Bahia
Os partidos que se uni-

ram no segundo turno da
eleição na Bahia para com-
bater o domínio politico de
Antonio Carlos Magalhães,
representado pelo candida-
to Paulo Souto (PFL), fez
ontem passeata em Salva-
dor pela recontagem dos
votos para o Senado e con-
tra a fraude. A passeata co-
meçou na Praça Campo
Grande e terminou na Pra-
ça Castro Alves com um co-
micio do candidato da opo-
siçâo João Durval (PMN/
PDT). A recontagem dos
votos foi solicitada ao TRE
por Waldir Pires e dez par-
tidos de oposição na Bahia
no dia 28 de outubro.

• Htl. PORTO MOURO PRAIA ¦(«*)
Frente ò praia de Curutpe. Ar
condic.JV, frigobar, têni» è piscina
• Htl. PARADISt (PadrSo 5*) • Frente
,b Praia de Arraial da Ajuda. Ar condic.
¦TV, frigobar, sauna, piscina, tênis e vôlei.

NÃO VENDEMOS PARTE AÉREA OU
TERRESTRE SEPARADAMENTE.

Preços promocionais válidos
para saídas em novembro. CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS

CENTRO: 221-4499 • COPA: 2S5-189S
IPANEMA: 521-1188 • TIJUCA: 264-4893
MÉIER: 593-4048 • BARRA: 494-2137
N. IGUAÇU: 768-3673 • NITERÓI: 710-7401
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Dos catarinenses que votaram em , Angela Amin perdeu 7% dos votos * p
Nelson Wedekin, 77% optaram agora que obteve no primeiro tumo para seu j|

por Paulo Afonso Vieira adversaria do PMDB M

Paulo Afonso ultrapassa Angela Amin em SO

¦ Peemedebista cresceu seis pontos e adversaria caiu dois, desfazendo empate registrado na ultima pesquisa em cedula simulad^ &

i^l ^ 

' 

| % ^ dos ^cptcc^j' udvcii^o.^^ 

Cicibi 

id ^povtic^

EBMSMSBBMSBMKKM Multidao vai ao delirio nos Passarinho ja admite I

I 1 j**l. p^i 
 

I 
comicios de Olivio e Britto gua 

derrota no dia 15 i I
n : 1 ! 9 insfrMiTPHPii hlco no publico: 50 mil pessoas n

iHSHinH  1 PORTO A! FORF — Dois esne- emcada- cristina serra ms de opiniao, que indicam 55W 1
I BhI I fll taculares comicios, o do PTeo do No comicio do PT, que tinha belem - 0 senador Jarbas Je^^Alm^rabriSS

1 X .. J Mm 111 5%  i PMDB—que, segundo a Brigada mals P°tencia de som (30 mil wats passarinho, candidato a governa- raense I*™ Alra,r Gabncl I33 $ £
— , , \JSL. 

-JStm-Jmrn. 
1 Mili,ar tiveram publicos seme- contra 22 mil do PMDB), ofeta- dorkpfjlp# PPR,Vitiu SmoCSSfeJ I

$• I 
«C  

o« | q"  m § lhantes, 50 mil cada, marcaram M ™ um canhao de raio laser, ontem a possibilidade de ser der- ™nl° 3jSSJe^ , I
I I §J i II : 

" 
i 1 | «« . » ontem a noite o encerramento da desenhando votos para Olivio rotado na eleigao do dia 15. Pela W I

gj " o campanha do segundo tumo para num predio ao lado do comicio, manha, numa entrevista ao tele- ' 
'. 

ti3 f$;
|>1 i g ! i : 2« o governo gaucho. 

"Nosso comi- enquanto o publico foi tomando jornal Bom dia, Para, da TV Libe- Passarinho admitiu que, pan! ft

:S: i ! o cio e o mais bonito da historia cortta da avenida ao lado. ral, Passsarinho, demonstrando e'^ '01 uma decepgao nao tcr ven^ jj.
fgjjfgjjg-. i i JL- i § *j@h polltica, por ter representagao da Palpites — 0 empate tecnico abatimento, disse: "Se nao vier cido a elei?ao no primeiro turna &j

$$ IS ..... H. maioria dos partidos", proclamou entre os dois candidatos, consta- ser eleito, eu tenho a minha bio- 0 coordenador politico da cam^
"V'V'I ||p 

I'll i ». - Britto (PMDB), sob ova?ao dos tados pelas pesquisas, gerou mui- grafia. Ja fiquei uma vez sem panha do PPR em Belem, depu^ M
gy Y' 

^v ' si * 
|| J ! | I militantes no Largo Glenio Peres, to palpite nos dois palanques: seja mandato e convivi bem com is- tado estadual Ronaldo Passarj^

^ 
'I,' r 

|L>*|: 
"A nossa e a festa da cidadania quem for o vencedor, ganhari por so". No programa, o senador nho, sobrinho do senador, confijg 1

ffl f..:/ |i|| do povo", disse Olivio Dutra diferen?a minima de 1% a 5%, lembrou que foi convidado pelo mou: 
"Depois do primeiro turmfci f1

tfl ^ 
\ \ I Si - ^~-zrr ¦ ^ ® * (pT). levando ao delirio os milha- uns 20 mil a 50 mil votos de dife- governador Joaquim Roriz a con- foram quinze dias dc marasmo, sot $'

.1 f \ M ii res de petistas no Largo da Epa- ren?a, em 2,6 milhoes de votos. correr ao.Senado pelo Distrito para se refazer do susto. Foi unufl §
aLhLx " '' m 

m 
tUr" No palanque do PMDB, as esco- Federal e teve convites tambem de decepgao geral", contou 0 dcpu>b S

Ba| i i .A melhor sintese da noite dos las de samba Restinga e Impera- Sao Paulo e de Goias, mas que tado, que, no entanto, ainda acrd-!' 9
ja^nHp. d?is co.mlcios' c!ue.ilt® 88 dores de Samba animavam o pu- |)ao aceitou porque se sentia dila na vjt6ria do yja efj^ dyj 1

H (•) votafSoastimuiida   nao registraram incidentes, foi da- bllco, com um sambao que dizia comprome ido coin o Para. terca-feira "Essns nesnnis-i=; mn' w
mmmmmm vbsttesmmwm da * w. ¦ l* da» ¦ ^ f0| ou ht f»«n«5<> |'»e ««• jpLos 

S 1
UliialJauSiaKLk* Ii II va:"0 povo gaucho deuum show total". Ate deputados, como Ye- trou magoado com o baixo m- quereni dizernada , alirmou Ro-fJ

g  de democracia." A parte dos dis- da Crusius e Odacyr Klein, saiam vel" da ,catl!Panha em seu estado. na'do Passarinho. 
|

41% H cursps.no comicio do PMDB ter- pelo palco dan?ando. rt' ? O candidato do PDT ao gover-m   n mmoumaiscedo,pelas22h,pros-. v, t. j j , , &-fi* se discutiu 64 na campanha. • n „ . «»_ a %
w iial seguindo com um show. No visual Na chegada de Lula, Olivio que isso interessa aos jovens, por no 

de Ronddnia, Chiquilito ErsS 1
I M.S K ,11 Hi  infpressionavam dois baloes gi- Alo.aoMercadante^opubko(b. ^xemplor> questionou, referin- gft 0 emP0 M«c t«nl| 

|
Wi ¦ PI 1 

s ~ 
gantes, o foguetorio na chegada a ^ura' 

ag a" bandeiras do-se ao programa eleitoral gra- Jircit0 n° 
Jlorar'<J 8ratult0 e ficaiS

h\^ de 
Britto e uma imensa bandeira a,iriareas1e verme"la^ e cantando tuito do seu adversario, senador fora ^TV nos u'timos programa J |

m 
"HI 

I] mirnmm de 32m de largura por 12m de ii da campanha O depu- Almir Gabriel (PSDB), que mos- Ne. A decbSo foi tomada pclfc I
L I liij pw ^ altura, sustentada por dois cami- e ^enoino (PT-SP) sam- trou v^rjas vezes as ljgaijoes de TRE, acatando 20 pedidos dc direH &

9 11 3% !"• s lu 
 

-' V: I 
5% 

5% nhoes-euincho e retirida nor bava discretamente, ao contrano Passarinho com o o golpe militar to de resposta dc Valdir Raupp, dj k
;® - J §M I 1% /' I 0% : I 1 n ,gA f , 

' 
, 

' .P da animadissima deputada eleita de 1964. "Me chamavam decoro- PMDB. A puni¥ao foi motivaifl f'0 causa do forte vento. A maioria Esther Grossi, de cabelos roxos. „el como se fosse um insulto", por dcnuncias contra Raupp, umj f
i •§ iJ-i; 2 i "S E : J! Is '3 :1 -S pemedebistas vmha do mte- £ honi do Britto. O PT pode disse. delas a de que teria feito acordflj 8

« io^lo lis! S I ! t i o5 i 
° 

io io| 
no^nq#to no PT predomina- esperar". Leonel Brizola, do Uru- A tarde, em entrevista no aero- com a familia de Olavo Fires, sen^j i

!>•=; i ; z • 2 |i ! 2 : jgjzg vam os da Regiao Metropolitana. guai, mandpu mensagem, concla- p0rt0 pouco antes de embarcar dor assassinado em 1990, trocands S

'< ; ¦ : j ,g ^ i i m ¦ ,g O mtgor Jobim, coordeiudor da mando OS g'^uchos a votarem em para comicios no interior, Passa- apoio por dinliciro. Chiquilito ing >!•

pi ' 

' ' ' 2 I ' ' : ' 2 Brigada Militar, deu empate tec- Olivio. rinho criticou as ultimas pesqui- petroa recurso no TSE. 3 
|

PilPTA PT 
temia 

"arma^ao" TSE 

avalia eleito do Amazonas f
msam ¦ I# A, 

MfW j(UridiCa d0 P,T P0licia,idCntiriC0U 08 
'^d^S: o 

corregedor geral pa sM&m comers com o fS 1
•I ^ ^ucho 

aler o" ontem o comando cram de uma equipc de v.gilanc.a ad Fld cfcr Scartezzini, recebeu curador eleitoral Wallace Bastosfl !
linira 

d0 9 
,Ba.t;!lhao 

de Pol,cia M'l,tar contratadapela assessona de Col- na sede da 0AB em Manaus |0 ficou sabendo de uma manobrf
BHByHHHHi para ,d1 Jir' Dtm^CeSS?'1.UI!ld V? .na eP°ca"desmenllu' quilos de documentos dcnuncian- do TRE/AM para atrasar a chffl ?

3® mm ' camionete do PMDB repleta de O secretano-geral do PT de- do fraudes nas elcigoes proporcio- gada de um recurso da Procures k
3k i 

' 
iMtfaP* 

bandeiras e propaganda dos petis- nunciou tambem "0 uso da ma- nais do Amazonas e se disse incli- doria Eleitoral do Amazonas afl i
M tas, que poderia caiactenzar ar- quina publica pelo PMDB' para nado a propor ao TSE a reconta- TSE e impossibilitar tecnicameiiM

^d0 votos. "Ha casos em I recon^em ou anulapao d J
J\ jy^^iH07i7^oo fokkir fioo ontLiii. Essa camione comicio pemedebista da noite de que a recontagem pode resolver eleicoes. "Se nao houver nenhitj :•
cVjl — — ^ — 0^. _ vista nam dos conutes do rio ontem, tambem em Porto Alegre. problema, desde que nao haja ma iustificacao deste atnso ha dl I

VARIG OU T/VJV1 de manha, na Rua Marcilio Ele contou que 
"as 

prefeituras de nreiui?o \ vonfide dos eleitores" niaJust 
llca?'10 aestc dtras0'lld 

|
Salvador 

doqSuleEPncantadoes- £5^1^53

d0 
PT'Adeh SelL lao convocando pessoas pelo ra- n0 inicio da tarde, 0 ministro do flJa ' d'ss®"lhe Basl° ' 

, 2Mr MmM M Ele contou que uma simpati- dio, oferecendo onibus de graga y§E recebeu a primeira denuncia a ' 0 corrc- or Ser:|S <

zante do PT. vizinha a sede cen- para virem a Porto Alegre". dc fraudc. O candidato a depu- ouv'u re'atos de politicos e dirij

J.;' j tral do comite Antonio Britto, viu Adesivos — Com base no tad0 j0S(j Costa de Aquino entre- Scntes partidarios. mas nao qun
?> i •Htl. SOL TROPICAL (Padrto 3*1-A 300m da Praia deTaperopua.Ar e ouviu um pemedebista saindo direito constitucional de livre ma- gou-lhe uma'convocacao de me- cmitir nenhuina opiniao. "Prefira

| condicionado, TV a cores, frigobare 2 piscinas, Induindo: 7 noites de Hotel, da casa com uma bandeira do PT mfestagao, o Sindicato dos Servi- sario em branco assinada por um primeiro constatar para depois l;5 \
S 60,6 

^ 
dizendo: "Vamos botar para que- dores do Judiciario entrou com juiz eleitoral. Na sede da OAB, lar", disse. 1 I

;?j, a cio. A4rao « • Moo d« «vlA« utiliiodo. brar . Adeli suspcitava que falsos mandado de scguranga e ganhou |' 
petistas provocariam confusao. liminar, permitindo que possam Aljurnna fArnntn

m: '' u.i - Ele ternia a repetipao do cele- estacionar seus fcarros no subsolo iUagOds reCOIlla a-. m n„i.« *4

8' I Frente a Praia Coroo VernJho. A^condk! 
T|"t*ViV " 

DtTlfl I bre confronto num comicio de do predio do Tribunal de Justi?a O TRE de Alagoas decidiu por AlO na rSailia * ;
Sfcji TV, frigobor, >auno, pitcino, Unit»vftlei. 1*1/«i rtl' 1 Fernando Collor em Caxias do com adesivos dc candidatos. unanimidade recontar os votos de Os partidos que se uni- 3 ;
H| § » mi. poitq noma pmA | i k w,„t | Sul, na eleipao de 1989, quando Com a decisao, rapidamente, 79 urnas de 25 municipios do es- ram no segundo tumo da 1
y,'-\' | Frente 6 prala de Curulpt. Ar >| |*1 It 210 

" 
R$ 451 1 pessoas desconhecidas com cami- todos os servidores que tinham tado, incluindo Maceio. A deci- : elei?ao na Bahia para com- 3

& condic.,Tv, irlgobor, »8nl» e pitcino * <_ s setas do PT promoveram baderna retirado os adesivos os recoloca- sao foi tomada depois de compa- • bater o dominio politico de ^
g • Htl. PARADISE (Padrfio 5*) - Frente <jH, | TIRR(STR( F A WIJTA e destruiram o palco. Anos de- ram, e muitos que nao usavam ra?ao da media de votos nulos : Antonio Carlos Magalhaes, J
| o Praia de Arraiol do Ajuda. Ar condic. tyi ¦( 1ST Dt 558 pois, na abertura de documentos colaram propaganda tambem, brancos nessas seQoes com a me- representado pelo Candida- i !

B1 o secretos do Dops gaucho, desco- tornando colorida o normalmente dia geral. A recontagem comega to Paulo Souto (PFL), fez J
I . | ¦E2303^B^^3^3BEESEBBe^EBBBEBH briu-secasualmente que a propria cinzento subsolo do predio. na segunda-feira e deve durar tres ontem passeata em Salva- 3
It D 0 liloral sul da Bahia por complelo. As melhores praias. Visila a Alcobaca. dias. Ao total, serao recontados dor pela recontacem dos A

1 !u!l ?>mil3*J7p!?-0ifiT'ptn , i«<»»S^°;,«T.8Avista 15 mil votos. A decisao podera ! votos para o Senado e con- j-2 • Hll. Praia do Prodo IPodrao 4*] em Prado (3 nortes),2, V . . i- J' 1!r® • Htl. Monte Poscoal (3*) em liamaraju (1 noite) 1$ 171, K$ 234, 1) 405, ROSSI tlTS 3 ZGbl*3 Cl3 tcls alterar o resultado das elenjoes tra a fraude. A passeaut co- :*
j |-i a . • _ ... M proporcionais, mas nao a majori- : niecou na Praca Campo i

imBBSBS!SEBn!BSSBBSBSS^nSmSSM ? a zebra que ate ontem apa- dor Francisco Malfitam. A troca tarii O governador eleito, Diyal- i Grande e terminou na Pra- 1
I; | 

rcc,a no "a.ntmh0 da dos 
|ichos 

na cena final Iado Suruagy, do PMDB, venceu : ?a Castro Alves com um co. |Iv . para simbolizar a virada do PDT ca novidade que elfe adianta. no primeiro tumo por ainpla • • • . r.infiiHqto d i ono- i
I; naovendemos parteAiREAOU I em 3 de outubro sera sabstituida preocupados com as surpresas margem. Um dos que poderao sicao Joao Durval (PMN/1 «

I ^SQIglUT I por umleao ng ultimo programa nlie 0 LrS»nn nossa lardar perder o mandato conquistado :
. . .... 1 gratuito. hoje. Quem nao espe- H . , ...... em 3 de outubro e Augusto Farias : run. a rtconiagem uos 

^
COMSULT.7»»^T?»vfAr.ms rava que Francisco Rossi che- Para a ultima hora. tanto Mall,- ,PSC), irmao de PC Farias, acu- i votos fo, solictada ao TRE 1

HNANciADo yoK centrO: 221-4499 • copa: 255-1895 gasse ao segundo turno tem de tani coni° os assessores de Co- sado de se beneficiar em fraudes. : por Waldir Pires e dez par- _

l'; 1—1 Imaeal 1 .if IPANEMA: 521-1188 • tijuca: 2644893 saber agora que ele e capaz de vas fazem suspense sobre 0 en- Augusto ficou apenas 3.439 votos : tidos de oposigao na Bahia ^
|iB||CP[|tt^s| engolir 0 tucano Mario Covas cerramento da propaganda a frente do ultimo eleito. Francis- : no dia 28 de outubro. s[
l'; no dia 15". afirmou ocoordena- eleitoral gratuita. co Porcino, do PP.
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+
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OUTRAS OPCOES

INCLUINDO: 7 NOITES DE HOTEL, CAFE DA MANHA,
7 REFEIÇÕES, CITY-TOUR E SHOW DE LAMBADA.
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Ângela Amin perdeu 7% dos votos

que obteve no primeiro turno para seu

adversário do PMDB

Dos catarinenses que votaram em

Nelson Wedekin, 77% optaram agora |
por Paulo Afonso Vieira

wíwiwwly!

Gabriel usou contra Passarinho participação no golpe militar de 6¦

Passarinho 
já 

admite

sua derrota no dia 15

sas de opinião, que indicam 55°/$
da preferência dos eleitores pá-H
raenses para Almir Gabriel e 33%n
para ele. "Essas 

pesquisas são, n$
mínimo estranhas. Terça-feira é íl'
dia da verdade, se não houver)
fraude", disse o senador. $j|

Passarinho admitiu que, paríP
ele, foi uma decepção não ter ven^J
cido a eleição no primeiro turno. %
O coordenador político da cani^
panha do PPR em Belém, depu.^
tado estadual Ronaldo Passar^
nho, sobrinho do senador, conílig
mou: "Depois do primeiro turnfo
foram quinze dias de marasmo, sói
para se refazer do susto. Foi uniífl
decepção geral", contou o depu>b
tado, que, no entanto, ainda acrtpJ
dita na vitória do tio na eleição dcP
terça-feira, "Essas 

pesquisas não!'
querem dizer nada", afirmou Rojj!
naldo Passarinho.

f~1 O candidato do PDT ao gover-
no de Rondônia, Chiqailito Ers«
perdeu todo o tempo a que tinl^j
direito no horário grataito e ficacS
fora da TV nos últimos programai
hoje. A decisão foi tomada pel£
TRE, acatando 20 pedidos de dircâ
to de resposta de Valdir Raupp, di
PMDB. A punição foi motivadl
por denúncias contra Raupp, uml
delas a de que teria feito acordflj
com a família de Olavo Pires, senàj
dor assassinado em 1990, trocandff
apoio por dinheiro. Chiquilito inj|
petrou recurso no TSE. |

CRISTINA SERRA
BELÉM — O senador Jarbas

Passarinho, candidato a governa-
dor do Pará pelo PPR. admitiu
ontem a possibilidade de ser der-
rotado na eleição do dia 15. Pela
manhã, numa entrevista ao tele-
jornal Bom dia, Pará, da TV Libe-
ral, Passsarinho, demonstrando
abatimento, disse: "Se não vier a
ser eleito, eu tenho a minha bio-
grafia. Já fiquei uma vez sem
mandato e convivi bem com is-
so". No programa, o senador
lembrou que foi convidado pelo
governador Joaquim Roriz a con-
correr ao. Senado pelo Distrito
Federal e teve convites também de
São Paulo e de Goiás, mas que
não aceitou porque se sentia
"comprometido" com o Pará.

Passarinho também se mos-
trou magoado com o "baixo ni-
vel" da campanha em seu estado."O Pará foi o único estado onde
se discutiu 64 - na campanha. O
que isso interessa aos jovens, por
exemplo?", questionou, referin-
do-se ao programa eleitoral gra-
tuito do seu adversário, senador
Almir Gabriel (PSDB), que mos-
trou várias vezes as ligações de
Passarinho com o ó golpe militar
de 1964. "Me chamavam de coro-
nel como se fosse um insulto",
disse.

À tarde, em entrevista no aero-
porto pouco antes de embarcar
para comícios no interior, Passa-
rinho criticou as últimas pesqui-

wxMpm

III!
X;

(') Votação estimulada

VOJUM DO I

FOKKER F100

• Htl. SOL TROPICAL (Padrioa*) ¦ A 300m da Praia de Taperapuã, Ar
condicionado,TV à cores, frigobare 2 piscinas/Incluindo: 7 noites de Hotel,
café do manhã, City-tour e Show de lombada. " .•' No» fr*tam*nto* aiNiaié Importanfa «abar qual<wl*« úWlaodq.

Alagoas reconta
O TRE de Alagoas decidiu por

unanimidade recontar os votos de
79 urnas de 25 municípios do es-
tado, incluindo Maceió. A deci-
são foi tomada depois de compa-
ração da média de votos nulos e
brancos nessas seções com a mé-
dia geral. A recontagem começa
na segunda-feira e deve durar três
dias. Ao total, serão recontados
15 mil votos. A decisão poderá
alterar o resultado das eleições
proporcionais, mas não a majori-
tária. O governador eleito, Dival-
do Suruagy, do PMDB, venceu
no primeiro turno por ampla
margem. Um dos que poderão
perder o mandato conquistado
em 3 de outubro é Augusto Farias
(PSC), irmão de PC Farias, acu-
sado de se beneficiar em fraudes.
Augusto ficou apenas 3.439 votos
á frente do último eleito. Francis-
co Porcino, do PP.

Ato na Bahia
Os partidos que se uni-

ram no segundo turno da
eleição na Bahia para com-
bater o domínio político de
Antonio Carlos Magalhães,
representado pelo candida-
to Paulo Souto (PFL), fez
ontem passeata em Salva-
dor pela recontagem dos
votos para o Senado e con-
tra a fraude. A passeata co-
meçou na Praça Campo
Grande e terminou na Pra-
ça Castro Alves com um co-
micio do candidato da opo-
siçào João Durval (PMN/1
PDT). A recontagem dos
votos foi solicitada ao TRE
por Waldir Pires e dez par-
tidos de oposição na Bahia
no dia 28 de outubro.

• Htl. PORTO SIQURO PRAIA •(«*)
Frente à praia da Curulpt. Ar
condic.,TV, (rlgobor, tènl» e plscino
• Htl. PARADISE (PadrAo 5*) ¦ Frente
à Praia de Arraiol da Ajuda. Ar candic.
TV, frigobar, sauna, piscina, tênis e vôlei

O litoral sul da Bahia por completo. As melhores praias. Visita a Alcobaça.
Htl. Girassol |3*| em Porto Seguro |3 noites) . S0*10 ®0« domingo,
Htl. Praia do Prado (Podrão 4*) em Prado |3 noites) í!,ii|,TI,.,,»«V " 

\Htl. Monte Poscool |3*) em llomorojú |1 noite) 8) 17 If 8$ 234/ R$

NÃO VENDEMOS PARTE AÉREA OU
TERRESTRE SEPARADAMENTE.

Preços promocionais válidos
poro saído.em novembro. CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS
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"Eu e que nao tenho como botar uma /C~7 Eleitores do caboCamata e de Vitor fe

tomada no nariz e resolver um problema Buaiz se hostilizaram com palavras de M
como esse" ordem eprovocates g||

Mrglo Maevdo, da TV d« Sarnay
M

^Qlfeda 
de energia" deu blecaute exclusivol 1

¦ Coincidencia da falta de luz na hora do 
'Jornal 

Nacional' so atingiu a rede de emissoras maranhenses da familia de Roseana p Lulz Antfinio — 10/11/94 -• f§£,
JOS£ DE ARIMATfilA jMMMMgrT7n? j n-r <- m*rada e Difusora afirmam que em -m/rai* 1 • *VT* r W*RECIFE — 0 Sistema Mirante . nenhum momento faltou luz na TwFiltf QMifip4i: ifeWI(1T9TT1 /\|yi 1/11*^1*19 r,cl R«

I de Conjunicagao, de propriedade .* cidade, .quinta-feira a noite. Um i.TJ 11B llllSCllll ^JLJLJI T 11U1 Id' Job*| h$3
da famtliaSarney, justificoucomo HHP'''telespectadorquecaptava o Jornal ——  , . , . , _ ^ v ioct iTi"uma 

queda; de energia" a nao-di- JjjBHI Nacional por antena parabolica vandique 
magalhAes dots camburoes da Policia Fede- eleitorais distribuiam santinhos e, rj)|;

vulga?ao, em parte do estado, da ^gravou a pesquisa e cedeu uma vit6ria - Acabou em tumulto ra'' que chegaram ao local do adesivos. « fej
pesquisa Ibope que mostrou Ro- 1 copia para a Capital, que a divul- a guerra travada entre militantes tumulto no final da tarde, na ten- A Policia Federal chegou a de-i,, m4
seana Saraey em segundo lugar, * 

V gouu horas d^pois. Quando a TV do PT e cabos eleitorais do candi- tativa de evitar o confronto entre ter 10 militantes petistas com ma-!(G<4
i na disputa para o governo do Imperatriz voltou ao ar; explicou dato do PSD, Dejair Camata, na as torcidas dos candidatos ao go- . terial de propaganda, sob alegars j|||
j Maranhao. Na noite dequinta, 12 a falha conio queda de energia Pra?a Costa Pereira, ponto cen- verno estadual. Tres carros da ?ao de estarem a servipo da Secre-jT,^

municipios da regiao tocantina um homem que mora ao lado da tral da cidade. Tudo come<;ou PM estavam napra?a, mas cons- taria Municipal de Obras de Vito-A'ob
deixaramdevero ultimo blocodo TV Imperatriz telefonou para quando o oficial de JustiQa Ro- tantemente eram hostilizados pe- ria. nii/o Mi

¦ " Jornal Nacional porque a emisso- TV Capital, que transmitia um ||{>p Batista pediu que policiais los simpatizantes da candidatura Se o ambiente era hostil, coming |s|
ra do grupo em Imperatriz (se- programa de debate com partici- militares apreendessem a Bandei- de Buaiz. troca de acusa?oes e insultos por! ||m
gundo eleitorado do estado) pas- pa?ao popular, e disse que, na ho- ra do Brasil que estava em poder Provoca^ao — "Voce vai vo- parte das torcidas nos principais>ii>fiisouoitominutosforadoar flW ?« 

2^2°do militante do PT Luciano Ema- tar em assassino?", questionavam pontos da cidade, frente a Cate^i |j^

do S^^nteWffdtnS 
' 

¦:" 8 ^d?5^^oToSdil3dS noel Loureiro- Dezenas de mili- os. petistas aos eleitores de Cama- dral Metropolitana de Vitoriarr,i> M

W. tem um documento da' c3mpa- >;?><'. W'l'M,: TV Imperatriziluminados. tantes dos dois candidatos ao.go- 
5^ 

°° Cent^.d^capita! ca-'"P W
I nhia Energetica do Maranhao :§glFax nega censura - Em verno, que se hostihzavam desde Cad? o companheiro Lula? . pixaba,viveuumdia-deoragoese

| (Cemar), em que ela. assume a :C"- fax remetido ao JB, o superinten- o micip da manha, interfenram Para convencer quem passava na canticos rehgiosos. Durante todo^S
! responsabilidade pela falta de luz | ? , y x dente do Sistema Mirante, Sergio na a?ao policial e aos berros gri- pra?a e em outros pontos da o dia, religiosos de varias igreja^.a^

e diz que esta investigando suas i Macedo, negou tcr havido censu- tavam palavras de ordem. grande Vitoria, os militantes en- reahzaram um vigilia, intitulada
( causas. life ra e tentou desmentir a materia 0 estudante Joao da Silva, que ,traram.em c"ma Provpca?ao. Pela Vida e pro-Buaiz, inclusive p|

Deputado antecipou — 0 Roseana Samey: faltou energia "TV de Sarney censura pesquisa fotografava o tumulto, teve a ma- Os petistas cantavam: "E Vltor com a participa?ao de Frei Beto, ^blecaute atingiu apenas a TV Im- contra Roseana", publicada on- quina tomada pelos manifestan- Buaiz, pela vida e pela paz". Os que esta ha varios dias no estado §| |||
, peratriz, nome oficial da emissora Na Companhia Energetica do tem. No documento, ele afirma: t 'f- 

aomi:jn _Ar um cahn eleitores devolviam logo: "Voces fazendo campanha para o candi- pi
f na cidade. As TVs Capital (Rede Maranhao, ontem, nenhum diri- "A TV Mirante em momento al- . . ® 

t r • p 1 querem ser estrupados?" datopetista. -f p|
i Record), Nativa (Manchete), Di- gente ou assessor estava disponi- gum saiu do ar durante toda eleitoral de Camata, Luiz Carlos 0 ambiente hostil entre os dois Um ato de solidariedade ao f;X' fusora (Bandeirantes) e Alvorada vel para o JORNAL DO BRA- programagao de ontem. Houve, Rodngues, preso em seguida. O grUpos comepou cedo em varios Reverendo Jaime Right foi reali-

: (SBT) nao tiveram qualquer pro- SIL. A informa?ao de que ela as- sim, uma queda de fornecimento juiz fiscalizador da propaganda pontos da cidade, principalmente zado ontem, em funcao da amea- >
blema. A possibilidade de um ble- sumiu a responsabilidade pela fal- de energia eletrica por parte da eleitoral, Ronaldo Gongalves de nos sinais de transito. Logo cedo, 9a de morte que sofreu atraves de if

; caute no horario preyisto para a ta de luz e que estava apurando Companhia Energetica do Mara- Souza, determinou 0 refor?o de nos terminais de onibus, cabos um telefonema anonimo. (
pesquisa (Epitacio Cafeteira 51%, responsabihdades partiu do Supe- nhao, isso doze mmutos antes do •
Roseana Sarney, 39%) havia sido rintendente do Sistema Mirante. bloco do Jornal National que di- ^
antecipada pelo deputado esta- Sergio Macedo nao soube expli- vulgava a pesquisa, 0 que propor- t * 1^ ^
dual Aderson Lago, coordenador car por que a falta de luz atingiu cionou oscila?ao de imagem por MaiS IlllzeS BAC ftPARI IflfftEC CM C ilCCCQ 3v

\ da campanha de Cafeteira. Em apenas a emissora do grupo em segundos". E)epois, por telefone, „ . rwJ"wl\Hl/UH\(VEy ElVI 9 IVICtfCJ >' rap
| entrevista ao JORNAL DO BRA- Imperatriz, sem afetar as concor- ele explicou por que achava que U 0 presidente do TRE, formam, profess. 3° grau - lato sensu. especializ. ,

• SIL, por volta das 15h de quirita, rentes. JORNAL DO BRASIL havia er- Ewerly Ribeiro, prevendo • DESEMPENHO ESCOLAR ' 7T M
| ele declarou que 0 ex-presidente Explicafio'— "Pode'ser rado: disputa acirrada no dia 15, • ORIENT EDUC.: VISAO MULTIDISC. £|j
| Jose Sarney tentaria evitar que a que eles tenham gerador proprio. 

"Voces 
perseguem a familia determinou reforgo de jui- • PSIC PROPAGANDA E MARKETING ji|'

j Rede Globo divulgasse 0 Ibope Ou a queda de energia pode ter Sarney ha muito tempo. Divulga- zes e promotores para as ppcKirpMHABlA np PPQQHAl nKlI desfavoravel a filha. E acrescen- ocorrido apenas em alguns quar- ram que a TV Mirante tirou do ar sessocs. Foram convocados • KbtNotNHAKIA Uc PtooUAL (PSIC. APLIC.) ^

III 

tou: "Sao 
grandes os rumores de teiroes. Eu e que nao tenho como 0 Jornal Nacional, m&s Mmntee 128 juizcs para 0 estado. No • ARTETERAPIA EM EDUC. ISAUDE | M

I que, se ele nao conseguir censurar botar uma tomada no nariz e re- a emissora que possuimos em Sao primeiro turno, em Vitoria, • SOCIOTERAPIA m
I a pesquisa, a Cemar vai promover solver um problema como esse", Luis, onde nao houve problema. eles eram so 5. Agora, serao Res. 12; 3soh.;sAbs. 8/17 h. (alguns vis^pk-. ex 1/2 sal. min +certif;doc:ident., oipl, ^ H
I um blecaute em todo 0 estado, na disse ele, por telefone. A esta?ao de Imperatriz chama-se 20. hist. »2 retrato& matr.abertas; in.: 7«an.,fim:«mjn. vsr-amisso-MX) ypi E&
I hora do Jornal Nacional. Tecnicos das TV Canital. Alvo- TV Imoeratriz". coord: m«. Fernanda barcellos(ufrj) • r. pirauba, s. crtstovJo JUI HB
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JORNAL DO BRASIL POLÍTICA e governo sábado, I2/H/94» 9< 8
"Eu é que não tenho como botar uma

tomada no nariz e resolver um problema
como esse"

Eleitores do cabo Camata e de Vítor
Buaiz se hostilizaram com palavras de
ordem e provocações

" 

deu blecaute exclusiva

Na Companhia Energética do
Maranhão, ontem, nenhum diri-
gente ou assessor estava disponí-
vel para o JORNAL DO BRÀ-
SOL. A informação de que ela as-
sumiu a responsabilidade pela fal-
ta de luz e que estava apurando
responsabilidades partiu do Supe-
rintendente do Sistema Mirante.
Sérgio Macedo não soube expli-
car por que a falta de luz atingiu
apenas a emissora do grupo em
Imperatriz, sem afetar as concor-
rentes.

Explicação — "Pode ser
que eles tenham gerador próprio.
Ou a queda de energia pode ter
ocorrido apenas em alguns quar-
teirões. Eu é que não tenho como
botar uma tomada no nariz e re-
solver um problema como esse",
disse ele, por telefone.

Técnicos das TV Capital, Alvo-'

POS-GRADUAÇOES EM 5 MESESMais Juizes
? O presidente do TRE,
Ewerly Ribeiro, prevendo
disputa acirrada no dia 15,
determinou reforço de juí-
zes e promotores para as
sessões. Foram convocados
128 juizes para o estado. No
primeiro turno, em Vitória,
eles eram só 5. Agora, serão
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Ponto de Partida I

*J cy reforma administrativa ganhou prioridade Quando se examina por dentro do governo a f|| //ff s' mil If ¦
J\ absoluta entre as mudanpas estruturais do questSo do funcionalismo, afloram as aueixas fre- //ff, m i l I i

:> ftftufo goverho. Como lembrOu o cientista politico qiientes Cm relacao aos baixos salarios. E o resulta- A/fc/jjy jy^4Br t| // i
P Luciano Martins; integwnte <fe equipe de tran^ao do natui& do abandono do crit&io de eficiencia I

p de Fernando Henrique Cardoso, e preciso transfer- universal — inaugurado peia Revolupao Francesa WS^m///l ''¦$$ 
pjar a emperrada maquina do Estado era adminis- — na admissao e sele?ao do funcionario mediante Z //> J 

1

^11 traoSo igil e eficiente para atender o publico. concurso publico. Tendo em vista que o apadrinha- /I 
~ 

I 
$jf| pf Estc e o retorno mtnimo que o contribuinte mento politico passou a predominar como forma de ' U |/ 

—/ 

P esperada maquina do governo: prestagaode servi- recrutamento da maquina burocratica, a estrutura I ^ ^!
P 56s, com eficiencia e presteza, na area social e em do funcionalismo brasileiro exibe duas faces da

|l t^ias as atividades nas quais 0 cidadao depende do mesma moeda: a ineficiencia e 0 excesso de pessoal. | /"•frt 
Estado. Mas outra fun?ao essencial da mdquina Diante do excesso de funcionarios na base da ' 1 3
p^blica e a sua capacidade de formular politicas de piramide do funcionalismo e da forpa polltica dos )

3§ , governo, como ocorreu nas d6cadas de 30 e 40 sindicatos corporativos, sob a lideran^a da CUT, os
L* nfais recentemente ate os anos 70. estratos mais baixos do funcionalismo, como cabi- <T 4

|| Os levaritamentos da Secretaria de Administra- neiros, motoristas, serventes e servidores de cafezi- '

P ?Sb Federal fornecem numeros impressionantes so- riho conseguiram senslyeis melhorias salariais. Mas " ^ 2
bre a dispersao e a ineficiencia da maquina publica. 0 achatamento dos salarios no topo, pela limitapao " ; 

• 
 . >

Nada menos de 100 mil funcionarios publicos con- ao vencimento dos ministros de Estado (atualmente ¦ ; 
j

tiauam a receber em dois guiches do governo. R$ 3,7 mil), construiu uma piramide invertida no a ODINIAO |\AC ¦ CITODEC
bj£ Como, obviamente, nao tem 0 dom da ubiquidade, funcionalismo publico. M V»_ljllMv "vv igBl I ynBg
^ eSta claro que 0 contribuinte paga duas vezes, mas A qualificaoao profissional eWge salirios com- jornal do brasil. Opiniao dos Leitores. Av. Brasii. 500, e° andar. cep 20949-900. Rio de Janeiro, rj. fax-02i-58q.3349. b
fj& r&ebe um so servi^o, e sem a eficiencia desejada. pativeis com os oferecidos pela iniciativa privada. j
[ip Interpretando 0 sentimento de indignagao da Isso so sera possivel com a adojao de medidas June & ItdOlET Faxina \
|| sociedade,o Supremo Tribunal Federal decidiu esta corajosas por parte dp Congresso. E preciso corrigir . . . .. . . ' a a. iL,i„ a« $n , •. . , ' j . .fx Ridicu os os nasseios do nosso oresidente acomnanhado de A dccisao da Justipa federal de >
i© scmana, por 8 a 1, que 0 servidor aposentado nao muitas das distorgoes nascidas no penodo autonta- .. , ' , , D ^ . ni,11,„r „ vn:^s „,,ro x,nil.„,ln
^aa 

ov,, a..u, pu. u a Mu « ,, o i-• j xr r. »V|. .. sua namoradinha pelas ruas de Brasilia. E certo que todos nos anular a votagao para deputado de-
^ pbde.voltar a exerccr outro cargo publico. Se quiser no c oncializadas na Nova Rcpublica, mediante temos o direito de ir e vir sem ser molestados, mas um prcsidente volve ao Rio de Janeiro a oportuni-
m faze-lo, teri-de abrir mao de um dos vencimentos. negocia^es politicas de cargos publicos. da Republica tem 0 dever de manter a postura que 0 cargo lhe dade de reencontrar 0 caminho da
|ij A^decisao ha de ser valiosa para a implementaoao OTim da estabilidade e da isonomia salarial sao exige. moralidade publica. Agora mais do

^ 
' 

d"a'vreforma administrativa do governo Fernando 0 ponto de partida de uma reforma profunda Nossochefedegovernoja obteve umpercentualaltissimo de que nunca, a maioria dos cidadaos ;
m Henrique Cardoso. eficaz no funcionalismo da Uniao, que sirva de popularidade e nao precisavase apresentar em publico de namo- honestos deste estado (quasc des-

Wt J'Depois da dccisao do STF, 0 Congresso nao parametro para as maquinas estaduais e prefeituras radinha 
a tiracololWalter Mendonfa -r Rio de Janeiro. 

^H .2u' • j 1 . • a ¦' ac a ¦ e h * a pn a- ? Gostana de saber por que 0 presidente Itamar,ja no final de saram do poder) tem a oportunidade
[S teW mais descuipas para protelar uma decisao defi- do pais afora. £ materia inerente a reforma consti- seu mandat(X teima ei^criMar situFa(;6es como ^ ^ m playboy _| a obrigagao - de responder a 1

nkiva sobre a questao. Qualquer tergiversagao con- tucional. So com a liberdade para se remover .0 jovem! Digo "criar situaQoes'1, porque 6 exatamentc isto 0 que ele. agriessao fcovairde dos fraiidadores de •
fiMiara que os politicos sao o principal obstaculo pessoal ocioso e ineficiente havera espa?o para faz, sabendo que em qualquer lugar em que esteja vai ser um alvo votos. A hora e de faxina geral. Os J

Iff nSbralizagao administrativa do pals. A profissiona- recomposi?ao dos salarios dos servidores indispen- facil para a imprensa. . candidatos'que tiveram seus nomes '

li'^ao e a criaQao de piano de cargcjs e carreira no saveis e que hoje sao muito mal pagos. Enquanto Mesmo que fosse jovem, deveria respeitar sua posi?art, e nao envolvidbS 'iia 
grande farsa tem que :

funcionalismo publico, mediante a ado^ao da prati- persistir a'isonomia como dogma, qualquer altera- M comportar como um mulherengo; Nao quero dizer que um SC| repu iddos na"s :urnas linipas da >
r*' . 1 j ... j *cv - 1 t • • c ' 4Aidoso nao deva amar, mas esta nao c a Dnmeira vez aue ee. novd vota^ad. (...) Carlos Neves —

^universale 
democrats do concurso publico, sao ?ao nas esa^as salanais funciona como a teona do procura dar a impressao de ser um tremenl garanhao! ( .) Dw Rio de Janeiro. <

a forma adequada de acabar com as-nomeaQOes por domino e acaba desorganizando. as finanQas publ|- Heygate —Rio de Janeiro. A 
" 

~ .
apadrinhamento politico. cas e pesando no bolso do contribuinte. ——  — — -——'' Acusa^ao <

*1.; 
y • T-11 • . Venho manifqstai: minha indig-
11*01113. tLleitOra.1 Rnatn de" pela quantidade de pichaQoes nagao pela piiblicaijao de nota no ,

1' , ... „ j • . com seu nome. (...) Alzeni Santos t-t Inform? JB-nm que sou acusado pe|o 
'

^iW^tmha a obngapao de vir aqui", prpcla- candidate do. PT tratou de garantir-se, e proibiu Foi com grande surpresa que le- Duque de Caxias (RJ), n| s U deputado Luiz Alfijedo.Salomao de
mpu Luiz In&cio Lula da Silva, com voz presenga deLujano seupalanque. n^Mpn^pJp^^oaode , , . envolvimento com twficantes.;

#argada, no comlcio do candidate do PDT na Esta al a ironia eleitoral mais contundente do S 
dSSkra 

V-narC ' 
(u ) Minha vota<;ao expressiva

Cinelandia. "Subo ao palanque de Garotinho sem segundo turno. Buaiz e o PT inteiro tinham como viar carta ao presidente Itamar 
Nao e necessario ser nenhum na comunidade do Borel e motivo de

nfenhum constrangimento e com muito orgulho", certa a vitoria no primeiro turno da sucessao capi- Franco, para pedir a demissao do Sher,ock Para perceber, na entrevis- orgulho, pdr ser reflexo de um tra-
cdilfessou o ex-candidate do PT a sucessao presi- xaba. O triunfo o deixaria disponivel para coorde- ministro da Fazenda, Ciro Gomes. ^ 

do, compositor balho drduo que so os que conhecem
(feudal.-Era tanta a emo?ao que o orador nao se nar a campanha de Lula no segundo turno da Desmentimos da maneira mais co^as 

°0 
wmeiwa^es'de 

a ^,ida<te-*das ^ua.s. P°dum exPeri_
leitiibrou de explicar por que se sentia obrigado sucessao presidendal. Quiseram os eleitores que cabal essa versao fantasiosa, que o carrejra mB ^ mm c mentar. Ao dizer "nao" a um insis-
abrir tao enfaticamente o seu voto. acontecesse diferente: Buaiz nao se elegeu conforme proprio JORNAL DO BRASIL Com um pouco de raciocinio 

tentcii")nvit® de®f deputado para

Entre vencedores e venddos que se acotovela- ** pre^soes do primeiro turno e Lula ;na0 chegou ^ adotar semSnS- esPeravi|'<Iue isso fosse acarretar ta-
vaih democraticamente no palanque, Brizola foi a0 se8un^°- O raciocinio pwhtico empacou. Nem ciativa, cuja simples suposipao ji «?anha inveja. (...) Deputado Tuni-
gt^hde ausente e Lula, o destaque orat6rio: ilumi- mversao da sohdanedade foi possivel,, porque Buaiz faz, ao nosso ver, grave injustiga as Jul&arTcSSiSS PDT- 

Rio de Janeiro- '

n^ pessoalmente Anthony Garotinho com um tratou ve|ar 
^ g0 \ 

co^nbuiQao dei Lulai autoridades constituidas de nosso Unigo ia morte de seu fijho Rau) rn»0(]n
eiogio de perder o folego, ao se referir a "sabedoria sua campanha. A ironia esteem que o candidate do pais e que, alem doma.ssena de- Amar0( em 1971, assassinado em. 8

dp. partido, que desta vez tomou uma dedsao n tratou de conseguir, em tempo, e conseguiu, sonrosa para as trades destj enti- plena ditadura depois de (...) Ap6s verificar minha conta

intelisente e sAbia" O ex-covernador certamente recomendaQao polltica do presidente Fernando aad£; , t ,. torturado, simplesmente porque tra- de telefone e tambem a de outras

Km a diatettorSdl'tn^POT Henrique Cardoso a seu favor. Temos a lamentar que 0 trad.- ^ em seu poder dois roteiros, um cmpresas, constatei^angamento de

rJeferiu "dar as de vila dioeo" como se diz em Como a incontinentia verbal de Lula e impre- mu"ou durante anos de7raMi'oUrcs 
mostrando 0 caminho 1UC deveria debito das Guias Atlantic Ninguem

pretenu dar as de Vila diogo , como se diz em ranmendar 
0 vnto pm Gamtinhn • . r 4 u • tomar Para sair de Sao Paulo- pela fez qua|qucr t'pode cont;ito e mil?to.

Portugal. V1S1V^1; ao nxom,en^ir 0 voto em Uarotinho, ponsavel em favor da boa imprensa vja Dutra. flt d locaiizac5o do menos algum contrato com Guias

» Pode pareccr a vista que as denies ""J? a Tu ??**" ab?g°' aparlameMo dc um amigo, no Rio. Atlantic. Ap6s maila dificiildadcruuc paruxr a pnmeira visia que as aecisoes saber onde aCaba a zoologia e come^a a polltica vez, a um boato de natureza tao , consegui falar com alguem na Atlan-antenores do FT, em matena de apoio a candidatos "nao 
podemos permitir que as raposas voltem injuriosa para todas as partes inte- se por tao nouco Raul Amaro (d. Vera), que informou-me ter a

alheios, pecaram por falta de mtehgencia e sabedo- dominar a do Rio". Acontece que 0 compe- ressadas sem que procurasse verifi- 
| tor£ldo M a ^te, b que nao G.uias Atlantic correspon-

na. Nao foi exatamente assim^Nao se tratava de tidor de Garotinho e exatamente 0 candidate do i!?ntn orm.a<;ao se dizer do compositor Geraldo d^ncia(nuncarecebida)asempresas,
autocnta, mas da comprova^ao de que a retoriea psDBi ELm0 uma &, maisou , ^ A fa2 g 

a 
Tci C ™ Vandrt. depoU de DlmrM, e Co- II III,

^em razoes que a propna razao desconhece, embora diferenca Lula afronta o sentimento da sociedade g, ¦' - ^ ^ f minliando? contrato firmado e cobran?a dos de-
tem a sarantia de votes 

(WerenQa, Lula atronta 0 sentimento da sociedade Ferreira, presidente da Fiesp-Federa- comno,itor ainda aaer nos fa bitos, via Telerj. Sao cobran<;as |em a garanua ae votos. ao 
^ndenar a mterven9ao do Exerato na seguran- ?3o das Indnstrias do Estado de Sao compositor ainda quer nos ta men^aiSi c rec|amar com a Te|e(jj I

Lula tem a volupia da palavra oral e costuma pa do Rio: "A 
gente so vai acabar com essa violen- Paulo. ^ ^ cqmeio ao^Sdto mc nao resolve- A Guias Atiantic tem I

larder, no meio da frase, 0 sentido do que queria da quando esse povo tiver emprego." Nao enten- Precedenle nada lhe acontecesse! ( que 
suspender a cobranga e depois |i izer. Por que nao foi ao palanque de Victor Buaiz, deu at6 hoje que os traficantes estao em regime de Gostaria de informar ao ^nador Diante das afirmaijoes de Van- djsso'0 cr6dit0 de dois Pimentos j

1 |ue e candidate do seu proprio partido? Agradado pleno emprego, e nada tem a ver com favelados pedro Simon que, caso 0 presidente dre, os autores de Tortura Nunca W creditado na conta de janei- j
i om a possibilidade de vitoria com que passou ao populacao de menor renda. Aprendera com outras Itamar Franco venha a casar-se com mais deveriam ser processados por r0^5- J*01ue .!<j Pa8° desde jan/94 1
i egundo turno da sucessao do Espirito Santo, campanhas e outras derrotas. a professora June Drummond du- "calunia, difamapao e invencioni- a(c hoje? 1

_ T rante seu mandate, nao sera um fato ces". (...) Iderval Garcia — Niteroi Acho um espanto a Teleij acei- !
|v AC inedito na hist6ria da Republica (RJ). tar esse tipo de conluio. (...) Rachel j

,. . .,,Vo brasi!cira' Marta Snplicy Cohen Saul-Rio de Janeiro. 
|s pontos negros no transito do Rio sao co- Ha arios, 0 problema se arrasta porque uma O marechal Hermes Rodngues . , r / j

<J nhecidos de todos os motoristas, que passam demanda judicial impedia a aberturai direta do da Fonseca (...), presidente de 1910 a . 0 titu^Martg^d a r lamengo !
odososdiasporsuplldosinterminavds. Namaio- trafegoempistaduplaatea Lagoa,atrav&da Rua publicou no dia 23/10 entrevista Se^pre atento a esta se^ao, me ;
ia dos casos, congestionamentos e desastres se Mario Ribeiro. A Prefeitura ganhou finalmente dezembro de 1913, com Nair de Tefe com Marta Suplicy, recem-eleita de- dou co.nta de quant0 as Pessoas \
ucedem por absoluta omissao dos guardas de tran- briga judidal, mas os trabalhos nao avan^am. von Hoonholtz. (...) putada federal pelo PT de Sao Pau- esquecidas. Escreveram sobre como ;

: ito, que fazem presenga contemplativa e so mos- demora na conclusao desta obra essendal para Na epoca do casamento a noiva i- Poucas mulheres conseguiram fa- fo1 evi,ado que.na sede do Flamen- 1
ram algama eficiencia nos constats de Irafego, ^elhorar o Uansi.o em di^o a Barra da Tijnca «» »««,«• SppiugiXe'TSSl !
ia hora do rush matutino. nao ^ aDenas irntante- e incomDreensivel pubhca'58'GlulioSanmart,n,~Rl° ^nh0.a 

con?suas p°s',a<'0lfe pu 0uem moveu acao contra 0 eruoo
I A vieilancia dos euaitlas ai nortas dns rnlwins imianie. 

e mcompreensivei. ^ Janeir0 blicaQoes sobre sexo. Elas rebaixam v"em moveu a?ao contra 0 grupo
I j . • . ^ . ®pos, q 

jjgQ atina com a razao oela dual C** 1*» 1 a atividade sexual humana ao sexo dingido por Helio Barroso e
I >nde motoristas e pais param impunemente at6 em , . , V. f? pe,a1quai ,a Suieira eleitoral instin tiv0 dos animais incon Xicntc Marcio Braga fui eu, na 13a Vara !

ila tripla. afunilando o tiansito, ou em crozamen- admimstcajao mumc^l da pnondade a obras do jiqUe„TREes.a.en,audonor. eineonsequemejaqaedesvineulado avel, em 1978/79, numa acao que I
os criticos como o da Avenida Rodrigues Alves grande porte, como o Tunel da Covanca, que ligara malizar as eleigoes no Rio de Janei- de qualquer parametro moral. Elas recebeu depois o apoio dos chama- 

j
i om a Rua Professor Pereira Reis, no Santo Cristo, Jacarepagua ao Encantado, em dire^ao a Avemda ro> bem que poderia tambem disci- orientam, ou melhor, desorientam dos (en'a° desrespeitosamente) ve- ;
, itraves da qual flui o transito de ida e volta em Brasil'e deixa de lado de P01^ menor plinar a propaganda eleitoral no os jovens, conduzindo-os a cami- J05"- 

Umdos- vencemos. Agora a 
j

i lirecao ao Tiinel Sanla Rarhnra rpcnlwria h™ que poderiam ter rapida conclusao se fossem ata- municipio de Duque de Caxias, na nhos que fatalmente desaguam na Brascantja vem com o mesmo piano ,

Sos Droblemas radas^om celeridade. A incompreensao e tanto Baixada Fluminense. promiscuidade ou em gessoes pre- com H6I10 Barroso. nos acenando
)arte dos prooiemas. a H O 

aue vemos hoie e uma vereo- coa»s ( ) como unica salvagao. Nao vamos
Mas ha outros nontos one nnrprrm in«nlnvpi« maior quando se percebe a enfase da Prefeitura u que vemos noje e uma vergo concordar lSTemcreio one Julio r.n- !lvidb na ouiros ponios que parecem msoiuveis ^ „ r;^inha: sao paredes, muros e postes Na rcportagem em questao a fu- concordar. Nem creio que juno uo

xxlem ser resolvidos mediante pequenas obras. °bra.dc"tW duvidosa como a Cidovia pichados com nomes> numeros e tura deputada. arrogantemente. en- meseKleber ^aceitem taoclara
ifunilamento na Avenida Radial Oeste, proximo ao Mane Garnncha, que ugana Copacabana ao Cen- mensagens de candidatos. Os pro- quadr como iporantes os que se negociata. Mariano T. Gon?alves
tlaracana, e um deles. Com um simples alargamen- 'r0 ^ ddade, atraves de uma pista no Aterro do prietarios dos im6veis quando auto- opoem as suas colocagoes sobre Neto — Rio de Janeiro.

0 da agulha de transito, 0 problema seria elimina- lamengo. rizam. e com receio de sofrer rcpre- aborto e homossexualismo. (...) —

k Gutro ponto ago no transilo caiioca e UmprefeitoeMmoumsmdicodemna ddade. ZXZZZSZXTSZS:
t—daau^nadaLagoa-Bana.na^ E sua efrciencia se faz maisnot^vcl nos pequenos ZZZZEZX'"" ¦

j Sibehus, na lntersepao de LeWon e Gavea. detalhes do que nas grandes reahzaQoes.

sábado, 12/U/94
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Boato
Foi com grande surpresa que ie-

mos na primeira página da edição de
10/11 do JORNAL DO BRASIL,
que a Fiesp "estaria disposta" a en-
viar carta ao presidente Itamar
Franco, para pedir a demissão do
ministro da Fazenda, Ciro Gomes.

Desmentimos da maneira mais
cabal essa versão fantasiosa, que o
próprio JORNAL DO BRASIL
classifica dè boato. A Fiesp jamais
cogitaria de adotar semelhante ini-
ciativa, cuja simples suposição já
faz, ao nosso ver, grave injustiça às
autoridades constituídas de nosso
pais e que, além do mais, seria de-
sonrosa para as tradições dest$ enti-
dade.

Temos a lamentar que o tradi-
cional JB, que tanto prestigio aucu-
mulou durante anos de trabalho res-
ponsável em favor da boa imprensa
do pais, tenha dado abrigo, desta
vez, a um boato de natureza tão
injuriosa para todas as partes inte-
ressadas, sem que procurasse verifi-
car a autenticidade da informação
junto à fonte mais óbvia, a própria
Fiesp. (...) Carlos Eduardo Moreira
Ferreira, presidente da Fiesp-Federa-
ção das Indústrias do Estado de São

Precedente
Gostaria de informar ao senador

Pedro Simon que, caso o presidente
Itamar Franco venha a casar-se com
a professora June Drummond du-
rante seu mandato, não será um fato
inédito na história da República
brasileira.

O marechal Hermes Rodrigues
da Fonseca (...), presidente de 1910 a
1914, viúvo, casou-se em segundas
núpeias durante seu governo em 8 de
dezembro de 1913, com Nair de Tefé
von Hoonholtz. (...)

Na época do casamento a noiva
tinha 27 anos e o presidente da Re-
pública, 58. Gíuiio Sanmartini — Rio
de Janeiro.

Sujeira eleitoral
Já que o TRE está tentando nor-

malizar as eleições no Rio de Janei-
ro, bem que poderia também disci-
plinar a propaganda eleitoral no
municipio de Duque de Caxias, na
Baixada Fluminense.

O que vemos hoje é uma vergo-
nha: são paredes, muros e postes
pichados com nomes, números e
mensagens de candidatos. Os pro-
prietários dos imóveis quando auto-
rizam, é com receio de sofrer repre-
sálias dos responsáveis.

O absurdo é que alguns candida-
tos ainda medem sua "popularida-

^ 
¦s pontos negros no trânsito do Rio sào co-

<J nhecidos de todos os motoristas, que passam
odos òs dias por suplícios intermináveis. Na maio-
ia dos casos, congestionamentos e desastres se
ucedem por absoluta omissão dos guardas de trân-
ito, que fazem presença contemplativa e só mos-
ram alguma eficiência nos corredores de tráfego,
ia hora do rusli matutino.

A vigilância dos guardas às portas dos colégios,
>nde motoristas e pais param impunemente até em
ila tripla, afunilando o trânsito, ou em cruzamen-
os críticos como o da Avenida Rodrigues Alves

1 om a Rua Professor Pereira Reis, no Santo Cristo,
, itravés da qual flui o trânsito de ida e volta em
lireção ao Túnel Santa Bárbara, resolveria boa
)arte dos problemas.

Mas há outros pontos que parecem insolúveis e
xxlem ser resolvidos mediante pequenas obras. O
ifunilamento na Avenida Radial Oeste, próximo ao
Maracanã, é um deles. Com um simples alargamen-
o da agulha de trânsito, o problema seria elimina-
io. Outro ponto cego no trânsito carioca é o
:ruzamento da auto-estrada Lagoa-Barra, na Praça
libelius, na interseção de LeWon e Gávea.

Há anos, o problema se arrasta porque uma
demanda judicial impedia a abertura direta do
tráfego em pista dupla até a Lagoa, através da Rua
Mário Ribeiro. A Prefeitura ganhou finalmente á
briga judicial, mas os trabalhos não avançam. A
demora na conclusão desta obra essencial para
melhorar o trânsito em direção à Barra da Tijuca
não é apenas irritante: é incompreensível.

O carioca não atina com a razão pela qual a
administração municipal dá prioridade a obras de
grande porte, como o Túnel da Covanca, que ligará
Jacarepaguá ao Encantado, em direção à Avenida
Brasil, e deixa de lado realizações de porte menor e
que poderiam ter rápida conclusão se fossem ata-
cadas com celeridade. A incompreensão é tanto
maior quando se percebe a ênfase da Prefeitura
numa obra de utilidade duvidosa como a Cidovia
Mané Garrincha, que ligaria Copacabana ao Cen-
tro da cidade, através de uma pista no Aterro do
Flamengo.

Um prefeito é como um sindico de uma cidade.
E sua eficiência se faz mais notável nos pequenos
detalhes do que nas grandes realizações.

As cartas serão selecionadas para publicação
no todo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome completo e legível e eodere-
ço que permita confirmoção prévia.
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A reforma do Parlamento A a$ao do Evangelho |

/os£ OENOINO ' sentante, de legislador e de fiscalizador. tramitacao dos projctos, enr qualquer possa cxpressar suas prioridades e inte- d. eugenio DE araujo sales * se trata unicamente dc scgiiir uma
T T m /W nrinrinoic nnnint Aa Ora, sc a institut^o parlamentar esta situasao, findos os quais a materia en- resses. . . , _ . , , diretriz do Evangelho, mas da proibi- m
1 J mrnHa Litira rfn nak nn nrA burocratizada e oligarquizada de lal trard autdmaticamente em pauta; 3) As atividades de fiscatiza^o e con- raw de apao ou inlluencia do de "nao matar", iriscrita no cam- H

r^lj .. ano naJanela dknutada nresii forn,a que estrangula o exercicio da RedcfiniQao de calend&rio para a reali- trole da Camara e do Congresso Nacio- V-/ Evangelhonao se limita ao es- po dapropria lei natural. Manifesta- p,
denciada Camara Federal 0oresiden- rcPresenta,'va do parlamen- zagaodassessoesdevota?aoemPleni- nal precisam adquirir maior efickia. piritual. Deus cnou a alma humana SC; portanto, grande jgnorancia ou M

it da nmara e de sua Mesa Diretora tar'enta0 ® a propria democracia repre- rio e nas Comissoes, evitando a sobre- Para isso 6 necessSrio apostar na cria- com o corpo e ambos formam urn mi-fe, quando o poderoso lobby cm i
%. ocuDa uma das mais imnortantes ma- sentat'va que sofre uma asfixia. Para carga ou o esvaziamento de sessSes ?ao e implementa?ao efetiva da Comis- sujeito unico: a pessoa. A responsabi- favor do abortamento e de medidas fr;

iistraturas doDais SuaelefcaoDortan- acabarcomestejogodefaz-de-contada legislativas simultaneas; 4) Regulamen- sao dc Fiscaliza^ao e Controle, a fim de lidadc de cada um em face do ensina- correlatas acusa a Igreja de tentaps H
!i to n3o Dode restrinar-seToorroracJo rePresenta<^0 parlamentar 6 necessario ta?ao da ediQao de medidas provis6rias acompanhar de forma sistemitica mento do Cristo nao 6 dividida em jmpor sua doutrina aos nao-cat6!i- §£
%, parlamentar A sociedade e a opiniSo transferir 0 P°der ao Plenario, as co- pelo presidente da Republica, discipli- executfo or$ament4ria, permitindo compartimentos mais ou menos es. Cos. Totalmente errado o dilema: sal- &
ll rtublica devem acompanhar e namedi- miss6es e aos deputados, Isto implica nando ou limitando a hip6tesede reedi- publicado de relatirios periodicos so- tanques. Por toda e qualquer atua?ao var a vida ou a saude da mac ou a da W>

da do possivel, participar dos debates ^ 18 retire do Colegio de lideres as Qao; 5) Regulamenta?ao da atuafao dos bre o andamento da mesma. A Secreta- do nosso ser, devemos dar contas ao crianca. Esta nao tcm qualquer culpa 1
relativos ao funcionamento da instltui- funtfes del.berat.vas de mento. , grupos de pressao que atuam profissio- na de 0>ntroklnterno da Camarados Pai e seremos julgados segundo sua de tersido concebida para mereceri, I
cao parlamentar. Para que este objetivo seja alcanna- nalmente ou permanentemente no Con- Deputados, ree£m-cnada,tomWm deve Lei. Assim,ocristSo deve levarconsi- morte Sao dois seres com igual direin 1

f# A democracia brasileira s6 pode se do,sert nece8siriopromovermudan?as gressoNacional.por meiodeseucadas- ser imptementada para que funaoneco- go a indekvel marca de filho de Deus, to d vida. Ningu6m podc condenar I
consolidar'com a afirma?5o das msti- no prooesso legislativo. Resumidamen- tramento, identificacao de seus agentes, mo urn 6rgSo de controle ratenw, auxihar recebida por ocasiao do batismo, nos morte um inocente1 H

tuigoes e com a credibilidade dos parti- »e, proponhO que o numero de comis- inclusive pessoas jundicas, e controle de do controle externo, nos atos de gestao da atos idigiosos e tambtel no ambito ' 
0 amnio auadro da reieicSo &£> I

ijl dos e dos politicos. 0 Parlamento, de <ecnicas seja reduzido para nove. , suasatwidades,assegurando-se visibili- ea^ramentoi Mesa para pre- ^,8,^famiUar,agindoprivada Doutrina CristS ou da oaiSacSd1 I
lim modo geral, por expressar a repre- Em contrapartida, ser4 preaso aumen- dade aatividade. Hoc ou publicamente. Nada escapa ao nada Igreia delineada pelo sub^i 0

f§ sentaoao politica da sociedade, i a insti- tara sua representa^opoliticaeatn-. Outra mudanga indispensavel no dancfl(. compromisso que temos diante do ietivismo moral'tornou-se um dos ntiiicao do Fstado democratico oue deve buir maior kgitimidade decis6ria as nrocesso ae modernizacao e democrat! dangas capazes de dar funcwnaMade ¦ jeuvismo moral, tornou-se um aos m
tuwao oo tstaoo oemocraiico que oeve A 

s-^nda mudanea p^° ae moaernizagao e democrat! credibilidade ao Parlamento. A reforma Senhor, a cuja imagem tomos cna- maiores problemas em nossos dia$^

x^stzsz tmmmm 3:rnSioWMais^ 1

jS^22S«.e525 1
ea propna democracia que se apresenta .... . .. - 

^ legislativo 
clonamcnlo\ e necessano <lue 

f 
red" fim da imunidade pariamentar para cri- nao. diz o Concilio, em Gaudwm et sombrio cm virtude do erroneo con-! fc

3<1 predso tancar ao debate as formas ^ «,muns e a mudanga na ^presen- Spes® 36): "Se, 
por autonomia das ceito de liberdadc, ho^ vigente. 01 I

=»ma criado „oS m?is »ariadMS |
VO e esnedalmente" a fimara oossa discussoes e audrenaas publrcas, pro- A nrooosta orcamentaria deve ser dis- * aProx,ma a P0®6 do presidente eleito coisas cnadas e a propria sociedade meios, leva muitos ao afastamcnto dan i
afirmar^ua credlbilkl^ e toraw^as porcionando meios de consulta e dis- ^SSuSKS^ZS f em que o Congresso teri uma nova tem leis e yalores proprios, e perfeita- fe e da pratica de seus deveres. Estes |
suas funcoes eficazes na afirmatfo da cussao com as for^s sociais ^epresenta- mas tendo por base diretrizes nacionais I
democracia e no enfrentamento dos t.vas interessadas na tram.tagao das de desenv0iviment0i e na0 interesses ~m as Palavras. f,uton°- cntenos subjetivos. E os que desagra-^ I

problemasvividospela sociedade. proposi«6es. menores fundados no calculo eleitoral. feS dSSS mia 
das reahdad^ temporaisV se en- dam ou contradizem a opiniao publi^ |

0 conjunto de reformas que propo- Entre outras medidas modernizantes A Comissao Mista de Orcamento deve rnn^w^ifnmia rfac |.en^5 ^ue as cna 
[as 

nao ca> relegados ao esquecimento. '1
nho no funcionamento da atividade do Iprocesso legislativo, destaco ainda promover audiencias publicas com mi- ..1:tiWWv# mm de 

Deus, e que ° homcm pode usar Um dos mais importantes trabaw! r;
vJ parlamentar tem o seguinte objetivo as seguintes: 1) Defini?ao antecipada e nistros para explicitar o conteudo das m,.H9nr!1B rw,i9m!S'?ii. 86111 

as o^denar ao Cnador, mnguem lhos pastorais para hoje e o futuro i) 1
central: inverter o sistema de poder no ampla divulgagao da pauta de discus- propostasorgamentariaseascondi?oes pnr irr73m.ni,., ,,¦, i i 

que acredite em Deus deixa de ver a esclarccer os fieis a respeito de quc;j fe
interior da Camara. Hoje o poder se soes e votagoes, tanto em Comissoes de sua execugao. E, com o intuito de narlamentares aue asmwm «u« manda. falsidade de tais assertc«". Embora sua condicao de "cat6licos" exige o_

I® concentra na Mesa Diretora e no Cole- quanto em Hendrio, de modo a assegu- democratizar o Orcamento da Uniao, tmVmfrwirimiiWiiiiiiiii 
de maneiras diversas, atividade algu- compromisso explicito, corajoso com' %

gio de lideres. 0 deputado, a rigor, n5o rar publicidade ao processo legislativo; devem ser promovidas formas e foruns  
p 

ma estd isenta de referencia ao Se- os ensinamentos do magisterio. Por- |l-
e valorizado nas suas fun?oes de repre- 2) Fixacao de prazos rigidos para a participativos, onde a sociedade civil •oepundo federal, reeieitopeioPT-sp nhor ou goza de autonomia absoluta. tanto, dada a confusao reinante, con'r2 ||

Na 6poca atual, muito se expandiu sequencia desse subjetivismo na inter^ M
\T 1- • P J J T~1 •11 uma concepcao de liberdade que nos pretapao, o respeito e o acatamento i'| ^
Y Oltd.ir0 HO. IRZ0HCIR GEL r* OrmilltlR leva d negafao dos direitos do Cria- cabe?a, ao sucessor de Pedro, o papatf |

dor. Trata-se do "relativismo moral", c o grande meio de caminhar em\ ^
5}| MOACIR WERNECKDE CASTRO* salves deLacerdaPaiva e seus filhos, bandeja pelo professor, pelo livro de tos, uma carta de Jean-Jacques Rous- que o papa chama de "grande amea- seguran?a no mundo em que vive^ $>

TT a 300 anos, em 21 de novem- "m.doS % cunhado Joao refer"ncia' s vezes pelo xerox pirata seau, que uma pessoa amiga me man- 5a constitutda pela civilizacao ociden- mos. p}
H. bro de 1694 nascia Francois- de Lacerda Paiva, la morava na con- (que se vende impunemente dentro de dou pensando na demissao do tal". A segunda realidade que desejd g

Marie Arouet que'ficou celebre com di?ao de administrador. A boa dona universidades). Nao que menospreze ex-secretirio da Receita Federal, Osi- O julgamento das a^oes, a cons- propor a reflexao sobre os nossos M

§1 0 nome de Voltaire. Foi um persona- Vinoca, como a chamavam, era irma a orientafao sistematizada, atraves ris Lopes Filho, e que conserva atua- ciencia do que e certo 6u errado, deveres religiosos refere-se ao corns' g

Wi dem contraditorio ora maldito ora do politico e jurista Sebastiao de La- da catedra ou do livro. Mas 0 autodi- lidade com os perigos que rondaim deixa-se ao intinio de cada um, sem portamento politico dos fi6is. Emboki ^

(Sonsaerado sempre polemico e sur- cer!<ia, que fora ministro do Supremo datismo tem seu encanto. Ecaotico,e todo titular de cargo publico capazde um ponto de referencia objetivo, que ra haja liberdade para as op?oes parnl m
II preendente 

'escritor 
teatrologo filo- Tribunal Federal. A biblioteca do nisso se parece com 0 mundo ao re- tomar medidas contra os privilegia- eaLeideDeus. tidarias, constitui abuso utilizar,^ ||

sofo, 0 maior agita'dpr de idms no doutor SebastiSo foi parar na For- dor; desperta a imaginap2o e imuniza dos da fortuna. Somos um pais onde Duas realidades se propoem a nome de E)eus nesse campo para a^j m

$1 Secuio da Revoliicao Francesa con- quilha, acrescida com livros perten- a inteligencia contra os cliches faceis, os muito ricos nao: gostam mesmo de nossa reflexao: 0 afastamcnto da fenr vantagens. Outrossim, nao e, -m
temporaneo de Montesquieu Rous- cen'es a seu filho Mauricio, mas tal- tantas vezes errados e influenciados ; pagar imppsto. Igrejaouadesobedienciaaseusdirei- correto volar em candjdatos que aw-

seau e Diderot. Anticlerical fe'rrenho wz. desfalcada de outros, creio eu. por modismos absurdos. A carta de Rousseau c de 1759 tos e 0 procedimento dos catolicos na vogam posi^oes que vao de encontro M'A era 
deista-conciliava 0 horror d tira- Alem das obras de Direito, incluia Assirn foi; sem iregua e compasso, (quando efe csdevia a Nouvei Hihise escolha de candidatos, por ocasiao a nossa fe e a suas exigencias. m

niafpagou por isso na Bastilha) com ™ acervo importante de literatura, a 0 meu primeiro e fascinado contato e Voltaire acabava de publicar Condi- daselei?oes. Assim, um ratolico que contnbu^s |

um inesperado credito ao "despotis- ma,or Parte em frances- com Voltaire. Bendito Diciondrio filo- de) e dirigida ao senhor fetienne de A primeira pelo papa, I
mo esclarecido" (que0 levou.a passar Em dois armanos de vidro esta- soficol Pelas suas pagmas me chegou Silhouette (a quem se deve 0 termo em seu recente livro 0 problema da , J j ¦ ± -• m

jf uma temporada na corte de Frederico vam guardados os volumes que mais a visao inaugural do sfeculo das Lu- "silhuetapor sua mania de recortar aceitafao do ensinamento da Igreja no ®V?r a r?^ e meios con enaveis, p

ll). Campeao da' liita contra a irito& me atraiam. Meii razodvel 'conheci- zes! Se alguiiia coisa me esc^pava, eu perils em papel). Silhouette tinha sido mundo moderno, em particular no PW>es opos»s aos direitos <$> %

fancia e 0 fanatismo, sua influencia se mento da lingua francesa me fran- intuia; 0 fulcro da ideia era bastante demitido do cargo de controladorge- cdmpodahicae da Moral {pig. 163). Ue«s e torna-se co-responsavel pelos K

^stendeu pelo mundo e foi, na Ameri- queou 0 acesso iquele tesouro. Havia para me alumbrar —a ideia de liber- ral das Finansas, no reinado de Luiz Constata-se em alguns meios um dis- maws que esses candidatos, uma ves ||

9a sob 0 dominio colonial, um clarao um pouco de tudo. Desde As mil e dade, expressa num estilo claro e bri- XV, porque tentou acabar com os tanciamento da Igreja, pela sua infle- lei 0S'J.r.a° azer a ns 0 em ^

a iluminar os caminhos da liberdade. unia. noites, na tradu^ao do doutor lhante. abusos lesiyos ^os cofres do Estado. xibilidade em materia doutrinaria. 0 °y, 
bnuic-dfi £&

J Ter em casa urn livro de Voltaire, Mardrus, ate as obras completas de Aolertrechosdecertosautoresda Rousseau, indignado, escreveu-lhe exemplo mais citado e 0 uso de anti- , cnhrpnnr A ?Hmitrina i-l
(io Brasil colonia, constituia prova Taine; toda a Comidia Humana e ro- atualidade (os "nouveaux 

philoso- se8u'nte:, concepcionais. Paulo VI reveiou uma „inj„ n !.J p
;| eabal de perfilhar 

"ideias sediciosas". mances de Dickens e Zola; uma cole- phes" franceses, por exemplo), fico "Queira receber a homenagem de grande coragem ao enfrentar forte p'n fatn Hp liiwr faknt Ltn P
|| Mesmo sob 0 Imperio, nao era autor ?ao do Mercure de France, onde eu pasmo de ver como a filosofia de um soHtirio, que 0 senhor nao co- opiniao publica adversa, ao publicar 

' 
„. .••• .. ^rnnTj'

que se citasse sem risco de conflito me deleitava com 0 estilo de um escri- nossa sociedade de consumo conse- nhece, mas que 0 estima por seus aHumanae Vitae, que se tornou mais . . ? - ,<?. A M
com a opiniao dominante. 0 estigma tor do qual nao se fala mais, Remy de guiu se tornar, alem de insignificante, talentos, que 0 respeita por sua admi- conhecida como a enciclica contra a .^ .. . . ||

|t! se abrandou um pouco, mas alguma Gourmont; obras de Nietzsche, Scho- chatissima. Muito se fala por ai sobre nistracao, e que Ihe fez a honra de pilula anticoncepcional. r ¦.

?oisa ficfou- 
^ar 

V^ire' iluminismo' mas ° e KdTsal- 0 dilema entre contemPonzar Pa" obedece, mesmo I custa de sacrif^ 1
9 

inconformista. Precedido pelo meu Philosophique, de Voltaire. norma nos comentanos sobre obras ^SdSo 
i clffoIdS raevitaroexododetantosouperma- cios, ciente de que as diretrizes d<r 8

earo Guilherme Figueiredo, que foi Faltavam obras de referencia, que representam 0 oposto. 0 antigo "ecer fiel a Cristo e tao antigo como a Evangelho nao se limitam a vida csf Kfundo no tema, aproveito a data para uma enciclopedia ou compendios de espinto revolucionano incomoda que 0 destruiu, 0 sennor aesaiiou igreja. Sao Paulo escrevia a Tim6teo: .ntamente relieiosa Devem marcar &'¦' P
<raz,er um emu"h0 sob an8ul° hist6ria da literature e da filosofia, neoconservadorismo envergonhado. "Prega 3 palaVra'insiste 0p°rtUna ° comportamento de seus seguidores»b 1munopessoal desculpem que permitissem por um pouco de Aqueles filosofos franceses do seculo inoportunamente. Porque vir4 tempo „os mais diversos campos de ativida«i IMeu encontro com Voltaire deu- ordem na perturbadora diversidade 18 nao eram ma?u.nas de produar u 

^ri dimln ir eu o admiro em que os homens nao suportarao a de humana. A aceita^ao de doutrinaut |
k 

nasegundametadedadecadade de autores e temas. Mas hoje sou esmo elucubragoes teoncas: t.nham g. sa doutrina" (2 Tm 4,2-3). Joao Pau- sora fonte de paz de consciencia 1
'930' ^ 

crcunstanaas um tanto at.- levado a achar que esse problema ate flama, nervo sangue, idea.s, quenam lo com simPlicidade e clareza nos tranquilidade em nossa vida. Mesmo! H
1. picas. No verdor dos meus 20 anos, que me podia beneficiar, quando abnr caminho a um futuro melhor uma no.nra 1ue 0 sennor usu,ruira explica: "Quando a verdaeira doutri- nnr, Pm ,nrnfl hp n™ n rlirm wia S

jne vi obrigado a buscar na fazenda penso no excesso de receitas e chaves para a humanidade. Eram gigantes ^r mu.to_ tempo sem concorrente. na e impopular, nao e licito buscar acjverso nao nos faltarao as bencaos 4K.i da Forquilha, em Rio das Floras, interpretativas de que ora dispoem os do pensamento. Como Voltaire. As maldicoes dos canalhas sao a glo- Uma facil popularidade" (Idem, pag. divinas ,, ^
pj interior fluminense, da qual eram jovens. 0 julgamento nao me vinha Rousseau e os canalhas — Vem nadohomemjusto. 154). 

m

f proprietirios a senhora Silvina Gon- em forma de prato feito, oferecido de proposito, nesta evocagao do setecen- *jomaiistaeescrttor,coiabofa(iordoJB. No caso concreto do aborto, nao * cardeai-arcebispo do mode Janeiro^ p

*jSHMBHHWHiHHlgr"V- "'j 1

Kr ' —Greenpeace se caracteriza pela defesa intransigente do sobre 0 Flamengo. Mas absolutamente nada justifica 0 m
k! ; B ^ ¦¦ — ¦ 

^ me'° am^'ente' ® 0 Sr- Guilherme? Que interesses defen- I H espanto do reporter diante de tal fato. Nem mesmo 0 fato
| m . -. - . L_ de? (...) Rui Manoel Andrade — Rio. 1 de 0 Colorado ter apanhado do Vasco no Maracana ha ||
¦ I ¦' m mm • ¦ ' duas semanas — os 5 x 2 do Vasco sobre o Inter e ®
' V ~ 

Sftgliranra mesmo placar de Sport x Botafogo, em Niter6i, e isso nao l^j
I'C | © Mi impediu o Botafogo de ganhar do Corinthians cm Sao
B1 I Muito interessante a opiniao do jornalista Fernando BbI Paulo nem o Colorado de ganhar do Sport. Se o Flamengo ^

' 1 Pedreira, no artigo "A forca tranqiiila" (JB de 6/11). fHl vaimal, problema dele. Caso o reporter nao saiba (o que
I JHt' Seguranca interna e caso de policia e as Formas Armadas dc estranhar), cste Internacional que nao merece

¦J | I nao pediram para sair dos quarteis. 0 clamor da socieda- um_a Mflha na resenha do jogo e o mesmo que foi tricam- kk
K? I ^** de e as autoridades responsaveis o fizeram. Estou certo de peao do Brasil e cansou de ganhar (no Sul, no Rio ou em

I - ii „ que o general Camara Senna tem "bastante juizo" (...) qualquer lugar) de todos os times cariocas. (...) Valerio \ij
para avaliar o nivel de inseguran?a, e memoria para saber tampos—Rio. ||

B. ( de quem e quando os "atuais bandidos" assimilaram as Vjvcr SCH1 Picdo ll
' Sensacionalismo 

jWy jfflwi do assalto a banco e da subversao Homem & mulher Os "Seis comentanos no calor da hora", de Jose I
¦I (...) No domingo 30/10, o JB publicou estatistkas e 

da ordem-(•••) Ivan Carvalho Rio. As cronicas de Danuza LeSo abordam com muita MurilodeCarvalho, no JBde 2/11, a respeito do combate K
ft' reportagens um tanto simplistas sobre a inseguranga no Rio. sensibilidade importantes facetas do relacionamento ho- a violencia no Rio, constituem o que de melhor se escre- W

Apesar dos numeros indicarem que 45% dos pesquisadorcs Dftsftfivolvilllftflto mem-mulher. As vezes hi exageros — culpa de um ponto veu sobre o assunto nestes ultimos dias. (...) Merece W
nao tinham medo de morar no Rio, 42% tinham medo e de vista excessivamente feminino —, mas a maior parte destaque final o trecho do artigo: "£ preciso reivindicar ^

ml outros 13% tinham "mais ou menos" (?), a manchete da 0 arti8°,d° P|3fi Pau'° Haddad publicado no JB de dos textos publicados prima pela absoluta precis5o, resul- um novo direito, o direito dc viver sem medo. Sem medo 'J ^
primeira pagina alardeava "Carioca tem medo de morar no 4/11, sob otitulo"Desenvolvimentoend6geno",constata tado de um raciocinio muito lucido. 0 texto "Viagem de de sair a rua, sem medo de ir ao trabalho e ao lazer, sem |S

H'i Rio". De acordo com o proprio JB, poderia se conduir que 
un?a realidade que o Brasil vive no momento, ou seja, neg6cios", publicado em 7/11, 4 prova disso. De tao medo de protestar contra o arbitrio da autoridade, sem ,

o carioca nao tem medo de morar no Rio nao' Afinal 45 mumeros munidpios que atraves dos governos locais autentico, doeu como um chute na boca do estomago. medo de denunciar criminosos." Walter Gon^alves '•'*
aindae maior do que 42. Ou, com minimo rigor estatistico estao mobilizando recursos e hderangas municipals e, com Alviro de Castilho-Rlo. Rio.

Ml poderia ser informado que a cidade esta dividida sobre o f o, promovendo o desenvolvimento economico e social |
assunto. Q entre nos, o fato de 42% da popular afirma- f 

suas comumdades Eum caminho alternativo que esta Tflfnwnafrirfl Portugal |'*

rem que temem viver no Rio^ e, por si so, alarmante o ^ndo 
C€rt0- J""'1 Reston' SUp€rintenden,e d° 

Excelente o trabalho da reporter Suzana Liskauskas Mais^a vez a correspondente do JB em Lisboa. ; •
3 d.e medldas emCTp/IKf's-Por 1ue 

para0 raderno Informatica de 8/11 sobre a Internet do Norma Couri, manifesta a satisfacao de escrever algo em |
0 JB distorce (K seus propnos numeros? (...) Por que o p..; BrasU. Preciso e sem falhas ao tratar um assunto extrema- que Portugal n5o e apresentado no seu melhor aspecto. 1

K; Gmm^-lSr aosensaaonalismo?MigodF. ILStataiS mente complexo. Carlos A. Afonso—Rio. Refiro-mc a nota sobre, "Portugal e o mais pobre da i
8 Gostei da publicacao sobre os valores da Vale do Rio U Europa", do dia 3/11. E o mais pobre entre os ricos! ~

B. Greenoeace ^oce (23/10). Gostaria que 0 JB fizesse o mesmo com BcLUTISIIIO Grande coisa! Talvez nao fosse mau ela ter comentado j|
rela^ao a Petrobras: lucro, emprepdos, patrimonio, (...) Esta certo que, apesar do nome, o JB e um jornal do Relatorio da CEE, e referir que, nao obstante. Portugal '

B- Rewltante e estranhamente tendencioso o artigo "A bem como a discussao sobre a quebra ou nao do monopo- Rio e, por isso, o destaque e para a derrota do Flamengo esta em nivel de renda per capita da ordem de USS 8 mil.
K guernlha milionaria", de Guilherme A.M. Cardoso. A lio. Julio Cesar Meireles—Rio. para o Internacional e nao para a vitoria do Internacional 0 resto vira depois. (...) Prof. Luiz Vasconcelos—Rio.

OPINIÃO sábado,. 12/11 /94 •. 1 í| J-JORNAL DO BRASIL

A reforma do Parlamento

JOSÉ OENOINO •

T T m dos principais pontos da
vJ agenda política do pais, no pró-

ijimo ano, passa pela disputa da presi-
dencia da Câmara Federal. O presiden-
te da Câmara, e de sua Mesa Diretora,
ocupa uma das mais importantes ma-
{jistraturas do país. Sua eleição, portan-
tp, nâo pode restringir-se à corporação
parlamentar. A sociedade e a opinião
pública devem acompanhar e, na tnedi-
da do possível, participar dos debates
relativos ao funcionamento da institui-
çào parlamentar.

A democracia brasileira só pode se
Consolidar' com a afirmação das msti-
tuições e com a credibilidade dos parti-
dos e dos políticos. O Parlamento, de
um modo geral, por expressar a repre-
sentação política da sociedade, i a insti-
tjuiçâo do Estado democrático que deve
ter a credibilidade no mais alto grau e a
eficácia como medida de todas as suas
ações. Sem Parlamento forte e eficiente,
e a própria democracia que se apresenta
fraca e incapaz.

' É preciso lançar ao debate as formas
e os meios para que o Poder Legislati-
vo, e especialmente a Câmara, possa
afirmar a sua credibilidade e tornar as
suas funções eficazes na afirmação da
democracia e no enfrentamento dos
problemas vividos pela sociedade.

0 conjunto de reformas que propo-
nho no funcionamento da atividade
parlamentar tem o seguinte objetivo
central: inverter o sistema de poder no
interior da Câmara. Hoje o poder se
concentra na Mesa Diretora e no Colé-
gio de líderes. O deputado, a rigor, não
é valorizado nas suas funções de repre-

sobre o Flamengo. Mas absolutamente nada justifica o
espanto do repórter diante de tal fato. Nem mesmo o fato
de o Colorado ter apanhado do Vasco no Maracanã há
duas semanas — os 5 x 2 do Vasco sobre o Inter é o
mesmo placar de Sport x Botafogo, em Niterói, e isso não
impediu o Botafogo de ganhar do Corinthians cm São
Paulo nem o Colorado de ganhar do Sport. Se o Flamengo
vai mal, problema dele. Caso o repórter não saiba (o que
seria de estranhar), este Internacional que não merece
uma linha na resenha do jogo é o mesmo que foi tricam-
peão do Brasil e cansou de ganhar (no Sul, no Rio ou em
qualquer lugar) de todos os times cariocas. (...) Valério
Campos —Rio.

Viver sem medo
Os "Seis comentários no calor da hora", de José

Murilo de Carvalho, no JB de 2/11, a respeito do combate
à violência no Rio, constituem o que de melhor se escre-
veu sobre o assunto nestes últimos dias. (...) Merece
destaque final o trecho do artigo: "É preciso reivindicar
um novo direito, o direito de viver sem medo. Sem medo
de sair à rua, sem medo de ir ao trabalho c ao lazer, sem
medo de protestar contra o arbítrio da autoridade, sem
medo de denunciar criminosos." Walter Gonçalves —

Greenpeace se caracteriza pela defesa intransigente do
meio ambiente. E o Sr. Guilherme? Que interesses defen-
de? (...) Rui Manoel Andrade — Rio.

Segurança

Muito interessante a opinião do jornalista Fernando
Pedreira, no artigo "A força tranqüila" (JB de 6/11).
Segurança interna é caso de policia e as Forças Armadas
nâo pediram para sair dos quartéis. O clamor da socieda-
de e as autoridades responsáveis o fizeram. Estou certo de
que o general Câmara Senna tem "bastante juízo" (...)
para avaliar o nível de insegurança, e memória para saber
de quem e quando os "atuais bandidos" assimilaram as
técnicas do seqüestro, do assalto a banco e da subversão
da ordem. (...) Ivan Carvalho — Rio.

Sensacionalismo
(...) No domingo 30/10, o JB publicou estatísticas e

reportagens um tanto simplistas sobre a insegurança no Rio.
Apesar dos números indicarem que 45% dos pesquisadores
não tinham medo de morar no Rio, 42% tinham medo e
outros 13% tinham "mais ou menos" (?), a manchete da
primeira página alardeava "Carioca tem medo de morar no
Rio". De acordo com o próprio JB, poderia se concluir que
o carioca não tem medo de morar no Rio, não? Afinal 45
ainda é maior do que 42. Ou, com mínimo rigor estatístico,
poderia ser informado que a cidade está dividida sobre o
assunto. Cá entre nós, o fato de 42% da população afirma-
rem que temem viver no Rio já é, por si só, alarmante o
suficiente para a tomada de medidas emergenciais. Por queo JB distorce os seus próprios números? (...) Por que o
jornalismo sensato cede lugar ao sensacionalismo? Miguel F.
Gouveia —Rio.

Homem & mulher
As crônicas de Danuza Leão abordam com muita

sensibilidade importantes facetas do relacionamento ho-
mem-mulher. Às vezes há exageros — culpa de um ponto
de vista excessivamente feminino —, mas a maior parte
dos textos publicados prima pela absoluta precisão, resul-
tado de um raciocínio muito lúcido. O texto "Viagem de
negócios", publicado em 7/11, é prova disso. De tão
autêntico, doeu como um chute na boca do estômago.
Álvaro de Castilho—Rio.

Informática
Excelente o trabalho da repórter Suzana Liskauskas

para o caderno Informática de 8/11 sobre a Internet do
Brasil. Preciso e sem falhas ao tratar um assunto extrema-
mente complexo. Carlos A Afonso—Rio.

Bairrismo
Está certo que, apesar do nome, o JB è um jornal do

Rio e, por isso, o destaque é para a derrota do Flamengo
para o Internacional e não para a vitória do Internacional

Mais uma vez a correspondente do JB cm Lisboa,
Norma Couri, manifesta a satisfação de escrever algo em
que Portugal não é apresentado no seu melhor aspecto.
Refiro-me à nota sobre "Portugal é o mais pobre da
Europa", do dia 3/11. É o mais pobre entre os ricos!
Grande coisa! Talvez não fosse mau ela ter comentado o
Relatório da CEE, e referir que, não obstante. Portugal
está em nível de renda per capita da ordem de USS 8 mil.
O resto virá depois. (...) Prof. Luiz Vasconcelos—Rio.
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BC e Receita atrasam Acordo salarial 
garante 

volta Derzi pode 1

investigate do hjcho de 
metalurgicos ao trabalho 

!sAoPAULO — Apoliciapaulis- I < 5?. .. ~ j ca • DflUCftTlO ¦$ f
ta esta recorrendo ate ao ministro ,< ¦ Greve continua em 20 fabncas, com parahsagao ae mil rAMDnr,DAK]nc |fi« i
da Justica, Alexandre Dupeyrat, .. . CAMPO GRANDE A Procura-sup |
para que o Banco Central e a Re- s PAUL0 — Mais 400 mil Outros 150 mil metalurgicos 50 mil operarios. No dia 15, doria-Geral da Republica pediu a&iao |
ceita Federal cumpram o pedido de metalurgicos de Sao Paulo serao dos setores de forjaria, parafusos categoria fara uma avaliagao da Supremo Tribunal Federal'a quesioT *
rastreamento bancario e fiscal so- 11 berieficiados pelo acordo de reno- e autopegas tambem ja haviam greve e podera alterar a estrategia bra de sigilo bancario do deputado) i;g 2

bre as movimentacoes financeiras va?^° salarial acertado entre acertado a renova^ao do contrato da greve para obrigar as empresas federal Flavio Derzi (PP/MS), pritt- zoo 8'<¦ 
evolucao patrimonial de 128 pes- sindicato dos trabalhadores e os com o Sindipe?as, representante que ainda nao aceitaram as bases cipal envolvido cm irregu!aridade±> fib |

7; soas fisicas —entre policiais e con- as entidades patronais reunidas das empresas. Alem do reajuste dos acordos assinados ate agora na constru?ao de 17 armazens graH |'i 
§ traventores—e 19 empresas envoi- no Grupo 8 da Federagao da In- salarial, eles receberam promessa atender suas reivindicaooes. neleiros em Mato Grosso do SuJ/om |',M 

vidas com o ioeo do bicho em Sao \XhF»- dustria do Estado de Sao Paulo de retorno as negocia?6es em fe- Os funcionarios do Banco onde projetou-se na politicacomoriud 1
, -f pau|0 (Fiesp). A exemplo dos trabalha- vereiro, para estudar nova reposi- Central em Sao Paulo decidiram secretario de Agricultura. Derziujrni §
/J- "Se o rastreamento nao for en- dores que obtiveram reajuste de ?ao de perdassalariais. Pela ma- suspender a greve mciada na ves- que ja responde a outro processQ) 0fa i

; caminhado, nao temos condicoes at® 52,64% a partir de novembro' nha, a chamada greve andorinha P^3 Por um reajuste de 96,267o no STF pelo nao pagamento de unb ob I
4 de identificar quem enriqtieceu o pessoal de lamina^ao, metais havia paralisado mais de duas de- Segundo a presidente regional do emprestimo de R$ 650 mil no Banp zo $
3 atraves do crime", disse o delegado 

nao-ferrosos, 
ferrovias e refrige- zenas de fabricas na regiao Oeste Jndicato 

I™aonal <los Funcio- co do Brasil, aproveitando de presmval |
i 'J Ruy Stanislau Silveira Melo, Cor- 'T ragao, entre outros, terminou da capital, entre elas a Mafersa, Amarta) 0 

'imentfl 
^ ret0. tl210 politico para rolar a dividaj |

f regedor da Policia Civil. Ele e o f, 
movimento 

grevista ontem para Metalpo, Probel, Sofunge e Meta- mado em todo o pais no dia 17, se sem pagar um centavo, foi reeleitqU3n £
\ promotor Gabriel Inellas fizeram fechar o acordo com os patroes. lutgica Atlas, envolvendo cerca de a reivindicagao nao for atendida. nas cleigoes de 3 de outubro como fojga »
j uma verdadeira peregrinagao no ju- Dupeyrat: ajuda a policia paulista menos votado da bancada sul-ma7i3n A

1! diciario e executivo paulistas para to-grossense. :Joiq £
| pedirapoio. de seus bens, avaliados em varios ~~~ O caso dos armazens foi reaberP'zq |

4 i Sonega?ao — Ja ha um con- milhoesdedolares. "V to depois que a CPI do Or?ament<3'-n',1 I
| senso, entre policia e a equipe de Noal ja livrou-se, atraves de re- O flill'Q recebcu dcnuncias contra Flavirf«oi; |
| promotores que acompanha as in- cursosjudiciais, de pelo menos tres M. J. vr JLrJ.V^Jm.C% B^FCUL CI 

" 
^ 1 1 B B IB 1 Derzi e seu pai, o atual senadofif

. -| vestigagoes, de denunciar todos os processos em que era acusado de Rachid Saldanha Derzi, um doSobi; f
I envolvidos por enriquecimento ili- homicidio. Ele encabega um grupo Bi TCCIUCOS do salaries entre R$ 521 e R$ A reivindicagao desse mais ricos fazendeiros do estado. Alom f<' ?•] cito atraves da sonegagao fiscal, debanqueirosdojogodobichoque 999, passariam a ganhar en- grupo de servidores por gra- pedido do Ministerio Publico, a Po- |"J "Foi assim que conseguiram pegar esta sendo investigado ha sete me- gOVGHlO C[UGr£m tre R$ 1.116 e R$ 2.143. tificagoes maiores, equiva- licia Federal instaurou inquerito^ E,1

_ ;i 1 o A1 Capone", afirmou o delegado, ses no mesmo inquerito que apura 100% de reajuste A proposta com o au- lentes as recebidas pelos fis- em 1989, e comprovou todas as ^
y lembrando o caso do lendario o envolvimento de policiais com mento das gratifica9oes des- cais da Receita Federal, irregularidades, envolvendo tanf ^

gangster americano, que, embora esquema de distribuigao de propi- RASILIA—Os cerca ses servidores foi ievada ao antiga. No inicio deste ano, bem o ex-governador do estiidi 1
j,'*; envolvido numa serie de crimes na nas da contravengao. • J3 de cinco mil funciona- ministro-chefe da Secretaria os funcionarios da Secretaria Marcelo Miranda. Os armazens fo- ^'kd Chicago dos anos 20, so foi para a A Corregedoria ja recebeu toda ^ rios das carreiras de Contro- de Admini&tragao Federal de Orgamento Federal ram superfaturados e uma mesirf I
; cadeia porque ficou provado seu a documentagao sobre o patrimo- le e Finangas do Ministerio (SAF), Romildo Canhim, (SOF) permaneceram em obra subempreitada quatro vezess I
c,;| envolvimento com delito fiscal. Es- nio imobiliariodos suspeitos. mas da Fazenda, da Secretaria de pelos ministros da Fazenda, greve por 42 dias e so termi- Flavio Derzi e acusado de pecu- 1sa mesma estrategia sera usada pa- Ministerio Publico ainda nao de- Orgamento Federal, do Ins- Ciro Gomes, e do Planeja- naram o movimento apos lato, falsidade ideologica e corrupt ^

i mip!hpr>nmlietn" 
os envolvidos porque ain- tituto de Pesquisa Economi- mento, Beni Veras. Uma das compromisso formal de Ve- gao passiva e ativa. O procurador- |

f ?vo Noal. Ele sera denunemdo por 
« e Aplicada (Ipea), gesto- sugestws e que essas graffi- ras de aunientar as gratilica- geral da Rcpublica AristWes Jun» b

a sonegagao e vai enfrenlar o primei- macoes saira o orgarrograma do res do Tesouro e das secreta- cacoes sejam eoneedlda| toes-em novembro. A rate- queira, disse em Campo Grand® »
ro processo de seqiiestro cautelar crime nas de Controle Interno dos atraves de medida proviso- gona alega que servidor que que ha indicios de enriquecimentr I

, ministerios poderao ter em ria. controla os gastps do gover- ilicito nesta operagao via BNDE1 4
breve um aumento de mais Calculos feitos por-tecni- no devgria ganhar bem. o que sera comprovado com «i;de 100% em seus salarios. cos do governo, no inicio do O ministro Ciro Gomes HmKiW hEwiui «

m SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE A ideia e que os funciona- ano'. aPontaram que a con- Beni Veras devern, no entan- taci0 e majs sejs ex-assessores^dlJ; ^
¦ RADIODIFUSiO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO I" SSI Sfec£ 1
@ ernVAl MB AAiiUAAiAiA pi&?! SJ 

hoje entre US$ 200 milhoes anuais pa-' nhim. ;0 ministro da SAF Fe™ando Au8ust0 Rie^l 1
EDI I AL DE CONVOOAOAO S 

295 e RS 566, passem ra os cofres publicos. A as- sempre se posicionou contra der Quintella, Jeremy Wood Hoifp U

^ O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores, no uso de suas atribui- receber entre R$ 670 e RS sessoria de Veras afirmou', aconcessaode qualquertipo ion, Orany Fur-tado Rocha, Arceb i
J coes estatutdrias, convoca os trabalhadores em Empresas de Radiodi- 1.276. Ja os funcionarios de no entanto, que os gastos se- de beneficio a'um grupo res- nio Oliva Costa Bravo, Natal Bd« §

|| cZi6: nivel superior, que tem hoje raomenores. trito de funcionarios. glioni Barros e Ricardo August^ I
gratuitamente ou por assinatura, para Assembl6ia Geral que far^ reali-  ' " 

j ¦ : ¦ Cunha. ') M~~'l zar no dia 17 de novembro do corrente, 3s 19:00 horas, na se'de do ii jj MSindicato na Rua Leandro Martins, n° 10 - 5° andar, Centra, para J
seguinte Ordem do Dia: t |»

-Alterapao_estatut^riacomfinsaampliararepresenta9aoSindical. TllllVG 
fVR OYirfl O CnlfOT* I>Onnr7 ffllA FlUlH H11P !! IL, I — Autorizapao para iniciar negociaqoescomopatronato.com vistas I LI I WigM. IV I Ill IA nllllHI I HIIHX IIIIC^ 1 11IIU UUC %

I a firmar Acordo e/ou Gonvenpao Coletiva de Trabalho, bem *OVII/Ut iUIIUIi MWv , jL ^
como a fixapao da data-base. ' _ • a,

°BL'"""°E'i"0M gravou assassinato de mulher |na 
ouPa's l

if Fernando Gomes- 9/y /94 (l6nilllClH(IO -O 1
>'I ^ ^ PPTBOBRA«5 PORTO ALEGRE — Numa de- sobre o momento do ..|T n ... B
d ^2 reiMuoBRMiEMSA cisao que surpreendeu a policia ? *%&**>* * L " crime, mas admitiu ter , ,?,,d ® Pr°moto/ J
m a populagao gauchas, a juiza Ana ' ft 1,^ ,1^ MSSKm mantido relagoes com SS fS I
II ministerio 

de HiNAs e energia Compaici Marques soltou as 3h ¦ mulher - identificada SimS n • r f I

| Avfs^DEXICITACdES6 da 
m^rugada de ontem o jovem * •' «mo Elaine Teresinha de Oliveira, que degotolt I

I CO—0»RPSE»!I;™.!SS°"L,C,TA?6ES de^matado uma'S'er"com 0«CTmSote.je3l pai, Carlos c NilzS do Oliveira, 1
?,>i. Objeto: Sewlfos de plnlura Industrial em equipamenlos, eslruluras e tubulafoes . . . „ f. . anos- Segundo Ricar- com a ajllda do eX-Soldado da PM|com o respectlvo apolo de llmpeza industrial e montagem de andalmes, nas dOlS tiros. U Crime tOl reglStradO do, ela teria Ihe ditO I iirinno lqrp7i»wi;lfv i> Rml Titn ¦» 1 Platatormas da Bacia de Campos, com apolo do Flotel Sale Jasminla, sob regime em Um gravador e a fita Cassete nne PStnvT mm AiHc r> ^ldlio 

jdrc^LWiKV e KdUl 1U0| Wj
/¦ .; de prefos unltirlos por um prazo de 724 (setecentos e vlnte e quatro) dlas corrldos. , .• - . . f W - '• que estava COm Aids Monaco, lgualmente denunCKldosi
M atrav6s de iicitafao tipo "menor prepo". mos ra a discussao entre os dois, , 0 teria infectado. nor homicidio Eles oodem ser con! $A aqulslfao da documenta?ao serA medlante apresenta9ao de comprovante de as ultimas palavras da Vltima e OS ^ *, . . -A ' ^

a pagamento no valor de R$ 26.oo (vlnte e seis reals). fL •Jt,mv,a3 ua vll"lia Em vanas entrevis- denados a penas de ate 30 anos.
Jlbj Recebimento das documentafoese propostas no dia 15/12/94, is 14:00h, naRPSE, OOIS liros. 

' taS posteriores a im- Carlos Alberto e Raul TitO fo- §
II mwt"d0S 

envelopes de documen,a5ao- . 
IA«. ^ llamSf d° prensa, Ricardo confes- ram denunciados tambem por este- 1

1 Objelo: Servlfos de soldagem e caldelrarla, inertlzapao com vapor, llmpeza por ddVOgaaO ae KlcardO, U AVlla - SOU O Crime e admitiu Honato, porque '.roubaram cheqUC&M
hldrojateamento e llmpeza Industrial, nas Platatormas da Bacia de Campos, com Veiga, que alegOU que Seu cliente t I 'M oue e|e m«mn oravnt. C OUtros documentos do pai e do^. I

I S apolo do Flotel Sate Jasminla, sob regime de prefos unltdrlos por um prazo de 600 fni rmuiHn npla nnlirin «pm «na fer* " mesmo gravOU SM. J r,'.r (Vi (seiscentos) dias corrldos, atraves de iicitafao tipo "menor prefo". j- f-Wx a conversa para faze-la .9 criminoso, e falsificaraip ,ii
| a Aquisifao da documentafao ser& mediante apresenta?ao do comprovante de presenga no dia anterior e que . -'; $ t m rpnp,ir JSL suas assinaturas. O crime ocorrcu

rq pagamento no valor de rs 18.00 (dezoito reals). agentes teriam feito ameagas de I '¦ rejKur que esiava com na madrugada de 10 de outubrb H
m Recebimento das documentafoesepropostas no dia 19/12/94, as 14:00h. naRPSE. tn,lllr, „ n ^„1„ /WbM 11. 8 J Aids, O que ffitO COnse- mcciHn O mi Ho r..rl™ aik„,„

J ocaslao em que seri Inlclada a abertura dos envelopes de documentafao. tortura a Ricardo. O delegado "Fl-i so mp Hp<:'i pjssaao.pal de LarlOS Alberto ®
Sr .i Editais encontram se a disposipao para consuita e/ou obtenfao no setor de Jorge Mafra, da Delegacia de Ho- WwWBBMe St' finvi Annntivt mn era presidente do conselho de ad-

contratos da Regiao de Produfao do sudeste (rpse) - av. Eiias Agosiinho, 665. micidios, negou qualquer coacao \ f iidva./\poniava para ministragao da Vinicola Riogran- v:
III saia 

102. biqco b, em Maca6 rj. edisse 
que outro advogado acorn- S §t:l f 11« propria testa pedindo dense. Segundo o advogado Ricar- I

nanhou o deooimento de Ricardo Ricardo: reconstituigao do crime adiada que eu atirasse , con- do Breirer, o discotecario vai alegar-
.-I n. , . r -f. tou> na Justiga que foi a casa dos pais C

^ -w**. Pires Inclusive, foi feito exame Com iss0) a poiicia f1C0u jm. Como a conversa sobre a Aids para roubar documentos que Car- £
D O caderno que faz parte no 

lML sobre o estado de saude possibilitada de realizar a recons- nao aparece em nenhum momen- los iria entregar a policia na manha &
^ fm da cultura do Dais Ricardo 

exatamente para evi- tituigao do crime, prevista para to da gravagao, o delegado Mafra do crime e que o crime foi cometido i
^ jokhaldobrasil tar esse t'po de alegagao de maus- ontem. Nos seus primeiros depoi- ja solicitou exames a Secretaria da por Luciano e outra pessoa cuj6 gf
IM tratos", disse o delegado. mentos, Ricardo alegou amnesia Saude no corpo de Elaine. nome nao revelou.

t rnini tt r\c Im SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES OBRAS POBLICAS 1 / j J I I II 1^^
I DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM « # |H | I I I I 1
1 AVISO DE LICITAQAO 1/ |« It I II I 1

I 
"""ssaMisair™" V 

LlvULWiJSO O CIEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPlRITO SANTO (DER-ES), autarquia vinculada B
V rnilfrndo tmr i a cmIomS'jS' t0,na P"blica Para conhecimento de quantos possam se interessar, que se acha aberta Sis•i- a CONCORRENCIA PUBL CA NTERNACIONAL. do tipo a de menor pre?o, que se farS realizar em sua sede, localizada na Av. Marechal I
S-il Mascarenhas de Moraes. s/n° (llha de Santa Maria), em Vit6ria, capital do Estado do Espirito Santo, para compra de equipamentos novos 18abaixo relacionados, a serem parcialmente financiados pelo BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID. ' a

L0TE DESCRIQAO DO EQUIPAMENTO T QUANTIDADE PRAZO P/ULTIMA I \
ENTREGA ®

01 Carregadeira de Pneus 04 fin Hiac A A • / • VS

1 T= 1—=H=j A mecaraca e simples: 
procure 

no 
j

hi '] 04 FAb. Placas - Equipamentos 01 Conjunto 60 dias J

1 
¦ I I sa: 1 Jornal do Brasil Diariamente, no seu JB. I

^ i|MTF?«T«cD^rSerS?^S bf3sileiras e estrangeiras. que sejam nacionais de paises membros do BANCO B
E| D ^ ^ ".1; p'opostas deveraoser entregues impretenvelmenle is 10.00 horas do dia 10dejaneiro a

St a0 Presidente da Comissao de Licitapao, no Audit6rio do DER/ES, locallzado no 3° andar do edificio-sede. no endereco acima mencionado. *
y' ¦; Copies do referido Edila! e seus anexos podorao ser adqumdas junio ci Diretoria de Administracao do DER-ES, no endc-reco acima, em Q
t* J as expedientes normais, das 08:00 as 11:00 e das 14:00 as 1800 horas. mediante recolhimento da taxa de RS 40.00 (quarenta reais). v
ii ... . „OJ FACSIMILE: (027)222-1027 TELEFONE: (027) 223-3999 RAMAL: 191 1f>J Viioria. 08 de novembro del 994 ENG° MURILO GOMES SERPA 1
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Acordo salarial garante volta

de metalúrgicos ao trabalho

BI e Keceita atrasam

investigação do bicho
Ia.A DaKaHa CorraJosé Roberto Serra — 25/4/94

SÃO PAULO — A polícia paulis-
ta está recorrendo até ao ministro
da Justiça, Alexandre Dupeyrat,
para que o Banco Central e a Re-
ceita Federal cumpram o pedido de
rastreamento bancário e fiscal so-
bre as movimentações financeiras e
evolução patrimonial de 128 pes-
soas físicas — entre policiais e con-
traventores—e 19 empresas envol-
vidas com o jogo do bicho em São
Paulo."Se o rastreamento não for en-
caminhado, não temos condições
de identificar quem enriqueceu
através do crime", disse o delegado
Ruy Stanislau Silveira Melo, Cor-
regedor da Polícia Civil. Ele e o
promotor Gabriel Inellas fizeram
uma verdadeira peregrinação no ju-
diciário e executivo paulistas para
pedir apoio.

Sonegação — Já há um con-
senso, entre polícia e a equipe de
promotores que acompanha as in-
vestigações, de denunciar todos os
envolvidos por enriquecimento ilí-
cito através da sonegação fiscal."Foi assim que conseguiram pegar
o Al Capone", afirmou o delegado,
lembrando o caso do lendário
gângster americano, que, embora
envolvido numa série de crimes na
Chicago dos anos 20, só foi para a
cadeia porque ficou provado seu
envolvimento com delito fiscal. Es-
sa mesma estratégia será usada pa-
ra enquadrar o mais poderoso ban-
queiro da contravenção paulista,
Ivo.Noal. Ele será denunciado por
sonegação e vai enfrentar o primei-
ro processo de seqüestro cautelar

Dupeyrat: ajuda à polícia paulista

de seus bens, avaliados em vários
milhões de dólares.

Noal já livrou-se, através de re-
cursos judiciais, de pelo menos três
processos em que era acusado de
homicídio. Ele encabeça um grupo
de banqueiros do jogo do bicho que
está sendo investigado há sete me-
ses no mesmo inquérito que apura
o envolvimento de policiais com o
esquema de distribuição de propi-
nas da contravenção.

A Corregedoria já recebeu toda
a documentação sobre o patrimô-
nio imobiliário dos suspeitos, mas o
Ministério Público ainda não de-
nunciou os envolvidos porque ain-
da faltam as informações bancárias
e fiscais. Do cruzamento de infor-
mações sairá o Organograma do
crime.

Problema CaxilHÉ

¦ Técnicos do

governo querem
100% de reajuste

Brasília 
— os cerca

de cinco mil funcioná-
rios das carreiras de Contro-
le e Finanças do Ministério
da Fazenda, da Secretaria de
Orçamento Federal, do Ins-
tituto de Pesquisa Econômi-
ca e Aplicada (Ipea), gesto-
res do Tesouro e das secreta-
rias de Controle Interno dos
ministérios poderão ter em
breve um aumento de mais
de 100% em seus salários.

A idéia é que os funcioná-
rios dessas áreas de nível téc-
nico, que ganham hoje entre
R$ 295 e RS 566, passem a
receber entre R$ 670 e R$
1.276. Já os funcionários de
nível superior, que têm hoje

salários entre R$ 521 e R$
999, passariam a ganhar en-
tre R$1.116 e R$2.143.

A proposta com o au-
mento das gratificações des-
ses servidores foi levada ao
ministro-chefe da Secretaria
de Administração Federal
(SAF), Romildo Canhim,
pelos ministros da Fazenda,
Ciro Gomes, e do Planeja-
mento, Beni Veras. Uma das
sugestões é que essas gratifi-
cações sejam concedidas
através de medida provisó-
ria.

Cálculos feitos por técni-
cos do governo, no início do
ano, apontaram que a con-
cessão das gratificações ré-
presentaria acréscimo de
US$ 200 milhões anuais paj
ra os cofres públicos. A as-
sessoria de Veras afirmou',
no entanto, que òs gastos se-
rão menores;

A reivindicação desse
grupo de servidores por gra-
tificações maiores, equiva-
lentes as recebidas pelos fis-
cais da Receita Federal, é
antiga. No início deste ano,
os funcionários da Secretaria
de Orçamento Federal
(SOF) permaneceram em
greve por 42 dias e só termi-
naram o movimento após o
compromisso formal de Ve-
ras de aumentar as gratifica-
ções erti novembro. A cate-
goria alega que servidor que
controla os gastos do gover-
no devçria ganhar bem.

O ministro Ciro Gomes e
Beni Veras devem, no entan-
to, encontrar uma forte re-
sistência do ministro Ca-
nhim. |Õ ministro da SAF
sempre se posicionou contra
a concessão, de qualquer tipo
de beneficio a'um grupo res-
trito dé funcionários.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
RADIODIFUSÃO 00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores, no uso de suas atribui-
ções estatutárias, convoca os trabalhadores em Empresas de Radiodi-
fusão e Televisão e de Distribuição de Sinais via Satélite ou a Cabo e
outros processos similares de comunicação ao público, recebidos
gratuitamente ou por assinatura, para Assembléia Geral que fará reali-
zar no dia 17 de novembro do corrente, às 19:00 horas, na sede do
Sindicato na Rua Leandro Martins, n° 10 - 5o andar, Centro, para a
seguinte Ordem do Dia:

Alteração estatutária com fins a ampliar a representação Sindical.Autorização para iniciar negociações com o patronato, com vistas
a firmar Acordo e/ou Convenção Coletiva de Trabalho, bem
como a fixação da data-base.

ORLANDO GUILHON
PRESIDENTE

Juíza manda soltar rapaz 
que

gravou 
assassinato de mulher

Pornnnrtn fínmAc — Q/11 /Q4

matou 
pais e 

-

denunciado l
PORTO ALEGRE O promotor'

da Vara do Júri, Roberto Pereira;
denunciou ontem por homicídiÓ'
qualificado o discotecário Carloé'
Alberto de Oliveira, que degolou os"
pais, Carlos e Nilza de Oliveira(i
com a ajuda do ex-soldado da PM]
Luciano Jarczewsky e Raul TitO|
Mônaco, igualmente denunciado^
por homicídio. Eles podem ser con-j
denados a penas de até 30 anos.

Carlos Alberto e Raul Tito fo-
ram denunciados também por este-
lionato, porque .roubaram chequcjjjg
e outros documentos do pai e d&~.
um tio do criminoso, e falsificaraip
suas assinaturas. O crime ocorrejji
na madrugada de 10 de outubrb
passado. O pai de Carlos Alberto
era presidente do conselho de ad-
ministração da Vinícola Riogran-
dense. Segundo o advogado Ricar^-
do Breirer, o discotecário vai alegar-
na Justiça que foi à casa dos pais
para roubar documentos que Car-
los iria entregar à polícia na manhã
do crime e que o crime foi cometido
por Luciano e outra pessoa cujò
nome não revelou.

Fernando Gomes — 9/11/94..... ¦ :'v" sobre o momento do

¦ 

crime, mas admitiu ter
mantido relações com a
mulher — identificada
como Elaine Teresinha
Guterres Sobé, de 31
anos. Segundo Ricar-
do, ela teria lhe dito
que estava com Aids e
o teria infectado.

Em várias entrevis-
tas posteriores à im-
prensa, Ricardo confes-
sou o crime e admitiu
que ele mesmo gravou
a conversa para fazê-la
repetir que estava com
Aids, o que não conse-
guiu. 

"Ela só me desa-
.  . _ , _ „ fiava. Apontava para a

própria testa p?dindo
Ricardo: reconstituição do crime adiada Que eu atirasse , con-

tou.
Com isso, a polícia ficou im- Como a conversa sobre a Aids

possibilitada de realizar a recons- não aparece em nenhum momen-
tituição do crime, prevista para to da gravação, o delegado Mafra
ontem. Nos seus primeiros depoi- já solicitou exames à Secretaria da
mentos, Ricardo alegou amnésia Saúde no corpo de Elaine.

PORTO ALEGRE — Numa de-
cisão que surpreendeu a polícia e
a população gaúchas, a juíza Ana
Comparei Marques soltou às 3h
da madrugada de ontem o jovem
Ricardo Pires, 21 anos, acusado
de ter matado uma mulher com
dois tiros. O crime foi registrado
em um gravador e a fita cassete
mostra a discussão entre os dois,
as últimas palavras da vítima e os
dois tiros.

A juíza atendeu reclamação do
advogado de Ricardo, D'Ávila
Veiga, que alegou que seu cliente
foi ouvido pela polícia sem sua
presença no dia anterior e que
agentes teriam feito ameaças de
tortura a Ricardo. O delegado
Jorge Mafra, da Delegacia de Ho-
micídios, negou qualquer coação
e disse que outro advogado acom-
panhou o depoimento de Ricardo
Pires. "Inclusive, foi feito exame
no IML sobre o estado de saúde
de Ricardo exatamente para evi-
tar esse tipo de alegação de maus-
tratos", disse o delegado.

PETROBRASPETROLEO BRA8K.ERO 8JL

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Região de Produção de Sudeste
AVISO DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA RPSE N» 160.0.065.94-5
Objeto: Serviços de pintura industrial em equipamentos, estruturas e tubulações
com o respectivo apoio de limpeza Industrial e montagem de andaimes, nasPlataformas da Bacia de Campos, com apoio do Flotel Safe Jasminia, sob regimede preços unitários por um prazo de 724 (setecentos e vinte e quatro) dias corridos,
através de licitação tipo "menor preço".A aquisição da documentação será mediante apresentação de comprovante de
pagamento no valor de R$ 26,00 (vinte e seis reais).
Recebimento das documentações e propostas no dia 15/12/94, às I4:00h, na RPSE,ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes de documentação.CONCORRÊNCIA RPSE N' 160.0.066.94-8
Objeto: Serviços de soldagem e caldeiraria, Inertlzação com vapor, limpeza porhidrojateamento e limpeza industrial, nas Plataformas da Bacia de Campos, comapoio do Flotel Safe Jasminia, sob regime de preços unitários por um prazo de 600
(selscentos) dias corridos, através de licitação tipo "menor preço".A Aquisição da documentação será mediante apresentação de comprovante de
pagamento no valor de RS 18,00 (dezoito reais).
Recebimento das documentações e propostas no dia 19/12/94, às 14:00h, na RPSE.ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes de documentação.
Editais encontram-se à disposição para consulta e/ou obtenção no Setor deContratos da Região de Produção do Sudeste (RPSE) - Av. Elias Agostinho, 665,
sala 102. Bloco B, em Macaé - RJ.

O caderno que faz parte
da cultura do país JORNAL DO BRASIL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
EDITAL N° 004/94

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (DER. ES), autarquia vinculada à
r nilfrn d o Sm ri a ortonrt0,na püb'ic0, para conhecimento de quantos possam se interessar, que se acha abertaa CONCORRÊNCIA PUBL CA INTERNACIONAL, do tipo a de menor preço, que se fará realizar em sua sede, localizada na Av. MarechalMascarennas de Moraes, s/n° (Ilha de Santa Maria), em Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, para compra de equipamentos novosabaixo relacionados, a serem parcialmente financiados pelo BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID.

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANTIDADE PRAZO P/ÚLTIMA
ENTREGA

Carregadeira de Pneus
Camionete Cab. Dupla - Diesel
Utilitário Leve - Gasolina 60 dias
Fâb. Placas - Equipamentos 01 Conjunto 60 dias
Fáb. Placas • Materiais I 01 Conjunto 60 dias
Fáb. Placas - Materiais II 01 Conjunto 60 dias
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Problemas emocionais Tecnica 
reduz efeitos 

quimioterapicos |
afetam SlStema imunc ¦ Endocrinologista brasileiro cria metodo que podera auxiliar pacientes com cancel! |

jERUSALI?M- 
0 grego Hipo- dos de parentes. maurIciozAgari pela Funda?ao de Amparo a Pes- grande. Para que possam se dupli- dos fosfolipidios e do colesterol §'

miJfimnnJfnl?I!!' u 9s 
sint?mas.se Queda de cabelos, nausea, en- 1uis* do Est,ad° d® s,a° Paulo (Fa- car necessitam de quantidades ele- durante varias horas, a uma fonte , M

Quando o paciente descobre que jfios, dores de cabeQa e vomitos sao P«p) e o metodo ja e utihzado em vadas de fosfolipidios e colesterol. potente de ultra-som. Depois, sao : I
'Pnrim • ' doenga lhe traz alguns bejieficios, apenas alguns dos efeitos causados carater experimental em homens Ou elas passam a fabricar essas centrifugadas a uma velocidade de . i
oS c! 

"71C0?JI?' como eyitar uma situa?ao desa- pela quimioterapia, tratamento uti- animais. 0 medico adverte, entre- substancias ou . a Captar mais do 40 mil rota?6es por minuto. f &
¦SBkMS- IfeffitiffiSi gradave1' U?.tra.balho ?,diado:.ou lizado em varios tipos de cancer. «1ue sua aplica?ao em carater que o habitual, atraves do aumento A vibra?ao das moleculas orga- J I
MesSI psiquicas mesmo o afeto da familia , disse Um m6todo desenvolvido no Brasil clinico n3° acontecera de imediato. no numero de receptores. niza as particular que ficam coin . 1

„ ., , . o psicologo Arie Mishkin. pode ser o caminho para tratar tu- 
"Talvez a longo prazo", diz. 0 metodo, publicado em setem- tamanho proximo a 200 nanome- . f§fcsta provaao que os aconteci- No passado se acreditava que mores com drogas quimioterapicas 0 mecanismo segue uma formu- bro na revista cientifica CancerRe- tros (visivel apenas ao microscopio w

mentos tragicos na vida do ser tendencia em contrair enfermida- sem que o organismo do paciente 'a s'mP'e.s' P ^DL (colesterol ruim), search, permite que a dosagem da eletronico). "A estrutura fica pare- f %

Iw 

, nuniano atingem suas detesas ou des psicossomaticas era propria tenha que sofrer tanto. A tecnica substantia abundante no sangue, droga seja reduzida, diminuindo cida a uma laranja, onde a casca P
'miulS .a organicas. A morte de certos tipos humanos como os consiste na utilizagao de particulas normalmente e captado pelas celu- seu impacto no organismo sem sao os fosfolipidios e os gomos.o , ft

ja Iw? °u um °Lse®-1- . obedientes,. os doceis e osmedro- de colesterol e outras gorduras para las atraves de receptores, para ser comprometer a eficacia. Raul Ma- colesterol", diz Raul. As drogas $fj<K>dedivorciosouseparaQoessao sos, porem, segundo a psicanalis- transportar as drogas ate as celulas utilizado, entre outras coisas, na ranhao afirma que as particulas po- quimioterapicas—existent cercade K
tH , ma>s afetam podeiia0 ate ta, nao hayia nenhuma compro- cancerosas. Assim, as particulas le- estrutura da membrana celular. Al- derao ser utilizadas no tratamento 50 delas — sao acondicionadas nas 1
,4| levar a uma entermidaae. vagao cientifica. vam o medicamento diretamente ao guns tipos de celulas cancerosas au- dos tumores onde o fenomeno da particulas por uma incubagao de H
Hi i lym estudo de medicina psico- 

"As teonas classicas contabih- destino, sem afetar celulas sauda- mentam de tres a 100 vezes o nume- multiplica?ao dos receptores de algumas horas, mas ja existem estu- ' $|
neufbimUnologica (disciplina que zavam um maximo de oito doen- vejs. ro desses receptores, tornando-se LDL e verificado: leucemia mieloi- dos no sentido de fabricar a parti- 1estuda ais rela?5es dos sistemas gas psicossomaticas, entre elas, O pai da crian^a e o endocrino- mais avidas pelo colesterol. A tecni- de cronica, doengas mieloprolifera- culajacomadroga inseridaemsua W,
nervoso c imunologico com os asma, a ulcera, a psoriase (proble- logista, fisiologista e biofisico Raul ca consiste na fabrica?ao em labo- tivas, gliomas, cancer de mama, ve- estrutura. • ^

, problemas pessoais), feito pela ma de pele), o reumatismo e Cavalcante Maranhao, professor rat6r!.0 de particulas de colesterol sicula, utero e pulmao. Uma tecnica semelhante, desen- ' $
psiquiatra israelense Yehuda hipertensao. Mas, atualmente ja . Bioauimica Clinica da Faculda- com fosfol'Pldlos 9ue> associadas Os estudos realizados ate agora, volvida na Universidade da Cali- ) 1Fre?kel, demonstrou que as pes- esta provado que nao ha doen_5a 4 Firmacentic^ Ha drogaJs qu™ioteraPicas' serao ab" garante o medico, comprovaram fornia, vem sendo utilizada no trk- 1 1
soa^com dificuldades de relacio- que nao tenham uma dimensao ^ ae ' " a . ™ " sorvidas diretamente pelas celulas em sistemas de cultura de celulas tamento do sarcoma de Kaposi Ifhan^snto com seu meio tendem a psiquica", explicou o professor do Universidade de &ao Paulo (UfcF) e tumorais. que a droga administrada pelo me- metodo consiste em acondicionar 1
adofcer com mais frequencia e a Hospital Universitario Hadasa, medico do Instituto do Coragao As celulas cancerosas tem uma todo e eficaz..A fabrica?ao das par- doses da droga daunorubicina em ! Mmoiyer antes dos que sao rodea- Rafael Melamed. 4 (Incor). A pesquisa foi financiada capacidade de proliferaQao muito ticulas e feita atraves da exposi?ao bolhas de gordura. p

; I)a Vinci visionario Maiigue 
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OMA — Um telefonemu dos dez mi'lhoes, oito Candida- Manejo dos 34 quiloraetros de sene e gasoleo° O novo metodo '' ^^ Mm ,„s atiraram toalha branca. J[o 
de jSto S^nonTdo permite qne as plantasindnstriais"1 I

^:^*u25*Vnri HHBf |

|

eqU'Pame" 
ligencia superior de Leonardo, fronteira com Sergipe. A fauna e a f.,*"*- . - industria 

japonesa. Posteriormen- ^mciguiuu.;que 
deixou em suas paginas flora da regiao, que inspirou o es- As-famosas dtmas epraias estSo sofrendo com q.invasSo dos tttristas; te, o material passa por um trata- M

Em menos de dois minutos estudos e observacfies da 
'critor Jorge Amadoaescrever 77e/a mento quimico. .1— tempo que.o leiloeiro espe- maior atualidade — .sobre Agreste, passaram a ser ameaga- cal para desova. O trabalho vai a a?ao do vento sul. Mas o turista As emnresas Ninnnn Stppl »rou por uma oferta'que stipe- hidraulica/ a cosmolbgia, as- das pela invasao dos turistas depois envolver a comunidade local, enti, que ainda quiser se aventurar pode Rubota item au^ oaS He Srasse a dos Us$ 30,8 milhoes — 

tronomia, geografia fisica, pa- que o hvro virou novela. O paraiso dades ambientaiistas, a prefeitura participar de uma mariscagem a Um auiberama de oldstico recu- '- ®os italianos perderam a espe- leontologia, a mecanica. Da ecologico foi preservado ate o ano de Jandaira e o governo do estado. noite, na mare vazante, utilizando nerado de lixo e Dossivel obter
ffiKSAiSfl 

Vinci. ¦inha tamb6m tr®s lpr°je' Pnrfm^A16m das dunas' outro atrativoIa lanternas e lamP'5o. Para quem entre 800 e 900 mililitros de nafta, "1 fe
maior genio do seculo do Re- 

los visionanos: para o controle 0 
governo do estado construiu a Presen<?a do peixe-boi, uma rarida- nao tem a mesma agihdade dos que podem ser utilizados como ||

IJascimento O pool de empre- L,ISa Verde, eSda d« encontrada tambem no rio combustivel ou materia-prima pa- I
4s e bancos iderados neh 

aguas'.para a C0,n;,tru9d0 ,dc gando a Bahia a Sergipe Amazonas, mas que em Mangue t'1™ permite apanhar um coco ra a industria petroquimica. M.sas e oancos, naeraaos peia um submanno e de uma mas- ^diiuo a Ddiud a ocigipc. m verde sem precisar escalar o pe. wti. ^nniAnn ai„ri.,r fe.
maior Caixa Economica euro- Cara para pesca em profundi- O Piano de Manejo vai conciliar Sec° nada tranquilo nas aguas do Apesar do turismQ intenso nos fi. o nroblf a dos dico mi 1
jieia (a Cariplo, de Milao), nao dade. a explosao turistica com a preserva- no Fundo, que corta a regiao. nais de semana, ainda e possivel lhoes de toneladas de Dlastfco des- fe
pode ir alem dos USS 27 mi- Tudo isso acompanhado Qao das dunas, manguezais, restin- Os mangues, repletos de caran- descansar no areal muito branco e tinados aos aterros sanitarios ja- Mlhoes. Foi o ultimo de dez con- por uma detalhada explicagao gas e charcos, alem de varias espe- guejos e mariscos, estao aos poucos limpo que se prolonga por mais de poneses, quantidade que repre- M-
correntes a desistir da hasta. do azul do ceu. cies de aves migratorias e tartaru- diminuindo de tamanho porque as 30 quilometros de praias desertas e senta aproximadamente 10% do 1 \

___J gas marinhas que escolheram o lo- dunas estao sempre avangando sob silenciosas, povoadas de siris. total de lixo produzido no Japao.
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a y p- h perfeiqao, venha atechnik. 1Ano X — n° 213 — Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1994. j

O SAL AO DE IMOVEIS DO RIO S

passada. no Riocentro, foi muito alem da expectativa dos orgam- V
zadores e^porque nao dizer, dos proprios empresarios. Muito menos pel^o ....- j- 

^

Ha pelo menos cinco era dificil stands de . ....... .L-^ .w.
i/endas das empresas pessoas que, apesar de nao viverem no Rio, tinham . ^

decidida a realizacao do 2° Salao de Imdveis, nos dias 27 de junho a 2 de >
julho do proximo ano, numa area de oito mil metros quadrados, quase Na Technik voce vai conhecer ABS, air-bag e um otimo espago profundamente a qualidade

g tripio dos tres mil metros quadrados em que foi organizado o 1 ° Salao. de perto 6 BMW Serie 5. intemo. Tudo com muito BMW, pode oferecer o melhor
NS Pe'0 menos, 90 empresas do mercado imobiliario vao participar. Um carro inteligente, equipado conforto, seguranfa, atendimento e assistencia•>"- A deduzir pelo sucesso que a Caixa Economica Federal obteve no 1° com o que ha de melhor em sofistica$ao e o maximo em tecnica.
^ Salao, colocando a disposicao do publico quase dois mil imoveis, e tecnologia. Tem check-control, desempenho. Venha a Technik. ffl:

nova politica habitacional, que o governo de Fernando Henrique Cardoso computador de bordo, freios Voce vai ver que quem conhece *|v
^ certamente vai repensar, tudo faz crer que os agentes captadores de ^
^ recursos de cadernetas de poupanca la estarao, trabalhando em opera- V^L>I ^'ia 

gao-casada com as empresas do setor da construcao. Sem financiamento Technik Concessionkria Autorizada BMW » V
a nroriiiran p a rnmprriali7aran nan ha morraHn imnhiliArin Av. Ministro Ivan Uns. 460 - BarraTel.: 493 3434 - Fax: 493 5895-AbertaaossAbados ate as 16:00h. tTT Gv?

j, a proaucao e a comercianzacao, nao na mercaao imODlliariO. Av das Americas. 4.666 - BarraFreeShopping Tel.: 325 3445 - Fax: 325 6626 • Aberta diariamente at6 22«Oh. PRAZER EM DIRIGIR c ,
j( O Piano Real, que pnorizou as atividades produtivas, deixa a construcao
;; civil em i boa vantagem em relacao aos outros setores, porque e grande i 

*

| geradora de empregos, sobretudo de mao-de-obra nao qualificada. M
| Com o 10 Salao de lm6veis, tivemos a prova de que o Rio pode ter de j
r| volta tudo o que sempre foi seu, principalmente a imagem de uma cidade |
| dignaedeumadasmaisbelasnaturezasdomundo. fe

Nao ha duvida de que o Rio de Janeiro encontrara o seu verdadeiro

.p. Disque JB 1
| \DEMi—Associacao de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliario I IP/KlOQ
| \v. Portugal, 466 — Urea — Rio de Janeiro—CEP.: 22291 -050 /AO 1\ CQQ QQ09 Si

^ Telefone: (021) 295-0873 — Fax": (021) 295-0642 ||

JORNAL DO BRASIL sábado, 12/11/94# lü

Problemas emocionais

sistema imune
JERUSALEM — O grego Hipó-

j crates, o pai da medicina, dizia
I que-"é mais importante conhecer

|; o enfermo do que a enfermidade".
Porém, a maioria dos médicos jo-

| ga para o pito em seus diagnósti-
cos -as causas sociais e psiquicas
da doença.

Está provado que os aconteci-
1 mentos trágicos na vida do ser

hunrano atingem suas defesas ou
I imunidades orgânicas. A morte

I do «fônjuge ou de um filho, segui-
! do de divórcios ou separações são
| os que mais afetam, podendo até

levar a uma enfermidade.
Iffih estudo de medicina psico-

; neufbimunológica (disciplina que
estuda as relações dos sistemas
nervoso e imunológico com os

, problemas pessoais), feito pela
psiquiatra israelense Yehuda
Freçkel, demonstrou que as pes-
soa% com dificuldades de relacio-
han^ento com seu meio tendem a

j adofcer com mais freqüência e a
moiyer antes dos que são rodea-

dos de parentes."Os sintomas se agravam
quando o paciente descobre que a
doença lhe traz alguns benefícios,
como evitar uma situação desa-
gradável, um trabalho odiado, ou
mesmo o afeto da família", disse
o psicólogo Arié Mishkin.

No passado se acreditava que a
tendência em contrair enfermida-
des psicossomáticas era própria
de certos tipos humanos como os
obedientes, os dóceis e os medro-
sos, porém, segundo a psiçanalis-
ta, não havia nenhuma compro-
vação científica.

"As teorias clássicas contabili-
zavam um máximo de oito doen-
ças psicossomáticas, entre elas, a
asma, a úlcera, a psoriase (proble-
ma de pele), o reumatismo e a
hipertensão. Mas, atualmente já
está provado que não há doença
que não tenham uma dimensão
psíquica", explicou o professor do
Hospital Universitário Hadasa,
Rafael Melamed.

Mangue Seco terá 
plano

proteger 
natureza amea

Japão produz

combustível §

com plástico 
S;

TÓQUIO — Duas empresas já;
ponesas desenvolveram um méto-
do para transformar resíduos
plásticos em nafta, um combustí-
vel composto por gasolina, quero-
sene e gasóleo. O novo método
permite que as plantas industriais
petroquímicas produzam nafta,
uma fração dos hidrocarbonetos
derivados do petróleo, ao proces-
sar o cloreto de hidrogênio gerado
pelo tratamento dos plásticos reti-
rados do lixo.

Duas fábricas das prefeituras
de Saitama e Aioi produzem, ain-
da em fase experimental, uma va-
riedade de nafta, depois de sepa-
rar os elementos químicos — co-
mo metais e cloretos —, que aten-
de a rigorosas normas da
indústria japonesa. Posteriormen-
te, o material passa por um trata-
mento químico:

As empresas Nippon Steel e
Kubota garantem que a partir de
um quilograma de plástico recií-
perado de lixo é possível obter
entre 800 e 900 mililitros de nafta,
que podem ser utilizados como
combustível ou matéria-prima pá-
ra a indústria petroquímica.

Esta tecnologia pode ajudar a
resolver o problema dos cinco mi-
lhòes de toneladas de plástico dès-
tinados aos aterros sanitários ja-
poneses, quantidade que repre-
senta aproximadamente 10% do
total de lixo produzido no Japão.

Da Vinci visionário

u Texto leiloado

4 preço recorde

previu o futuro

Os promotores do leilão ti-
nham estabelecido a quantia
de US$ 15 milhões como teto
para a venda do documento —
chamado desde 1980 de Códi-
go Hammer, nome do indus-
trial que o adqüiriu, na época,
por USS 5,6 milhões. A partir
dos dez milhões, oito candida-
tos atiraram toalha branca.
Continuaram na licitação ape-
nas o representante do grupo
italiano (Sandro Molinari) e a
voz anônima, qüe muitos te-
mem ser um privado asiático
que manterá o Códigos de
Leonardo longe dos olhos do
grande público. O maior preço
pago até ontem por um ma-
nuscrito era de USS 11, 8 mi-
lhões, pelo Evangelho de Hen-
rique, o leão.

O manuscrito revela a inte-
ligência superior de Leonardo,
que deixou em suas páginas
estudos e observações da
maior atualidade — sobre a
hidráulica,' á cosmològia, as-
tronomia, geografia física, pa-
leontologia, a mecânica. Da
Vinci tinha também três proje-
tos visionários: para o controle
das marés e a canalização das
águas; para a construção de
um submarino e de uma más-
cara para pesca em profundi-
dade.

Tudo isso acompanhado
por uma detalhada explicação
do azul do céu.

MARCIA GOMES
SALVADOR — O Conselho Esta-

dual de Meio Ambiente (Cepram)
da Bahia aprovou um Plano de
Manejo dos 34 quilômetros de
praias de Mangue Seco, no municí-
pio de Jandaíra, litoral nçrte do
estado, já definidos como Área de
Proteção Ambiental (APA). Será
implantada uma unidade de conser-
vação que pretende impedir o des-
matamento do, manguezal e desen-
volver um trabalho de conscientiza-
çào dos pescadores para assegurar
uma reprodução àdequada das es-
pécies da fauna marinha ameaçadas
de extinção.

Mangue Seco é a última praia no
extremo norte do litoral baiano,
fronteira com Sergipe. A fauna e a
flora da região, que inspirou o es-
critor Jorge Amado a escrever Tieta
do Agreste, passaram a ser ameaça-
das pela invasão dos turistas depois
que o livro virou novela. O paraíso
ecológico foi preservado até o ano
passado pela dificuldade de acesso.
Porém esta barreira acabou quando
o governo do estado construiu a
Linha Verde, estrada litorânea li-
gando a Bahia à Sergipe.

O Plano de Manejo vai conciliar
a explosão turística com a preserva-
ção das dunas, manguezais, restin-
gas e charcos, além de várias espé-
cies de aves migratórias e tartaru-
gas marinhas que escolheram o lo-

A,RAUJO NETTO
Gprrespondente

U OMA — Um telefonema
JV. anônimo decidiu ontem
as venda de 36 páginas de ma-
nyscritos e 360 desenhos da
ajitoria de Leonardo da Vinci,
com data entre 1506 e 1510,
por USS 30,8 milhões, em lei-
lao da Christie's de Nova Ior-
qüe. O documento ide Leonar-
dó.dá Vinci - originalmente in-
titulado por seu autor Delia
Dtítura, peso e moto delle açque
(Da natureza, peso e movimen-
to das águas) — previu a in-
vençâo do submarino, dos mo-
tores a vapor e de equipamen-
tos de mergulho./ ¦

Em menos de dois minutos
— tempo que o. leiloeiro espe-
rou por uma oferta'' que stipe-
rasse a dos Us$ 30,8 milhões —
os italianos perderam a espe-
rjinça de recuperar e trazer a
Milão os manuscritos do
íjiaior gênio do século do Re-
íjascimento. O pool de empre-
sas e bancos, liderados pela
maior Caixa Econômica euro-
|iéia (a Cariplo, de Milão), não
pôde ir além dos USS 27 mi-
lhões. Foi o último de dez con-
correntes a desistir da hasta.

As famosas dunas e praias estão sofrendo com a invasão dos turistas

cal para desova. O trabalho vai
envolver a comunidade local, enti-
dades ambientalistas, a prefeitura
de Jandaíra e o governo do estado.
Além das dunas, outro atrativo é a
presença do peixe-boi, uma rarida-
de encontrada também no rio
Amazonas, mas que em Mangue
Seco nada tranqüilo nas águas do
rio Fundo, que corta a região.

Os mangues, repletos de caran-
guejos e mariscos, estão aos poucos
diminuindo de tamanho porque as
dunas estão sempre avançando sob

a ação do vento sul. Mas o turista
que ainda quiser se aventurar pode
participar de uma mariscagem à
noite, na maré vazante, utilizando
lanternas e lampião. Para quem
não tem a mesma agilidade dos
baianos, o movimento das dunas
também permite apanhar um coco
verde sem precisar escalar o pé.
Apesar do turismo intenso nos fi-
nais de semana, ainda é possível
descansar no areai muito branco e
limpo que se prolonga por mais de
30 quilômetros de praias desertas e
silenciosas, povoadas de siris.

INFORMATIVO BMW SERIE 5.

SE VOCÊ QUER CHEGAR A ESTA

PERFEIÇÃO, VEHHA A TECHNIK.Ano X — ri0 213 — Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1994.

O SALÃO DE IMÓVEIS DO RIO

1o Salão de Imóveis do Rio, realizado no decorrer da semana
passada, no Riocentro, foi muito além da expectativa dos organi-'. 

zadores e, porque não dizer, dos próprios empresários. Muito menos pelo
volume de negócios fechados, que vão totalizar US$ 100 milhões, e mais

. >ela convicção de que o Rio de Janeiro está, definitivamente, no cami-
iho de volta ao lugar de destaque que sempre lhe coube no cenário
íacionál. Pessoas de outros Estados, de passagem ou de férias na cidade,
também fizeram parte dos 50 mil visitantes do Salão.

Há pelo menos cinco anos, não era difícil encontrar nos stands de
vendas das empresas pessoas que, apesar de não viverem no Rio, tinham
interesse em comprar um imóvel na cidade como segunda residência.
Essa tendência está voltando a surgir. Os visitantes de outros Estados
percorreram quase todas as empresas do Salão, pedindo prospectos e
outras informações sobre os imóveis à venda. Ê o fascínio do Rio!

Pelo sucesso do evento, e pelo que ele representou para o Rio, já está
decidida a realização do 2° Salão de Imóveis, nos dias 27 de junho a 2 de
julho do próximo ano, numa área de oito mil metros quadrados, quase o
triplo dos três mil metros quadrados em que foi organizado o 1o Salão.
Pelo menos, 90 empresas do mercado imobiliário vão participar.

A deduzir pelo sucesso que a Caixa Econômica Federal obteve no 1°
Salão, colocando à disposição do público quase dois mil imóveis, e a
nova política habitacional, que o governo de Fernando Henrique Cardoso
certamente vai repensar, tudo faz crer que os agentes captadores de
recursos de cadernetas de poupança lá estarão, trabalhando em opera-
ção-casada com as empresas do setor da construção. Sem financiamento
à produção e à comercialização, não há mercado imobiliário.

O Plano Real, que priorizou as atividades produtivas, deixa a construção
civil em boa vantagem em relação aos outros setores, porque é grande
geradora de empregos, sobretudo de mão-de-obra não qualificada.

Com o 10 Salão de Imóveis, tivemos a prova de que o Rio pode ter de
volta tudo o que sempre foi seu, principalmente a imagem de uma cidade
digna e de uma das mais belas naturezas do mundo.

Não há dúvida de que o Rio de Janeiro encontrará o seu verdadeiro
destino.

Na Technik você vai conhecer
de perto o BMW Série 5.
Um carro inteligente, equipado
com o que há de melhor em
tecnologia. Tem check-control,
computador de bordo, freios

ABS, air-bag e um ótimo espaço profundamente a qualidade
interno. Tudo com muito BMW, pode oferecer o melhor
conforto, segurança, atendimento e assistência
sofisticação e o máximo em técnica,
desempenho. Venha à Technik.
Você vai ver que quem conhece

Technik Concessionária Autorizada BMW
Av. Ministro Ivan Lins, 460 - Barra Tel.: 493 3434 - Fax: 493 5895 - Aberta aos sábados atè às 16:OOh.
Av. das Américas, 4.666 - BarraFreeShopping Tel.: 325 3445 - Fax: 325 6626 • Aberta diariamente até 22:OOh. PRAZER EM DIRIGIR

\DEMI—Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário
\v. Portugal, 466 — Urca — Rio de Janeiro — CEP.: 22291 -050
Telefone: (021) 295-0873 — Fax.: (021) 295-0642
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Republicans vaf apurar caso Whitewatei |

| Future lider na Camara anuricia investigagao detalhada sobre escandalo envolvendo Clinton, que vai a Asia discutir economy fj

?WASHINGTON — Ofuture li- foipropostapelo republicanode , U . , . . ¦. k, I.'...- .  sao Francisco, eua - afp p i D. |\$" 

gr 
do^Cwnite de Bancos^da Ca- Nova Iorque Alforise D'AmatQ, wUpO do Rlf |p

feidos^, oPrepublicano Jim Comite de^BancosPdo Senado. . 
jljH CStH flptCCOSivO |p

f13
minuciosa investiga?ao so- come?arosinterrogat6riosemja- , 

]i A w, ^BRASlltr —'aderrota6o>"« P
Bill Clinton no caso Whitewater. • 0 Conselho Independente §¦ Ay >0- ¦ sidente Bill Clinton e dos ddm^M Bp* -Mas enquanto a maioria opo- prooura esclarecer se a falida As- #•: , l^ayiy: || cratas nas eleisoes para o Cto«l> jffcw
sicionista nao assume seu posto, socia?ao Madison de poupan^a a }?* ** £1 gresso dos Estados Unidos fftifi j^t"?
em janeiro, Clinton prossegue emprestimos flnanciou indevida- esvaziar a Cupula das Amer-fcaW ©i
cfcm sua agenda, e parte para men tea campanha de 1984 de marcada para o proximo dia 9'<di) ^
flfiia visita de 10 dias na Asia: reeleifSo de Clinton ao governo dezembro, em Miami. A nadi sefp M
amanha, ele estara .nas Filipinas, de Arkansas, ou colocou dinheiro q que o atual Congresso norte-amd-I
antiga colonia americana. Em se- na companhia Whitewater. « ji\ 

' =1? ricano ratiflque, ate aquela data]
guida, Clinton segue para a reu- Na proxima ter?a-feira, Bill I 1 Mfi 11I o Tratado de Marrakesh/^ob Jp$
niao do Forum de Cooperagao Clinton, junto com os represen- § ;-r f %/I If transformou o GATT na Orgartg jfvu
Economica Asia-Pacifico (Apec) tantes dos 17 outros membros da #.•' |p zapio Mundial do Comercio.A
em Rogor, na Indonesia. Um dos Apec, vai assinar em Rogor no- in K LlCT Os coordenadores do Gttipa
objetivos da reuniao e criar uma vos acordos economicos para ^IPff do Rio terminaram, ontem/'iflfl
zona de livre-comercio em 2020. regiao. 0 presidente americano § #*¦% ¦ 

Itaniarati, 
a redagao do projeto'-do J?&

rTorte em casa e forte no exte- quer determinar uma "direpao j§. 
/\I/.PSL/ Iff IP* hp lis ' f programadea^aoquequerem ®

Bor, dois lados da mesma moe- comum" com estes paises. 
"O f 

| Y JIV f / I _ f japrovado na reuniao de Miaidh<& ^
disse Clinton, que tenta, 

novo 
seculo pede uma nova es- 1 fH«' 

W^i Brasil e os demais paises do grKpfj
gjpi a politica exterior, recuperar trategia, e e para isto que esta f'^ 

|\ 0 t' l^fr'V'Eq* |$|

wu^irtidoW arras^do i^lo"re- 0 
secretario de Estado ameri- ^ * L"^ Jfar— Guatemala c Trinidad-Tobagft) ;wv

Segundo analistas, o caso nao vai afetar a politica externa : mento economico, com aceitSJ?6fe
Whitewater — uma companhia do governo Clinton. Estudantes da Universidade de San Francisco fazem manifesta^ao no campus contra a proposifdp 187 total das novas regras de cofocr-
estjatal de finan- cio aprovadas cm Marrakesh;rr*tt fe
ciamento, da conhecimeno de que o problp«)ft
qual os Clin- MpYlPn PniKIPlin i4YAtinfnKia" do narcotrapco nap e so dos p^b
tons sao par- LUIlUCIIa ACllUlUUla ses produtores, mas tambem^ds^ ^
cialmente pro- lucy conger temente a medida e disse que rejeita sera reservado em 1995 para estes consumidores; reconhecimenttvttO 0^-
prietarios — W^ir Correspondente "todasas formas, explicitas ou nao, imigrantes ilegais que voltarem direito de acesso dos paises4#tftL-s $L

?rdetalhaad8a'- f / 
' CIDADE 

DO MEXICO - Jovens ^|S"a?®u^|atica novos projetos, como a construQao ^^em 
S a^dStfrt M

mente investi- mexicanos revoltados com a apro- Em uma ironica charge no ior gerfr empregoT SundTdSlaroS clearizagao do mundo. ,20fI S
eado ooraue a 1/ '4 v' va?ao na California, esta semana, tm uma •rom^a cnarge no jor- gerar empregos, segundo declarou o 

rpcnlt-tHn Ha« p^ir^c §mg . da 
medida aue susoende os servicos naI Reforma< da.Cidade do Mexico, a um pequeno grupo de reporteres 0 resultado das eleipoes artlMif-

maioria do 
?> nara imierantes ileeais atacaram o desenhista Paco Calderon fez odiretordedesenvolvimentoregio- canas, com vitoria republican#

Congresso era 
loX hambureuwes McDo- Est4tua da Liberdade com o rosto nal do programa social de Solida- "a° te^ influence direta no ^do mesmo par- nald's destruindo um dos mais di- de Hitler- Mas uns Poucos Protes" nedade do governo, Enrique Del balho dos diplomatas que se wuf ft

JSXX ESS W^' !»¦ iSSaSiM tosorganizadosmostniramquelal- Vai. SSSSSLTZ 1
inocrata Mas te-americana nesta capital. vez os mexicanos nao reajam mais Alguns analistas preveem que niiJtn m' • w i i imocrata. Mas 

|jg^ ><" Sm . .. . . ym , . contra os Estados Unidos com uma milhares de familias se dirigirio n-i Miami. Mas alguns deles
Leach, depu- 

Seu 
od.o foi l.berado pela Pro- hostilidade automatica. m o ^ado r£ C^Sa ^o de^nstravam preocupagao ao M

(ado do Iowa, Mm ¦ ;VfM| posigao 187, uma nova lei que vai niwriminnran _ I , ?y 
«aja eiilUQrnia, ao comentar o eventual impacto des- M

anunciou o fim 8 i-j d .'' 1||9 negar a mais de 200 mil mexicanos, . ^ ® O Mexico nortt do Mex-ico, onde viverao para sas eleicoes na Cupula W>:>
tiesta prote?ao Hp||i||# e 1 milhao de outros imigrantes muito provavelmente, reagir ficar perto dos homens que tenta- Semndo um ihn funrfn^
Velada: "Nao 

|B ilegais da California, o direito Proposi?ao 187 com a^oes e nao rem continuar a trabalhar na Cali- jbltamarati^^Mm semDre effi IIestou conside- yTd f- ** ¦P^'9 pdT.rarao nnhlir-i m si^tema dp apenas com uma esquentada retori- fornia. do itamarati, nem sempre res^T ml
estou consiae < Ms$ J $ educaQao.publica, ao sistema de Durante 

algumas semanas c » . ... dos eleitorais mternos influeip^a Mi
tando mterro- Stflliflk Wm f' saude e a outros servigos. w. uurdiut digumab semanas, Se os centro-amencanos decidi- nnlitin PvtPrm Hac ptia Wg
Irntnrinc mra 9IHHB !HB<« ? ' 

JH  functonano do MiniStCnO das Re- rpm rfeixir <k F<sfaHn« IlnirffK nnr pOHUCa externa dos tUA, 0)^1 jl®
gatoriospara »»T Os centro-amencanos que esca- |ac6es Exteriores Andres Rozental' rem 

dei^ar os tstddos Unidos p°r- as vezes, governos republic^j^ §&
breve. Quero >' JM param 

da. guerra civ.1 nos anos 80 ^^SoSllS que perderam o direito aos serves tem sido mais "abertos" aos fe
jyahar 

o que ^ 
JH tambem sofrerao se a propos.?ao de saude'e efe°' M ac?rdo ses em desenvolvimento do,qS ®

Conselho Inde- rlliHralK' 187 entrar. em vigor. Cerca de ina atacar legaimente a proposigao, com a proposigao 187, amda naose democratas Noent-into osnws
pendente [que JB milhao de guatemaltecos e salvado- sob aalegagaode que ela ediscri- Sabe para onde eles poderao ir, ja integrantes do Grupo do RioS?
(nvestiga o ca- ^jjj^L JHH renhos vivem e trabalham na Cali- minatorm e vlola a Constituigao que a pobreza e o desemprego sao ta0 atentos a esperada ratificaciq fe
bo] esta fazen- JHEbI fornia, a quase todos eles nao tem norte-americana. ainda mais graves na America Cen- pelo atual Congresso norte-ameri-
flo", disse JHH permissao para trabalhar. Outros funcionanos do governo tral do que aqui. can0 da nova ordem comercial W
^each' JHH No Mexico, tanto o governo mexicanoja estao pensando em um Mas, se vierem para o Mexico, internacional consagrada 

'em 
|

| A agenda quanto os cidadaos condenaram programa para fornecer educagao, eles enfrentarao novos problemas: Marrakesh. Com o novo Cpnj
proposta pelo proposigao 187comosendoracista. casa, atendimento medico e empre- muitos trabalhadores sem docu- gresso eleito, as propostas^o $||$
deputado e di- HHHHKl O presidente Carlos Salinas divul- go aos mexicanos que forem for?a- mentos temem ser maltratados pela Grupo do Rio teriam poucas ppjj] pfferente da que James Leach quer acelerar apura^ao do escandalo gou um comunicado reagindo for- dos a retornar. Um fundo especial policia de imigra?ao mexicana. sibilidades de prosperar. V 
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[Metro sem bilhetes 
Chirac 

acelera disputa 
presidenckll |

¦ Paris inventa indicara 0 tempo e o percurso anybourrier consecutivas, em 1981 e 1988, faz fenomeno politico da historia da motivo para dividir-se: um candi- I|$
1 cartao maenetico Para 

os quais ainda sera van- Correspondente uma ultima tentativa. Em mar?o de Quinta Republica. dato oficial mas impopular e outro, mS
! , ° 

, °' .. . 
' ' 

ATO PARIS - O lantamento da can- 1993, quando a direita ganhou com Cada dia quepassa, os franceses queespera a hora certa para laii^ar m
; contra OS calotes O objetivo da RATP, se- didatura de Jacques Chirac, prefei- exPr?ssiva maioria as legislativas, tam maisndeie Sua p0pularida- sua campanha, consciente de que p
1 A te o final do seculo os fnd° ,Jeanfau'1"6 ]| to de Paris e lider do partido neo- Prflt0 de Paris achou que estava de n5o foi ati ida em |0| o preferido dos eleitores. Mas §g
I A passageiros do metr6 I' 

3 f^d<^ 8auIista RPR (Uniao pela Republi- "a J^a 
de aprove.tar a populanda- mentQ ,0 d te ti jco do quebra-cabe?as das pres.denc.a.s M

: frances vSo distxmsar as paffia- deZS^Slfo mtfci ^acelepafcida pela presi- de dos conset»adores der, noma fase de ,ec4ao econo- tm «mrno#$ fe
( gens. O sistema de entrada sera 1 7 

milhoes) denCia da Franpa. Em uma semana, ] Na epoca, os socialises estavam mica e de depressao social — 56% A UDF, que prometeu apoiar mi.
' o do "passe sem contato" Pa- ^°r 

ano ^°r.caUsa Pa5sa8^'" pelo menos cinco candidatos dos tao desgastados pelos escandalos de dos votantes querem que ele seja um candidato unico da direita, nao
I ra passar pelos portoes de en- ros q"e Pulam os P°r^es de grandes partidos, declarados ou corrup?ao que os eleitores certa- candidato da direita. gostou da pressa de Chirac. Nem $p
! trada das esta?6es, sera sufi- "nasL se^contafn" acaham yirtuais, passaram a se exibir frente mente o carregariam no colo. Po- pesquisas indicam que, sejam ex-presidencia Giscard d Estaing, ®
! ciente, carregar na bolsa ou no as pa^ens fal ifi^das^uTs ^ 

cameras de televisao com proje- rem - e este porem e importante quem for o escolhido pela esquer- ex-pnme.ro-m.n.stro Raymond g

; bolso um cartao magnetico, no L?rS clande tinS campanha. em 
mar?o de 1993, quando Jj Ba„adur ganha fki, g como Barre e o atual ministro da Defesa, g

i qual foram incorporados chips c f . 
Se continuar neste ritmo, cada direita tornou-se majoritaria no f1Ca Chirac? Foi justamenteporisso Frangois Leotard, que nao escon-

j que postes eletronicos vao de- ,Esie ^io me"os' 0 re" partido tera pelo menos duas cha- Parlamento, o lider do RPR nao ele jnfrin 
¦ 

QS estatutos do dem o desejo de serem escoihidos. |g

[ tectar, antes de acionar os por- sultado 
dos testes publicos fei- pas para defender nas presidenciais Quis chefia o governo, como manda partido, pelos quais so a conven?ao A sorte dos eleitores franceses e

i toes. Em outras palavras, basta jos ha mais de um ano pela de mar<;o. E os eleitores, perdidos, a Constituigao. 
nacional pode designar o Candida- que, nesta feira de vaidades, pouco

' o usuario do transporte subter- KA1P em todas as redes urba- serao capazes de transformar Temia repetir a experiencia de to, ejaentrouna campanha existe no horizonte da esquerda. V*
; raneo chegar a 30 centimetres Zhfm Ple't0 feSt3 d" absten?a°" 1986,1?"?0 

f""1'" 
°J°;ern0 Mas ele espera que as bases e os Partido ^ Por baixo p.

, de distancia dos portoes para pe™.tambem ganhar dinheiro Chirac resolveu sair na frente o presidente Fran?ois Mitterrand mj|jtantes do partido, que se reu- que foi-obngado a vender sua sede

j que a passagem seja autoriza- paraevitarqueacoalizaodosdois ?°r°-de'j0U fazer 0 quen.qUen!i nemhojenosiiburbiodeVincennes ParaPa8arasdividas. nj°.tem ou"
¦ da. ESijI maiores partidos da direita-RPR Pre enu ind.car o assessor Edouard para 0 

JeVento 
de abertura do con- tra alternate senao d.ngirsuas g

, O projeto de "passe sem tr™dos e UDF' Unia0 pela Democracia Ba"adur para 0 de Pnmeir°- gresso extraordinario do RPR, pas- suPllcas a Bruxelas, Jacques Delors |v
: contato" foi lan?ado nesta se- J | Francesa ~ °utra chapa nunistro, na esperanfa de que es- sem a suas m-os um cheque £m se empenha em manter o suspense. ||
1 marta pela RATP (Regie Auto- Imprevistos 

- Mas para enfrentar o adversario da es- quentasse o lugar durante dois brancQ ^ partidirios de Balladur Anteontem, Delors, que termina M
; nome des Transports Pari- empresa nao previu os casos de querda, provavelmente Jacques De- anos, fazendo um bom governo. _ que se prepara discretamente pa- seu terceiro mandato em dezembro,
i siens), que administra o metro |urt0 ou Perda dos cartoes. "Se lors, 

presidente da Comissao Exe- Segundo o proprio Chirac, um ra entrar na luta em janeiro, data disse ironicamente que ainda nao se $£
1 de Paris. Jean-Paul Bally, seu 1SS0 acontecer» 0 passageiro so cutiva da Uniao Europeia, que sera acordo secreto teria sido assinado 0f,cja] das Conven?oes partidarias decidiu. Mas a pesquisa publicada
1 presidente, explicou que o'pre- tem um recurso — prevenir apoiado pelos socialistas, comunis- entreos dois para que umpreparas- — entretanto, decidiram boicotar ontem pelo instituto CSA vai certa- «|
| 90 do trajeto sera debitado au- R^P, como faria com seu tas e radicais. se a cama para o outro. Deu tudo 0 congresso. 

mente 
forpa-lo a tomar a decisao:

i tomaticamente no cartao mag- cartao de credito bancario", Aos 62 anos, Chirac, que ja foi errado. Em dois anos de governo, A direita francesa, como aconte- ele teria 50% dos votos se a elei^ao
: netico, atraves do sistema in- explica Jean-Paul Bally. repudiado pelas urnas duas vezes Balladur transformou-se no maior ce desde 1981, encontrou um bom fosse disputada agora. li*' ventado pelo engenheiro Ro- A Partir de '995, as primei- $$

land Moreno. ras redes de Paris serao testa-
Conta — Ao renovar seu das com 0 novo sistema- E, no s=i!=====^===^ IP

! cartao todos os meses,o passa- final 
do ano, a RATP se com- Gftlpft em fiamhifl rt. 

Austria 
adeie a UE |fe

Uma rraeassada temativa de Soffldia arraSada pelas chuvaS O 
parlamento, da Austria apro- Mg|

vantaeem aocontrano d is t-. se os passageiros se acostuma- golpe na madrugada de ontem em • As chuvas na Somalia ja nidade internacional pedindo vou ontem a entrada do pais como H
r;r.,c a* 

'.,o„ 
, I. ram com ela e consepninm Gambia resultou na morte de 50 : mataram, ate agora, mais de remedios, comida, cobertores, novo membro da Uniao Europeia §?>

aSJS -er Z orvdhosSlS pe^ « a. tew. de ftrtd» ] segSndo esrimati- tendas e meios de iransporte, (U& Depoisde 11 horns de deb* ¦
a um oreco fi\o seia ami for Que viram obra de arte nas reyelou 

uma radio do Senegal. : vas da radio local. A radio ci- como barcos e helicopteros. O »e, 141 deputados votaram a favor |g
Hkf-,nrin? m JrJ - a i . lider golpista, conhecido apenas co- i tou um comunicado da Alian- Conselho de Seeuranca das do tratado e 40 contra, asseguran- ffl

q pe orrer. maos de alguns vendedores no mo tenente Barro, esta entre os | ?a Nacional Somali, liderada Nacoes IJnidas nvkmi nne ne- do os dois terfos nccessarios para iflOutro conforto do "passe metro. Depois, para verificar mortos. Segundo a radio, trata-se i pelo senlior da guerra Siad Bar- , . . . que o documento se tornasse lei. A
sem contato" e seu peso: 30 se os viajantes que nao pagam de um grupo de policiais da guarda j re, informando que os rios nhuma aJUda sera dada ate que populagao 

ja havia aprovado em
•gramas. E, no final de varios foram efetivamente barrados nacional, que nao aceita a ordem : Shahelle e Juha haviam trans- os chefes rebeldes fa?am a paz. junho adesao da Austria a UE. >!;¦;!
trajetos. com uma simples pelos postos eletronicos. dada emjulho pelo presidente Yaya j bordado de seus leitos. As for?as da ONU devem dei- Alem dela, a Finlandia, a Suecia e |V
pressao do poleear. o cartao (A.B.) Diameh, para que sejam incorpora- : Alian<;a fez um apelo a comu- xar o pais em manjo. Noruegasejuntaraoacomunidadedos 

pelo Exercito. em primeirode janeiro. jy|
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LUCYCONGER
Correspondente

cidade DO México — Jovens
mexicanos revoltados com a apro-
vação na Califórnia, esta semana,
da medida que suspende os serviços
para imigrantes ilegais, atacaram
uma loja de hambúrgueres McDo-
nald's, destruindo um dos mais di-
fundidos símbolos da cultura nor-
te-americana nesta capital.

Seu ódio foi liberado pela Pro-
posição 187, uma nova lei que vai
negar a mais de 200 mil mexicanos,
e 1 milhão de outros imigrantes
ilegais da Califórnia, o direito à
educação pública, ao sistema de
saúde e a outros serviços.

Os centro-americanos que esca-
param da. guerra civil nos anos 80
também sofrerão se a proposição
187 entrar, em vigor. Cerca de 1
milhão de guatemaltecos e salvado-
renhos vivem e trabalham na Cali-
fórnia, a quase todos eles não têm
permissão para trabalhar.

No México, tanto o governo
quanto os cidadãos condenaram a
proposição 187 como sendo racista.
O presidente Carlos Salinas divul-
gou um comunicado reagindo for-

Chirac acelera disputa ÍT1G3

motivo para dividir-se: um candi-
dato oficial mas impopular e outro,
que espera a hora certa para lançar
sua campanha, consciente de que é
o preferido dos eleitores. Mas o
quebra-cabeças das presidenciais
tem outras incógnitas.

A UDF, que prometeu apoiar
um candidato únicò da direita, não
gostou da pressa de Chirac. Nem o
ex-presidencia Giscard d'Estaing, o
ex-primeiro-ministr,o Raymond
Barre e o atual ministro da Defesa,
François Léotard, que não escon-
dem o desejo de serem escolhidos.

A sorte dos eleitores franceses é
que, nesta feira de vaidades, pouco
existe no horizonte da esquerda. O
Partido Socialista, tão por baixo
que foi obrigado a vender sua sede
para pagar as dívidas, não tem ou-
tra alternativa senão dirigir suas
súplicas a Bruxelas, Jacques Delors
se empenha em manter o suspense.

Anteontem, Delors, que termina
seu terceiro mandato em dezembro,
disse ironicamente que ainda não se
decidiu. Mas a pesquisa publicada
ontem pelo instituto CSA vai certa-
mente forçá-lo a tomar a decisão:
ele teria 50% dos votos se a eleição
fosse disputada agora.

consecutivas, em 1981 e 1988, faz
uma última tentativa. Em março de
1993, quando a direita ganhou com
expressiva maioria as legislativas, o
prefeito de Paris achou que estava
na hora de aproveitar a popularida-
de dos conservadores.

Na época, os socialistas estavam
tão desgastados pelos escândalos de
corrupção que os eleitores certa-
mente o carregariam no colo. Po-
rém — e este porém é importante
—, em março de 1993, quando a
direita tornou-se majoritária no
Parlamento, o líder do RPR não
quis chefia o governo, como manda
a Constituição.

Temia repetir a experiência de
1986, quando assumiu o governo e
o presidente François Mitterrand
não o deixou fazer o que queria.
Preferiu indicar o assessor Edouard
Balladur para o cargo de primeiro-
ministro, na esperança de que es-
quentasse o lugar durante dois
anos, fazendo um bom governo.

Segundo o próprio Chirac, um
acordo secreto teria sido assinado
entre os dois para que um preparas-
se a cama para o outro. Deu tudo
errado. Em dois anos de governo,
Balladur transformou-se no maior

fenômeno político da história da
Quinta República.

Cada dia que passa, os franceses
gostam mais dele. Sua popularida-
de não foi atingida em nenhum mo-
mento pelo desgaste típico do po-
der, numa fase de recessão econô-
mica e de depressão social — 56%
dos votantes querem que ele seja o
candidato da direita.

As pesquisas indicam que, sejam
quem for o escolhido pela esquer-
da, Balladur ganha fácil. E como
fica Chirac? Foi justamente por isso
que ele infringiu os estatutos do
partido, pelos quais só a convenção
nacional pode designar o candida-
to, e já entrou na campanha.

Mas ele espera que as bases e os
militantes do partido, que se reú-
nem hoje no subúrbio de Vincennes
para o evento de abertura do con-
gresso extraordinário do RPR, pas-
sem a suas mãos um cheque em
branco. Os partidários de Balladur
— que se prepara discretamente pa-
ra entrar na luta em janeiro, data
oficial das convenções partidárias—, entretanto, decidiram boicotar
o congresso.

A direita francesa, como aconte-
ce desde 1981, encontrou um bom

ANY BOURRIER
Correspondente

PARIS — O lançamento da can-
didatura de Jacques Chirac, prefei-
to de Paris e líder do partido neo-
gauiista RPR (União pela Repúbli-
ca), acelerou a corrida pela presi-
dência da França. Em uma semana,
pelo menos cinco candidatos dos
grandes partidos, declarados ou
virtuais, passaram a se exibir frente
às câmeras de televisão com proje-
tos de campanha.

Se continuar neste ritmo, cada
partido terá pelo menos duas cha-
pas para defender nas presidenciais
de março. E os eleitores, perdidos,
serão capazes de transformar o
pleito numa festa da abstenção.

Chirac resolveu sair na frente
para evitar que a coalizão dos dois
maiores partidos da direita — RPR
e UDF, União pela Democracia
Francesa — escolha outra chapa
para enfrentar o adversário da es-
querda, provavelmente Jacques De-
lors, presidente da Comissão Exe-
cutiva da União Européia, que será
apoiado pelos socialistas, comunis-
tas e radicais.

Aos 62 anos, Chirac, que já foi
repudiado pelas urnas duas vezes

O projeto de "passe sem
contato" foi lançado nesta se-
marta pela RATP (Régie Auto-
nome des Transports Pari-
siens), que administra o metrô
de Paris. Jean-Paul Bally, seu
presidente, explicou que o pre-
ço do trajeto será debitado au-
tomaticamente no cartão mag-
nético, através do sistema in-
ventado pelo engenheiro Ro-
land Moreno.

Conta — Ao renovar seu
cartão todos os meses, o passa-
geiro pagará as despesas do
mês precedente. Com uma
vantagem: ao contrário das ta-
rifas de transporte urbano
atuais, o usuário vai ter direito
a um preço fixo, seja qual for a
distância que percorrer.

Outro conforto do "passe
sem contato" é seu peso: 30
gramas. E, no final de vários
trajetos, com uma simples
pressão do polegar. o cartão

Golpe em Gâmbia
Uma fracassada tentativa de

golpe na madrugada de ontem em
Gâmbia resultou na morte de 50
pessoas e em dezenas de feridos,
revelou uma rádio do Senegal. O
líder golpista, conhecido apenas co-
mo tenente Barro, está entre os
mortos. Segundo a rádio, trata-se
de um grupo de policiais da guarda
nacional, que não aceita a ordem
dada em julho pelo presidente Yaya
Diameh, para que sejam incorpora-
dos pelo Exército.

Áustria adere à UE
O parlamento da Áustria apro-

vou ontem a entrada do pais como
novo membro da União Européia
(UE). Depois de 11 horas de deba-
te, 141 deputados votaram a favor
do tratado e 40 contra, asseguran-
do os dois terços necessários para
que o documento se tornasse lei. A
população já havia aprovado em
junho adesão da Áustria à UE.
Além dela, a Finlândia, a Suécia e a
Noruega se juntarão à comunidade
em primeiro de janeiro. 

n



IjggNAL 

DO BRASH  INTERNACIONAL sdbado, 12/11/94 • IS.

i WIA. suspendem embargo de

armas a mu^ulmanos bosnios mataqiiatro
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Atentado

em Gaza

armas a mata quatro
CRISTINA MÜLLER |

JERUSALÉM — Sexta-feira de
outono ensolarada, hora do al-
moço. Nos bares do centro da
cidade nova, rebuliço de jovens
israelenses tomando sua última
cerveja antes do início do shab-
bat. Há exatamente um mês,
dois palestinos atiraram contra
esta mesma população de moças
e rapazes flertando nas calça-
das.

A menos de 80 quilômetros
dali, outro atentado. Na faixa de
Gaza, parte do novo estado de
autonomia palestina, uma bici-
cleta foi de encontro a um posto
do exército israelense, deixando
três mortos além do ciclista e
uma dezena de feridos.

Sem surpresas. Em Israel, as
boas e más notícias são tecidas
em uma só malha: Nobel da Paz,
ataque em Jerusalém, paz com a
Jordânia, explosão de ônibus em
Tel Aviv. Essa semana o gover-
no anuncia novas conversações
com a palestina e o rei Hussein
da Jordânia vai pela primeira
vez a Israel.

De autoria do grupo de resis-
tência islâmico Jihad, o atentado
na bicicleta foi o 13° em Gaza
desde a assinatura do acordo de
autonomia palestina, em maio.
Desta vez, um estudante islâmi-
co de 17 anos, integrante do Ji-
had, vingava a morte na semana
passada de Hani Abed, seu pro-
fessor da escola técnica.

"Sr. Rabin: é melhor ir pre-
parando seus caixões para as
próximas vítimas", declarou de-
pois da morte de Abed ao pri-
meiro ministro de Israel um dos
líderes do Jihad em Gaza. "É

nossa primeira ação para vingar
a morte de Hani Abed", clama-
va o líder logo depois da expio-
são da bicicleta. No centro de
Gaza City, a capital provisória
do futuro estado palestino, cen-
tenas de pessoas presenciaram a
performance de quatro encapu-
zados atirando para o ar e quei-
mando as bandeiras dos Estados
Unidos e Israel.

Apoiada pela maior parte da
população palestina na,faixa de
Gaza, a ação do Jihad bota con-
tra a parede o responsável pela
autonomia palestina, Yasser
Arafat. Por um lado, Arafat de-
ve se comportar e censurar a
ação terrorista contra o estado
de Israel ou arriscar-se a voltar
atrás o processo de paz. Ao mes-
mo tempo, se lançar sua força
policial contra o povo palestino
perde a legitimidade como líder
e compromete sua vitória nas
eleições do ano que vem.

Carmen seguiu a melhor das escolas; sua matriz foi Billie Holiday

terna norte-americana", acha o vi-
ce-presidente da Federação Bósnia,
o muçulmano Ejup Ganic.

Mas é justamente pelo futuro da
paz na ex-república iugoslava em
guerra que se preocupam os aliados
dos EUA. Em Londres, o chanceler
britânico, Douglas Hurd, qualifi-
cou de "muito 

preocupante" a deci-
são, já que contradiz "um mandato
do Conselho de Segurança". O
chanceler espanhol, Javier Solana,
disse que a medida "pode enfraque-
cer a posição da comunidade inter-
nacional!'.

Carmen McRae morre

de derrame aos 74 anos

Morreu na quinta-feira à noite, tora sofreu problemas respirató"
em sua casa de Beverly Hills, aos 74 rios. A causa de sua morte, entfè'-'
anos, a cantora de jazz Carmen tanto, foi um derrame cerebral so-J
McRae. Uma das quatro grandes frido há um mês, que a deixou em
do jazz americano, ao lado de Ella coma por quatro dias. Pouco antes*
Fitzgerald, Sarah Vaugahn e Billie de morrer, a cantora falou à sua
Holiday, Carmen não se apresenta- secretária Jan March que não gos-
va em público há quatro anos, taria de grandes funerais nem ho^
quando em meio a um show no , menagens: ela queria ser recordada",
Blue Note de Nova Iorque, a can- apenas por sua música. h

mantém
Diva do jazz

deixou canto

faá três anos

ção de ídolo, alter ego e mento-
ra", definiu Carmem numa en-
trevista à revista Down Beat.
Completou sua formação o está-
gio de crooner em big bands co-
mandadas por Benny Carter,
Count Basie e Mercer (filho de
Duke) Ellington e um repertório
de stqndards românticos da can-
ção americana.

Carmem não era amiga dos
maneirismos do scat. Sua inter-
pretação mais fíel ao tema ca-
mufla na aparente naturalidade
um domínio da expressão e do
ritmo que a credenciaram a en-
frentar um disco dedicado ao
fraseado oblíquo do pianista
Thelonious Monk (Carmen sings
Monk), em 1990. Doente, ela
anunciou sua aposentadoria há
três anos. Nem chegou a cum-
prir o compromisso assumido
com o Free Jazz Festival em 91.

I organizaçao
I poderá ter difi-
I culdade em de-
I finir o papel
I que busca em
I um mundo pós-
8 Guerra Fria. O
1 embaixador
| britânico nas
| Nações Uni-
I das, Sir David

Hannay, admi-
í tiu não ter dú-
I vidas de que
| "haverá com-
I plicações na

| Otan e que elas
serão discuti-
das dentro da

Otan. Ela [a decisão norte-ameri-
cana complicará os esforços que
estamos fazendo para manter as
sanções no Adriático".

TÁRIK DE SOUZA
Mais uma diva do jazz sè vai.

Carmen McRae formava na li-
nha de frente das sumidades fe-
mininas do ramo, aò lado da
retirada Ella Fitzgerald (cuja
doença avançada teria motivado
3 recente amputação de uma das
pernas) e das falecidas Sarah
Vaughan e Dinah Washington.
Contralto de porte sensual, Car-
men seguiu a melhor de todas as
escolas. Sua matriz declarada foi
Billie Holiday. "Minha ambição
de ser cantora surgiu ao vê-la.
Ela foi para mim uma combina-

Sm4

"Isto levará a uma grande ten-
são na Otan", avaliou Dan Plesch,
<k> Conselho Britânico-Americano
« Informação sobre Segurança,
£n| organização independente
com sede em Washington.

O secretário da Otan, Willy Claes, reclamou

Para Plesch, se o mais forte
integrante da aliança ocidental é
capaz de retirar-se de uma opera-
ção conjunta unilateralmente, a

AGORA VOCE }
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Todos os sábados, às 19:30, Betinho vai apresentar as iniciativas bem sucedidas da
Ação da Cidadania, entrevistas e depoimentos com artistas. Um programa dedicado

aos que lutam contra a fome, a miséria e pela vida. Neste sábado, os convidados
especiais são Alcir Calliari, Rafael Rabello e você, que não vai poder ficar de fora.
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TODOS OS SABADOS, AS 19:30 NO CANAL 2, TV EDUCATIVA
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"Rio de Janeiro, gosto de voce, gosto de "Que nao sejas capital, JT

quem gosta deste ceu, deste mar, desta ninguem roubarfr teusol, w

gentefeliz". bVI4I^B ninguem levara teu sal" xl

AntAnlo Maria Stella Leonards CI ¦

! Cientistas se voltam 
para problemas 

do estadC

li rriOctfA
| ¦ Apos anos discutindo questoes nacionais, universidades trabalham agora em temas do cotidiano do Rio como drogas e violenda^

| tAnia ALMEIDA acrescenta que, hoje, o objetiv.o 3f)83
a Os problemas do Rio de Janeiro central da instituigao e pensar adrrm
fj tern tudo para ser o principal tema Rio. | MMWBm / 

\ 
! ^Bb

ra de estudos da comunidade cientifi- 0 coordenador do Forum das J o .rrioi
1' ca,do estado na atual decada. Uni- Universidades do Estado do Rio \ J ludhT
I versidades e institutos de pesquisa reitor da universidade federal do \ H iob

perceberam que e importante pro- Rio (UFRJ), Paulo Gomes, conta / \ pnui5
« duzir em beneficio do estado e, co- que as institUi?oes incluiram o as- / \ ,

f| mo resultado dessa tomada de sunto entre suas apoes prioritarias. J \ '

1 consciencia, a sociedade ja comega. Um programa de aperfeiooamento / \ I 1 f:i 
"

P a ter acesso a pesquisas que tratam da rede escolar, por exemplo, sera "/ V ¦ " "" I 

de problemas bastante conhecidos, retomado no proximo ano. Do li- 7 ¦ \ v^SI
& como epidemias de colera, combate vro 0 Rio de Janeiro em teses, orga- / \r,v as drogas e deslizamento de encos- nizado pelo banco de dados do f
<J tai Como define o diretor superin- Iupeij e pela universidade do estado -J ^
§ teodente da Funda?ao de Amparo (Ueij), consta que de 1960 a 1990 J *!ITL
p a Pesquisa do Rio (Fa- li foram produzidas 222 V

peg),^ t^deme^do^

| 
ingrata, do tempo em contaac*entista8soci^

^ rid dos cientistas pau- 'H ra do Iupeij. Ela ga- ^ osnfm
£1 listas, por exemplo, HfEjiH jj^BPSI rante que a inteligencia o
|w que sempre deram BBKC- fluminense esta mobili-

aten?ao especial aos te- ————— zada e comepa a traba-- Nicoieiia/7.6.94 ijaa —
Sp mas de seu proprio es- 441 i:taLi»j« i„„ lhar junto a sociedade Pqic aindam • B docente bastante qualificado", ex-
1 tado, pesquisadores Alienada OaS civil. "0 aparecimento IT dl» djUUdlU MBR • ¦ plica Aristeo.
$ fluminenses estavam ncccssidadcs veloz de problemas a* ' 

I "Felizmente coloquei meus fi-^(!3
M ha*bituados a estudar . exige muito dos cien- £| TUftl tlOffll* 4 ^ iP lhos numa escola onde eles podemIK17

somente questoes na- SOCiaiS, tistas sociais, que de- "J ~ ' *« viver a pratica da discussao, serh' '¦''

IciOnais. 

cicncia vem apontar alternati- flS 
C^SOOliltS , afirma 0 enge-'J'

preciso contribuir para esteril" toes. Nao conheQo ne- Com a participagao da comu- 40 anos, pai de dois alunos dk;' '
reverter a crise do Rio Fernando nhuma pesquisa nidade, escolaspublicase particu- ¦ Oga Mita. Na Escola Municipal ^
seinstalou com forga Peregrino relevante sobre a ju- lares demostraram que e possivel I'Golda Meir, na Barra da Tijuca, '"^j!

enjre os pesquisadores, ventude no Rio, por desenvolver uni trabalho diferen- uma ^as melhores da rede, ha utW^ - 
fr

que agora querem oferecer solu?6es exemplo. Esse e um dos tpmas que ciado e de boa qualidade. Esse e pai-represen tan te por turma. Eles0 -
a 'sociedade. A reflexao sobre precisam ser estudados com serie- um dos raros pontos em comum ;Wr ajudam a manter as^salas pintad^®4
esfado voltou a ser um dos com- dade'Vdiz. na administra?ao de algiins cole- «"' tPrWt v <£im e Pas' 08 banheiros conservd- J\' ®
promissos sociais mais importantes Em 1991, a Fapeij elaborou um gios pagos ou mantidos pelo go- /. • dos e arrecadam dinheiro para I™'»
da. universidade. Os pesquisadores piano de a?ao para atender princi- verno — que sofrem com a croni- ¦$§ compra de materiais. v rn
dao sinal de que assumiram um palmente as necessidades e caren- ca faita <je recursos. Bons exem- %*. No Colegio Estadual SouzaW
nrn culpa por terem deixado de cias do pr6prio estado. 'A entidade plos espalhados pela cidade mos- Aguiar, no Centra, uma comissadni •!;
lado durante tantos anos 0 estudo conseguiu induzir os cientistas tram qUe a atua<;ao dos pais, Ato Golda Meir, na Barra, cada turma tem umpai-representante de pais, alunos e professores, eseriii p
dosassuntosqueatrapalhama vida trabalharem pelo Rio, destinando alunos e professores junto a dire- colhida atraves dc eleit;ao, fiscali'iu^ n
de quem mora no Rio. 70% de seus recursos para traba- ?a0 p0(je ajucjar) por exemplo, na No final de cada semestre, os pais funcionarios, diretores e coorde- za a qualidade dos produtos ven-or. n

"Ha 
questoes sociais gritantes, lhos sobre problemas regionais redugao dos pre<;os das mensali- preenchem um questionario onde nadores — elabora propostas de didos na cantina, organiza 0 usO'pc d

que precisam ser analisadas. A vio- ligados a saude, meio ambiente, dades e na melhoria das condigoes opinam, por exemplo, sobre a planejamento fisico e orgamenta- da maquina de xerox e ja encami^ 1?
leijcia que toma conta da cidade defesa civil e seguranga publica, ^sjcas coiegios publicos. atuagao da diregao, dos professo- "a ^sses encontros podem ser ate nhou a secretaria estadual de m u
uipa delas", diz Neuma Aguiar. "O transportes, educagao basica, mnr m nai<! mr„ riPntm res, dos funcionarios, a organiza- cluinzenais- ^ 0 salario ^ diri' Educa?ao um projeto para refor- in
Iupeij fica bem em frente ao morro agropecuaria, energia e tecnolo- , ¦ 

, : , p "M?. 
ranplimncyn rln Ptmia P n tnKa tor e aprovado em assembleia. O ma de um predio anexo. O grupoim >f:

D{>na Marta. Para nos, pesquisa- . gia. 
"Ate 0 ano passado, 0 Rio, da escola nao e uma audacia, mas 

u10 De(]an6ciCo grupo implantou tambem um pla- faz parte do Conselho de Integral ib
dc|res, e impossivel nao perceber nao tinha nenhum grupo de pes- uma postura democratica , diz 0 Vc no de carreira para os professores. ?ao Escola-Comunidade, langadafi'n >i>
essa realidade. Queremos analisar quisa sobre gas natural, apesar de diretor da escola Oga Mita, em Uma comissao de or<;amento "isso evita a rotatividade dos pro- pela secretaria no fim do ano pas^J <
tetoas do cotidiano, como violen- ser seu maior produtor", conta Vila Isabel, Aristeo Leite Filho. — formada por pais, professores, fissionais e nos garante um corpo sado. aiv ;b
cia, educagao e saude", afirma. Fernando Peregrino. ulijji

. j 
Pesquisa tcrft SpOlO na dava-se com prazer. Havia quali- tribuiu para exilar 0 talento e a ram da falta de professores, da»$I

1 Atraves da Fundagao de Am- Cientistas sociais do Instituto J-J&llltlcil lid dade de ensino, bom curriculo, competencia das escolas publicas. escolas sem conservagao e de ou-
^ piiro a Pesquisa do Estado do Rio de Estudos da Religiao (Iser) e da j r i ii bons professores. Imagino que os Quem nao foi afastado por moti- tros problemas que afetam a red£)j |

(qaperj), recursos financeiros ge- Uerj, com a ajuda da Secretaria I"0CI0 ¥111 DilCfl salarios pagos aos mestres eram vos politicos, afastou-se por ra- publica de hoje. Foram para esco-
i>| rados pelo proprio estado estao de Policia "Civil, estao fazendo melhores. Tenho certeza que zoes economicas. Deu no que deu, las particulares porque nos podia^ ,
^ sendo usados para atender as ca- pesquisas em delegacias e varas io quem estudou no Cicero Penna, naoe? mospagar.
f rencias da comunidade. So em ju- ™SriES!wISn i 1U1 UlUI1° "° P?fro Alvares Cabral e no Pe" Tenho otimas lembran?as dos Mas, e quem nao pode pagar?A
M lho, 71 projetos selecionados ^ 

scarlftmoon  
dro U na mesma epoca que eu colegios onde estudei. Lembro O que acontece com seus filhosfa

eritre 335 apresentados — recebe- trabalho pode servir como subsi- scarlet moon concorda comigo. tinha companheiros de todas Ficam sem estudar e caem na m> b
8 t ysv''6 t- ftos safiMssteffpu' ^64 

° 
r- 
«^ 

|
i 

°S 
?,a°, Pesquisadores da UFRJ estao aeoneceu. O ejismo pubheo fo, bdidade de o lilho do bombeiro de, eomo um ex-eoleguinha (WKm

Wi TK"*S Par? detcc,la' desenvolveudo [eenicas para SgSSfin™ ^caleado. 
Professores persegui- ,er a mesma fonnasao que eu, meu Olho encoutrado por ele dui«»»vibnao da co era deseuvolvrdos Cedae racionafar o uso de pro- jttaKS 

dos, eassados e aposenados so- niha de mMjc0 rameumassaltonumon°bum pQr cientistas da Universidade do Hntnc nnimirns nn irat-impntrl Hp talavam das vantagens do ensino mariamente. Mudangas nas leis L„^ ,oml,„nn„ , # " nunuonious. uo.

|| Estado do Rio (Uerj) e da Univer- p6blic0- A Primeira delas era a de educapao acabaram com o en- b°as lembran?as\ coloci"ei me"s mo o garoto reconheceu meu filhO^' '

-Ji sidade Federal do Rio de Janeiro reduzir o impacto ambiental'e qualidade. Pude comprovar na sino de varias materias. Proibiram °s no curso Pnmano da escola do ano em que estudaram juntos^ yj
(UFRJ). O metodo da Uerj reduz economizar US$ 100 mil por mes pratica que estavam certos. A es- a discussao sobre temas, obras e publica. evitou que seus companheiros cy )f(
dqsete dias para 12 horaso tempo na compra de produtos quimicos. cola publica dos meus tempos de autores fundamentals na forma- Mas com eles nao aconteceu o assaltassem. Acho que foi o que/, ;5i
gasto no exame. O da UFRJ de- N0 Morro dos Macacos, em Vila primario, ginasio e classico — ho- gao de qualquer jovem. Alem des- mesmo. Fora uma ou duas direto- meu filho ganhou de melhor dpi^ !f(
tecta quantidades minimas do vi- Isabel, foram plantadas arvores je 2° grau — era totalmente dife- ses tabus, o aviltamento dos sala- ras abnegadas — rapidamente seu tempo de escola publica. jjgjfl -j
briao e da o resultado em 24 ho- para controlar o risco de desliza- rente da atual. Ensinava-se e estu- rios dos professores tambem con- afastadas — meus filhos padece- * scarlet Moon 6 atriz e jomaiista ,bn d

'if ralb. mento de encostas.

ilA
M r^T.^  22jw

I ^||B3inEBl tgyBBBBRBH CRIANQAPERUA/IVALDO

Comlurb suja **0 
mea sonho i pote ok O llhpOSMVd vela de Manguinhos. A ideia q^!

JE lastimavel que um servigo Roxy, em Copacabana, frequen- SOVlllO d.0 SC j y da e um pouco afetada pelo 
'J

1$ publico que tem como finalidade tar os ensaios da Beija-Flor, em nk universo infantil. "La e muito bom.J/
I pr'omover a limpeza da cidade, Nilopolis, ou assistir aos jogos de - •! . 9 

' Tem galinha frita, tem tudo", diz,'

^ 
como a Companhia de Limpeza futebol no Maracana nos dias de tOmflT plIOlO 

/ • "i A Cinelandia tambem nao e djfe-'^

^ jresponsavel por tamanha deterio- K^eSto^in^Ilrai^l O uet"a Ivaldoda -A - J 
'1 ra 

ele: '-Gosto mais de la. m^g
. ra?ao visual e poluipao ambiental n„Kar n„ „ nA; V va Costa»9 anos' Por 1ue e^e ' .-vi comida daqui tambem e gostosa .

Cdmo as que existem sob o viadu- acabar % 
Cld,dde e nos todos va* vc^e balas na Cinelandia, vai ou- WM fll Ivaldo cursa a 1» serie do 1° gra^H7'

to da Praia de Botafogo, em fren- mos p . " ret°mar os noss?s an" vir uma resposta no minimo curio- B ..JHV'J j. , OT m ¦' % no Ciep Presidente Juscelino Ku-,* te^ao Colegio e Matriz da Imacu- tigos nabitos. hu gostana de po- sa: "Quero arrumar dinheiro para w Mjt bitschek e admite, com um poueo
lada Concei^ao. onde estao insta- der voltar a caminhar tranqmla- comprar uma roupa nova para o Mm de frustra^o, que repetiu ano^'F
ladas ca^ambas de lixo da Com- mente ao longo do calqadao da Natal". Todos os dias, ele sai da | '¦¦¦uWy^k acredita que talvez seja dificil rekl^

^ li\rb. A sujeira provocada pelo Praia de Copacabana. Hoje em Favela de Manguinhos, em Bonsu- \ jPrn zar seu sonho de ser piloto 'dP

| aciimulo de lixo frequentemente dia e quase proibido para qual- cesso, com uma tia e primos para o •ill |v aviao. 'm)i>
I i espalhado pelo chao constitui po- quer carioca sair de casa ainda Centra da cidade. 11 \ 'A Fazendo-se de valentao, diz'qtW
»'•* deroso foco de ratos e insetos • A familia de Ivaldo esta tempo- nunca apanhou da policia, thai!

I 

serve de banheiro publico a men- sst Pro cma e aas rariamente desmembrada. O pai foi nem por isso discorda dos outtbsJ
digos e catadores de papel. Cecilia perdidas. tentar ganhar a vida no Norte, co- garotos de rua: "Eu nao gosto dip

• Cooper. Botafogo Carlos Alberto Torres -vereador mo explica o garoto. enquanto a policia". >nuT

B
b

OREG QUE MUDOU

CARTAS O SONHO
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"Que não sejas capital,

ninguém roubará teu sol,

ninguém levará teu sal"

Rio de Janeiro, gosto de você, gosto de

quem gosta deste céu, deste mar, desta

gente feliz".

UA/O
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Pauk) Nicolella/7.6.94
SÜjüí:S ¦

País ajudam

a melhorar

as escolas

Com a participação da comu-
nidade, escolas publicas e.particu-
lares demostraram que é possível
desenvolver umi trabalho diferen-
ciado e de boa qualidade. Esse é
um dos raros pontos em comum
na administração de alguns colé-
gios pagos ou mantidos pelo go-
verno — que sofrem com a crôni-
ca falta de recursos. Bons exem-
pios espalhados pela cidade mos-
tram que a atuação dos pais,
alunos e professores junto à dire-
ção pode ajudar, por exemplo, na
redução dos preços das mensali-
dades e na melhoria das condições
físicas dos colégios públicos.

"Chamar os pais para dentro
da escola não é uma audácia, mas
uma postura democrática", diz o
diretor da escola Oga Mitá, em
Vila Isabel, Aristeo Leite Filho.

docente bastante qualificado", ex-
plica Aristeo. 3 O ,"Felizmente coloquei meus flA (rj
lhos numa escola onde eles podemIJf 17
viver a prática da discussão, sem ;v
autoritarismo ", afirma o engé-iy!
nheiro Marcos de Freitas Coelhtí? u °
40 anos, pai de dois alunos dà J 'n

Oga Mitá. Na Escola Municipal' "1'
Golda Meir, na Barra da Tijuca, 0' 

^uma das melhores da rede, há umj^51
pai-representánte por turma. Eles0 !r
ajudam a manter as salas pintada!^3
e limpas, os banheiros conservá-'jV'|
dos e arrecadam dinheiro para á , J
compra de materiais. ,ír3v

No Colégio Estadual SouzaM
Aguiar, no Centro, uma comissão! fn ;c
de pais, alunos e professores, escnii p;
colhida através de eleição, fiscalivtUd n
za a qualidade dos produtos ven-oi'. ti
didos na cantina, organiza o usô'pc d
da máquina de xerox e já encami^b »?
nhou á secretaria estadual de u
Educação um projeto para refor-.isi'i )i,
ma de um prédio anexo. O grupoim u;
faz parte do Conselho de Integraiqrr ib
ção Escola-Comunidade, lançado^" >b
pela secretaria no fim do ano pas^3 < 51
sado. giv ;b

Na Golda Meir, na Barra, cada turma tem um pai-representante

funcionários, diretores e coorde-
nadores — elabora propostas de
planejamento físico e orçamentá-
rio. Esses encontros podem ser até
quinzenais. Até o salário do dire-
tor é aprovado em assembléia. O
grupo implantou também um pia-
no de carreira para os professores."Isso evita a rotatividade dos pro-
fissionais e nos garante um corpo

No final de cada semestre, os pais
preenchem um questionário onde
opinam, por exemplo, sobre a
atuação da direção, dos professo-
res, dos funcionários, a organiza-
ção e limpeza da escola e o traba-
lho pedagógico.

Uma comissão de orçamento
— formada por pais, professores,

'Estudar 
na

rede 
pública

íá foi ótimo'

tribuiu para exilar o talento e a
competência das escolas públicas.
Quem não foi afastado por moti-
vos políticos, afastou-se por ra-
zões econômicas. Deu no que deu,
nãoé?

Tenho ótimas lembranças dos
colégios onde estudei. Lembro
que tinha companheiros de todas
as origens sociais. Havia a possi-
bilidade de o filho do bombeiro
ter a mesma formação que eu,
filha de médico. Graças a estas
boas lembranças, coloquei meus
filhos no curso primário da escola
pública.

Mas com eles não aconteceu o
mesmo. Fora uma ou duas direto-
ras abnegadas — rapidamente
afastadas — meus filhos padece-

dava-se com prazer. Havia quali-
dade de ensino, bom currículo,
bons professores. Imagino que os
salários pagos aos mestres eram
melhores. Tenho certeza que
quem estudou no Cícero Penna,
no Pedro Álvares Cabral e no Pe-
dro II na mesma época que eu
concorda comigo.

De 64 para cá, sabemos o que
aconteceu. O ensino público foi
sucateado. Professores persegui-
dos, cassados e aposentados su-
mariamente. Mudanças nas leis
de educação acabaram com o en-
sino de várias matérias. Proibiram
a discussão sobre temas, obras e
autores fundamentais na forma-
ção de qualquer jovem. Além des-
ses tabus, o aviltamento dos salá-
rios dos professores também con-

ram da falta de professores, dás^ fi.
escolas sem conservação e de ou-
tros problemas que afetam a rec^B|
pública de hoje. Foram para esco-
Ias particulares porque nós podía^,
mos pagar. '

Mas, e quem não pode pagar?A
O que acontece com seus fijhos?||il
Ficam sem estudar e caem na vi-to ;b
da. Muitas vezes na marginalidav? í ui
de, como um ex-coleguinha dia?»1 m
meu filho encontrado por ele uiíy1!' ^
rante um assalto num ônibus. Cd.-10' ^
mo o garoto reconheceu meu filhó^'
do ano em que estudaram juntos^ yj
evitou que seus companheiros cffij s
assaltassem. Acho que foi o que/,
meu filho ganhou de melhor dpi^iq
seu tempo de escola pública, -v/l <j
¦ Scarlet Moon é atriz e jornalista ,bfl .d

Cientistas sociais do Instituto
de Estudos da Religião (Iser) e da
Uerj, com a ajuda da Secretaria
de Polícia "Civil, estão fazendo
pesquisas em delegacias e varas
criminais para monitorar a evolu-
ção da criminalidade na cidade. O
trabalho pode servir como subsí-
dio na elaboração de políticas pú-
blicas de combate à violência.

Pesquisadores da UFRJ estão
desenvolvendo técnicas para a
Cedae racionalizar o uso de pro-
dutos químicos no tratamento de
água do sistema Guandu. Isso vai
reduzir o impacto ambiental e
economizar US$ 100 mil por mês
na compra de produtos químicos.
No Morro dos Macacos, em Vila
Isabel, foram plantadas árvores
para controlar o risco de desliza-
mento de encostas.

1 Através da Fundação de Am-
pijro à Pesquisa do Estado do Rio
(Iiaperj), recursos financeiros ge-
rados pelo próprio estado estão
sendo usados para atender as ca-
rências da comunidade. Só em ju-
lho, 71 projetos selecionados —•
entre 335 apresentados — recebe-
ram USS 1,6 milhão. Entre os
prlojetos financiados estão dois
ndvos métodos para detectar o
vibrião da cólera, desenvolvidos
p<jr cientistas da Universidade do
Ejtado do Rio (Uerj) e da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). O método da Uerj reduz
dqsete dias para 12 horas o tempo
gasto no exame. O da UFRJ de-
tecta quantidades mínimas do vi-
brião e dá o resultado em 24 ho-

SCARLET MOON *

Sempre estudei em colégios pú-
blicos. A única exceção foi o Ad-
missão, feito numa escola particu-
lar. Lembro que meus pais sempre
falavam das vantagens do ensino
público. A primeira delas era a
qualidade. Pude comprovar na
prática que estavam certos. A es-
cola pública dos meus tempos de
primário, ginásio e clássico — ho-
je 2o grau — era totalmente dife-
rente da atual. Ensinava-se e estu-

00 IfiV
u ?om
giKl o

mãe e os irmãos continuam na fa-^
vela de Manguinhos. A idéia 'quiL

Ivaldo faz do lugar onde mora ain-,
da é um pouco afetada pelo ^u ^universo infantil. "Lá é muito bòm,;1(J
Tem galinha frita, tem tudo", díz,'^
A Cinelândia também não é dife.-'
rente de um grande playground pà-lj'
ra ele: "Gosto mais de lá, más V1,
comida daqui também é gostosa'/!J,

Ivaldo cursa a 1* série do Io grati
no Ciep Presidente Juscelino ICu-,
bitschek e admite, com um poue?1
de frustração, que repetiu anó^É1
acredita que talvez seja difícil jpP
zar seu sonho de ser piloto !dP
avião. Ifní')

Fazendo-se de valentão, diz qtW1
nunca apanhou da policia, fhái'
nem por isso discorda dos outrbá
garotos de rua: "Eu não gosto dty
polícia". bflúT

CRIANÇA PE RUA/IVALDO
Michel Filho

O impossível

sonho de se

tornar piloto
A uem pergunta a Ivaldo da Sil-

va Costa, 9 anos, por que ele
vetwe balas na Cinelândia, vai ou-
vir uma resposta no mínimo curió-
sa: "Quero arrumar dinheiro para
comprar uma roupa nova para o
Natal". Todos os dias, ele sai da
Favela de Manguinhos, em Bonsu-
cesso, com uma tia e primos para o
Centro da cidade.

A família de Ivaldo está tempo-
rariamente desmembrada. O pai foi
tentar ganhar a vida no Norte, co-
mo explica o garoto, enquanto a

"O meu sonho é poder sair
sossegado à noite. Ir ao Cinema
Roxy, em Copacabana, freqüen-
tar os ensaios da Beija-Flor, em
Nilópolis, ou assistir aos jogos de
futebol no Maracanã nos dias de
semana. Acho que, com a chega-
da do Exército, a insegurança vai
acabar na cidade e nós todos va-
mos poder retomar os nossos an-
tigos hábitos. Eu gostaria de po-
der voltar a caminhar tranqüila-
mente ao longo do calçadão da
Praia de Copacabana. Hoje em
dia é quase proibido para qual-
quer carioca sair de casa. ainda
mais com esse problema de balas
perdidas."
Carlos Alberto Torres - vereador

Gomlurb suja
• È lastimável que um serviço

público que tem como finalidade
promover a limpeza da cidade,
como a Companhia de Limpeza
Urbana do Rio de Janeiro, seja
responsável por tamanha deterio-
ração visual e poluição ambiental
edmo as que existem sob o viadu-
to da Praia de Botafogo, em fren-
te; ao Colégio e Matriz da Imacu-
lada Conceição, onde estão insta-
ladas caçambas de lixo da Com-
li\rb. A sujeira provocada pelo
acúmulo de lixo freqüentemente
espalhado pelo chão constitui po-
deroso foco de ratos e insetos e
serve de banheiro público a men-
digos e catadores de papel. Cecília
Cooper. Botafogo



gentefeliz". ninguem levara teu sal xjp 
gAJ

Antonio Maria Stella Leonards <1 IS X&i*-{

Cientistas se voltam para problemas 
do estado i
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mas de seu proprio es- ttAi- lhar junto a sociedade Paic fliiirljim B docente bastante qualificado", ex-0
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1 habituados a estudar . . exige muito dos cien- ft IllCIIlOrBr ; > fm Hios numa escola onde eles podem" 1

somente questoes na- S0CI31S, a tistas sociais, que de- ,f viver a pratica da discussao, seriii' •' 'Jm
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so contribuir para estenl toes. Nao conheQo ne- Com a participaijao da comu- 40 anos, pai de dois alunos da',
ter a crise do Rio Fernando nhuma pesquisa nidade, escolaspublicase.particu- Escola Municipal^ 
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dssos sociais mais importantes Em 1991, a Fapeij elaborou um gi'os pagos ou?mantidos pelo go- - if _ dos e arrecadamdinheiro para
niversidade. Os pesquisadores piano de a?ao para atender princi- verno — que sofrem com a croni- ¦ sl^pa '/ ^ compra de materiais. '

sinal de que assumiram um palmente as necessidades e caren- ca falta de recursos. Bons exem- 
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durante tantos anos 0 estudo conseguiu induzir os cientistas tram qUe a atuapiio dos pais, Na Golda Meir, na Barra, cada turma tem um pai-representante de pais, alunos e professores, el|||i p. ^ssuntos que atrapalham a vida trabalharem pelo Rio, destinando alunos e professores junto a dire- ... colhida atraves de eleigao, fiscali-n^ n
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5, e impossivel nao perceber nao tinha nenhum grupo de pes- uma postura democratica , diz 0 no de carreira para os professores. gao Escola-Comunidade, langada^'i"^
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criminals para monitorar a evolu- ja IOI OlUllO no Pedro Alvares Cabral e no Pe- Tenho otimas lembranpas dos Mas, e quem nao pode pagartA Wi
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dro II na mesma epoca que eu colegios onde estudei. Lembro O que acoitece com seus filhos?j,1:,p fe
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desenvolvendo tecnicas para lar Lembro aue meus Dais semDre ^ueatead0. 
Professores persegui- ter a mesma forma?5o que eu; meu filho encontrado por ele du1-'11'M
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Isabel, foram plantadas arvores je 2° grau — era totalmente dife- ses tabus, 0 aviltamento dos sala- ras abnegadas — rapidamente seu tempo de escola publica. jV'jlj 'J
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%'sossegado a noite. Ir ao Cinema a Ivaldo faz do lugar onde mora aln-^.' fjk
Roxy, em Copacabana, freqiien- GOTlalO IIP SP j >- ffL da e um pouco afetada pelo seu1' ^
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' Tem galinha frita, tem tudo'', diZj ^7
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\ 

*" 
SkMr PiW|ffp^P^ nem por isso discorda dos outrbs)

pCI iS' tentar ganhar a vida no Norte, co- garotos de rua: "Eu nao gosto dqi 
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CIDADE JORNAL DO BRASHPl• sábado, 12/11/94

"Que não sejas capital,

ninguém roubará teu sol,

ninguém levará teu sal"

'Rio 
de Janeiro, gosto de você, gosto de

quem gosta deste céu, deste mar, desta

gente feliz".

Stella Leonards
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Na Goleia Meir, na Barra, cada turma tem um pai-representante

Michel Filho

Gentistas se voltam 
para problemas 

do estadC
msah

m Após anos discutindo questões nacionais, universidades trabalham agora em temas do cotidiano do Rio como drogas e violência^

TÂNIA ALMEIDA
Os problemas do Rio de Janeiro

têm tudo para ser o principal tema
de estudos da comunidade científi-
ca.do estado na atual década. Uni-
versidades e institutos de pesquisa
perceberam que é importante pro-
duzir em beneficio do estado e, co-
mo resultado dessa tomada de
consciência, a sociedade já comepa
a ter acesso a pesquisas que tratam
de problemas bastante conhecidos,
como epidemias de cólera, combate
às drogas e deslizamento de encos-
tas- Como define o diretor superin-
tendente da Fundapão de Amparo
à Pesquisa do Rio (Fa-
petj), Fernando Pere-
gri.no, 

"a ciência que se
aliena das necessidades
sociais é estéril".

Para a socióloga
Nsuma Aguiar, direto-
ra de pesquisas do Ins-
titíito Universitário de
Peísquisas do Rio de
Jaheiro (Iupeij), o Rio
sofre com uma heranpa
ingrata, do tempo em
que foi sede do gover-
no federal. Ao contrá-
ritj dos cientistas pau-
listas, por exemplo,
que sempre deram
aténpão especial aos te-
mas de seu próprio es-
tado, pesquisadores
fluminenses estavam
habituados a estudar
somente questões na-
ciônais.

¦ Mas a idéia de que é
preciso contribuir para
reverter a crise do Rio
se instalou com forpa
enfre os pesquisadores,
que agora querem oferecer solupÕes
à 'Sociedade. A reflexão sobre o
estado voltou a ser um dos com-
pròmissos sociais mais importantes
da universidade. Os pesquisadores
dão sinal de que assumiram um
mea culpa por terem deixado de
lado durante tantos anos o estudo
dos assuntos que atrapalham a vida
de quem mora no Rio."Há 

questões sociais gritantes,
que precisam ser analisadas. A vio-
lêijcia que toma conta da cidade é
urpa delas", diz Neuma Aguiar. "O
Iupeij fica bem em frente ao morro
Dòna Marta. Para nós, pesquisa-
dc|res, è impossível não perceber
essa realidade. Queremos analisar
temas do cotidiano, como violên-
cia, educapão e saúde", afirma. E

"Alienada das

necessidades

sociais, a

ciência é

estéril"
Fernando
Peregrino

acrescenta que, hoje, o objetivo
central da instituipão é pensar o
Rio.

O coordenador do Fórum das
Universidades do Estado do Rio e
reitor da universidade federal do
Rio (UFRJ), Paulo Gomes, conta
que as instituipões incluíram o as-
sunto entre suas apões prioritárias.
Um programa de aperfeipoamento
da rede escolar, por exemplo, será
retomado no próximo ano. Do li-
vro O Rio de Janeiro em teses, orga-
nizado pelo banco de dados do
Iupeij e pela universidade do estado
(Uetj), consta que de 1960 a 1990

foram produzidas 222
teses de mestrado e 43
de doutorado e livre-
docência sobre temas
relacionados ao esta-
do. De acordo com a
publicapão, o ritmo de
produpão é crescente.

"Nunca orientei
tantas teses sobre as-
suntos relacionados ao
estado como agora",
conta a cientista social
Maria Alice Rezende
de Carvalho, professo-
ra do Iuperj. Ela ga-
rante que a inteligência
fluminense está mobili-'zada 

e comepa a traba--
lhar junto à sociedade
civil. "O aparecimento
veloz de problemas
exige muito dos cien-
tistas sociais, que de-
vem apontar alternati-
vas para essas ques-
tões. Não conhepo ne-
nhuma pesquisa

 relevante sobre a ju-
ventude no Rio, por

exemplo. Esse é um dos temas que
precisam ser estudados com serie-
dade", diz.

Em 1991, a Fapeij elaborou um
plano de apão para atender princi-
palmente as necessidades e carên-
cias do próprio estado. A entidade
conseguiu induzir os cientistas a
trabalharem pelo Rio, destinando
70% de seus recursos para traba-
lhos sobre problemas regionais —
ligados a saúde, meio ambiente,
defesa civil e seguranpa pública,
transportes, educapão básica,
agropecuária, energia e tecnolo-
gia. 

"Até o ano passado, o Rio,
não tinha nenhum grupo de pes-
quisa sobre gás natural, apesar de
ser seu maior produtor", conta
Fernando Peregrino.
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O RIO QUE MUDOU

Pais ajudam

a melhorar

as escolas

Com a participapão da comu-
nidade, escolas públicas e.particu-
lares demostraram que é possível
desenvolver um trabalho diferen-
ciado e de boa qualidade. Esse é
um dos raros pontos em comum
na administrapão de alguns colé-
gios pagos ou mantidos pelo go-
verno — que sofrem com a crôni-
ca falta de recursos. Bons exem-
pios espalhados pela cidade mos-
tram que a atuapão dos pais,
alunos e professores junto á dire-
pão pode ajudar, por exemplo, na
redupão dos prepos das mensali-
dades e na melhoria das condipôes
físicas dos colégios públicos.

"Chamar os pais para dentro
da escola não é uma audácia, mas
uma postura democrática", diz o
diretor da escola Oga Mitá, em
Vila Isabel, Aristeo Leite Filho.

docente bastante qualificado", ex-
plica Aristeo. 0 ^

"Felizmente coloquei meus fi-A'c
lhos numa escola onde eles podem,K
viver a prática da discussão, seih' '¦
autoritarismo ", afirma o engé^rj!
nheiro Marcos de Freitas Coelho,('u
40 anos, pai de dois alunos da '
Oga Mitá. Na Escola Municipal" '
Golda Meir, na Barra da Tijuca,'1'
uma das melhores da rede, há um,fl 3

O
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No final de cada semestre, os pais
preenchem um questionário onde
opinam, por exemplo, sobre a
atuapão da direpão, dos professo-
res, dos funcionários, a organiza-
pão e limpeza da escola e o traba-
lho pedagógico.

Uma comissão de orçamento
— formada por pais, professores,

funcionários, diretores e coorde-
nadores — elabora propostas de
planejamento físico e orpamentá-
rio. Esses encontros podem ser até
quinzenais. Até o salário do dire-
tor é aprovado em assembléia. O
grupo implantou também um pia-
no de carreira para os professores."Isso evita a rotatividade dos pro-
fissionais e nos garante um corpo

pai-representante por turma. Ele!
ajudam a manter as salas pintadas'*'-1
e limpas, os banheiros conserva-1''
dos e arrecadam dinheiro para á 211
compra de materiais.

No Colégio Estadual SouzaH
Aguiar, no Centro, uma comissãóirn
de pais, alunos e professores, escriii
colhida através de eleipào, fiscali»"^
za a qualidade dos produtos ven-or.
didos na cantina, organiza o usovpojd
da máquina de xerox e já encamfrb
nhou á secretaria estadual de«
Educapão um projeto para refor- i n
ma de um prédio anexo. O grupotínjn;
faz parte do Conselho de Intégráíqrr
pão Escola-Comunidade, lanpádd#
pela secretaria no fim do ano pas^3 i
sado. aiv

ib

Pesquisa terá apoio
I
1 Através da Fundapão de Am-

pijro à Pesquisa do Estado do Rio
(Fjáperj), recursos financeiros ge-
rados pelo próprio estado estão
sendo usados para atender as ca-
rèncias da comunidade. Só em ju-
lho, 71 projetos selecionados —
entre 335 apresentados — recebe-
ram USS 1,6 milhão. Entre os
prjojetos financiados estão dois
nôvos métodos para detectar o
vibrião da cólera, desenvolvidos
pejr cientistas da Universidade do
Estado do Rio (Uerj) e da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). O método da Uerj reduz
dq sete dias para 12 horas o tempo
gasto no exame. O da UFRJ de-
tecta quantidades mínimas do vi-
brião e dá o resultado em 24 ho-
rafc.

Cientistas sociais do Instituto
de Estudos da Religião (Iser) e da
Uerj, com a ajuda da Secretaria
de Polícia "Civil, estão fazendo
pesquisas em delegacias e varas
criminais para monitorar a evolu-
pão da criminalidade na cidade. O
trabalho pode servir como subsí-
dio na elaborapão de políticas pú-
blicas de combate à violência.

Pesquisadores da UFRJ estão
desenvolvendo técnicas para a
Cedae racionalizar o uso de pro-
dutos químicos no tratamento de
água do sistema Guandu. Isso vai
reduzir o impacto ambiental e
economizar USS 100 mil por mês
na compra de produtos químicos.
No Morro dos Macacos, em Vila
Isabel, foram plantadas árvores
para controlar o risco de desliza-
mento de encostas.

'A

Çomhirb suja
' È lastimável que um servipo

público que tem como finalidade
promover a limpeza da cidade,
como a Companhia de Limpeza

• Urbana do Rio de Janeiro, seja
I responsável por tamanha deterio-

rapão visual e poluição ambiental
edmo as que existem sob o viadu-
to da Praia de Botafogo, em fren-
te, ao Colégio e Matriz da Imacu-
lada Conceição, onde estão insta-
ladas capambas de lixo da Com-
li\rb. A sujeira provocada pelo
acúmulo de lixo freqüentemente
espalhado pelo chão constitui po-
deroso foco de ratos e insetos e
serve de banheiro público a men-

i digos e catadores de papel. Cecília
Cooper, Botafogo

"O meu sonho é poder sair
sossegado à noite. Ir ao Cinema
Roxy, em Copacabana, freqüen-
tar os ensaios da Beija-Flor, em
Nilópolis, ou assistir aos jogos de
futebol no Maracanã nos dias de
semana. Acho que, com a chega-
da do Exército, a inseguranpa vai
acabar na cidade e nós todos va-
mos poder retomar os nossos an-
tigos hábitos. Eu gostaria de po-
der voltar a caminhar tranqüila-
mente ao longo do calpadão da
Praia de Copacabana. Hoje em
dia é quase proibido para qual-
quer carioca sair de casa, ainda
mais com esse problema de balas
perdidas."
Carlos Alberto Torres - vereador

'Estudar 
na

rede 
pública

já 
foi ótimo'

SCARLET MOON *

Sempre estudei em colégios pú-
blicos. A única excepão foi o Ad-
missão, feito numa escola particu-
lar. Lembro que meus pais sempre
falavam das vantagens do ensino
público. A primeira delas era a
qualidade. Pude comprovar na
prática que estavam certos. A es-
cola pública dos meus tempos de
primário, ginásio e clássico — ho-
je 2° grau — era totalmente dife-
rente da atual. Ensinava-se e estu-

dava-se com prazer. Havia quali-
dade de ensino, bom currículo,
bons professores. Imagino que os
salários pagos aos mestres eram
melhores. Tenho certeza que
quem estudou no Cícero Penna,
no Pedro Álvares Cabral e no Pe-
dro II na mesma época que eu
concorda comigo.

De 64 para cá, sabemos o que
aconteceu. O ensino público foi
sucateado. Professores persegui-
dos, cassados e aposentados su-
mariamente. Mudanpas nas leis
de educapão acabaram com o en-
sino de várias matérias. Proibiram
a discussão sobre temas, obras e
autores fundamentais na forma-
pão de qualquer jovem. Além des-
ses tabus, o aviltamento dos salá-
rios dos professores também con-

tribuiu para exilar o talento e a
competência das escolas públicas.
Quem não foi afastado por moti-
vos políticos, afastou-se por ra-
zões econômicas. Deu no que deu,
nãoé?

Tenho ótimas lembranpas dos
colégios onde estudei. Lembro
que tinha companheiros de todas
as origens sociais. Havia a possi-
bilidade de o filho do bombeiro
ter a mesma formapão que eu,
filha de médico. Grapas a estas
boas lembranpas, coloquei meus
filhos no curso primário da escola
pública.

Mas com eles não aconteceu o
mesmo. Fora uma ou duas direto-
ras abnegadas — rapidamente
afastadas — meus filhos padece-

ram da falta de professores, dás»1?
escolas sem conservapão e de ou-
tros problemas que afetam a redej\jj|
pública de hoje. Foram para esco-
Ias particulares porque nós podía^^
mos pagar.

Mas, e quem não pode pagar?A
O que acontece com seus filhos?j,;i|p
Ficam sem estudar e caem na vüo
da. Muitas vezes na marginalida^?.
de, como um ex-coleguinha düyf-
meu filho encontrado por ele dúK'J|
rante um assalto num ônibus. Cd-10'
mo o garoto reconheceu meu filho'""1;
do ano em que estudaram juntos^,
evitou que seus companheiros 

'cl 
j

assaltassem. Acho que foi o que/,
meu filho ganhou de melhor dp^
seu tempo de escola pública. ,vj'|
" Scarlet Moon é atriz e jornalista . bfl

CRIANÇA DE RUA/IVALDO

O impossível

sonho de se

tornar piloto
uem pergunta a Ivaldo da Sil-
va Costa, 9 anos, por que ele

íe balas na Cinelândia, vai ou-
vir uma resposta no mínimo curió-
sa: "Quero arrumar dinheiro para
comprar uma roupa nova para o
Natal". Todos os dias, ele sai da
Favela de Manguinhos, em Bonsu-
cesso, com uma tia e primos para o
Centro da cidade.

A família de Ivaldo está tempo-
rariamente desmembrada. O pai foi
tentar ganhar a vida no Norte, co-
mo explica o garoto, enquanto a

mãe e os irmãos continuam na i^a-^
vela de Manguinhos. A idéia 'qui.

Ivaldo faz do lugar onde mora ain-,
da é um pouco afetada pelo j^u^
universo infantil. "Lá é muito bdnuw
Tem galinha frita, tem tudo", diz.
A Cinelândia também não é djfe.- '

rente de um grande playground pk-M
ra ele: "Gosto mais de lá, maj> a'
comida daqui também é gostosa".

Ivaldo cursa a Ia série do Io grau
no Ciep Presidente Juscelino K,u-,
bitschek e admite, com um pouco1
de frustrapão, que repetiu ancrT1
acredita que talvez seja difícil realí-'
zar seu sonho de ser pilotò^dí?
avião. ,tn,b

Fazendo-se de valentão, diz qÜB'
nunca apanhou da polícia, rfrai1
nem por isso discorda dos outibá
garotos de rua: "Eu não gosto dqi
polícia". 'onüT

MUJlH
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"As reunioes diarias no CML servem F^HHTl 

"A sociedade ficou satisfeita com ||

para um bom planejamento. Por isso demissao coletiva dos delegadose M
nao permitiremos operagoes isoladas" . Exercitofaz parte dela" ||

Coroinol IwwiOrdoio | Coronal. Ivan Cwdoto aft

Jpxercito ja 
controla a<joes das 

poMaas do 
Rio |

xu 
PM e Policia Civil estao proibidas de promover operates contra o crime organizado sem aviso previo ao general Camara Senmt 1

Vigio^^ Furtos A ienezes^om ^

: DRE teria extorquido Para militar, saida de delegados era anseio do 
povo |

S " A operagao da DRE que antece- derais chegaram as 9h30 na passa- A troca dos oito delegados da e culpou 'W 
jbrnal carioca" — ma; Osmar Saraiva, diretor da classificou a demissao como |im m

»deu a entrada da Policia Federal e rela que da acesso aos barracos de . cupula da Policia Civil citados na referenda a reportagem do JOR- Polinter; Nelsi Freitas, diretor da "questao de foro intimo deles' m
?de policiais militares na favela de Vigario Geral e encontrarant ps po-,; lista de propinas do bicheiro Cas- NAL DO BRASIL publicada na Coordenadoria de Inteligencia Nilo nao sabese Mariano —Vist) p
jj Vigario Geral, na ultima quarta-fei- liciais civis deixando a area. No tor de Andrade atendeu a um an- quinta-feira — por ter "exposto" Apoio Policial (Cinap); Luiz Cor- na quarta-feira no ComandolM 8$
|ra, teria sido planejada para extor- final, os federais epriseguir.am' seio da populagap carioca. Segun- o delegado Luis Mariano, diretor rea de Menezes, coordenador juri- litar do Leste — havia sido lea -
jquir os traficantes e roubar suas apreender apenas algumas pegas de do o coronel Ivan Cardozo, por- do Departamento Geral de Poli- dico da Policia Civil e Ubiracy merite deslocado para partlfp; 1
J armas A Policia Federal esta inves- carros roubados. ^voz 

do Centra de Coordenacap cia Especializada (DGPE), ao re- Bloomfield Fernandes, diretor do da reuniao e nega que o Exelcitj jj§
„ tigando a denuncia de que sua ope- 0 delegado Ramon Alonso Mel- ae vpera?oes ae.Lomoate aoCr}- velar sua participa$ao-ria Opera- Intituto Felix Pacheco (IFP). tenha vetado seu nome. <Q§
jtragao teria vazado para a Policia lo, da Policia Federal, recebera a me Urgamzado, a sociedade fi- $0 Rio. Segundo Nilo, isso in- A noite, foram anunciados os Nilo garante que policiais |ci 

te
!Civil, que entao teria decidido inva- informa<jao de que um comboio Auenciou a decisao. dos outros. substitutes': Jouber de Jesus Pai- sados em processos cnmintj o ||
jdir a favela antes dos federais. Na com armas e drogas deixaria Viga- tivesse neriidn n sniHi 

"r Troca — Alem de Mariano, xoto (DGPE), Luis Omena de indiciados em inqueritos politicc ^
sincursao, os agentes da DRE te- rio Geral com destino a Cidade dais- "Ouem Hew trlfrinmr°''* pediram afastamento os delega- Oliveira (DGPB), Paulo Roberto e administrativos sao afastad^s, §1
jriam tornado R$ 30 mil do trafican- Alta, em Cordovil. Durante quase policiais^sao as autoridades'esta- dos Helio Vigio, diretor da Divi- Maiato Pereira (Polinter), Eneas que nao ha inqueritos ou deflui |$f
Jte Vlisses, que controla' uma das quatro horas, os agentes federais duais" 

' ' ' 
sao de Roubos e Furtos (DRF); de Sa Freire (DRF), Eide Trinda- cias contra os delegados demit |gjj

gbocas-de-fumode Vigario Geral. revistaram casas, carros e procura- NoPalacio Guanabara, ogo- Paulo Souto, diretor do Departa- de (Cinap), Edilson Campos Pi- dos. Aborrecido com sua sa)d;, ^
Os policiais civis teriam saido da ram drogas ate em caixas de som de vernadorNilo Batista se dissesur- mento Geralde Policia da Baixa- nheiro (IFP), Jose Marques Osmar Saraiva criticou o secret; ^

| favela com varios. fuzis M-16 dos um palanque da favela. Nenhuma preso com a demissao dos delega- da (t)GPB); Idovan Ferreira, di- (Coordenadoria Juridica) e Jose rio Mario Covas por nao ter di -
J traficantes, o que e dado como cer- grama de cocaina ou maconha foi dos. Ele nega que o Exercito te- retor da 4a Divisao; Regional de Alberto de Andrade (4* DRPC). fendido a sua classe diante d; ®
•to por moradores da favela. Os fe- encontrada por eles. nha vetado o nome.de algum deles Policia Civil (DRPC), em Ararua- Reuniao — O governador criticas da imprensa. ^

1 Nilo denuncia complo de 
policiais Policial 

faz I

! 1 numero de vitimas de balas^perdi- • \'/ PM^emregu^^Extcito.^0it' contra o crime. "Nao 
poden? f; I

ADEDADTED ID If A A HITA 
dasjambem oram 'erros de exe- ¦ vestigagao diz que quatro poli- zera gente de trouxa. A genl> H

I V KErUKI tK JB VUA ALTO cu9ao dapohcaequeajudaram dais civis foram os responsaveis sobe omorrovai para uma biro: g

! a cnar um quadro favoravel a pelo atentado que feriu tres poli- ca 
e nao prende ninguem , ame.- h,

interveri<;ao. O governador ere em atentados ciais que conversavam na porta pou. Ele (oi ao CML para afirais |>j
\ : Na segunda-feira, o secretario da delegacia. c,ue a P°'icia esta 1Ilvestl8ando ^

de JustiQa Arthur Lavigne entrega que nenhum deles foi morto em A , ataque a 21" DP (Bonsucesso k,
ao 

governador um rela'torio sobre uma troca de tiros, como afirma- . ssus ? 0 0 '!umen. ,° Garantiu que ha muita irritaga) &
a a chacina da favela de Nova Bra- ram os policiais e sim "executados numero ae vitimas da violencia entre seus colegas com as afirim M
» silia, onde existem fortes eviden- friamente a curta distancia e com inc°mpativel com os niveis man- ?oCs, atribuidas a fontes das Foi -

j cias de que as vitimas foram as- armas de grosso calibre". Odocu- l'dos durante o governo , Nilo gas Armadas, de que o Exercit)
5 sassinadas por polidais. Lavigne mento inclui informagoes de mo- Pe(^'u autoridades responsaveis estaria investigando a suspeita dj 'M

vai apresentar no relatorio o lau- radores da favela que assitiram as um<* resposta rapida da comissiio o atentado ter sido feito por pol ®
s do cadaverico de cada um dos execugoes onde afirmam que os que investigou a chacina de Nova ciais civis, para desestabilizar )
! t mortos. Os laudos comprovam autores foram policiais. Brasilia. governo do estado.

j ? A Corregedoria de Policia Ci p
•* -w-v • i vii abriu sindicancia administrativ i

; Detetive mata COlega a tiros para apuraro uso de carros ro^uba ijg

J Uma batida entre uma Parati morreu no Hospital Getulio Var- e, em Deodoro, o motorista da Pina)' co'nforme 
^pubUcTd^ir 

8
s preta dirigida pelo detetive Pedro gas, e Luiz Henrique foi ferido no Brasilia manobrou e passou para inoiiiAi nn rpa^ii rtpmiarfJ. H
¦ IIA#P IIA1H 8i if IVA dos Santos Silva. da 51a DP (Pa- brago esquerdo. a pista contraria da Avenida Bra- _ fo. . nni. „ „ni rW
\ PARA VOCE VOAR BAIXO* racambi), e a Brasilia conduzida A policia naoconseguiu locali- sil. Segundo o policial, sua inten- «"• a e 

^ 
< ; |

. , ... ,. , pelo detetive Luiz Fernandes Ri- zar testemunhas e, de acordo com gao era prender o motorista que. 8. , 
" . . . „ . . |B

( Fique saberido em pnmeira mao as condigoes do transito do beiro da Silva, da 38a DP (Vila da o depoimentos de Luiz Henrique. na ansia de escapar, colidiu de equipe de policiais da Dmsao ^ 2
1 Rio de Janeiro ouvindo o Reporter A£reo JB/Banerj. Penha). deu origem a uma perse- ele se dirigia a uma casa de shows frente com um Santana dirigido Roubos e Furtos de Vciculos Aut< ||

DiariamentenasradiosJBFM,CidadeFM,FM105eTropicalFM. 
guigiio pela contramao da Aveni- em Nova Iguagu, quando 0 Parati por Ailton Lopes da Silva e com motores (DRF-N A'I) foram ate 1

i HBH1 da Brasil, o que provocou mais bateu na traseira de seu carro. Ao Versalhe de Jose Costa de Olivei- delegaeia e apreenderam um Voys -
: > ZyREPdRTER L"J BANESU duas colisoes e troca de tiros entre saltar para tomar satisfagao, foi ra. Ainda segundo Luiz Henrique. ge roubado que estava com a plac 1

J 
^i^rAEREO JB S ¦¦¦¦ os policiais. 0 detetive Pedro. ofendido por Pedro, que fugiu do Pedro tentou mata-lo, 0 que aca- trocada e 0 numero do chassis adu ^

atingido com dois tiros na cabega. local. Luiz comegou a persesuigno bou provocando a troca de tiros. teradn.

¦ ¦ fi¦ '¦ 1
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"A sociedade ficou satisfeita com a
demissão coletiva dos delegados e o
Exército faz parte dela 

' '

"As reuniões diárias no CML servem

para um bom planejamento. Por„ issó
não permitiremos operações isoladas''

CoroMl lyan Cardoso

Idovan Ferreira, da 4a DRPC, em Araruama Osmar ocupava cargo de dirètor da Polinter Delegado Paulo Souto era diretor do DGPB

Policial faz

reclamações

Um policial civil que não qu:s
se identificar reclamou ontem, a)
sair do Comando Militar do Lei -
te, da forma como o Exército vei 1
tratando a segurança — "em reg -
me de força", na sua definição. 0 s
militares, segundo ele, impeden
operações nas favelas, ao mesm)
tempo em que têm acesso a inqui -
ritos da Corregedoria de Polích
Civil.

Segundo o detetive, a insatisfí -
ção dos policiais pode levá-los i
insubordinação nas operações
contra o crime. "Não 

podem fí -
zer a gente de trouxa. A genti
sobe o morro, vai para uma biroí -
ca e não prende ninguém", ame; -
çou. Ele foi ao CML para afirma r
que a polícia está investigando )
ataque à 21a DP (Bonsucesso .
Garantiu que há muita irritaçã)
entre seus colegas com as afirm; -
ções, atribuídas a fontes das Foi-
ças Armadas, de que o Exércit)
estaria investigando a suspeita di
o atentado ter sido feito por pol -
ciais civis, para desestabilizar )
governo do estado.

? A Corregedoria de Policia Ci ¦
vil abriu sindicância administr^tiv 1
para apurar o uso de carros ro.uba -
dos por policiais da 38aDP (Brás d:
Pina), conforme publicado n >
JORNAL DO BRASIL de quarts -
feira. Na terça-feira à noite, à coi -
regedora Martha Rocha e um 1
equipe de policiais da Divisão d ?
Roubos e Furtos de Veículos Aut< -
motores (DRF-VAT) foram até 1
delegacia e apreenderam um Voys -
ge roubado que estava com a plac 1
trocada e o número do chassis adu -
teradn.

Nilo denuncia com]
' -.0 governador Nilo Batista está ^ , ...

convencido de que um grupo de • ¦ ¦¦SÊÊÊÈÊ^.
polidais dvis e militares pode ter ,
sido responsável pelas 13 mortes 1
ocorridas na Favela Nova Brasí- ^gjfPWj
lia, em Bonsucesso, no mês passa- PERT'
do. Segudo ele, existe um "com- m 

" • I ^
plò de policiais".responsável por ,11^
aquele e outros atentados, com o . .,ír
objetivo de desestabilizar o.gover-
no estadual e, com isso, incentivar 1
a intervenção federal no Estado.
Para Nilo, fuga dos menores
Instituto Padre Severino, o ataque

21aDP (Bonsucesso), ocorridos
no mês passado, o
número de vitimas de balas perdi-
das também foram "erros de
cução" da policia e que ajudaram

Na segunda-feira, o secretário
de Justiça Àrthur Lavigne entrega
ao governador um relatório sobre

chacina da favela de Nova
onde existem fortes evidcn-^^^^^^^^^^^H

de que as vítimas foram
sassinadas por polidais. Lavigne

apresentar no relatório

mortos. Os laudos comprovam

mm ) 
policiais

A fuga dos menores infratores
do Instituto Padre Severino tam-
bém está sendo investigada por
Lavigne. Neste caso, o secretário
de Justiça desconfia também dos
servidores federais do Centro
Brasileiro para a Infância e o
Adolescente (CBIA), desconten-
tes com o novo tratamento dado
aos menores pelos funcionários
do governo estadual, que assumiu
o controle do instituto.

O ataque à 21a DP, ocorrido
no dia 15 de outubro,' também foi
obra de policiais, segundo levan-
tamento do Serviço Reservado da
PM, entregue ao Exército. A in-
vestigação diz que quatro poli-
ciais civis foram os responsáveis
pelo atentado que feriu três poli-
ciais que conversavam na porta
da delegacia.

Assustado com o aumento do
número de vítimas da violência"incompatível com os níveis man-
tidos durante o governo", Nilo
pediu ás autoridades responsáveis
uma resposta rápida da comissão
que investigou a chacina de Nova
Brasília.

*'' * <jM|

I SH H
O governador crê em atentados

que nenhum deles foi morto em
uma troca de tiros, como afirma-
ram os policiais e sim "executados
friamente a curta distância e com
armas de grosso calibre". O docu-
mento inclui informações de mo-
radores da favela que assitiram ás
execuções onde afirmam que os
autores foram policiais.

Detetive mata colega a tiros
Uma batida entre uma Parati morreu no Hospital Getúlio Var- e, em Deodoro, o motorista da

preta dirigida pelo detetive Pedro gas, e Luiz Henrique foi ferido no Brasília manobrou e passou para
dos Santos Silva, da 51a DP (Pa- braço esquerdo. a pista contrária da Avenida Bra-
racambi), e a Brasília conduzida A polícia não conseguiu locali- sil. Segundo o policial, sua inten-
pelo detetive Luiz Fernandes Ri- zar testemunhas e, de acordo com ção era prender o motorista que,
beiro da Silva, da 38a DP (Vila da o depoimentos de Luiz Henrique. na ânsia de escapar, colidiu de
Penha), deu origem a uma perse- ele se dirigia a uma casa de shows frente com um Santana dirigido
guição pela contramão da Aveni- em Nova Iguaçu, quando o Parati por Ailton Lopes da Silva e com o
da Brasil, o que provocou mais bateu na traseira de seu carro. Ao Versalhe de José Costa de Olivei-
duas colisões e troca de tiros entre saltar para tomar satisfação, foi ra. Ainda segundo Luiz Henrique,
os policiais. O detetive Pedro. ofendido por Pedro, que fugiu do Pedro tentou matá-lo, o que aca-
atingido com dois tiros na cabeça. local. Luiz começou a perseguição bou provocando a troca de tiros.

Fique sabendo em primeira mão as condições do trânsito do
Rio de Janeiro ouvindo o Repórter Aéreo JB/Banerj.
Diariamente nas rádios JB FM,Gdade FM, FM 105 eTropical FM.
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"A agao de choque e da Policia Militar. ^ delegado que trabalha betn um

0 Exercito nao pode estar sujeito a inqukito nao 6 prestigiado, e

nenhum fiasco e a qualquer desgaste" ., / considerado um burocrata

Lull OUvlo do Frltas, promoter • eoordonador
Um oflelal do Bx*roKo JbS^SBHB da Central do lnqu*ritoi ^

I jpoliciais 
corruptos sao o a|vo dos militares

I 11 Acao do Exercito pretende eliminar dos quadros das policias Civil e Militar os envolvidos com crime e cumplices da violencia

| CDAKir,crnnplTng ficada como o esteio das agoes cri- sustenta um magistrado carioca tiros de canhao?", pondera um oficial to e resolveu a questSo com a policia S, que apenas espalha a contra-ir%-
'4 

MAURfcio dias minosas e cumplice da violencia. 0 que, recentemente, esteve com o ge- que guarda na mem6ria o confronto mineira. maQao e a C, para valer, e com

i Poucos cariocas se recusaram trabalho, lento, pode ser mais breve nerai Edson Mey, comandante mi- de soldados com os metalurgicos de do governador Aureliano, pessoas da estrita confianpa do co-
I dar um suspiro de alivio quando, se os ratos continuarem a pular do litar do Le^e. Volta Rhonda e, mantinha em se- ^ 

P0™ c0"tar M !{&! mando militar", conta o articuladop.

| em agosto,tariques do Exercito fo- nam.. jj , "Os delegados demissionarios gredo um epis6dio que podia fazer E?(CI^U r J.? na0 Os militares sabem que atuam'&n

ocrtaKnaridaderefluirAnatural- 
cantoraaram oinevitavel. 0efeito parte/hoje, dos am das decisSes Rio.aWgmadospoWais.emgial, campomtado^Porisso os20jutes

nno, para g ^ 
mpnte» 

avalia um conhecido arti- da presen?a dos militares e visivel inconsequentes. Em 1975, o governa- | um escudo para a?5es ilicitas. escolhidos por Antonio Carlos Aijjg- (
§ n?ados dos auarteis A operacao culador politico no Rio, com tran- dentro da policia", diz o articula- dor mineiro Aureliano Chaves, acos- Diante deste quadro, os militares — rim, presidente do Tribunal de Jugii-

B Wnn o nnniikran n crer  dor. £ cert0 que os 20 sado por um movimento Qa do Rio, podera funcio-

W miP nnnpla innirao fazia 
""""™""""""""""juizes convocados para de rebekiia estudantil na nar como um corpo esj$-

I 
"O trabalho 6 lento e silencioso. Assim |«i I'Osdenn^onarioscontornaramo

i mSSSt^CTrarale- SCrfedadC da policia de Los Angeles prisao, busca e apreen- da linha dura - coman- HlllltareS ja e visivel na policia "estuda-se 0 meio de ver

M nft nnRio sao estao assinados. 0 dava a 4a Regiao Militar, ' 
 como alguns crimes qOe

O pntusiasmo perado  Exercito, pronto para sediada no estado. Acom- V envolvam poHciais podem j
H Jjj iniciativa de "chamar o Exer- sito no Palacio do Planalto. Para agir, e podem surgjr dai algumas panhado de um oficial subordinado, que ainda medem a marcha para nao ser enquadrados na lei federal'. ^ i

91 cito" para restabelecer o principio ele, o pedido de demissao dos oito escaramu?as: choques entre milita- Bandeira afirmou ao governador que pisotearem a lei — decidiram nao A tarefa do E^cito e extend, 1

S da autoridade legal no Estado, tro- delegados da Policia Civil — todos res e traficantes. Alguns graduados para resolver o imbroglio estudantil Vetar nenhum policial indicado pelo demorada e ainda com muitos pop- !
M f|«u a realidade pela fic?ao. Isto suspeitos de envolvimento com o oficiais do Exercito reafirmam que bastava botar as tropas no campus. governo fluminense para participar tos em branco. Ate o inicio desta
B IBrque, nao havera operates cine- crime Oreanizado — sinalizou cla- n5° caber3 aos subordinados a 0 oficial, com respeito ao supe- das reuni6es com a cupula que plane- semana, os militares nao tinham en- j
I 3|tograficas em morros, tiros de ramentenestesentido. "0 trabalho tarefa de confronto. , ntor' P?"df™u; E 

^rn E? ja as a?oes contra o trafico. Mas contrado resposta para um prob|?-
^ TOihao e combates nas vielas das • ,pntr. „ ^lencioso Foi assim due o .... a^°c® e da,Pollcm atirar- .Atire , montaram uma estrategia para evitar ma: onde trancafiar os criminososjoa i

HSelas. 0 objetivo primordial da , , Militar. 0 Exercito nao pode estar co, Bandeira. Eu aceito a ordem p va:amento de informagdes. "Existem que o sistema carcerario, alem'de I
1 Mtura politica que trouxe a cena governo amencano restabeleceu a sujeit0 a nenhum fiasco.e a qualquer escnto... , cons.derou o subaltema superlotado, nao inspira nenhum
|| nK militares nao e invadir favelas senedade e o principio da hierar- desgate. Como um batalhao pode Antes que o constrangimento fosse tres t pos ae reuni . , ,

quia 

da policia de Los Angeles", reagr a tiros de AR- 15 senao com maior, Aurelianodispensou o Exerci- pao, aqualcomparecemuita gente; a graudeconfianpa. J 

|

^IN™S:r ! 

|

constatar 

s|

0: 
C[UC S6 demitiram a 

terra de Castor e um oasis de

^ ^ j; ctavio guedes tranqinlidadc ou. para a poll- 
'' "I

H - "jJ A ^om'ss^° c°letiva de oito andar armado nas ruas de kI
, ' /x delegados da cupula da Bangu e tao legal quanto cami- <1

H Policia Civil citados na lista de nhar mascando chicletes. . 3|
rn .propinas de Castor de Andra- 0 maior desastre desta ge- 

"I

WS ; risb rcPresenta °. linh'i ragao que come$a a sair de ' 
|'4 S|

m. para uma gerapao de policiais cena, entretanto, e no campo "I

|| pque, senao foi a mais corrupta, da investigapao. "0 delegado I
1II l Jjcertamente fo!a mais 'nefiqen- que trabalha bem um inquerito A
|S te da historia do Rio. E e considerado um burocrata", ®|

j( ^.adeus 
da chamada "Era Cas- constata o promotor Luiz Ota- ' , *1

% 
' 
Jtor vio de Freitas, coordenador da j|H^ Unyevantamento Central. "II

m 15tnlas autuam ninguem por 1-It, j olp^ica jo jogo do bicho culcncis, mss mtcligcncici. **|

|| 
- p^res anos; 25 abriram no maxi- pdMwd^promch ®l

» - irmfm tores de Nova Iguagu, que de- 1-v' «| 
' al

g 

''''um por ano) e as nove restan- monstram como nSo ^inteli 
^ ™ 

i}p *|

Ife 

• deste processo.'COU sua surp1^3 P^o fa- ^JJ|S a suspeita com I
¦?l n hicho, entretanto, ouvida, embora o crime tivesse ^ ^ ~|

^ 1 • ilico sintoma da falencia desta ocorrido em 1980. Ou seja, nos II A II A A "I
I \ -lODgeragao policial que comega dez anos em que o inquerito III II 1^ II HI I II ^1
B 1 musair de cena. 0 levantamento ficou na delegacia, nada foi fei- Iml |U -I
B I • 3 'da Central de Inqueritos do to. *1

f ->)uMinisterio Publico demonstra Outroerrodestagera?aofoi I ¦¦ l^r ¦ II ¦ wl l^r ^1
- j itpinda que nos ultimos tres remar contra a tendencia mun- —s. -I
i . j/oanos as 92 delegacias da capi- dial de entregar a investigagao | -|-^ TATTATI A I- , ,j|jal. do Grande Rio e as espe- dos crimes ao Ministerio Pu- |i H I JI I C / |\ r\ -I
. ujjtializadas autuaram, juntas. blico. instituipao que provocou -I- J_vJ_xX X V-/X^Vi*. ™l

l 1.046 pessoas por porte de ar- a faxina na Policia. r|

R
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"O delegado que trabalha bem um

inquérito não é prestigiado, é

considerado um burocrata"

Luli Otávio do Proitaa, promotor o ooordonador
da Contrai do Inquérito»

'A 
ação de choque è da Polícia Militar.

O Exército não pode estar sujeito a

nenhum fiasco e a qualquer desgaste"

"Os demissionários contornaram o

inevitável. O efeito da presença dos

militares já é visível na polícia"

que ainda medem a marcha para não
pisotearem a lei — decidiram não
vetar nenhum policial indicado pelo
governo fluminense para participar
das reuniões com a cúpula que plane-
ja as ações contra o tráfico. Mas
montaram uma estratégia para evitar
vazamento de informações. "Existem

três tipos de reuniões: a A, de avalia-
ção, à qual comparece muita gente; a

VINHOS: ZIRALDO: CANADA: MULHERES:;

Os melhores Do Pasquim Turismo A dualidade i

importados- àliteratura ecológico nas de Márcia

no mercado infantil- Montanhas Romão,na

brasileiro. uma vida Rochosas, com pele de Ruth e J

-1|» - e muitas roteiro e dicas Raquel.

III PI II lições. dehóteis. As gatas
III ¦Ul internacionais.

WSÊÊmmHHMfif

Os delegados que saíram foram citados na lista de Castor

Fim da 
'Era 

Castor
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Um dos generais passou dois anos Existe o risco de advogados virem por If
investigando asatividadesdo trdfico ea em diivida a legalidade da operagao |
corrupgao da policia no Rio JB p

I ¦I mm s'f'

Todos os »mens do 
general Cai^ara 

Senna 1

| 
ifeGrupo que atua como bra^o direito do comandante da 

'Operagao 
Rio' forma a primeira geragao de oflciais pos-regime militar |

II | JORGE Am-6NI0^ARR0S^ invicto em julho de 91 Ex-h^omem do c^»ncl Castro; o^coro^l Bur- ^

1 I guerra'va'?elevar^moraMa tropa o executor do convSnip de segu- gia e alta adminisfra?ao do Exer- |«
£•'{ 'e^conseguir mais recursos para a' ran<;a publica firmado entre cito na Escola do Comando do ^II
'fi 

jfor^a. 0 que todos os homens do tado e a Uniao. "E tudo menino Estado-Maior (ECEM). 0 Cosi, k Ijc
¦§ 'General Camara Senna — em dispara Cruz, 69 anos. que sera integrado tambem por j -'¦ p
H Ipostos de comando e decisao no De fato, o mais velho entre os representantes de todos os setores ~v - {^$0^ Pi'combate a criminalidade — tem tres integrates do estado-maior de seguran^a publica, tem o mes- «
w jemcomum e a sensa<;ao de imensa do general Senna e o coronet de mo modelo de funcionamento dos MBflHRg 

'£H |*

M iresponsabilidadepeiapreservagao infantaria Raymundo Nonato de extintos Codi (Centro de Opera- >*>|||If

f jdtfimagem do Exercito, desde que Cerqueira Filho, de 56 anos, que ?oes de Defesa Interna), que com- t _j&k. jflSJL i:
«asgera$ao anterior enfrentou saiu aspirante em 1967. 0 mais bateram a "subversao" no regime j*** 'y B

p jd&rotou a esquerda armada, no antigo e ocoronel de artilharia militar. "So falta o DOI (Destaca- W. % • ** M

gjji i ultimo grande combate travado Paulo Cesar de Castro, aspirante mento de Opera9oes de Informa- << 9 |||||j^^B jy

|^l^Exerc^^ 
^ 

^___ C^es)", observa generaj ^^

1 j/® com uma nova gera-  Dados—Para garantir ' mi ^ ''s P

| ,Qaode coroneis que ja vinha funcionamento do sistema de \$k<' pj
K iassimilando bem a politica de se em 65. 0 terceiro homem direta- informagoes, o Cosi conta com MWii . .»-8Z&S'%
I Imanter nos quarteis. 

"Os milita- mente ligado a Senna e o coronel apoio do Cie (Centro de Inteligen- ma 
e"LarreSa,ase"s °fi™is comjungoes de logistica, planejamento de operates e informa^eM |

p |r& recuperaram sua credibilidade de infantaria Joao Paulo Saboya cia do Exercito) e do Servi<;o Reser- &
H id,epois que nao intervieram em Bumier, o mais novo, com 49 vado—a 2a Segao—do Comando £¦
fa 'ffemhummomentonasultimascri- anos. Com especializagao em in- Militar do Leste. O chefe da 2a , ^—77 OUFH 

SAft OS OFlClftfS ' v ' ^ "VB '§,

p jses politicas, nos governos Sarney forma?oes, 0 coronel Bumier se- se^ao do CML e 0 coronel Paulo P v A " "": '" >-->•>¦•» •"••'•••'  
«

^ ,e. Collor", garante 0 general da guiu a carreira do pai, 0 brigadei- Laranjeira, ao qual esta subordina- Edson Alves Mey: general mento do Comando Militar do Raymundo Nonato Cm
jja (reserva, Newton Cruz, que experi- ro'Joao Paulo Penido Burnier, " do 0 Setor de Opera^oes Especiais, de Exercito, chefe do Comando Leste quolra Fllhos coronel de inf»
I Imentou nas urnas — com 0 se- fundador do Centro de Informa- chefiado por um dos mais novos Militar do Leste, quem indicou Jorge Fernando Cros- taria, especializado em For<;as $I Igffndo lugar na vota5ao na capi- ?6es de Aeronautica (Cisa), famo- oficiais do grupo, 0 major Jose nome de Senna ao Ministro do setti: coronel de infantaria, chefe peciais, chefe de operates do C&$ it

itaK para governador — essa sen- so pelas acusa?oes de que planeja- Mauricio Rodrigues Garcia, aspi- Exercito. de operagoes do CML Gilseno Nunes Ribeirll itI !s|eao de renova?ao da credibili- ra explodir 0 Gasometro, para rante em 1977. Nos dois ultimos Paulo Laranjeira: coronel de Ivan Cardozo: coronel e por- Neto: general e comandante M
I !(®P perdida com 0 fim do regime culpar os comunistas durante anos, Garcia e seu pessoal fizeram infantaria — 53 anos, chefe do ser- ta-voz do Cosi (Coordenagao de Brigada Para-quedista com tS J
I (rfffitar, em 84. regime militar. tamanho levantamento de informa- vigo reservado do CML Seguranga Integrada) batalhoes profissionais na Vila Mi- M1 (sSimbolo— Cruz teve sua situa- Em seu mini-estado-maior pa- ones ?nhrp n rrimp nroanb^n P . r „ ^ Jodo Paulo Saboya Bur- i:.ar 00 'S

A agravada pelo fato de ter vi- ra comandar 0 Cosi (Coordena- 90es 
*°T0 Cnme 

flSp?e 
Jos* Mauricio Garcia; ma- , d j f V ^ f I

I Jrjjp) bode exp^atorio simbolo do gao de Segurahga Interna), 0 ge- corrupgao 
no aparelho pohaal que jor de mformagoes, chefe do Setor HnfoSdo cSi 

' Roberto Barbosa: teneiHd- 1
I ; repine militar, com a acusagao de neral Senna encarregou ocoronel H| autondade que se dispo- de Operagoes da? Segao do CML Pau|o C6sar de Ca8tro. coronel de infantaria, comandantt J
I jtWfnatadoojornalista Alexandre Cerqueira, especializado em for- nha a combater 0 trafico no Rio Cdndido Gafr^e: coronel de coronel de infantaria, chefe de lo- do 1° Batalhao de Forgas Especial, p
I |\J^n Baumgarten, que 0 levou ao gas especiais, no planejamento de nao pode abrir mao desse formida- comunicagoes, chefe de planeja- gistica do Cosi subordinado ao CML. V1 1
I : banco dos reus e de onde saiu operagoes; a logistica flea a cargo vel banco de dados. J

I I' ob ^

| 
Conflito de cori|petencia divide Justi^a 110 Rio j

I j 
vera 

araOjo eargumentaque discutircompeten- civil,acompetencia,deacordocon p
I JL Uma batalha juridica veni sendo cia nao leva a lugar nenhum. "0 a lei, e da Justiga Militar. 1

^ar^a"^^^ ^ 

|

I 
' 

goes de combate a criminalidade no na 'lora operagao, tenha que argumen'tou ojuiz Lima Rodrigues.

Responsabilidades — 0 pre- Telma Guimaraes. Rodrigues argu- petenciajuridicanoscasosquesurl
i | \ • H|||'' "'v Imm '^.SaleSSBMB sidente do Tribunal de Justiga, de- mentou que em caso de repressao girem durante a operagao. "Na< M

' " -A' V'sembargador Antonio Carlos Amo- ao contrabando de armas ou no de basta ter a forga dos canhoes, ma: m
v'f | JwwWpSjjBB .-dl rim, defende uma "justiga flexivel" um militar ferir acidentalmente um sim a forga da legalidade", disse m

| 

! 
: PM sera 

jul^ado em foro ^et'e^' 1

me^Sif'iSos'SiSs'de Auditonas - A Justita Mili |

% MT cessos e crimes durante a "interven- Justiga, e, em segundo grau, pelo tar federal tem hoje, no Rio, sen
-H _ _ _ gao branca" das Forgas Armadas proprio Tribunal de Justiga, nos auditorias, que funcionam nun ||

M ri5) Tl/17 no combate a violencia no estado. estados em que 0 efetivo da policia predio da Rua Mariz e Barros, n< ^
& JJolUlW V/J.J.J. J.€l ? U1 \A.C% Ww€\MA Segundo um alto funcionario do militar seja superior a 20 mil inte- altura da Praga da Bandeira. Sat
rf> o* r 4. ' • a ¦ Superior Tribunal Militar (STM), grantes. A Justiga Militar estadual essas auditorias que vao processan
I : ¦ ClCllSta vai ficar P°ls ,de fnseguir 

flcar 24 horas nas no estacionamento do Tivoli na do conv6nio assinado ^xistCi hoje) nos estados do Rio de julgar quaisquer crimes envolventft} |
M ^r*Arla1an/-l/~» 'JA pe alandopela praga de uma Park, como medida de seguran- entre a Uniao e o Estado do Rio de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais e militares. 0 soldado acusado de ter fi

, pcudldnuo por JU adade perto de Itabuna, o es- ga. Janeiro, para o combate de crimes Rio Grande do Sul. Mas no caso do assassinado o segundo-tenent

$5 ! I horaS na Lasoa Ror 
nta c°ncl!!lstar a me* A subprefeitura da Zona Sul federais, como por exemplo o nar- Rio, onde o governo estadual ad- Marcos Paulo Lisboa Marinho

# i 
"JM, 

or 
marca no Brasil em provas dara apoio a maratona deslo- cotrafico e o comercio de armas, mitiu a interferencia das Forgas Ar- sera processado numa dessas au-

t p 
edalar 30 horas seguidas, resisencia. Aqui eu sei que cando dois guardas para cuidar Justiga Militar federal assume madas pelo menos ate o dia 31 de ditorias. t;

k I F ¦pedl.ndo p?z para,° Rr10 
n'"gUem 

COnSC?T esta da seguranga de Pellegrini. Na  $
| 

« - Janeiro e o proximodesafio do macaAte mesmo a nivel mun- ddov6ia n-0 haveri nenhuma TABELA DE PRE^OS PARA ¦ ¦«¦ ImZ ^„n.SA
AVB05»a":")S0Sirt"B HILARIO GURJAO 1

% 
i^manUcesportistadetataM Pel^8™_ nhum'apodeprecautaomaior", """ »"» Bg°l CADKIEIDO HE PAMPrtC

,„d^TSS,r 
P?;a ,U- analisa o prefeitinho da Lagoa |)S 2S IS Si CARNElRO DE CAMPOS |

; redor da Lagoa Rodngo de tudo de certo, Pellegnm tomara Rodrieo Rethlem 51cm 5rm 10'"5 14«5 mte nn€r\t/-r\\ f|-@ Freitas. "Quando cheguei ao diversos cuidados. Durante Koangouei le io7Cm 3Cm ^ 174,42 (VICE-ALTE. MEDICO)
1 Rio, percebi que a violencia es- prova, 0 esportista nao come na- Apos conquistar o novo re- w ™ 

5™ 21130 29o>o n,n«.r.nn %}
I : tava tomando dimensoes muito da, repondo suas energias ape- corde, Pellegnm pretende voltar wem ecm 253.se mw A. WILMA CARNEIRO DE CAMPOS comuriica |)
[Ji ' 

grandes e que eu, mesmo sem ser nas com liquidos, principalmen- pedalando para a Bahia. "Espe- io>cm #™ mos 465ii2 f aos amigos, com grande pesar, 0 falecimento fe
I; I carioca, poderia dar minha con- te agua-de-coco e agua mineral, ro que todos tomem algum tipo 16;3^ 5™ 3ws 4^:05 ' de seu querido Pai, ocorrido dia 10/11/94, I?

• tribuigaoacidade".explica. Baseadoemoutrasexperiencias, de iniciativa para modificar ^"cm 5™ 4«^3 
"0.47 • 

sepultamentonoCemiterioSaoJoaoBatista.no B
Alem da maratona pela paz, o ciclista disse que deve perder R'°- Eu, depois de domingo, demaisformatos,consuit£-nos dia 11/11 /94 Expressa sua gratidao a todos OS

1 outro objetivo do ciclista e bater seis quilos nos dois dias da pro- deixo marcada a minha vontade 585-4540/ 585-4326/ 589-9922 que COmoareceram OU manifestaram sua soli -
0 seu recorde de permanencia va. Durante a madrugada 0 atle- de mudangas nesta cidade", afir- dia imL- ate 10 cm rs 21,13 0 cm , ,n D_. Hotormin^Sn Ho Qvtmtn r>Q »!
em cima de uma bicicleta. De- ta concentrara 0 percurso ape- mou domingo:a,e 10cmr$29,07ocm danedade. Por dete minacao do extintO ne-

nhuma Cerimonia Religiosa sera reahzada. p

Z0 • sábado, 12/11/94 CIDADE JORNAL DO BRAÇjk"

Um dos generais passou dois anos
investigando as atividades do tráfico e a

corrupção da policia no Rio

Existe o risco de advogados virem pôr
em dúvida a legalidade da operação

em 65. O terceiro homem direta-
mente ligado a Senna é o coronel
de infantaria João Paulo Saboya
Bumier, o mais novo, com 49
anos. Com especialização em in-
formações, o coronel Burnier se-
guiu a carreira do pai, o brigadei-
ro' João Paulo Penido Burnier,
fundador do Centro de Informa-
ções de Aeronáutica (Cisa), famo-
so pelas acusações de que planeja-
ra explodir o Gasômetro, para
culpar os comunistas durante o
regime militar.

Em seu mini-estado-maior pa-
ra comandar o Cosi (Coordena-
ção de Segurança Interna), o ge-
neral Senna encarregou o coronel
Cerqueira, especializado em for-
ças especiais, no planejamento de
operações; a logística fica a cargo

Câmara Senna encarregará seus oficiais com funções de Íogística, planejamento de operações e informaçõei

QUEM SAO OS OFICIAIS

mento do Comando Militar do
Leste
Jorge Fernando Cros-
setti: coronel de infantaria, chefe
de operações do CML
Ivan Cardozo: coronel e por-
ta-voz do Cosi (Coordenação de
Segurança Integrada)
João Paulo Saboya Bur-
nier: coronel de infantaria, chefe
de informações do Cosi
Paulo César de Castro:
coronel de infantaria, chefe de1 lo-
gística do Cosi

Edson Alves Mey: general
de Exército, chefe do Comando
Militar do Leste, quem indicou o
nome de Senna ao Ministro do
Exército.
Paulo Laranjeira: coronel de
infantaria — 53 anos, chefe do ser-
viço reservado dò CML
José Maurício Garcia: ma-
jor de informações, chefe do Setor
de Operações da 2a Seção do CML
Cândido Gafrée: coronel de
comunicações, chefe de planeja-

Raymundo Nonato Cq|
queira Pilho: coronel de iníw
taria, especializado em Forças $f|
peciais, chefe de operações do C<||
Gilseno Nunes Ribeir|§
Neto: general e comandante Üf
Brigada Pára-quedista, com t^s
batalhões profissionais na Vila Mi-
litar I
Roberto Barbosa: teneriíé-
coronel de infantaria, comandantt
do Io Batalhão de Forças Especiais,
subordinado ao CML. }f:

e argumenta que discutir competên-
cia não leva a lugar nenhum. "O
importante nessa hora è unir for-
ças. Se a Justiça Militar se achar
aparelhada e com pessoal suficiente
para trabalhar na operação, que
assuma a responsabilidade. Acho
só estranho que um policial militar,
na hora da operação, tenha que
definir se o crime é comum ou mili-
tar", disse Amorim, que pôs 20 juí-
zes à disposição do Exército. A Jus-
tiça Militar Federal tem nove.

Além do comandante Militar do
Leste, General Edson Alves Mey, e
do juiz Francisco Rodrigues, parti-
ciparam da reunião o General Ro-
berto Jugurtha Câmara Senna, três
assessores seus e os juizes militares
Oswaldo Lima Rodrigues Júnior e
Telma Guimarães. Rodrigues argu-
mentou que em caso de repressão
ao contrabando de armas ou no de
um militar ferir acidentalmente um

VERA ARAÚJO
Uma batalha jurídica vem sendo

travada nos bastidores do Coman-
do Militar do Leste. Em reunião
com a cúpula do Exército, a Justiça
Militar federal questionou a com-
petência da Justiça estadual, quan-
do forem desencadeadas às opera-
ções de combate à criminalidade no
Rio. "Nosso objetivo é o de discutir
as competências da nossa Justiça e
a da estadual na Operação Rio.
Apresentamos conceitos jurídicos
aos militares com embasamento na
Constituição, que levam à certeza
de que haverá êxito na operação,
desde que sejam definidos os papéis
de cada justiça", afirmou o decano
da Justiça Militar Federal, juiz
Francisco Fernandes Rodrigues.

Responsabilidades — O pre-
sidente do Tribunal de Justiça, de-
sembargador Antônio Carlos Amo-
rim, defende uma "justiça flexível"

Alexandre Durão

sera

LUIZ ORLANDO CARNEIRO
BRASÍLIA — A Justiça Militar

federal vai processar e julgar os
integrantes da Polícia Militar do
Rio de Janeiro que, eventualmente,
tenham cometido ou cometam ex-
cessos e crimes durante a "interven-

ção branca" das Forças Armadas
no combate à violência no estado.
Segundo um alto funcionário do
Superior Tribunal Militar (STM),
na vigência do convênio assinado
entre a União e o Estado do Rio de
Janeiro, para o combate de crimes
federais, como por exemplo o nar-
cotràfico e o comércio de armas, a
Justiça Militar federal assume a

Eduardo Pellegrini pretende bater também o seu recorde de permanência em cima de uma bicicieta

nas no estacionamento do Tívoli
Park, como medida de seguran-

A subprefeitura da Zona Sul
dará apoio à maratona deslo-
cando dois guardas para cuidar
da segurança de Pellegrini. Na
ciclovia não haverá nenhuma
modificação. "Como ele está so-
zinho, não precisamos tomar ne-
nhum tipo de precaução maior",
analisa o prefeitinho da Lagoa,
Rodrigo Bethlem.

Após conquistar o novo re-
corde, Pellegrini pretende voltar
pedalando para a Bahia. "Espe-
ro que todos tomem algum tipo
de iniciativa para modificar o
Rio. Eu, depois de domingo,
deixo marcada a minha vontade
de mudanças nesta cidade", afir-
mou.

TAB&A DE PREÇOS PARA
AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES HILÁRIO GURJAO

CARNEIRO DE CAMPOS

(VICE-ALTE. MÉDICO)

U8CUU A1TURA DIAS ÚTHS DOMINGOS
87,21
116,28
145,35
174,42
232,56
290,70
348.84406,98
465,12
348,84436,05
523,26
610,47

JL WILMA CARNEIRO DE CAMPOS comunica
1 aos amigos, com grande pesar, o falecimento' 

de seu querido Pai, ocorrido dia 10/11/94, e
sepultamento no Cemitério São João Batista, no
dia 11/11 /94. Expressa sua gratidão a todos os
que compareceram ou manifestaram sua soli-
dariedade. Por determinação do extinto ne-
nhuma Cerimônia Religiosa será realizada.

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS
585-4540/ 585-4326/ 589-9922

DIA ÚTIL- até 10 cm RS 21,13 o cm
DOMINGO: até 10 cm R$ 29,07 o cm

JORNAL DO BRASIL

I

III

TABELA DE PRE^OS PARA
AVISOS REUGIOSOS E FUNEBRES

5 5LA8CWA AITURA DIASUTBS DOMING OS
5,1 cm 3 cm 63,39 87,21
5,1 cm 4 cm 84,52 116,28
5.1 cm 5 cm 105,65 145,35

10,7 cm 3 cm 126,78 174,4210,7 cm 4 cm 169,04 232,56
10,7 cm 5 cm 211,30 290,7010,7 cm 6 cm 253,56 348.8410,7 cm 7 cm 295.82 406.98
10,7 cm 8 cm 338.08 465,12
16.3 cm 4 cm 253,56 348,84
16.3 cm 5 cm 316.95 436,05
16,3 cm 6 cm 380,34 523,26
16.3 cm 7 cm 443.73 610,47
DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS
585-4540/ 585-4326/ 589-9922

DIA UTIL ate 10 cm RS 21,13 o cm
DOMINGO: ate 10 cm R$ 29,07 o cm

JOBKAI.DO BSASIL
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~ Um dos generais passou dois anos rtfcHR**] Existe o risco de advogados virem por
investigando as atividades do trafico e em diivida a legalidade da operagao

r conupgao da policia no Rio ~
—ww

|odos os homens do 
gmr£amara 

Senna

iiXjfrupo que atua como brago direito do comandante da 
'Operagao 

Rio' forma a primeira geragao de oficiais pos-regime militd? \
I Ismar lngber/9.11.5)4 I

iiorge ANTONIO barros 
~~ 

invicto em julho de 92. Ex-homem do coronel Castro; o coronel Bur- WM i
| S/Mguns deles acham que o forte da comunidade de infbrma- nieriicoucomosistemdeinfor- 

| 
M

;n!>s morr^ ce nenhum dos homens de con- missao. Todos os tres tern cum- 
|

iS^ui?^°iSwios a ranga publica firmado entre o es- cito na Escola do Comando do 
|

iforga. 0 que todos os homens do tado e a Uniao. "E tudo menino Estado-Maior (ECEM). 0 Cosi, > '''sl 
^I |

'General Camara Senna — em dispara Cruz, 69 anos. que sera integrado tambem por .a/AHHI I
PI Ipostos de comando e decisao no De fato, o mais velho entre os representantes de todos os setores ir 

^(p» 1'combate a criminalidade — tem tres integrantes do estado-maior de seguranga publics, tern o mes- jf * 
IMMflftEf'x. j

IB Jem 

comum e a sensagao de imensa do general Senna e o coronel de mo modelo de funcionamento dos • t jgmp'-
'responsabilidade pela preservagao infantaria Raymundo Nonato de extintos Codi (Centro de Opera- ^ Mkjp^^k
jda imagem do Exercito, desde que Cerqueira Filho, de 56 anos, que goes de Defesa Interna), que com- __
ia jeragao anterior enfrentou e saiu aspirante em 1967.. 0 mais baterama subversao no regime ^

'darotou a esquerda armada, no antigo coronel de artilharia militar. "So falta o DOI (Destaca- i^jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjljjjjljjj^^^^^^^^^^^B^^^H^^^HK^ 1
Ultimo grande combate travado Paulo Cesar de Castro, aspirante mento de Operagoes de Informa- ^
Jpelo Exercito brasileiro. 

| ____rojjfl observa 
^general ^ ;x^

Os homens dc Camara S^nnj 
cHilTd-iaBri^dr pTrlTque- ' 

'''

Wont com uma nova gera- Dados— Para garantir o E v
|ao de coroneis que ja vinha funcionamento do sistema de 

WM|MBBBSM|| lllf ii iii' 
'wKli ' "' jflHHHI

yssimilando bem a politica de se em 65. 0 terceiro homem direta- informagdes, o Cosi conta com o Camara Senna encarregara sens oficiais com fungdes de logistica, planejamento de oneracdJ^^fwmacfoWl 
~

banter nos quarteis. 
"Os milita- mente ligado a Senna e o coronel apoio do Cie (Centro de Intehgen- m

*' |res recuperaram sua credibilidade de infantaria Joao Paulo Saboya cia do Exercito) e do Servigo Reser- Wi'i. depois 
que nao intervieram em Bumier, 0 mais novo, com 49 vado — a 2a Se^ao do Comando

'/I 'nenhummomentonasultimascri- anos. Com especializagao em in- Militar do Leste. 0 chefe da T QIIEM SAO OS OFICIAIS ... m
ses politicas, nos governos Sarney forma^Ses, o coronel Burnier se- seQao do CML e o coronel Paulo

e Collor" garante o general da guiu a carreira do pai, o brigadei- Laranjeira, ao qual esta subordina- Edson Alves Mey: general mento do Comando Militar ao Raymundo Nonato CoW

|f ireserva, Newton Cruz, que experi- ro Joao Paulo Penido Burnier, do o Setor de Operates Especiais, de Exercito, chefe do Comando Leste queira Filho: coronel de mfag|
fva 'mentou nas urnas — com o se- fundador do Centro de Informa- chefiado por um dos mais novos Militar do Leste, quem indicou o Jorge Fernando Cros- taria, especializado em ForQas ^
P| Jgundo lugar na vota^ao na capi- goes de Aeronautica (Cisa), famo- oficiais do grupo, o major Jose nome de Senna ao Ministro do setti: coronel de infantaria, chefe peciais, chefe de operagoes do C(A

fU ,tal, para governador — essa sen- so pelas acusagoes de que planeja- Mauricio Rodrigues Garcia, aspi- Exercito. de operagoes do CML Gilseno Nunes Ribeir||
1^3 's&ao de renovagao da credibilL- ra explodir o Gasometro, para rante em 1977. Nos dois ultimos Paulo Laranjeira: coronel de Ivan Cardozo: coronel e por- Neto: general e comandante M
pf J(Meperdida com ofim do regime culpar os comunistas durante anos, Garcia e seu pessoal fizeram infantaria — 53 anos, chefe do ser- ta-voz do Cosi (Coordenagao de Brigada Para-quedista, com tr^'-M ,militar, 

em 84. regime militar. tamanho levantamento de informa- vigo reservado do CML Seguranga Integrada) batalhoes profissionais na Vila Mj-
;M ! l?Simbolo—Cruz teve sua situa- Em seu mini-estado-maior pa- goes sobre o crime organizado e a jos& Mauricio Garcia: ma- J°a° Pau'°,Saboya B"r" litar l\
tififl Vhi mravaHn npln f'ltn de ter vi- ra comandar o Cosi (Coordena- . ,, -j-r - , r , c , nier: coronel de infantaria, chefew| agravaaa peio iato ae ter vi corrupgao no aparelho policial que jor de informagoes, chefe do Setor , j,. p„c; Roberto Barbosa: tenentK-

SmSr:^ de nrnl Senna encarregou o coronel qualquer autoridade que se dispo- de Operagoes da 2" Segao do CML Pau|o C6sar de Castro: coronel de infantaria, comandant*

'tSmatado o j'ornalista Alexandre Cerqueira, especializado em for- nha a combater o trafico no Rio Candido Gafree: coronel de coroner de infantaria, chefe de lo- do 1° Batalhao de Forgas Especiais;

Baumgarten, que o levou ao gas especiais, no planejamento de nao pode abrir mao desse formida- comunicagoes, chefe de.planeja- gistica do Cosi subordinado ao CML.

'bairco 
dos reus e de onde saiu operagoes; a logistica fica a cargo vel banco de dados. — " " *7

Conflito de competencia divide Justi$a no Rid
Carlo Wrede

jf vera araujo Telma Guimaraes. Rodrigues^ argu

1 Uma batalha juridica vem sendo mentou que em caso de repressa(

j

^argumentaque^scutir

1^ ; 

¦ ;;; ^ para trabalhar na operagao, que berto Jugurtha Camara Senna, tres
v r I' » •" W^mL : fa assuma a responsabilidade. Acho assessores seus e os juizes mihtares
¦ *" ." : ," ¦ s .so estranho que um policial militar, Oswaldo Lima Rodrigues Junior e
1 Eduardo Pellegrini pretende baler tambem o seu recorde de permanencia em cima de uma bicicleta

Esforco em favor da 
paZ 

PMserajulgadoen^w
I . J[ LUIZ ORLANDO CARNEIRO

! ¦ Ciclista Vai flcar p°'s de conseguir ficar 24 horas nas no estacionamento do Tivoli BRASILIA — A Justiga Militar
| ,n pedalando pela praga de uma Park, como medida de seguran- federal vai processar e julgar os
j pedalando por 30 cidade perto de Itabuna, o es- ga. integrantes da Policia Militar do

1 • Viora« na T flana portista tenta conquistar a me- A subprefeitura da Zona Sul Rio de Janeiro que, eventualmente,
JJ101" flo Brasil em provas ap0j0 a maratona deslo- tenham cometido ou cometam ex-

, 
"D edalar 30 horas seguidas, de resistencia. Aqui eu sei que cando dois guardas para cuidar cessos e crimes durante a "interven-

r:,r pedindo paz para o Rio de nunca ninguem conseguiu esta da seguran?a de Pellegrini. Na ?ao branca" das Forgas Armadas
•: Janeiro eo proximo desaBo do majci Atefemo a nfeun- cic|ovia na0 ha.era nenhunia „„ combate a violfncia no estado.

ciclista baiano Eduardo Pellegn- dial, eu nao tenho certeza se al- modiflca(;ao. "Como ele esta so- Seeundo um alto funtlnario do, ni. De 9h de hoje as 15h de guem alcangou isto , anima-se • . nao orecisamos tomar ne- ^ t u . n ™!

IB qmnnhn 

<1 pcnnrtUH Hp Itnh.ina Pelleerini zinno, nao precisamos loraar ne Supenor Tribunal Militar (STM),
£ anunhd, o esportista de Itabuna rei^gnni. nhum t de precaugao maior « 

H rnnvAnin alariado¦ ® podera ser visto pedalando ao Precaugoes — Para que _n„i- , n nrprpitjni1f) Aa i ,lf,on na vigencia do convemo assmado
' redor da Lagoa Rodrigo de tudo de certo, Pellegrini tomara R0Hrieo Bethlem 

° ' entre.3 ^n'^°e 0 ^sta^°
i Freitas. "Quando cheguei ao diversos cuidados. Durante . . 

' Janeiro, para o combate de crimes
i Rio, percebi que a violencia es- prova, o esportista nao come na- ^P°p conquistar o novo re- federais, como por exemplo o nar-

1 * tava tomando dimensoes muito da, repondo suas energias ape- C0"j , 
Pellegrini preten e vo ar cotrafico e o comercio de armas, a

J ' 
grandes e que eu, mesmo sem ser nas com liquidos, principalmen- pedalando para a ba m. tspe- justi?a Militar federal assume a

i carioca. poderia dar minha con- te agua-de-coco e agua mineral. P que todos tomem a 
^urm po competencia normalmente exercida

1 tribuigao a cidade", explica. Baseado em outras experiencias, de miciativa para modificar o 
Justica Militar estadual

J Alem da maratona pela paz. o ciclista disse que deve perder Rio. Eu, depois de domingo. 
^ Com_

; outro objetivo do ciclista e bater seis quilos nos dois dias da pro- deixo marcada a minha vontade • • - ,• •• i . , h
1 o seu recorde de permanencia va. Durante a madrugada o atle- de mudangas nesta cidade", afir- tituigao,^ po lciais mi i ares e om

I j em cima de uma bicicleta. De- ta concentrara o percurso ape- mou beiros saojulgados pela Justiga i li-
1 || litar estadual. constituida. em pri-

o
cos Paulo Lisboa

10 57°

Os homens de Câmara Senna

sentem a responsabilidade de

preservar a imagem do Exército

em 65. O terceiro homem direta-
mente ligado a Senna é o coronel
de infantaria João Paulo Saboya
Burnier, o mais novo, com 49
anos. Com especialização em in-
formações, o coronel Burnier se-
guiu a carreira do pai, o brigadei-
ro João Paulo Penido Burnier,
fundador do Centro de Informa-
ções de Aeronáutica (Cisa), famo-
so pelas acusações de que planeja-
ra explodir o Gasômetro, para
culpar os comunistas durante o
regime militar.

Em seu mini-estado-maior pa-
ra comandar o Cosi (Coordena-
ção de Segurança Interna), o ge-
neral Senna encarregou o coronel
Cerqueira, especializado em for-
ças especiais, no planejamento de
operações; a logística fica a cargo

Uma batalha jurídica vem sendo
travada nos bastidores do Coman-
do Militar do Leste. Em reunião
com a cúpula do Exército, a Justiça
Militar federal questionou a com-
petência da Justiça estadual, quan-
do forem desencadeadas às opera-
ções de combate à criminalidade no
Rio. "Nosso objetivo é o de discutir
as competências da nossa Justiça e
a da estadual na Operação Rio.
Apresentamos conceitos jurídicos
aos militares com embasamento na
Constituição, que levam à certeza
de que haverá êxito na operação,
desde que sejam definidos os papéis
de cada justiça", afirmou o decano
da Justiça Militar Federal, juiz
Francisco Fernandes Rodrigues.

Responsabilidades — O pre-
sidente do Tribunal de Justiça, de-
sembargador Antônio Carlos Amo-

. rim, defende uma "justiça flexível"
e argumenta que discutir competên-
cia não leva a lugar nenhum. "O

importante nessa hora é unir for-
ças. Se a Justiça Militar se achar
aparelhada e com pessoal suficiente
para trabalhar na operação, que
assuma a responsabilidade. Acho
só estranho que um policial militar,

Alexandre Durão

Amorim defende 'Justiça 
flexível'
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Um dos generais passou dois anos Existe o risco de advogados virem por
investigando as atividades do trafico e em diivida a legalidade da operagao

corrupcao da policia no Rio . MwAJPf ~
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QUEM SAP OS OFICIAIS

Edson Alves Mey: general
de Exército, chefe do Comando
Militar do Leste, quem indicou o
nome de Senna ao Ministro do
Exército.
Paulo Laranjeira: coronel de
infantaria — 53 anos, chefe do ser-
viço reservado do CML
José Maurício Garcia: ma-
jor de informações, chefe do Setor
de Operações da 2a Seção do CML
Cândido Gafrée: coronel de
comunicações, chefe de.planeja-

mento do Comando Militar do
Leste
Jorge Fernando Crós-
setti: coronel de infantaria, chefe
de operações do CML
Ivan Cardozo: coronel e por-
ta-voz do Cosi (Coordenação de
Segurança Integrada)
João Paulo Saboya Bur-
nier: coronel de infantaria, chefe
de informações do Cosi
Paulo César de Castro:
coronel de infantaria, chefe de lo-
gística do Cosi

Raymundo Nonato Ce
queira Filho: coronel de i
taria, especializado em Forças
peciais, chefe de operações do C<3
Gilseno Nunes Ribeirg
Neto: general e comandante]
Brigada Pára-quedista, com tr|s
batalhões profissionais na Vila Mj-
litar oí>
Roberto Barbosa: tenenj#-
coronel de infantaria, comandante
do Io Batalhão de Forças Especiais;
subordinado ao CM L. ;' '

U&

Conflito de competência divide Justiça no Rio
Cario Wrede' «*• a » a .'t.s-x Tplma friiimnrnpe RnHrionpc arou

Eduardo Peílegrini pretende bater também o seu recorde de permanência em cima de uma bicicleta

SST*

Esforço em favor da 
paz

! ¦ Ciclista vai ficarra «

: pedalando por 30

horas na Lagoa

Pedalar 
30 horas seguidas,

na hora da operação, tenha que
definir se o crime é comum ou mili-
tar", disse Amorim, que pôs 20 juí-
zes à disposição do Exército. A Jus-
tiça Militar Federal tem nove.

Além do comandante Militar do
Leste, General Edson Alves Mey, e
do juiz Francisco Rodrigues, parti-
ciparam da reunião o General Ro-
berto Jugurtha Câmara Senna, três
assessores seus e os juizes militares
Oswaldo Lima Rodrigues Júnior e

Telma Guimarães. Rodrigues argu
mentou que em caso de repressãc
ao contrabando de armas ou no d(
um militar ferir acidentalmente un
civil, a competência, de acordo cqü
a lei, é da Justiça Militar.

"Uma coisa é deflagrar uith
guerra e, posteriormente, criar un
Tribunal de Nuremberg. Outra si
tuação é fazer uma operação di
guerra com respaldo legal, ou seja
a lei garantindo um ato de força"
argumentou o juiz Lima Rodrigues
Em sua opinião, se a operação est:
sendo preparada pelas Forças Ar
madas e boa parte das forças auxl
liares é de militares, o julgamento
dos casos caberá à Justiça Miliia
Federal.

Segundo o juiz, que admite
complexidade do assunto, par;
acabar com o impasse o govern<
federal teria que baixar uma medi
da provisória determinando a com
petência jurídica nos casos que sur
girem durante a operação. "Nã<

basta ter a força dos canhões, ma
sim a força da legalidade", disse
Ele acredita que, no tribunal,
advogados de quem for preso w*
operações podem arguir a ilegaliüa-
de do processo

PM será julgado 
em foro federal

pedindo paz para o Rio de
Janeiro, é o próximo desafio do
ciclista baiano Eduardo Pellegri-
ni. De 9h de hoje às 15h de

^ amanhã, o esportista de Itabuna
* poderá ser visto pedalando ao

redor da Lagoa Rodrigo de
Freitas. "Quando cheguei ao
Rio, percebi que a violência es-

! tava tomando dimensões muito
grandes e que eu, mesmo sem ser
carioca, poderia dar minha con-
tribuição à cidade", explica.

Além da maratona pela paz.
outro objetivo do ciclista é bater
o seu recorde de permanência
em cima de uma bicicleta. De-

pois de conseguir ficar 24 horas
pedalando pela praça de uma
cidade perto de Itabuna, o es-
portista tenta conquistar a me-
lhor marca no Brasil em provas
de resistência. "Aqui eu sei que
nunca ninguém conseguiu esta
marca. Até mesmo a nível mun-
dial, eu não tenho certeza se al-
guém alcançou isto", anima-se
Peílegrini.

Precauções — Para que
tudo dê certo, Peílegrini tomará
diversos cuidados. Durante a
prova, o esportista não come na-
da, repondo suas energias ape-
nas com líquidos, principalmen-
te água-de-coco e água mineral.
Baseado em outras experiências,
o ciclista disse que deve perder
seis quilos nos dois dias da pro-
va. Durante a madrugada o atle-
ta concentrará o percurso ape-

nas no estacionamento do Tívoli
Park, como medida de seguran-
ça.

A subprefeitura da Zona Sul
dará apoio à maratona deslo-
cando dois guardas para cuidar
da segurança de Peílegrini. Na
ciclovia não haverá nenhuma
modificação. "Como ele está so-
zinho, não precisamos tomar ne-
nhum tipo de precaução maior",
analisa o prefeitinho da Lagoa,
Rodrigo Bethlem.

Após conquistar o novo re-
corde, Peílegrini pretende voltar
pedalando para a Bahia. "Espe-

ro que todos tomem algum tipo
de iniciativa para modificar o
Rio. Eu, depois de domingo,
deixo marcada a minha vontade
de mudanças nesta cidade", afir-
mou.

LUIZ ORLANDO CARNEIRO
BRASÍLIA — A Justiça Militar

federal vai processar e julgar os
integrantes da Polícia Militar do
Rio de Janeiro que, eventualmente,
tenham cometido ou cometam ex-
cessos e crimes durante a "interven-

ção branca" das Forças Armadas
no combate à violência no estado.
Segundo um alto funcionário do
Superior Tribunal Militar (STM),
na vigência do convênio assinado
entre a União e o Estado do Rio de
Janeiro, para o combate de crimes
federais, como por exemplo o nar-
cotráfico e o comércio de armas, a
Justiça Militar federal assume a
competência normalmente exercida
pela Justiça Militar estadual.

Conforme o artigo 125 da Cons-
tituição. policiais militares e bom-
beiros são julgados pela Justiça Mi-
litar estadual, constituída, em pri-

meiro grau, pelos Conselhos de
Justiça, e, em segundo grau, pelo
próprio Tribunal de Justiça, nos
estados em que o efetivo da polícia
militar seja superior a 20 mil inte-
grantes. A Justiça Militar estadual
existe, hoje, nos estados do Rio de
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e
Rio Grande do Sul. Mas no caso do
Rio, onde o governo estadual ad-
mitiu a interferência das Forças Ar-
madas pelo menos até o dia 31 de
dezembro, a Policia Militar passa a
ser, automaticamente, "força auxi-
liar e reserva do Exército", segundo
o parágrafo 6o do artigo 144 da
Constituição.

Auditorias — A Justiça Mili-
tar federal tem hoje, no Rio, seis
auditorias, que funcionam num
prédio da Rua Mariz e Barros. na
altura da Praça da Bandeira. São
essas auditorias que vão processar e

julgar quaisquer crimes envolvendi >
militares, que ocorram em funçãi
da intervenção das Forças Arma
das no combate à violência no Es ¦
tado. O soldado acusado de ter as •
sassinado o segundo-tenente Mar-
cos Paulo Lisboa Marinho, que es ¦
tá preso no 57° Batalhão d ¦
Infantaria Motrizada, em Deodo ¦
ro, será processado numa dessa,
auditorias.

Os envolvidos no tráfico de ar-
meas privativas das Forças Arrrmj
das serão também indiciados, pro
cessados e julgados pela Justiça Mi;
litar, que costuma ser muito mai
rápida do que a justiça comum. Ni
ano passado, dos cerca de 450 pre
cessos julgados pelas auditorias m
litares do Rio de Janeiro, dez po r
cento eram de roubo e tráfico d:
armas privativas das Forças Arma ¦
das.

1UJ
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rrivktis Ipun Patrice Brosse e Eli- INMET informa que pelo menos ate segunda-feira, nenhuma frente friaW UV, pom OS artistas As 16h RCI11 biodinaniica. Dias 19 e 20, na cravisias jean rairiu: p chegar ao Rio. A temperatura hoje varia de 17 a 34 graus nas serras, 16 ar82n w
fc n D nQT;;., Sflbeth Jove e a flautista Helene graus no litoral sul. 17a34grausnoVaiedoParalba722a30grausnaRegiao!•. • A scrie Musua nas Igiejas pros- Rua Benevenuto Berna, 129,-TlJU- ™ , 

* OS Lagos, 22 a32 graus no Norle Fluminense e de 19 a 35 graus no GrandeRiOT &Si 'J« mono iminhi -ie IRI1W n'i iorpi'i r'i Infnrirnrnpi;- ?S4-7S">4 d Yvoire. Os ventos passam de fracos a moderados com posslveis rajadas ocasionais. i.segue amanna, as ISIUU, na lgreja ca. iniorm.i(;oes. laxa.de^umidade relativa do ar vai variar entre 75% e 85 %. com boa- Jj

| jaiJva'e Alcione Barreto, o secretario Hide' faLr um implantecom lizados tres tipos diferentes de Madonna, no ano'passado^elas se iipl IP1 I
| de Justiga Arthur Lavigne e dezenas cabeleireira Vdnia de Sousa para cabelo para alcan?ar o efeito de- engalfmharam por causa do ex-ma- pj| 1 fVf\1 I
1 de representantes do Judiciario. estrear no espetaculo. Foram uti- sejado pela atriz. rido Fernando Vanucci. jll| A I^hI 5
$' —— 55255 Moteosat - 21h (10/11) Tempo pardalmento nublado nS ^
t&f ¦¦¦¦•¦ wmgwrae nova nogiao Sudeslo. Pancadas do chuva em Areas isoladas no norto w~ ,,
Cm 26/11 a 1/12 2/12 a 08/12 |0Ste ,j0 Minos Gerais e no Esplrilo Santo. Niivoa seca ao llnal OW !
« M ¦ . Fnntn* ffiftirii ln,de om S6° Pnul°- Na n°8ia° Sul' P1>rc nublild0 POSSando mg g
fti I Jj Narinnal nublado com ohuvas espnrsas no oesle do Rio Grande do Su£ fl
H 
*• If Sanla Ca,arlna 0 d°Paran4- ^

Kecompensas para uma ideia original ¦Iff MBHE
R II 1^/ 05h34min 0.4m - - W
} v- ^  Arquivo —16/6/87 nam K
I «•« ¦ Apos 19 anos, 

' 
./ 

Ke&probSfea^ ZjilliSSS I

novas na sua data 
"

^ • 
mos apostando tudo no Q.Meier- 1

H . 29 D o funcion^rio publico apo- ^ duzir outras coisas, mas so este Rio e de ceu ciaro |

1 !ii ^nM^v^n^fhr^H^- servigos. A inven?aO estarad dis- comondasdeate 1m. Meteosat -'l5h (11/11) Nublado na negu*. None, com
M perangas ae ver seus esiorgos aan s f H Jr.j; nnncnrnirlnrps rrK In- em intervalos de 3 a pancadas do chuva no norto. controosuldo Para Posslvolschuvao
H ' C! Hn hnn"! resnltadns- comecara a • W pOSlQdO aOS consumiaorch nab io seaundos e visibilida- n0 sul d0 ArnaPfl 0 du Roraima chovo tambu.., no norm, com™ e
H UOIIS reSUlldUOb. tUII ioc Hp mitnhppa<; ii nartir do nroxi- . 9 sul do Amazonas. Mais chuvas no Aero o no norto e leste de I
S* ser nmdU7idO em escala industrial i*W!t , ^ A 7 I• 1 nP 1A ^0a- Nlteroi, Ronddnia No Nordecto. tempo par/nublado com posslveis chuvas ,
}*3 » f (> >¦mo mes e sera vendlda por RS 30, temperatura da agua isoladas no sul o liotorol da Bahla. No interior. cOu claro a parcia- , »
% 

' 0 Q. Meter-1, sua mais importante ¦I^WHHPSf '¦•• xV\ S»iP ;.^1ii,'Ha .I inctala^m de 20 graus. memo nublado. Na nogiao Contro-Oeste. par/nublado cpossando a '
h) n. . _ ., .. . . - ¦ "• ¦! ;':¦ ¦ ' ' : \ %.. " mClUlUa a lnsiuldyciu. nublado coni pancadas de chuva o trovoadas isoladas no Mato i
Mm cnagao. O dispositivo, instalado .«y<- |,.g|bMmir,- A Academia Brasileira dos In- wothpmhhhh QrossooQoids. ; '
I MA mAtAf A*\ nnrrf\ opAnnmi7a otA '<?/'. A" l Temporaturas; 10" a 33° Sul. 14° a 38° Sudoste. 17u a 37° Centro- j

. i|} no motor do carro, economiza ate "V' ventores e mais uma ideia de Ro- ™ Oeste. 17° a 39" Nordesto e 19° a 37® Norto.
I m 30%decombustivel. Robertoluta 

'hamuitotempopctraprovarqueseuaparethofimciom 
berto em andamento. Depois dc Sfj:v: S""':; fllJWlHIHIHHIi'

I :l Segundo ele, aumentar o ren- pedir um espago ao prefeito Cesar Recrejo fiktiS.......... i
I ,5 dimento do motor, dar partida nissistema eletronico, do tamanho potencia da centelha e permite o Maia, o inventor pede para que gg|' . 

^^ >|t mais rapida, diminuir a polui^ao e de uma pilha grande, com um aproveitamento total da gasonna todos os mteressados liguem para sao'SS1'" rpg'K E^SKylZide* ® j\ 
"***>* 

Jija »
I 32. economizar no abastecimento sao capacitador de voltagem instala- ou do alcool", explica Gongalves. o telefone 390-6939, ramal 58. iSa.„. :. tessSfe  mm nubias s a sMor «mimms 

"^>n •
algumas das vantagens propor- do entre a bobina e o distribuidor A partir da proxima quinta- 

"Quero fazer a sede aqui no Rio, p|r1 sm'wsu tiatim ».» qmm nuMawm ..aifa |
cionada pela invengao — um mi- do motor. "O aparelho aumenta feira, o Q.Meter-I ja estara sendo so preciso de um lugar', diz ele. [emc 

Prip'rja Belem nub/chuvas 33 '22 (^mpoGrandonub/chuyas J ,
Verme}ha }WP$W.'?. Macapa par/nublado 34 22 Goidnta nublado ;; 36^.18 ,' ?.9^'99.9...  [TP.'P.P.'.i? Palrras par/nublado 36 21 Brasilia par/nublado 28. ¦• 17 i

jj £ *"V**"V"*" Sao Luis 'par/nublado 33 23 BcloHorizonte par/nublado i:.3^£J8 i
IcaVaT "¦ '"""'T Im^ri^Via TerCSina par/nuWadO 39 21 VltOtia par/nubladO .^ 2J '

>b ALMIRANTE MEDICO KiADIM/ a /M A DmC\ C7KIA IHCD 32...« KSSiSi E.,18 i
H fVlURUKA (IVlAKLUd) 9*ill AJUCK -0E"' NUH • parmublado 32 23 Curitiba par/nublado 27 15 |

ANNIBAL R0DRI6UES DE ARAUJO ¦ descoberta da matzeiva mi SI .
™ I — I »i\Wi#l\IWWfc«r W0m r\ 11 '' -¦•"¦_¦ PrbDria nub/chu«as 32 21 PortoAlogrc par/nublado 29 09 ,
ill MISSA DE 7<| DIA ¦ /\ i Filho, nora e netos convidam parentes e amigos para IfiBM.  .

V A cerimonia da Descoberta da Matzeiva do querido MARCOS „«r..„.= RTnTIiSfllH^HHIHIHHil'¦ . A familia agradece as manifestacoes de carinho e conforto A A SZNAJDER, a realizar-se domingo dia 13 de novembro, Sa H
niJ« recebidas por ocasiao de seu falecimento em 06 de novem- V 10:00 horas no Cemit6rio Novo de Vila Rosaly. Arlaiaido'So gpAmrfit  out SsafiS5SLJ5S*2*! ¦&S!S$!S~~J£S j:fI T bro. e convidam para a Missa de 7a Dia a ser celebrada L—————————————————— s&» SSbS  iafifil SU? ™l>!— r-;;1
»e I amanha. domingo. dia 13/11. as 19:30 horas na igreja rfZL.ru.**"  M " —- T° M'

iSanta Margarida Maria, na rua Frei Solano. n° 23 — Lagoa. ALMIRANTE dual * Engwtaria do ?.! " ' " —
Meio Ambiente {Botetim Betlim nublado 06 02 Msscou u _ wblado J J1 ,

P? CI 1/lCMin IUI A PHI IP^ MWm 53 ruido ;"l'i"(B Novatewjue cl.ro 11J1 !
I'1' t ¦" fyt f\ 1%. Vjf B-»-^A.-cs ciaro 27 is ¦ Paris claro l£s> I
PROFESSOR DnnDirilCC CDA7AO mHH Ojjcaj^ chuvas 14 09 Roma daro 'J

¦I 0: MADTAC DADTA *+L.~ "»* »'1 09 ^ rt0'3d0~ 
MISSA DE 7° DIA AcostamentoinlerditadonoKm Jchanncsburgoclaro ??.....!.1 .~L..® j

MARQUINHOS I Irmas. pnmos. cunhados e sobrinhos comunicam com 2!S22| —— \S* ^ S-5 fJ~i
Bi II in/«A(> l% A #Af». . 4* pesar o falecimento de seu querido GININHO. ocorrt- SSSfpw, noTm w (nw«,. ~ •— io' «~os!
M 

"'MARCOS 
DA-COSTA CORREA T d°^Be|im d° ,r'° jia®!

ts# I urn parentes e amigos para a missa em intencao de sua para obrasentreoKm 64 eo m WasNn()ttn ct,u»oso 09 oe;LUCO mem or i a a realizar-se segunda-feira. dia 14/11. as 9:30 Km es iw-juij de Fora) e n°s 
(UM ANO DE MUITA SAUDADE) I horas, na Igreja N. S. da Glbria - Largo Machado. I j RJ) Tralego em 'I

Hoje, de algum lugar longe destas terras, ha um doce olhar, um olhar L—— i^——— Km 89 ao Km 102. na descida 1
especial, de algu6m especial, um olhar de um justo corapao que pulsa sb _————————— daserranepptripous Tempo bom v,sib.iid»d« boa

IBB vida. que sorri porque ama plenamente. sem julgamentos, preconceitos nem wisanto. (M101') S.1?.?.?-. r--' »
prisoes./Hoje. como ontem, ha um encantado olhar e nesse olhar, vai « ¦« «¦« mi iw rp j»*i ¦¦ 4 II IkllAR Trecho»emobrasdoKmi4«o sanwOumMi „^egr-j--r T~.~±:~t

: i magia da luz. a simplicidade do perdao, a forpa para comungar com a vida CI 1^1 l^lCv Cpl IY V^jl 17 A || IMlCjW Km m, do Km 43 ao Km 44 e no Cumbtcajsp) «!5fS i...„ ri-1
M esperanga de dias mais radiantes de paz./Hoje, de algum lu^ar, a!guem que CUWUI/E^ rCUA VC )vUiA «IUIllVI\

¦/k ) amamos muito. diz que valeu a pena ter estado nestas terras, sob estes ceus, § ¦¦ ikiikiua\ ,0 'n,®rdi,ad0 nos Kms 32 44 ]^.^SSkSsSBSSsSS!SS.'^ \
falando de uniao, paz, amor e perdao. Marcos e Luco, e assim que vemos (JUNIrlHUJ 52 59e64 Traiego por vanan- confinsjBHi !

«6? sentimos voces, lembrando sempre dos seus jeitos caracteristicos de ser. (1 ANO DE SAUDADE) k!^'M»Kto w ^im' lam icom muito sorriso, carinho e dengo. Sintam a energia da nossa saudade p*u com dotormacoes nos Manaus :como forma constante de suas presences. Com muito amor suas familias i To, ic nai<; ti m mulher teus filhOS teuS irmaOS choram Kmsiso. i(Be?08 Portatoa^ iHM.^-^bwadeboa ,
(Porto Ferreira e Manuel e Florinda Correa e filha) e amigos. Amanha. J. TeuS pais, tua . • 

Familiarpq Rio^ampo.(BBioi) Wt »5S2^vaSSSSSifta '•
domingo dia 13 as 16:30 horas, serS celebrada Missa em intencao dos t 3 tua ausencia. tu estas 30 lado de JeSUS ami tare I Tf^nsitonorma| Salvador Tempobom Visibdi adeboa' ij

¦ nossos queridos Marcos e Lucas na Igreja Nossa Senhora da Paz (ipanema | convidam OS amigOS para a Missa 3 ser realizada ni. TLiLitrnti'iinn utii Cuntrba Tempo bom. Vtstbilidade boa, !|— Pra?a N. Sra da Paz). Pedimos as pessoas que os amem e nao possam Hnminnn 1 3 de novembro. as 8 horas da manha. na Transttonormal SSTteJe ii^»«!fc 1
SIT' T !a"™"pe"-™"'»" 

D"5 ~~ ™ sua» igreja Imaculada Conceicao. Praia de Botafogo =»
^ ¦ '
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•ÍBrNAL DO BRASIL sábado, 12/11/94 •.CIDADE

Promoveu: um bingo benefi-
cente no Rio Palace Hotel para
arrecadar verbas para a ABBR, a
Promatre e as obras sociais de
Madre Tereza de CalcutáLque
abriga aidéticos, a Associação de
Consulesas do Rio de Janeiro. A
organização, do evento foi feita
pela consulesa da Espanha, Mari-
herde Fagilde.

A extração 963 da Loterj teve os
seguintes resultados:
IA prêmio: 15320 - R$ 11.000,00
Sraruama)

prêmio: 24064 - R$ 2.000,00 (São
Gonçalo)

prêmio: 49460 - R$ 1.500,00
IfiCentro)
«prêmio: 22011 - R$ 1.000,00 (Ni-
ilói)
® prêmio: 43458 - R$ 700,00 (Cen-

iEMiTMMIim •
. x -N,UI •. JoioPMtoa*

Aw RmH* •
Mmlóf

escolhidos: por Ana Maria
Bocayuva Jordão para o Io leilão
Les Antiques, que acontece no R[o
Design Center dia 21, às I9h, três
alvarás régios, um deles datado do
mesmo dia da criação da Imprensa
Régia do Rio de Janeiro por D.
João VI, em 1808. Esse documento
é a regulamentação do Corpo da
Brigada Real da Marinha, atual
Corpo de Fuzileiros Navais. Os ou-
tros dois são uma lei de 1756 que
determina aplicação de cem açoites,
repetidos por dez dias alternados,
nos escravos apanhados portando
armas, e um documento impresso
em Lisboa, em 1813, desmembran-
do Macaé da Vila de Campos e da
Cidade de Cabo Frio.

•loolonado: para integrar a
[posição Costumes e tradições
|talinas ao redor do mundo, o
jesépio mecanizado do nite-
íiense José Siciliano, que trans-
>rta o nascimento de Jesus para
| dias atuais, com a criança abri-
^da sob um viaduto de uma
[ande cidade. Há também um
fesépio japonês feito em origami,
íum retábulo peruano com a fi-
ara do Manuelito, versão andina
b menino Jesus. A exposição será
|erta quinta-feira próxima.

Claro e
nublado

FlotlantyoUt
Nublado
Chuvas
ocasionais

Regiãol
serrana

téia lotada, vários artistas, como os
cravistas Jean Patrice Brosse e Eli-
sabeth Joyé, e a flautista Hélène
d'Yvoire.

do Mosteiro de São Bento. O
evento lembra os 400 anos da
morte de Palestrina, compositor
que dedicou a maior parte de sua
obra à Igreja.
• A psicóloga Siene Coppola vai
lalar sobre benefícios da massa-
gein biodinâmica. Dias 19 e 20, na
Rua Benevenuto Berna, 129, Tiju-
ca. Informações: 254-7524.

Cristina Granato

O crítico Lauro Cavalcanti visi-
tará hoje a exposição Um olhar
sobre o outro, na Villa Maurina, e
fará comentários sobre cada obra
pintada por Mônica Barki e Luiz
Aquila. Em seguida haverá debate
com os artistas. Às 16h.
• A série Música nas igrejas pros-
segue amanhã, às 18h30, na igreja

C ábado ensolarado na cidade. O céu deverá ficar parcialmente nublado, emS pontos isolados, mas o carioca vai poder freqüentar a praia no final-de-
semana. A temperatura continua em elevação e os ventos estão fracos,, ,0,,INMET informa que pelo menos até segunda-feira, nenhuma frente fria vai-chegar ao Rio. A temperatura hoje varia de 17 a 34 graus nas serras, 16 ar38n
graus no litoral sul, 17 a 34 graus no Vale do Paraíba, 22 a 30 graus na Regiãoaos Lagos, 22 a 32 graus no Norte Fluminense e de 19 a 35 graus no Grande Pticc:Os ventos passam de fracos a moderados com possíveis rajadas ocasionais. Ataxa de umidade relativa do ar vai variar entre 75% e 85 %, com boa-visibilidade. . ,,

Festejaram: o,^
primeiro ano em -
cartaz da peça Os . :ÍwPjjH
sete brotinlios, no

hopping, com .
to e direção de Fiá-
vio Marinho, os w. \ flk

Muller, Cininha de-jfit^i^. :f
Paula e Regina i m v W; i
Restelli (foto), que 

*'

acaba de fazer um implante com lizados três tipos diferentes de
cabeleireira Vânia de Sousa para cabelo para alcançar o efeito de-
estrear no espetáculo. Foram uti- sejado pela atriz.

Determinado: pelo juiz da 5a
Vara Criminal, Alexandre Pessoa
Varella, o arquivamento do proces-
so de calúnia e difamação aberto
pela policial e modelo Marinara
Costa contra Regininha Poltergeist.
Segundo o advogado de Regininha,
Nehemias Gueiros Jr., o juiz deter-
minou a continuidade da ação por
agressão com lesões corporais mo-
vida contra Marinara. No shovv de
Madonna, no ano passado, elas se
engalfinharam por causa do ex-ma-
rido Fernando Vanucci.

06h02min
19h11min

nascente
poente

14h37min
02h56min

nascente
poente

"Prestigiaram: o lançamento"âb livro Liberdade, liberdade, ha-
beas corpus sobre nós, do advogado
-Nélio Seidl Machado (foto), no Joc-

Club Brasileiro, sua prima, a
qjifiz Bia Seidl, o prefeito César
Maia, os advogados Técio Lins e

£ülva e Alcione Barreto, o secretário
de Justiça Arthur Lavigne e dezenas
de representantes do Judiciário.

Meteosat - 21h (10/11) Tempo parcialmente nublado nS
Rogi&o Sudesto. Pancadas de chuva em áreas isoladas no norte
toste do Mlnos Gerais e no Espirito Santo. Nôvoa seca ao linat d0ü
tarde em São Paulo. Na Refllfio Sul. parc.nublado passando
nublado com chuvas esparsas no oeslo do Rio Grande do StJfT
Santa Catarina o do Paraná.

Mingunnt* Neva
26/11 a 1/12 2/12 a 08/12
Fonte: Observatório
Nacional

ensas 
para 

uma baixamar
05h34minArquivo — 16/6/87 18h08mln

, n u Após 19 anos,
iru . ,

íü inventor tem boas
'.• 

novas na sua data
,"i yv epois de 19 anos de espera,
. to o funcionário público apo-
.;}? sentado Roberto de Sá Gonçalves

1/ vai comemorar a sua data — o
ix Dia do Inventor, hoje — com es-
>)i peranças de ver seus esforços dan-' do bons resultados: começará a

ser produzido em escala industrial
| o Q.Mèter-I, sua mais importante

|n criação. O dispositivo, instalado
ik no motor do carro, economiza até
Jj 30% de combustível.
u Segundo ele, aumentar o ren-
)É dimento do motor, dar partida
ei mais rápida, diminuir a poluição e
Da economizar no abastecimento são

algumas das vantagens propor-
cionada pela invenção — um mi-

produzido pela Remington. De-
pois de sérios problemas financei-
ros, a empresa tenta se recuperar
com o novo produto. 

"Nós esta-
mos apostando tudo no Q.Mélér-
I. Recebemos propostas para pro-
duzir outras coisas, mas só este
produto nos interessou", diz Jo-
sué dos Santos Lima, superinten-
dente de contas e prestação de
serviços. A invenção estará à dis-
posição dos consumidores nas lo-
jas de autopeças a partir do próxi-
mo mês e será vendida por R$ 30.
incluída a instalação.

A Academia Brasileira dos In-
ventores é mais uma idéia de Ro-
berto em andamento. Depois de
pedir um espaço ao prefeito César
Maia, o inventor pede para que
todos os interessados liguem para
o telefone 390-6939, ramal 58.
"Quero fazer a sede aqui no Rio,
só preciso de um lugar", diz ele.

preamar
13h13min
00h53min

A previsão para hoje
na orla marítima do
Rio é de céu claro e
muito sol. Os ventos
passam de sudeste a
leste, com velocidade
de 11 a 16 nós. Mar
com ondas de até 1m ,
em intervalos de 3 a 4
segundos, e visibilida-
de boa. Em Niterói, a
temperatura da ãgua é
de 20 graus.

Meteosat - 15H (11/11) Nublado nn Região Norte, com
pancadas do chuva no norte, centro o sul do Pará. Possíveis chuvas
no sul do Amapá o de Roraima. Chovo também no norle, centro e
sul do Amazonas. Mais chuvas no Acre o no norte e leste de
Rondônia, No Nordeste, tempo par/nublado com possivois chuvas
isoladas no sul o liotoral da Bahia. No interior, cóu claro a parcia-
mente nublado. Na Região Centro-Ooste, par/nublado cpassando a
nublado com pancadas de chuva o trovoadas isoladas no Mato
Grosso e Goiás.
Temporaturas: 10" o 33° Sul, 14° a 38° Sudeste. 17" a 37° Centro-
Oeste. 17° a 39" Nordeste e 19° a 37° Norto.

Própria

Pròprja
Pròprja
Própria
Própria
Imprópria
Própria
Própria _Própria

Mançajatiba,
Grumari ']•
Recrejo
Barra.iViii'
Pepino
MoConrado
LcWoo
jpanemaCopacabana

Roberto luta há muito tempo para provar que seu aparelho funciona

nissistema eletrônico, do tamanho potência da centelha e permite o
de uma pilha grande, com um aproveitamento total da gasolina
capacitador de voltagem instala- ou do álcool", explica Gonçalves,
do entre a bobina e o distribuidor A partir da próxima quinta-
do motor. "O aparelho aumenta feira, o O.Mètér-l já estará sendo

Cidade Condições mau min Cidade Condições max min
Porto Velho nub/chuvas 34 23 Maceió nub/chuyas b31^2Q
Rio Branco par/nublado 32. 21 Aracaju nub/chuvas ^ ^32^ 22
Manaus nub/chuvas 35 23 Salvador nub'chuvas J2^22
Boa Vista par/nublado 35 23. Cuiabá nub/chuvas _ . 37 ' 23
Belém nub/chuvas 33 2? Campo Gtando nub/chuvas 35 20
Macapa par/nublado 34 22 Goiânia nublado 35^..JB
Palmas par/nublado 36 21 Brasília par/nublado ^ _ 2Bg-- J7
São Luís 'par/nublado 33 23 Belo Horizonte par/nublado 37.^18
Teresina par/nublado 38 21 Vitória par/nublado 37 ^ 21
Fortaleza par/nublado 32 23 Sào Paulo par/nublado 32^ 18
Natal par/nublado 32 23 Curitiba par/nublado 27 15»f a,,*,. ,.„..,.,.|.JJ,,II
João Pessoa nub/chuvas 32 23 Florianópolis par/nublado 28 vJ7
Recife nub/chuvas 32 21 Porto Alegre par/nublado 29;_09

leme
Vermelha
Botafocio,
Flamengo;
Urca
Icaraí
Piratjninga
Itaipu
Itaooatiara
Maricá '-V;
Itaúna
Jaçoné
AraruamalmrópriaPrópria
Arrai^ doÇabo
Búzios 

Imprópria
Imprópria
Imprópria
Própria
Imprópria
Própria
Própria
Própria
Própria
Própria
.PròjmaCabo Frio

ALMIRANTE MÉDICO

ANNIBAL RODRIGUES DE ARAÚJO
MORDKA (MARCOS) SZNAJDER

DESCOBERTA DA MATZEIVA
Filho, nora e netos convidam parentes e amigos para
cerimônia da Descoberta da Matzeiva do querido MARCOS
SZNAJDER, a realizar-se domingo dia 13 de novembro,
10:00 horas no Cemitério Novo de Vila Rosaly.

<> MISSA DE 7a DIA

I A família agradece as manifestações de carinho e conforto
recebidas por ocasião de seu falecimento em 06 de novem-

^ T bro. e convidam para a Missa de 7a Dia a ser celebrada
>6 I amanhã, domingo, dia 13/11, às 19:30 horas na igreja
iSanta Margarida Maria, na rua Frei Solano. n° 23 — Lagoa.

Cidade Condições ma min
México nublado 26 10
Miami claro
Montevidéu claro
Moscou nublado *i, *11

Cidade Condições max min
Amsterdã nublado 10 08
Atenas chuvoso 24 14Rio das Ostras

Fonte: Fundaçáo Esta-
dual de Engenharia do
Meio Ambiente (Boletimdo 01/11/94)

Barcelona nubladoALMIRANTE

EUGENIO MARQUES

RODRIGUES FRAZÃO

Berlim nublado
Bruxelas nublado 1109
Buenos Aires claro _ .?L.J£
Chicago dw*?. ...J.!...®
Frankfurt nublado .[^1109
Jchannesburçoclaro 29 14
Lima nublado 20_J5
Lisboa chuvoso 19 14
Londres claro ^
LosAr^cles claro 17 10
Madri claro 18 09

Novakx^ claro _
Paris _ ;^çbio
Roma claro
Santiago nublado
Sào Franasco chuvas
Sydney da«o
Tóquio claro
Toronto claro ^
Vienachuvcso
V/ashmgton chuvoso

PROFESSOR

MARCOS PORTO
MARQUINHOS E

MARCOS DA COSTA CORRÊA
LUCO

(UM ANO DE MUITA SAUDADE)
Hoje, de algum lugar longe destas terras, há um doce olhar, um olhar
especial, de alguém especial, um olhar de um justo coração que pulsa só a
vida, que sorri porque ama plenamente, sem julgamentos, preconceitos nem
prisões./Hoje, como ontem, há um encantado olhar e nesse olhar, vai a
magia da luz, a simplicidade do perdão, a força para comungar com a vida. a
esperança de dias mais radiantes de paz./Hoje, de algum lugar, alguém queamamos muito, diz que valeu a pena ter estado nestas terras, sob estes céus.
falando de união, paz, amor e perdão. Marcos e Luco, é assim que vemos esentimos vocês, lembrando sempre dos seus jeitos característicos de ser,
com muito sorriso, carinho e dengo. Sintam a energia da nossa saudade
como forma constante de suas presenças. Com muito amor suas famílias
(Porto Ferreira e Manuel e Florinda Corrêa e filha) e amigos. Amanhã,
domingo dia 13 às 16:30 horas, será celebrada Missa em intenção dosnossos queridos Marcos e Lucas na Igreja Nossa Senhora da Paz (Ipanema— Praça N. Sra da Paz). Pedimos as pessoas que os amem e não possamcomparecer, que voltem seu pensamento a Deus numa prece em suas
memórias.

PrtaMtnto Dutra (BR 116)
Acostamento interditado no Km
298 (SP-RJI
Rio-Juiz de Fora (BR 040)
Meia pista no Km 12 (RJ-Juiz
de Fora) Mão dupla no Km 51
Faixa da esquerda Interditada
para obras entre o Km 64 e o
Km 65 (RJ-Juiz de Fora) e nos
Kms 84. 86 e 88 (Juiz de Fora-
RJ). Tráfego em mão dupla do
Km 89 ao Km 102. na descida
da Serra de Petrôpolis
R!o*S»ntos (BR 101)
Trechos em obras do Km 14 ao
Km 20, do Km 43 ao Km 44 e no
Km 69 Máquinas na pista no
Km 52 e no Km 61. Acostamen-
to interditado nos Kms 32. 44
52 59 e 64 Tràlego por vanan-
te pavimentada do Km 35 ao
Km 35 e nos Kms 90 e 134
Pista com delormações nos
Kms 150. 183 e 208

MISSA DE 7" DIA

f 

Irmãs, primos, cunhados e sobrinhos comunicam com
pesar o falecimento de seu querido GININHO. ocorri-
do em Belém do Pará. no dia 07/11 e convidam os
parentes e amigos para a missa em intenção de sua

memória a realizar-se segunda-feira, dia 14/11. às 9:30
horas, na Igreja N. S. da Glória - Largo Machado.

Tempo bom.Visibilidadeboa. '
Tempo bom. Visibilidade boa.,
Tempo bom. Nèvoajjela manhã |Tempqbqm.Névoa pela manni ^Tempo bom. Wé^baprta manhã.
Tempo bom Visibilidade boa. i
Par>nublado Chuvas ànorte._, j
Par'nubtado Possivets chuya6 »
Tempo bom Visibilidade boa. j
Tempo bom VisibHidade boa. ;
Tempo bom. Visibilidade boa • i
Tempo bom. Visibilidade boa !
Par*nubiado Visibii«dade boa •

Galeão
Santo» Dumont
Cumbça (SP) _
Cwç^hasJSP)
Vtracopos(SP)
Confins (BH)
Brasiiia 
Manaus

(JUNINHO)
(1 ANO DE SAUDADE)

I Teus pais. tua mulher, teus filhos, teus irmãos choram

| a tua ausência, tu estás ao lado de Jesus. Familiares
I convidam os amigos para a Missa a ser realizada

domingo. 1 3 de novembro, às 8 horas da manhã, na
Igreja Imaculada Conceicão. Praia de Botafogo.

Fortaleza
Recife _
Salvador

Rio-Campos (BR 101)
Trânsito normal

CuntrbaRio-Tercsópolis (BR 116)
Trânsito normal

Fonte TjsíFonte: DNER'DER
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Municipal, no Le^^ntiqiws, qi^coi^ew ^

I 

I| 

^^nde^daJe 
"Hd 

tamblm" um maquiagem e repetidos por dez dias alterLos! | chlH/as "T *
I «»esenio ianones feito em orieami penteado ao final de cada uma tal. E ninguem, alem da cama- nos escravos apanhados portando i mmmmmmmmmmmm ¦¦¦h* />'< A. ™ it I
I EHSTJ^Zfr d?s temasicas que interna- ,eira e ^ empres;,n(,, poderi a,mas = um docume „to impresso 'W 1' 1
I ^ra Hrt MmiiPiitn vprsnmndina ra. Norman trara uma camarei- . . ... em Lisboa, em 1813, desmcmbran- 11 U'| ifjgp I ItJ, |» I, jjWiMt&Hw VtW a.. »
I m menino Jesus A exoosicao sera ra para ficar de plantao ao lado circular nos bastidores enquanto do Macae da Vila de Campos e da |J '1" $

I 

^erta 
quinta-feira proxima. do espelho durante todo o reci- a cantora permanecer no teatro. Qdade de Cabo Frio. |

iI Aauila Em seeuida havera debate falar sobre benelicios da massa- ioice,o uuuor uiimuu juii ocuim semana. a temperature continua em eievap&o e os ventos estao iracos,,Q, M
I . 2 ... omn WnHin'imiV'i ni-ic I0p?n n-1 (foto), que registra em sua carreira INMET inlorma que pelo menos at6 segunda-feira, nenhuma (rente fria vai LVI com OS artistas. As 16n. gem bioainamica. Uias l.'e/U. na > hH chegar ao Rio. a temperatura hole varia de 17 a 34 graus nas serras, 16 aflS" J.a a cgrjp Mmica /wv ipvcitis Dros- Riri Rpnpvpnnfo Rprna 1^9 Tiiu- ^ U1SC0 QC ouro no DrQSlI, GOIS QC graus no litoral sul, \t a 34 graus no Vale do Paralba, 22 a 30 graus na Regiao
« H • rt serie IVIUSIUI jus KUJ Henevenuio Bernd, 1-A IIJU nia,Jn. nr.s cita p trSs nn Pm'trl'i aos Lagos, 22 a 32 graus no Norte Fluminense e de 19 a 35 graus no Grande Rio. tfe,
I "" 4» secue amanha, as 8l30, na lereia ca. Informacoes: 254-7524. pidlind nob cuft e ir» no Cdnaua. OS venTos passam de fracos a moderados com possfveis rajadas ocasionai.8. *2•3 ^Wit ' > WS^mmmmi ,axa de umidade relaliva do ar vai variar entre 75% e 85 %, com bo'a Ki
^visibilidade. #4?

CL'sJiOA G£&

| Silva e Alcione Barreto. o secretario acabadefazerumimplantecom lizados tres tipos diferentes de Madonna, no anopassado, elas se BR^Bj mL:»m 9|K^9H|^UHj^^P||, 1

| de Justifa Arthur Lavignc e dezenas cabeleireira Vanla de Sousa para cabelo para alcangar o efeito de- engalfinharam por causa do ex-ma- llg I?
i de representantes do Judiciario. estrear no espetaculo. Foram uti- sejado pela atriz. rido Fernando Vanucci. A 1^1111
rtf' 1 —~— llhKMiinta Nova Moteosat - 21h (10/11) Tempo pnrclalrnonio nublado »»
!® ¦mauera n Regiao Sudosle. Pancadas do chuva om irons isoladas no norlo e- ®25/11 a 1/12 2/12 a 08/12 |Gste de Mlnas Gerals e no Esplrito Santo. N&voa seca ao final dlip* !»;{-
M SL—______Fonts' Observaldrio lardo Qm s9° Paul°' Nn Ro9>&D Sul. pare nublado passando fffi w-
W . _ _ I&iJHfeu _ m _ — Narlritm! nublado com chuvas esparsas no ooslo do Rio Grande do Su|, ftV

1 MORDKA (MARCOS) SZNAJDER ANTONIO CARLOS VIEIRA GOMES ^iTTiTr II II I¦/ , DESCOBERTA DA MATZEIVA (FALECIMENTO)

I "';tA7 Filho. nora e netos convidam parentes e amigos para f JULINHA. RENATO. PAULO. MARCELO. REGINA e AN- |
E ,K Y X cenmdniadaOescobertada Matzeivadoquerido MARCOS *i* TfSMin iwrmn i ti ia wi irfrt o icatia aimp matwa 18fiS?.fJ.te .°.4.'" «HB RE
| 

D A A SZNAJDER, a realizar-se domingo dia 13 de novembro, f T°NI° INGRID, LELIA, HUBERT e KATIA, LAINE, NATHA- preamar K

p 
f!. Y 10:00 horas no Cemit6rio Novo de Vila Rosaly. | L'A. RICARDO. MARCELA. MARCELINHO. BERNARDO. i3hi3min o.9m

tit Iff KIM. ISABEL e URSULA comunicam o falecimento de seu doh'ssmin 0.9'm h

sepultamento HOJE, dia 12/11, as 15:00 horas, no Cemiterio Sao L.»»¦ m
I ALMIRANTE MEDICO Joao Batista, saindo 0 feretro da Capela Real Grandeza n° 8. naPorlaS^adtirmahdo t^^L%11 |j
it I® * a|a||D a a BAIM)l/^IIEf m AS AIIIA Corpo sera velado a partir das 10:00 horas. Rio 6 de c6u claro >w a

I ,b ANNIdAL RODRIGUcS DE ARAUJO Dassam0de^udeesti0a I

1 Bp MISSA DE 7° DIA A ——« Ieste^ com veioQjcjgjje l.«|pf;' ^ s-. j- M
M fl « A famllia agradece as manifestagoes de carinho e conforto AKITOMIO CADI ftC VIFIP A fiOMFS de 11 ! 16^nof; .Mar K-iBB-  i ,„d $
«f i>a*r* rpr-phidaq nnr nra<;ian rip qpu falprimpntn pm f)fi rip nnvpm- nil I vlilV/ »nl\LV/J VICIIVM VViTICtf com ondasde ate 1m Moteosat - I5h (11/11) Nu»o:na.Regiao None, 00m ,1m itj.-t- receDiaas por ocasiao ae seu Taiecimenio em uo ae novem icaichuciitai em intervalos de 3 a pancadas do chuva no none, controooui do pam. possivois chuvas a
SI ;J?.' ! bro e convida para a Missa de 7° dia a ser celebrada (rALfcCllVlcNTO) segundos, e visibilida- no sul do Amapa o do Roralma. Chove tamb6m no none, conlro ffi
1 -,/ I amanha, domingo, dia 13/11. as 19:30 horas na Igreja wipnnFMT q/a iwn o rnn/l nnmnnira n falp de boa. Em Nitero.i, $
ss jxSanta Margarida Maria, na rua Frei Solano, n° 23 — Lagoa. J, viuuutN 1 o/a iimu. e uuivi. Luinuinud u idit;- temperatura da agua isolndas sul e lioloral da Bahia. No interior, c6u claro a parcia- J
B I——— I rimontn rlo QPll PrPQlHpntP AMTHMIO PARI OS de 20 qraus. niento nublado. Na RogiSo Contro-Oosle, por/nublado cpassando m

SS 0)r 1 CimeniO ae seu rresiaenie MINI I UI\IU ^rtni-UO nublado con, pancadas do chuva 0 trovoadas isoladns no Mato i
¦ i, I VIEIRA GOMES e corivida para o seu sepulta- BTTWr^HHi °fossooGoias;„ - ei„ „ 

' 
Hiv| Temperaturas; 10 a 33 Sul, 14 a 38 Sudoste, 17 «i 37 Cenlro- jr!?>J ALMIRANTE mento, que sera reahzado HOJE, dia 12/11, as oeste.t7°o39''Nordostoeig'a3r"Norte wJ HfcmiRMR ¦ " . , . , « ri x* * Manaaratiba Pr6pria Bj

EI IACKIIA M ADAIICC 1 5:00 horas, no Cemiterio Sao Joao Batista, saindo Gri f} wPna ¦ j ¦ j |

I 1 cUGclSIO IVlARQUcb b feretro da Capela Real Grandeza n° 8. 0 corpo S5 fi
ft irr D 1^ I ICC CD A 7 AO sera velado a partir das 10:00 horas. Pepino Prtp'fia Porto Velho nub/chuvas 34 23 Maceio nub/chuvas 31 120

j." I*V/UI\IV3IUH "IIMfcMV/ Soaj^j' .............f!te!S  Ri'oBranco par/nublado 32 21 Aracaiu nub/chtivas 32^ 22 U
MISSA DE 7° DIA .j.®®" Uanaus nub/chuvas 35 23 Salmitor nub/chuvas 32 22 h

H rrt( ————————————1 Ipancma Prtfjiia  C,
Ik ii, • Irmas. primos, cunhados e sobrinhos comunicam com  _A , . ftBK '""""wnA  gg Snifi?. tJSSISSK j|'$& 

siT* pesar o falecimento de seu querido GININHO. ocorri- PPilBsSiiB MARCOS PORTO ¦ MwHl|||nh(K  2L3 SSBSBS&SSSte ra
m ,fcl t do em Belem do Para, no dia 07/11 e convidam os rllwrCMWR IVIARWJ rVRIV ITIQrifUIIIIIUd ». J«  j-* ? ggwa »• ».J? i
^ 

Gn I parentes e amigos para a missa em intencao de sua C ' SifiJ .H'.n— — .ttiSft —• ^
•jSl -"^inemoria a'realizar-se segunda-feira. dia 14/11, as 9:30 — Bug fflSsS!* S..2 •?' 18 &'
vj 0 horas, na Igreja N. S. da Gloria - Largo Machado. ii a nTAC n A TACT A rADDCA |,.__ .irate. Tc,Sna iSHSsSfift I.J.! W'.* USS^lS. V. h
SC' |.,|| 

Jyl 
flKLUj NA LUril A LwRIiLM "™ LUC0 Fortale/a paf/ncbMo 32 23 SSoPauio partniiDMo »."1» W

jS ,4 BSK fiSefi Natal par/nublado 32 23 Curiliba par'nuStado 2? 15 '
m ii (UM ANO DE MUITA SAUDADE) JoaoPcssca nub/chuvas 32 23 Fionanopolis par/nublado 28 |7 ^

^ | in * I m I A f\ Hoje, de algum lugar longe destas terras, hct um doce olhar, um olhar itaura, Propria  Rccite EsS^feSJEfiSffl jjSLS w
;V/t HII K ll J flElleJZXtl especial, de alguem especial, um olhar de um justo coragao que puisa so fi$t& ¦mnTT^B^HBH^BB^HHHHB Pijjjj ' ''m a vida, que sorri porque ama plenamente, sem julgamentos, preconceitos ftafiSfS. itHte luijJx^HI^^H^^HII^B: r
&g ^ m Mm nem prisoes./Hoje, como ontem, hS um encantado olhar e nesse olhar, 8||-- cidado condicoes ma« min cidade Condicdos maxmin' |
m lADNEIRO DE CAMPOS va, a magia da luz, asimplicidade do perdao, a forpa paracomungar com ^  , „ $ Mtao nublado 26 10 ^
m VMHrojEIHW- U C WMIfirVW a vida, a esperanca de dias mais radiantes de paz7Ho,ede algumugar,  SaS da, a 22 |

hi iW|AP 4 ... iapai#a\ alquem que amamos muito, diz que valeu a pena ter estado nestas terras, r....     SI
(VICE —— ALTE. MEDICO) sob estes c6us. falando de uniao, paz, amor e perdao. Marcos e Luco, <m*bv£m<ii> - --•••• \

assim que vemos e sentimos voces, lembrando sempre dos seus jeitos weio Ambiente (Boiet-m Berhm nuWado 06 ® Moscou nublado (
m| cn-f- WILMA CARNEIRO DE CAMPOS comunica caracterlsticos de ser, com muito sorriso, carinho e dengo. Sintam ocowm Bnwto w*M» n.J? N—toim ig !.!.....9.11
H n (P , f energia da nossa saudade como forma constantede suas preserigas. Com ir is- Pans «»;. HJ?!
H J aOS aiTligOS, com grande pesar, O falecimento muito amor suas familias (Porto Ferreira e Manuel e Florinda Correa aiicajp chuvas m m S g»o .if w'
&M 'G ' de seu querido Pai, ocorrido dia 10/1 1/94, tilha)e amigos. Amanha, domingo dia 13 ^s16:30^horas, sera celebrada riMinnn.iriiiiT rn"'-ggj'' " ***> iTn s^iiago ™wado «•_»'
*'£^ '''connltomantn nn romitonn Q5n I nan Raticta nn Missa em intencao dos nossos queridos Marcos e Lucas na Igreja Nossa Acostamonto interdltado no Km Johannesburgoclaro 29 14 Sao Francisco chuvas 16 09 .
(v«iy P sepultamento no Lemiterio bao Joao batista, no Senhora da Paz (Ipanema — Praga N. Sra da Paz). Pedimos as pessoas 298(sp-rJi. ™";* • 

f WJ' '.'dia 
11/11 /94. Expressa sua qratidao a todos OS que OS amem e nao possam comparecer, que voltem seu pensamento  — 

\
H 

":que 
compareceram ou manifestaram sua soli- °^.num,p,.,eemsu,sm«n,.,i,s. ^-gfjss =^'SST y'i fcainil

M ^.'dariedade. Por determinacao do extinto ne- S^SWSST. H S?= *5 i
nhuma Cerimonia Religiosa sera realizada. AVISOS 1

RELIGIOSOS E FUNEBRES !
JfcSS C Q /\ ^OOO da Serra de Peir6polis '3

Mm Galeao Tempo bom. Visibilidade boa.Rlo-S»nto« (BR 101) \7"'r7-7*7'"'' *
jrv / r>lfli| I JB| napn ppi IW m*m HAI l« A II lillAM 2aS. 3S 5aS. feiras. das 8:00 as 1 9:00 h. Trecho^em Obras do Km i4ao San^Dumonl >

m EUCLIDES FELIX DE S0UZA JUNIOR sSS SS asaab:
IS! flllMlklUAt oaDaOOS. 

aas CSX/U as U.UU n. ,0 interdltado nos Kmi 32 « Viracopos(SP) Tempobom,Ww^lamajhaL_^;
y (JUNINHU) Nas Lojas de Classificados 52.59 0 64 Traiego por vanan- conlmslBHI Tempo bom.Viiibilidade boa. j

(1 ANO DE SAUDADE) 2as. as 6as. feiras. das 9:00 as 17:00 h. 90 fw fts*! —1
PLANTAO DIARIO Pl5,a com de,<"ma«aes "os Ma-aus Par/nublado.Possiveischuvas. i

ML ¦ «JL Teus pais, tua mulher. teus filhos. teus irmaos choram krb fea^ZIIZ
PI - -T a tua aii^pnria tn pqtaq an larin dp Jesus Familiarps 585-4326 e 585-4540 w,c»-p..t«iw> Sssfe !**>"*¦*******>), 1 a tua ausencia. tu estas ao laOo oe Jesus, t-am nares 2as as 6as feiras. das 8:00 as 21 00 Trjnsitonormat Salvad0, •
SB 

-b I convidam OS amigos para a Missa a ser realizada Sabados e Feriados. das 8:00 as 14:00 SsSs
domingo. 1 3 de novembro. as 8 horas da manna, na tAPNAT nom?AQ1T Trtnsiionormal fajsi^s...... . J

Igreja Imaculada Conceicao, Praia de Botafogo. JUloNAL LHJ dxuvoil Font*oner-mr. Fonte rasa
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BRASIL

RIO DE JANEIRO

MARCADAS

AMERICA DO SUL

MARES

ONDAS

PRAIAS

CAPITAIS

AEROPORTOS

CIDADE sábado, 12/11/94 •DO BRASIL

Promoveu: um bingo benefi-
centç no Rio Palace Hotel para
arrecadar verbas para a ABBR, a
Promatre e as obras sociais de
Madre Tereza de Calcutá, que
abriga aidéticos, a Associação de
Consulesas do Rio de Janeiro. A
organização do evento foi feita
pela consulesa da Espanha, Mari-
her de Fagilde.

iggg
A extração 963 da Loterj teve os

seguintes resultados:
IV prêmio: 15320 - R$ 11.000,00
(Jraruama)
2o prêmio: 24064 - RS 2.000,00 (São
Gonçalo)
^prêmio: 49460 • RS'1.500,00
JÜCentro)
Ifprêmio: 22011 - RS 1.000,00 (Ni-
ÉM
lilprêmio: 43458 ¦ RS 700,00 (Cen-

MSSíííii
lii

Macapá

Forta
Teretina •

.• 1 -Halal •. JoioPsttoa •
rÊ%RmH* •
teRjjj Maeal«Í^^"^^Araeajú*^

¦•colhidos: por Ana Maria
Bocayuva Jordão para o 1° leilão
Les Antiques, que acontece no Rio
Design Center dia 21, às 19h, três
alvarás régios, um deles datado do

|mesmo dia da criação da Imprensa
í-Regia do Rio de Janeiro por D.' João VI, em 1808. Esse documento

é a regulamentação do Corpo da
Brigada Real da Marinha, atual
Corpo de Fuzileiros Navais. Os ou-
tros dois são uma lei de 1756 que
determina aplicação de cem açoites,
repetidos por dez dias alternados,
nos escravos apanhados portando
armas, e um documento impresso
em Lisboa, em 1813, desmembran-
do Macaè da Vila de Campos e da
Cidade de Cabo Frio.

elecionado: para integrar a
íposição Costumes e tradições
ítalinas ao redor do mundo, o
(esépio mecanizado do nite-
[iense José Siciliano, que trans-
írta o nascimento de Jesus para
Idias atuais, com a criança abri-
ida sob um viaduto de uma
bnde cidade. Há também um
[esépio japonês feito em origami,
íim retábulo peruano com a fi-
jjra do Manuelito, versão andina
| menino Jesus. A exposição será
Serta quinta-feira próxima.

Claro e
nublado

Florlantpoll*
Nublado
Chuvas
ocasionais 11

M
Nublado %
com ||
chuvas %

Região!
serrana

Cristina Granato
Iniciou: suas ¦BHBBMIfl
apresentações
em São Paulo, 1B
estréia sexta-fei-
ra no Rio, no
Metropolitan, mflH
com o show
Heart, soul & a ;
voice, o cantor cubano Jon Secada
(foto), que registra em sua carreira
um disco de ouro no Brasil, dois de
platina nos EUA e três no Canadá.

do Mosteiro de São Bento. O
evento lembra os 400 anos da
morte de Palestrina, compositor
que dedicou a maior parte de sua
obra à Igreja.
• A psicóloga Siene Coppola vai
falar sobre benefícios da massa-
gem biodinâmica. Dias 19 e 20, na
Rua Benevenuto Berna, 129, Tiju-
ca. Informações: 254-7524.

 Cristina Granalo

iBaixada
litorânea'

O crítico Lauro Cavalcanti visi-
tará hoje a exposição Um olhar
sobre o outro, na Villa Maurina, e
fará comentários sobre cada obra
pintada por Mônica Barki e Luiz
Aquila. Em seguida haverá debate
com os artistas. Às 16h.
• A série Música nas igrejas pros-
segue amanhã, às 18h30, na igreja

ábado ensolarado na cidade. O céu deverá ficar parcialmente nublado em
9 pontos isolados, mas o carioca vai poder freqüentar a praia no final desemana. A temperatura continua em elevação e os ventos estão fracos,rõ,,INMET informa que pelo menos até segunda-feira, nenhuma frente fria vaichegar ao Rio. A temperatura hoje varia de 17 a 34 graus nas serras, 16 aQ2"
§raus no litoral sul, 17 a 34 araus no Vale do Paraíba, 22 a 30 graus na Regiãoos Lagos, 22 a 32 graus no Norte Fluminense e de 19 a 35 graus no Grande Rio..Os ventos passam de fracos a moderados com possiveis rajadas ocasionais. Ataxa de, umidade relativa do ar vai variar entre 75% e 85 %, com 'bo'a >
visibilidade. , .,

Festejaram: o BBMMBBflHNBBBKpP^
primeiro ano em
cartaz da peça Os , ||SSHsete brotinlios, no

to Flá-

acaba de fazer um implante com lizados três tipos diferentes de
cabeleireira Vânia de Sousa para cabelo para alcançar o efeito de-
estrear no espetáculo. Foram uti- sejado pela atriz.

Determinado: pelo juiz da 5a
Vara Criminal, Alexandre Pessoa
Varella, o arquivamento do proces-
so de calúnia e difamação aberto
pela policial e modelo Marinara
Costa contra Regininha Poltergeist.
Segundo o advogado de Regininha,
Nehemias Gueiros Jr., o juiz deter-
minou a continuidade da ação por
agressão com lesões corporais 1110-
vida contra Marinara. No show de
Madonna, no ano passado, elas se
engalfinharam por causa do ex-ma-
rido Fernando Vanucci.

06h02min
19hlimln

nascente
poente

prestigiaram: o lançamento"do 
livro Liberdade, liberdade, ha-

beas çorpus sobre nós, do advogado
NÊlio SeidI Machado (foto), no Joc-
•ktey Club Brasileiro, sua prima, a
Atfiz Bia Seidl, o prefeito César
Maia, os advogados Técio Lins e
Silva e Alcione Barreto, o secretário
de Justiça Arthur Lavigne e dezenas
de representantes do Judiciário.

14h37min
02h56mln

nascente
poente

CrMCMit* Ch«i*
11/11 a 18/11 18/11 a 24/11

Meteosat - 21h (10/11) Tempo parcialmente nublado n^
Região Sudeste. Pancadas de chuva em áreas isoladas no norte (T~
leste de Minas Gerais e no Espirito Santo. Nèvoa seca ao final d»w
tarde em São Paulo. Na Região Sul. parc.nublado passando ffpfnublado com chuvas esparsas no oeste do Rio Grande do Sut*
Santa Catarina e do Paraná.

Minguante Nova
25/11 a 1/12 2/12 a 03/12
Fonte: Observatório
Nacional

ANTONIO CARLOS VIEIRA GOMES
(FALECIMENTO)

• JULINHA, RENATO, PAULO, MARCELO, REGINA e AN-
T* TÔNIO INGRID, LÉLIA, HUBERT e KÁTIA, LAINE. NATHA-

I LIA, RICARDO. MARCELA, MARCELINHO, BERNARDO,
KIM, ISABEL e URSULA comunicam o falecimento de seu

muito querido marido, Pai, Sogro e Avô e convidam para seu
sepultamento HOJE, dia 12/11, às 15:00 horas, no Cemitério São
João Batista, saindo o féretro da Capela Real Grandeza n° 8. O
Corpo será velado a partir das 10:00 horas

MORDKA (MARCOS) SZNAJDER
DESCOBERTA DA MATZEIVA baixamar

05h34min
18h08min

Filho, nora e netos convidam parentes e amigos para
cerimônia da Descoberta da Matzeiva do querido MARCOS
SZNAJDER, a realizar-se domingo dia 13 de novembro,
10:00 horas no Cemitério Novo de Vila Rosaly.

preamar
13h13min
00h53min

A previsão para hoje
na orla marítima do
Rio é de céu claro e
muito sol. Os ventos
passam de sudeste a
leste, com velocidade
de 11 a 16 nós. Mar
com ondas de até 1m ,
em intervalos de 3 a 4
segundos, e visibilida-
de boa. Em Niterói, a
temperatura da água é
de 20 graus.

ALMIRANTE MÉDICO

ANNIBAL RODRIGUES DE ARAÚJO
MISSA DE 7» DIA

fj a A família agradece as manifestações de carinho e conforto
recebidas por ocasião de seu falecimento em 06 de novem-

;j?.' T bro e convida para a Missa de 7o dia a ser celebrada
i/ I amanhã, domingo, dia 13/11. às 19:30 horas na Igreja
jxSanta Margarida Maria, na rua Frei Solano, n° 23 — Lagoa.

ANTONIO CARLOS VIEIRA GOMES
(FALECIMENTO)

JL VIGODENT S/A IND. e COM. comunica o fale-
i cimento de seu Presidente ANTÔNIO CARLOS

I VIEIRA GOMES e convida para o seu sepulta-
mento, que será realizado HOJE, dia 12/11, às

1 5:00 horas, no Cemitério São João Batista, saindo
o féretro da Capela Real Grandeza n° 8. O corpo
será velado a partir das 10:00 horas.

Meteosat - 15h (11/11) Nublado na Região Norte, com
pancadas de chuva no norte, contro e sul do Pará. Possiveis chuvas
no sul do Amapá e do Roraima. Chove tambóm no norte, centro e
sul do Amazonas. Mais chuvas no Acro e no norte e leste do
Rondônia. No Nordeste, tempo par/nublado com possíveis chuvas
isoladas no sul e liotoral da Bahia. No interior, cóu claro a parcia-mente nublado. Na Região Centro-Oeste, par/nublado cpassando a
nublado com pancadas de chuva o trovoadas isoladas no Mato
Grosso o Goiás.
Temperaturas: 10° a 33" Sul, 14° a 38° Sudoste, 17° a 37° Centro-
Oeste. 17° a 39° Nordeste e 19° a 37° Norte.ALMIRANTE

EUGENIO MARQUES

RODRIGUES FRAZÃO

Mangaratiba
Grumari
Recreio
Barra.. ;
Pepino
São Conrado
Leblon
Ipanema
Copacabana
Leme.
Vermelha
Botafogo

Cidade Condições maxmin
Porto Velho nub/chuvas 34 23
Rio Branco par/nublado 32 2t
Manaus nub/chuvas 35 23
Boa Vista par/nublado 35 23
Belém nub/chuvas 33 22
Macapá par/nublado 34 22
Palmas par/nublado 36 21
São Luis par/nublado 33 23
Teresina par/nublado 38 21
Fortaleza par/nublado 32 23
Natal par/nublado 32 23
João Pessoa nub/chuvas 32 23
Recife nub/chuvas 32 21

Cidado Condições maxmin
Maceió nub/chuvas 31 120
Aracaju nub/chuvas 32 22
Salvador nub/chuvas 32' 22
Cuiabá nub/chuvas 37 23
Campo Grande nub/chuvas 35 ; 20
Goiânia nublado 35;: 18
Brasília par/nublado 28 17
Belo Horizonte par/nublado 37 18
Vitória par/nublado 37 21
São Paulo par/nublado 32, 18
Curitiba par/nublado 27 15
Florianópolis par/nublado 28 17
Porto Alegre par/nublado 29" 09

MISSA DE 7° DIArrti
lu a Irmãs, primos, cunhados e sobrinhos comunicam com
-|T* pesar o falecimento de seu querido GININHO. ocorri-11 

I do em Belém do Pará. no dia 07/11 e convidam osBí| I parentes e amigos para a missa em intenção de sua
Jgmemória a realizar-se segunda-feira, dia 14/11, às 9:30
0 horas, na Igreja N. S. da Glória - Largo Machado.

PROFESSOR MARCOS PORTO - Morquinhos
Imprópria
ImprópriaFlamengo

Urca
jçaraiPiratinirvga
ItaipuMARCOS DA COSTA CORRÊA - Luco

(UM ANO DE MUITA SAUDADE)
Hoje, de algum lugar longe destas terras, há um doce olhar, um olhar
especial, de alguém especial, um olhar de um justo coração que pulsa só
a vida, que sorri porque ama plenamente, sem julgamentos, preconceitos
nem prisões./Hoje, como ontem, há um encantado olhar e nesse olhar,
vai a magia da luz, a simplicidade do perdão, a força para comungar com
a vida, a esperança de dias mais radiantes de paz./Hoje, de algum lugar,
alguém que amamos muito, diz que valeu a pena ter estado nestas terras,
sob estes céus, falando de união, paz, amor e perdão. Marcos e Luco, é
assim que vemos e sentimos vocês, lembrando sempre dos seus jeitos
característicos de ser, com muito sorriso, carinho e dengo. Sintam a
energia da nossa saudade como forma constante de suas presenças. Com
muito amor suas famílias (Porto Ferreira e Manuel e Florinda Corrêa e
filha) e amigos. Amanhã, domingo dia 13 às 16:30 horas, será celebrada
Missa em intenção dos nossos queridos Marcos e Lucas na Igreja Nossa
Senhora da Paz (Ipanema — Praça N. Sra da Paz). Pedimos as pessoas
que os amem e não possam comparecer, que voltem seu pensamento a
Deus numa prece em suas memórias.

Itaçoatiara F
Maricá F
Itaúna F
Jaçpnó  F
Araruama li
CaboFrio F
Arraial.doCabo F
Búzios Ç
Riodas CHtfas F
Fonte: Fundação Esta-
dual de Engenharia do
Meio Ambiente (BoletimdeOVll&t)

HILÁRIO GURJAO

CARNEIRO DE CAMPOS

(VICE — ALTE. MÉDICO)

Cidade Condições max min Cidade Condições max min
Amsterdã nublado 10 08 México nublado 26 10
Atenas chuvoso 24 14 Miami claro 
Barcelona nublado 21 11 Montevidéu claro 25J2
Berlim nublado 06 02 Roscou rotedo,'''
Bruxelas nublado 11 09 NwaIorque dato- 
Buenos Aires claro 27 15- Paris claro 08•L WILMA CARNEIRO DE CAMPOS comunica

11 aos amigos, com grande pesar, o falecimento
; ' de seu querido Pai. ocorrido dia 10/11 /94, e
sepultamento no Cemitério São João Batista, no
dia 11/11 /94. Expressa sua gratidão a todos os
que compareceram ou manifestaram sua soli-
Variedade. Por determinação do extinto ne-
nhuma Cerimônia Religiosa será realizada.

14 09 Roma daro
11 09 Santiago nublado
29 14 SáoFrandsco tíwyas
20 15 Sydney daro
19 14 Tóquio claro
12 08 Toronto claro
17 10 Vienachuvoso
18 09 Washington chuvoso

Chicago chuvas
Frankfurt nublado
Johannesburgoclaro
Lima nublado
Lisboa chuvoso
Londres claro
Los Angeles daro
Madri daro

PrMidMit* Dutra (BR 118)
Acostamento interditado no Km
298 (SP-RJ).
Rio-Juiz d* Fora (BR 040)
Meia pista no Km 12 (RJ-Juiz
de Fora), Mão dupla no Km 51.
Faixa da esquerda interditada
para obras entre o Km 64 e o
Km 65 (RJ-Juiz de Fora) e nos
Kms 84. 86 e 88 (Juiz de Fora-
RJ) Tráfego em mão dupla do
Km 89 ao Km 102. na descida
da Serra de Petrópolis
MfrSMtos(MIOI)Trechos em obras do Km 14 ao
Km 20. do Km 43 ao Km 44 e no
Km 69. Máquinas na pista no
Km 52 e no Km 61. Acostamen-
to interditado nos Kms 32 44
52. 59 e 64 Tráfego por varian-
te pavimentada do Km 35 ao
Km 36 e nos Kms 90 e 134

AVISOS
RELIGIOSOS E FÚNEBRES

589-9922
2as. às 5as. feiras, das 8:00 às 19:00 h

Sextas-feiras, das 8:00 às 20:00 h.
Sábados, das 8:00 às 12:00 h.

Nas Lojas de Classificados
2as. às 6as. feiras, das 9:00 às 17:00 h.

PLANTÃO DIÁRIO
585-4326 e 585-4540

2as às 6as feiras, das 8:00 às 21:00 h
Sábados e Feriados, das 8:00 às 14:00 h

JORNAL DO BRASIL

Galeão
Tempo bom. Visibilidade boa.
Tempo bom. Nèvoa pela manhã.

Santos Dumont
Cumbica(SP)

Tempo bom. Nèvoa pela manhã.
Tempo bom. Nèvoa pela manhã.

Congonhas(SP)
Viracopos{SP)
Confins (BH)
Brasília

(JUNINHO)
(1 ANO DE SAUDADE)

tTeus 

pais. tua mulher, teus filhos, teus irmãos choram
a tua ausência, tu estás ao lado de Jesus. Familiares
convidam os amigos para a Missa a ser realizada
domingo. 1 3 de novembro, às 8 horas da manhã, na

Igreja Imaculada Conceição. Praia de Botafogo.

Tempo bom. Visibilidade ^a.
Par/nublado. Chuvas á noite
Par/nublado. Possíveis chuvas.
Tempo bom. Visibilidade boa
Tempo bom. Visibilidade boa.
Tempo bom. Visibilidade boa

Pista com deformações nos Manaus
Kms 150. 163 e 208 Fnrta!P7:

Recife
Salvador

Rio-Campos (BR 101)
Trânsito normal

Tempo bom. Visibilidade boa.
Par/rubiado. Visibilidade boaRio*Teretópo!is (BR 116)

Trânsito normal Porto Alegre
Fonte. TasaFonte: DNER'DER.

I

TEM
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jj

1 coiiliece 

!sefccafc>£y'

j ati*aso numa volta suicida. Errou, Preocupado com o bom desempenho de Mansell em apoio a Damon Hill, Schumacher chegou a hater com seu Benetton no primeiro treino para o GP da Australia, em Adelaide )10cl ;
? 

| pejdeu o controle do carro na j

!$ testar'a resistencia do chassis com ' 0:jci

® 
futuro em duas versoes

j| ro treino oficiai para a ultima eta- |lj 
CafTTOeaO 

Vai mo. Michael garante o seu sonho competencia tecnica de seus enge- j S !

H pajdo'Mundial. Sua melhor espe- 3/01/1969 . i D"*ac'ei : 17/09/1960. ||l i r- • r»i j e pode assinar contrato com a nheiros e mesmo a melhor. Vale :R
'M ranga na corrida da madrugada ¦¦  ; naccimcnto • UCIinir pCnll Q& McLaren sem medo de perder mais o know-how, o conhecimento 11 ~

J| deStedomingoesta nas coinciden- 25 anos 
' 

: Idade : 34anos im cateffOfifl 
em 95 uma temporada de desenvolvi- tecnico de uma equipe tradicional -W?

cisjs estatlsticas da F 1. 0 pai de Hurth- : Local de : . il ^aicguiw mento tecnico do time dos so- da F 1 do que a op$ao pelo auto-
jt| Damon, Graham Hill, conquistou wk Hermuhlheim | nasclmento • Londres 

j|| futuro' imediato 
'da 

Formu-. 
' 

nhos, montado 
'por 

Ron Dennis mobilismo movido a marketing '4

m seus dois titulos mundiais, em 62 e / — j. nMmM^ : RritSnica W la 1 tera cores diferentes de com a ajuda da Mercedes. 0 cen- da Benetton. Schumacher termina , iijyi
yf 68: na ultima prova da tempora- ry M I—M— ;— 1|| acordo com o vencedor do Mun- tro decisorio da F 1 se desloca 0 ano como um dos grandes inius- ,
m da, O ultimo titulo do velho Hill i M6naco • Re»ld6ncla : Londres dial de 94. Michael Schumacher e para o lado comercial, sob o peso t:raHn« Ha hUinrin rin fliitnmnhi-

ocorreu no ano da morte de Jim |<i| h 74m • Altura 1,83m II Damon Hill representam cami- do sucesso do diretor-geral da Be- . . r . , , . '

I Clfcrk, companheiro de equipe de §§ ^ - ' nhos quase opostos no destino es- netton e de Bernie Ecclestone. A lismo. Fica fendo de morte e deci- <ab

if Gijaham e melhor piloto da histo-  -  ' —_ ~Y portivo e comercial da categoria F 1 ganha uma imagem mais de continuar mais uma tempora- ,
M riai depois de Senna, ex-compa- Namora Corinna ! Eslado civil -Casado com Georgie )V mais importante do automobilis- light. Passa.a investir na canoni- da na Benetton aproveitando 0
| nhciro de equipe de Damon, mor- Nenhum : . Fllhos ¦ Oliver e Joshua 

'$§ mo. E antes mesmo da decisao do zagao de Schumacher e em proje- fato de a equipe das cores unidas
pi to Jno ano em que 0 segundo Hill campeonato, na madrugada deste tos destinados a recuperar a ima- ^ ter 0 seu equipamento acerta-
M poflesercampeao. VA Mecanico i ariainal i Adm. de Empresas domingo, e possivel identificar co- gem da categoria junto ao publi- n MunHinl Hp QS nprH? t pn-
ffi| (Mansell teve um desempenho 1— mo a F 1 deve ficar em 95 com Co. 0 herdeiro de Senna sera . • - c ... , ,

supremo na conquista da pole || Karts : Hobbies : lsi'% qualiquer dos dois resultados pre- transformado em grande idolo e a ?d Por an eciPa<?ao- e iciae
Jh DrpviSoria. 0 Lecio da Williams $SS : vistns para Q4 0 ann pm (]iip sf> F 1 passara a obter lucro com 0 perder este ano ningUem sera ca-
ig fea a sua volta voadora depois de p Cooper, 1 : Esportes : Golfe viveu perigosamente. esfor?o de seus concorrentes para paz de veneer sua raiv'a e sede de

|| esoaparde umacidente que pode- §j ciclismo ! favorltos || _ Sehumacher veneer 0 Sapateiro. vitoria na proxima temporada.

1 K&Z: I 
• 

Se I EZ2SL : 
JZsS 

-Oalemaoseconsagracomo VIt6rla de HI11 _ 0 pi.oto 
Nigel Mansell ganha sobrevida na

1 plena aceleragao para encontrar fe  i —^ legitimo herdeiro de Ayrton Sen- ingles escapa do lixo da historia F 1 por ter ajudado Hill a con-

I Johnny Herbert com seu Benetton ? M*tee\JKMson, : Cairtpys 
j £^ na 

e melhor p.loto do mundo. 0 honrando a mem6ria de Ayrton quistar 0 titulo, e David Coul-

|§ atr,avessado no meio da pista. Te- Phl11 Collins ;—pr d —; i}1, da Australia faz justiga ao 
Sgnna cQm um titulo mundial. A thard perde a chance de continuar 

I ve'ia presenga de espirito e 0 con- §g ltaliana i ComWa • 
|| JetemSo 3Ste dK Williams conquista 0 terceiro titu- na Williams, indo para a McLa- ^

I dkg&Sm^  
; Pr^ ¦ Jlgggonal raundial consccutivo m|ra, re, As cquipes inglesa, mais po- fl

W obptaculo estatico por centime 1 Sucodemaga : | 
Leite i| portivo das confec?oes Benetton do que sua op?ao pelos motores derosas da F 1 voltam a mandar

If®- Voltou a acelerar como se jfeSSfefej ¦ Sonh. i-Venoorooampeonalo-l "a 
F 1 atinge o seu ponto maxi- ultra-potentes da Renault e pela na politica da categoria.

ml nada tivesse acontecido para re- ml —— !—-—-— ft ————
m gistraro melhor tempo do.diana 1| Kartaos : Estr6ia : Corndas de moto, 

TF
§jm volta seguinte. Uma pequena pro- 4 anos  j motorlzada—| _!_l j|| ——  »

1 ^eSSrSen,ar"aCOr' 
j 

F^aKoni, J ,1'—, j 
F-^1,00 nnA/1I).l|l 

FCnmAI O
j$| Schumacher parece ter sentido jg A|em§0 de kart (1984): 12 #uce88o iF-Ford 1.600 IB. Hatch M KI II « K /l 11/1 /l M \kM I l/ll

cJl?S3^rtlfel? 
'| Venderocampeon^>.j• Experienc.a j , Casar I lil/Ulullflil MJljl L/tlflL

H 
" Se Mansell ganhar, tudo bem. | 

alemaode F3-1990 
; male marcanto: jj

«§ Desdfl que eu chegue na frente do ® GPdaB6lgica Estr6ia na : GP da Inglaterra A 
' 

A /VTTV11I IV ir-i
^ Hilljfo titulo estara garantido", 199,1 : Formula 1 ; 1992 jf| IIA ¦ B A ¦ \ I I ml IM/l vH
a fc— —¦ rAllA 

^UMl |

esportp matv 17CTA 
PRPPKAIVmn I

GLOBO Automobilismo: Campeonato Alemao na x Fluminense, ao vivo (15h40) |ii|^ I M ( ¦¦ I'll |l 1 I fl ^
Globo Esporte: Noticiario (12H30) .de Turismo, GP de Nurburgring. (15h) Futebol: Campeonato Brasileiro, Inter- mJk 11 A JL JLvJU JL K/l JkJL icqjf

mS Esporte Espetacular: Fbrmula 1, volei Automobilismo: Stock Cars dos EUA, RS x Sao Paulo, compacto (18h) - .
M de. praia (Isabel e Roseli), surfe. fute- 500 Milhas de Martinsville. (16h) Automobilismo: Primeira Fila, F6rmula S
jWh bol 9 Rali Paris-Dacar (14H30) Volei: Leite Moga x BCN, segunda final 1 (20h) W EPHPIW A />(
i>$ FOiebol: Campeonato Brasileiro, Para- teminina. (17h) Faixa Nobre do Esporte: Gols da roda- I 1 1.1 ¦ .1 ¦ J ¦ ¦ ¦ A k •
PS rii'y Fluminense, ao vivo (1 Oh) Boxe: N. Amaral x Edllson Martinez, da, Brasll x Japao de vdlel lemlnino, ¦ ¦ M MM K I /I 5
® Formula 1: Sinai Verde, noticiario do (22h45) boxe, pertil de Jos6 Dinamite (20H04) ¦ ¦ ¦ 1. 11 11. II I Ml 3

GP da Australia (18H45) BANDEIRANTES Boxe: Jos6 Dinamite x Jorge Salgado, MJL JL UAl/lilk/t mo?
fey Ffirmula 1: GP da Australia, ao vivo. V6|ei: Super Four, Brasil.x Japao, temi- da Argentina, ao vivo (20H45) ajuj
fmja (tfi30) nino, ao vii)o (7h interrompe com o ho- Valle Tudo: variedades (2h) •• _

iii !BS!B5l'«iel.S* EwSSSSS'aMO) 
"" Dia 

18 de novembro, a Revista Programa vai trazer um verdadeiro rotciro de

leiro do Flamengo, em 1980. Jogos at6 momentos de Brasil .0 x 3 Cuba e Bra- RECORD OS melhoreS endGre^OS reUllldOS nUDl SO lUgST. AprOVeit6. Lom este SUplemGIltO |
a"Semifinal Flamengo 4 x 3 Coritiba silx Japao (13H15) Momento Esportivo: variedades. „„„ enr rolovar !

HI (14H3S) Futebol: Campeonato Brasileiro, Para- (10H55) Dfl D&gBgGIH, SeU UlllCO tr&b&lhO Vfll SGF TOlSXEL « ,

tM T7T "wq !

r/: LINDAS MODELOS ^

H 
"• 

• 3 ANDARES COM MOSICA AMBIENTE ^ ^ ^ \
• AR CONDICIONADO CENTRAL mjMSMMBlMnKM ajS- ,

11 #44 CABINES COM 32 PROGRAMAS TITlAnTI 1 M IK>fl

| • 16 CABINES INDIVIDUAIS LIVE SHOW UUj 
|| 

V \ Wl b|
Todos os dias 1 1:00 da manha a 1:00 da madrugada 1 1\V/ VJlVrilTlli

B Av. N. S. de Copacabana, 493 — Tel.! 255-3099 
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Khaél ^ Damon
Schumacher .-wvIÜW

versões

mo. Michael garante o seu sonho
e pode assinar contrato com a
McLaren sem medo de perder
uma temporada de desenvolvi-
mento técnico do time dos so-
nhos, montado por Ron Dennis
com a ajuda da Mercedes. O cen-
tro decisório da F 1 se desloca
para o lado comercial, sob o peso
do sucesso do diretor-geral dà Be-
netton e de Bernie Ecclestone. A
F 1 ganha uma imagem mais
light. Passa .a investir na canoni-
zação de Schumacher e em proje-
tos destinados a recuperar a ima-
gem da categoria junto ao públi-
co. O herdeiro de Senna será
transformado em grande idolo e a
F 1 passará a obter lucro com o
esforço de seus concorrentes para
vencer o Sapateiro.

Vitória de Hill — O piloto
inglês escapa do lixo da história
honrando a memória de Ayrton
Senna com um título mundial. A
Williams conquista o terceiro títu-
lo mundial consecutivo mostran-
do que sua opção pelos motores
ultra-potentes da Renault e pela

competência técnica de seus enge-
nheiros é mesmo a melhor. Vale
mais o know-how, o conhecimento
técnico de uma equipe tradicional
da F 1 do que a opção pelo auto-
mobilismo movido a marketing
da Benetton. Schumacher termina
o ano como um dos grandes injus-
tiçados da história do automobi-
lismo. Fica ferido de morte e deci-
de continuar mais uma têmpora-
da na Benetton aproveitando o
fato de a equipe das cores unidas
já ter o seu equipamento acerta-
do. O Mundial de 95 perde a gra-
ça por antecipação. Se Michael
perder este ano ninguém será ca-
paz de vencer sua raiva e sede de
vitória na próxima temporada.
Nigel Mansell ganha sobrevida na
F 1 por ter ajudado Hill a con-
quistar o título, e David Coul-
thard perde a chance de continuar
na Williams, indo para a McLa-
ren. As equipes inglesas mais po-
derosas da F 1 voltam a mandar
na política da categoria.

¦ Campeão vai

definir perfil da

categoria em 95
futuro imediato da Fórmu-

V_y la 1 terá cores diferentes de
acordo com o vencedor do Mun-
dial de 94. Michael Schumacher e
Damon Hill representam cámi-
nhos quase opostos no destino es-
pòrtivo e comercial da categoria
mais importante do automobilis-
mo. E antes mesmo da decisão do
campeonato, na madrugada deste
domingo, é possível identificar co-
mo a F 1 deve ficar em 95 com
qualquer dos dois resultados pre-
vistos para 94, o ano em que se
viveu perigosamente.
Vitória de Schumacher
— O alemão se consagra como
legítimo herdeiro de Ayrton Sen-
na e melhor piloto do mundo. O
GP da Austrália faz justiça ao
piloto, mais competente, rápido,
determinado e consistente da tem-
porada. O projeto comercial-es-
pòrtivo das confecções Benetton
na F 1 atinge o seu ponto máxi-

17/09/1960

34 anos

Londres

Tocar guitarra
e motos

Inglesa
tradicional

Comida
predileta

Italiana

Bebida
favorita

'Vencer o campeonato'
Corridas de moto

Trial, 1983
Estréia

motorizada

ESPORTE NA TV
WD
GLOBOGlotjo Esporte: Noticiário (12H30)
Esporte Espetacular: Fórmula 1, vôlei
d» praia (Isabel e Roseli), surfe, fute-
boi e Rali Paris-Dacar (14H30)
Fuíebol: Campeonato Brasileiro, Para-
nâ'V Fluminense, ao vivo (16h)
Fórmula 1: Sinal Verde, noticiário do
GP da Austrália (18H45)
Fórmula 1: GP da Austrália, ao vivo.
Çfti30)
Manchetemanchete Esportiva: noticiário (12h)
A grande jogada: abertura (14H30)
Canal 100:1° titulo de campeão brasi-
leiro do' Flamengo, em 1980. Jogos até
a" Semifinal Flamengo 4x3 Coritiba
(14H35)

ná x Fluminense, ao vivo (15h40)
Futebol: Campeonato Brasileiro, Inter-
RS x São Paulo, compacto (18h)
Automobilismo: Primeira Fila, Fórmula
1 (20h)
Faixa Nobre do Esporte: Gols da roda-
da, Brasil x Japão de vôlei feminino,
boxe, perfil de José Dinamite (20H04)
Boxe: José Dinamite x Jorge Salgado,
da Argentina, ao vivo (20H45)
Valle Tudo: variedades (2h)
Vôlei: Super Four, feminino, Brasil x
Rússia, ao vivo. (4h)
CNT
Pesca: Pescadores do Brasil (17H30)
RECORD
Momento Esportivo: variedades.
(10H55)

Automobilismo: Campeonato Alemão
.de Turismo, GP de Nurburgring. (15h)
Automobilismo: Stock Cars dos EUA,
500 Milhas de Martinsville. (16h)
Vôlei: Leite Moça x BCN, segunda final
feminina. ("h)
Boxe: N. Amaral x Edilson Martinez.
(22H45)
BANDEIRANTES
Vôlei: Super Four, Brasil.x Japão, temi-
nino, ao vivo (7h interrompe com o ho-
rário eleitoral e volta às 8h)
Esporte Total: noticiário (12h30)
Vôlei: noticiário (13h)
Vôlei: Super Four, feminino, melhores
momentos de Brasil .0 x 3 Cuba e Bra-
silx Japão (13h15)
Futebol: Campeonato Brasileiro, Para-

Dia 18 de novembro, a Revista Programa vai trazer um verdadeiro roteiro de

viagem para você. Especial Hotéis e Pousadas. Um guia para o verão inteiro com

os melhores endereços reunidos num só lugar. Aproveite. Com este suplemento

na bagagem, seu único trabalho vai ser relaxar.

MMfMBPapBEggfMI STRIP TEASE

ao vivo

LINDAS MODELOS

¦jBBETT INÉDITO NO BRASIL

3 ANDARES COM MÚSICA AMBIENTE
• AR CONDICIONADO CENTRAL

• 44 CABINES COM 32 PROGRAMAS
16 CABINES INDIVIDUAIS LIVE SHOW

Todos os dias 1 1:00 da manhã à 1:00 da madrugada

Av. N. S. de Copacabana, 493 — Tel.I 255-3099

Bjfít

i Q

mi

n

futuro em duas versoes

¦ CsIUDCSo Vcli mo. Michael garante o seu sonho competencia tecnica de seus enge- ':

r- • r»i e pode assinar contrato com nheiros e mesmo a melhor. Vale
detinir pcrill del McLaren sem medo de perder mais o know-how, o conhecimento 11

CateffOfia em 95 uma temporada de desenvolvi- tecnico de lima equipe tradicional c
uiicguna cm y mento. tecnico do time dos so- da F 1 do que a opgao pelo auto- 1

futuro imediato da Formu- nhos, montado por Ron Dennis mobilismo movido a marketing * [
\J la 1 tera cores diferentes de com a ajuda da Mercedes. O cen- da Benetton. Schumacher termina , i
acordo com o vencedor do Mun- tro decisorio da F 1 se desloca 0 ano como um dos grandes injus- ,j

: dial de 94 Michael Schumacher para o ladocomercial, sob o peso ti?ados da hist6ria do automobi- ,Damon Hill representam cami- do sucesso do diretor-geral da Be- ," r . , , .
nhos quase opostos no destino es- netton e de Bernie Ecclestone. 'isma mor e e

portivo e comercial da categoria F 1 ganha uma imagem mais de continuar mais uma tempora- ?;
mais importante do automobilis- light. Passa.a investir na canoni- da na Benetton aproveitando o
mo. E antes mesmo da decisao do zagao de Schumacher e em proje- fato de a equipe das cores unidas
campeonato, na madrugada deste tos destinados a recuperar a ima- ter 0 seu equipamento acerta-
domingo, e possivel identificar co- gem da categoria junto ao publi- do Q Mundial de 95 perde a gra_mo a F 1 deve ficar em 95 com Co. O herdeiro de Senna sera 

' 
i ¦ ~ c . ,

qualquer dos dois resultados pre- transformado em grande idolo e ?a por anteciPa?ao- Se IC ae
vistos para 94, o ano em que se p 1 passara a obter lucro com Perder este ano nin8Uem sera ca"
viveu perigosamente. esfonjo de seus concorrentes para Paz de veneer sua raiva e sede de

Vitdria de Schumacher vencer 0 Sapateiro. vitoria na proxima temporada.
— O alemao se consagra como Vlt6rla de Hm _ 0 piloto Nigel 

Mansel1 ganha sobrevida na
legitimo herdeiro de Ayrton Sen- inglgs escapa do ,ixo da hist6ria F 1 por ter ajudado Hill a con-
na e melhor pi oto do mundo. honrando a mem6ria de Ayrton quistar o titulo, e David Coul-

5 
Tmdo Senna Com Um titul° mundiaL thard ,Perde 3 ChanCe de continuar

determinado e consistente da tem- Williams conquista o terceiro titu- na Williams, indo para a McLa- •

porada. O projeto comercial-es- lo mundial consecutivo mostran- ren- As equipes inglesas mais po-
portivo das confecgoes Benetton do que sua op?ao pelos motores derosas da F 1 voltam a mandar
na F 1 atinge o seu ponto maxi- ultra-potentes da Renault e pela na politica da categoria.

PROGRAM ESPECIAL

PARA 
QUEM

ESTA PRECISANDO

DE FERIAS.
(

Dia 18 de novembro, a Revista Programa vai trazer um verdadeiro roteiro de

viagem para voce. Especial Hoteis e Pousadas. Um guia para o verao inteiro com

os melhores endere§os reunidos num so lugar. Aproveite. Com este suplemento

na bagagem, seu unico trabalho vai ser relaxar.
t
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liuninense aposta na escrita [T 
Q s&mio I 

J

¦ Equipe quer derrotaro Parana pela terceira vez no atual Campeonato Brasileiro NORONHA ^ fe

| ^
| d< contra 0 Botafogo,_quarta-leira • acompanhar as arrancadas de esta tentando mudar a lmagem...., |- 0 lateral esquerdo Eduardo, re-  Sdvio. dojogador. -~o ¦ £
I ciperado de uma antiga contusao, 111 • T2F • 1 Nao sei se ha tempo e dispo- Edmundo nao da entrcvistas, 53

fitara na reserva. 1-rfTlliniH£)£)!* 100*51 HO /jIITI llfl HWP sitfo para tanto, mas Edinho nao comenta os incidentes do.::5 ,f
t No Parana, o tranador Rubens W«WW« J«©«*• 

""'MW" "V ta, 
^ poM> Mar onto jo8o contra o Sao Paulo , a,„I

I »i Harare, Zimbabwe — Reuter ... solucao para 0 ataque do Fla- volta ao contato com os reporter > r,
I 

Minelli contmua prcoc pa ¦ Envolvido C01H - 111111^ 0 goleiro joga atualmente no mengo, que nao seja o expedien- res esta sendo cuidadosamente , .,1
| in itabihdade exibida pela sua equi- . . . 

" ¦ Southampton, da Primeira Divi- te de lanpar a bola para Savio e planejada, para que ele so diga,^. „

II 

pe e so espera que hoje seja urn dia SUDOniO, gOieifO sao inglesa, depois de defender esperar que ele resolva as coisas amenidadcs. *»»:> J
I dc "alta" de seu time. HpfimHp a cpWan durantel2anosoLiverpool.com sozinho. 0problema de Edmundo<-> J
I Qciepfle 

a ScltydO 
jjj^Vf, 1 o qual ganhou a Copa do Cam- AsorteeoazardoFlamengo naoeoque fala foradocampo. ; ;7|

I [—_I T T arare, Zimbabwe — 0 go- peoes da Europa — e perdeu e que. o Paysandu veio jogar E o que ele fala e faz dentraui »

I H mm Jtl leiro sul-africano Bruce Mundial Interclubes de 1981 para A±' 
Q T.'.! 11

I -•••• Grobbelaare a maipr.atragao do oFlamengo. saiu 
para o jogo nem quando Ejaquefalamosem'comport |

jog° que reune amanha em no Antes de deixar Londres, tinha um homem a mais em tamento, precisamos compreenricn« ,1
"yp9®5.?SL„. Zimbabwe a seleqao deste-pais.no JPipBjjrc 

Grobbelaar negou categorica- campo. der e lamentar as declaraQoes de«v}|i

I DeSfsma JSwsar j°8° contra Zambia, em partida r- 
'¦¦¦ mente as acusa?oes do "The Sun" ? Mike Tyson, que diz simples-.,..; ;<|

! Sarcao3 3Mircibcosta pela Copa da Africa. Grobbelaar — reforgadas por video que, se- De longe fico sabendo que os menteodiaromundoem gerale^j^ \E<NnhoBaiano4 4Antoocarios — 
que se destacou no futebol in- v" gundo a publicagao, mostra o go- paranaensesconsideramgrandes a juiza que o condenou em par-' [ ~

I T^t 7ofa1r gles — temsido destaque no noti- leiro prestes a receber o dinheiro asambi^tricolorraehaquem llC1^ 3 
^'j AdojlsbnlO 10LuisHenriquo .* . , ». .¦ ,• ja •„ _ #ron,jr,nC A Pifa insistsC1T1 HlUdar0 lOCtll doJOgO TySOH lOl 0 plMlCirO SlllUl 06uj v| -I

I 
:arto&isoen 

Batata 9 fejo^'6 ciario dos ultimos dias depois que W^ Wk ; 
PcT,-n.- 

de hoje, contra o Parana, pelas lue o precohceito racial: dftf)« <\ ,lj
I pauioMiranda 11 11 waiiaco foi acusado pelo jornal ingles \ c a Federagao, Bntanica de Fute- pequenas dimensoes do estadio. voltando com toda forga nos""- ^ , |
i ruJ™; "The Sun" de ter facilitado alguns bol ja iniciaram as investiga?6es 0 Fluminense saiu rapida- Estados Unidos. .g;y 

|
| jogos na epoca em que jogava MMBvJE que; caso confirmem a existencia mente do estado de frieza e qua- .. ? ul
$ «h.Arbitro:jos6Mocciiin(RS). as radios oiobo nelo Liverpool — em troca de JIHI de suborno, devem encerrar a car- se apatia para o entusiasmo des- 0 povo ja esta de prontidao^'" vg\ 1220kHz), Tupl (1280khz), Nacional (1130khz) 1 j * .* « . «. • .tt*.'J; 

j Tropical-FM (104.5mhz) o as rodes Globo altas somas de dinheiro. O goleiro pode encerrar carreim reira de Grobbelaar. medido, com pretensoes de cias- na niuito tempo. ... ^>' | Bandoirantos transmitem. 6{ u r<
. 1 5-1 td, 

|

j| | 

|

esta\a entregue as moscas. Nin ^Macca^one.J.Au^lio.....^... 56 2 6VkJeoSchow.M.Cardoso  56 6 10«Wreo*t 19hor»« —1400, jCU ;m deu as caras. fr3Mag»cPower.C.G.Netto  56 3 7TtbirURieardo.~  57 ]
\:T < yV<. 4 Diplomat M. Almeida  56 1 Masrur. J R^rdo.;  bb 1 I

^ 
Nem mesmo o assessor de im- 5MakeFame^EsiwsAp.2... 54 5 ^p*r»ok* snva?3 

^

>: do Maracan5quinta-fcira e a apre- Com Ana Flavia (definite) no ifmc^fBrasil [fogoumais .wlto. mas nao 5" I 
'

senta?ao estava marcada para as JgS^aK:::: #« ¦ §vH 3
16 i30m. Fiquei sabendo no final da _ fn/»il niihtn ESPORTE HOJE sowaSIS®! 8L 57 10Mljs'e'bo*e'nERoflriguos . 58 6 4Onumoi*Ey«*!jM Sitva "~ jP<" J

I la^-qucosjosatescacomissao ¦ t(UDa passa lacil OUtra ESPORTE 
HOJE jgaaasfc; 8 g aaar:;::: Si SSia^qa 1

m tunica estavam num churrasco na ||Mp||M lic^lS"'5:: 5-« 1go? _ 1 TB-k |1 /V1 ninTnilHXflV'UB 1 Be mu queen. J M. Srtva I 56 *,.*'fZ'' Barra . atirmou. .rACT Kvinoil irrklAl 2Nocturne.RLSamos  56 2 •.pfcMta1Sh35m-1.0«0 1X.pimt.MlMn.—iJsclZJ i
IDIvida - A ma fase do time V©Z U01O Dr9Sll IIO YOICl S i" 5„,| - * Fluminense e Vasco * Gra|«u TC (Hebraica. S^L^MTSSg  « 6 3Vfcw»d»Uu G.F.S*«. 57 3 JGreaiPtianusy.C Uvor  'Sr*«l »

ffl Flpmengo nao esta afetando ape- tOQUIO - Apesar do mesmo cubano no bloqueio, usando a ha- 1
M as f combalidas finangas do piaCar, o jogo entre Brasil e Cuba, bilidade mais do que a forpa. 0 i-"»' 57 I I -i
S clijbe. Os funaonanos do quadro na abertura do Super Four femini- tecnico frhardinho ficousatisfeitB Jg^wlSSzjfe-1 SSSiTLs, ?>
yjg m6vei da Sudeij estao sofrendo no no de volei, ontem, foi muito dife- com a atuagao, mas acha que faltou £eoS^^^ Zi: * I 

bolso com a serie de derrotas. Nos rente da final do Campeonato atenpao e convicpao as jogadoras. g^raxBansuesoemRamosciubexcoim- cNmkHMOK-iJM . „'tS 
tres ultimos jogos do clube no Ma- Mundial, disputada pelas mesmas "Tambem nao conseguimos manter "" fg'i mmcaqoes paulo gama-- 

^
^ raiana — Bahia, Internacional e ^uipes 

ha treze dias. Sem Hilma e a concentra^ao durante todo 0 jo- ¦ajR|Hi||||RHn Js^^i^zzz " < i- p*,m : g«i ¦ m««i ¦ M*ram
m daL^JJK „ „ . f ,. Marcia ru, a sele^ao brasieira k> eo" comoletou. ¦iUdJuuiuiUH immmr 57 5 p.rtw: s^rk ¦ BabV Ran a giotv d, *
¦ Pair'sandu — as rendas foram ndi- . . Z", Jr 8°,, whujikwu. MHaaBBa^^ -576 ^Vhno:^Q{1KnmuMu,Mm^^^ S
r»W nitK (unmiHls nin chi>oim 1 DC gou HkUS UCSWIlUdlUd C csieve per- "Pena aue nao deu. ainda mais ? Graiau. as 17t! d.lpula de qualro lllulos C.Nraota1T1itOiK-2MO 4° P4reo : Great Quo Vadts ¦ Mousuka ¦ Mister Bay ,•
K \ 

's°maaas nao chegam a Ki, to de veneer 0 segundo set. As par- . ^ l lTcJL e"5',<H,os .ft-.e^cu*—«» ? 5.p*reo:uncsam. loc.a,.ar. spec,^fo, v™
M 40<mil) e os funcionanos da Suderj ciais foram 15,9, 15/13 e 15/8 para 

dep01s de ™ 
^ ^1 6^are°:county.aa,8™**** . ;

P ficiram de maos abanando. A divi- as cubanas, em 1 h 18. Hoje. i Brasil :.:SI !
rvl da'ja chega a RS 70 mil e pode enfrenta 0 Japao, as 7h, com trans- ,"-so 

°'¦ j ) <?e voltar I D P*l* Cop. C8V, Suzano x 8anespa e Pat- 6Rocan*atojr NaoCorre . .60.5 t ® pa'80 M^nUS ^'c^^B^o'iv HarTv' -(SBt . 1 , • .» J_ TV Dan/4pirantoo tldO m3IS CSpintO ae luta. ^e VOllar- n^ras x Tetosp ISio Paulcl. Parary . Fraigo- 7Sf.aOeeaFarm,. J. R cardo .55 6 10» PSreo: Masrur ¦ Cream Cake B Oirty Many
! % aufnentar domingo. com o desmo- missao da TV Bandeirantes. r , cubanas isso .utecnap^o,coc.m.rm^JSr.£****«> 7,P4rMil,.h35m , _ n« p*r.o:Mag«Moutatn¦ ro«ooro¦ amwaydow«5 ,
fli nl7idnli«im Vwo v Flinvn r , . t - mos a cruzar com as cuoana . 0este, Funengo e M,nas. Teuto (Beto Hon- e ^ . 12° Pareo: Ant,qui ¦ Great Fantasy ¦ Uxla Pacpa ,
l®s rai zaoo ciassico vasco \ Namtn- Em alguns momentos a sele^ao nao vai acontecer mais , prometeu ««tei w ? Aeumui.d.: i^icreat quo va*s). 6»ucoontry Bat.vt -
¦U* hrasileira conseguiu driblar 0 muro a atacante Ana Paula. 1(>v*J l*** ¦ ^ ¦i "7 3(,:|0,0VV,

' h
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inense

Ruins da
sificaçào, mesmo tendo pela,u,j
frente adversários entusiasma- <v *
dos, que são o Guarani e a Por-"-'- - j
tuguesa.

Uns dizem que a ressurreiçãpnn ij
tricolor se deve a Luís" Henrique^- «
outros às mudanças no meio dç!. i|
campo, e há os práticos, quíbvi,
acham que tudo foi causado pe-i 5
la inesperada goleada sobre o- :t.
Palmeiras >lU4}Í/0

Ali o Fluminense teria tomas 11S
do a injeção de ânimo que falta-; <¦ <j
va ao time. De repente, jogado;.. L,
res e técnico começaram a sentirá
que o Campeonato Brasileiro n • ¦
tem poucos papões e, mesm^'-- -
assim, vulneráveis. ¦ ,,

E não foi somente a vitória', ri :q
contra o Palmeiras. A perfor-"-1
mance do time no empate contra:.-. |
o Botafogo também é saudada^ 1.
como um sinal de que o Flumi-10 ii
nense tem condições de reagir e r 1
estar sempre entre os primeiros...; |

Pena que, a meu ver, a reação,in t,
tenha começado tarde demais, ffi '•

A s cabeças na Gávea an-
í\ dam muito ruins. A ex-
pulsão de Fabinho contra o
Paysandu mostrou que o estado
de nervos em geral está péssimo.
Fabinho pisou um adversário
caído e foi expulso com dois
minutos do segundo tempo, dei-
xando o Flamengo com menos
um homem em campo.

É verdade que o Flamengo
teve duas belas oportunidades e
um pênalti a seu favor não mar-
cado pelo árbitro, mas, mesmo
que tivesse vencido, não teria
convencido aos gatos pingados
qúe foram ao Maracanã que tem
time para se classificar e chegar à
próxima fase do Brasileiro.

O mais incrível é que Fabi-
nho confessou que pisou no seu
adversário, e à guisa de desculpa
resmungou: "Mas eu nem tinna
levado o amarelo." Para de, o
pisão era desculpável, mas a ex-
pulsão injustificável.

O sinal de que as cabeças
andam ruins foi a escalação com
três atacantes fixos na frente. Assustada com a reação d&>i<L
Com um homem a menos, as procurador do Tribunal Espe-Ri
deficiências do nieio de campo ciai da CBF, Herman Seixal, ~ ¦)

do Flamengo ficaram evidentes, que quer a suspensão por cinco*
principalmente os erros nos pas- jogos e mais 40 dias para Ed- n >1
ses e a falta de velocidade para mundo, a direção do Palmeiras^ 1 *
acompanhar as arrancadas de está tentando mudar a imagem...
Sávio. do jogador. *.§

Não sei se há tempo e dispo- Edmundo não dá entrevistas, $ 3
sição para tanto, mas Edinho não comenta os incidentes dor.; |
bem que poderia tentar outra jogo contra o São Paulo e àau «
solução para o ataque do Fia- volta ao contato com os reporte-:
mengo, que não seja o expedien- res está sendo cuidadosamente ¦
te de lançar a bola para Sávio e planejada, para que ele só diga»,. |
esperar que ele resolva as coisas amenidades. .1 im •
sozinho. O problema de Edmundo^ 5

A sorte e o azar do Flamengo não è o que fala fora do campo. | 
-,

é que. o Paysandu veio jogar E o que ele fala e faz dentro u, „
para o empate, e se por um lado dele, ™ ;j
não ameaçou, por outro não M g
saiu para o jogo nem quando Ejá que falamosemeompor--',
tinha um homem a mais em tamento, precisamos compreendeu «
campo. der e lamentar as declarações de- -'

Mike Tyson, que diz simples-.. _
De longe fico sabendo que os mente odiar o mundo em geral e sj

paranaenses consideram grandes a juíza que o condenou em par-t r n.
as ambições tricolores e há quem ticular. .
insista em mudar o local do jogo Tyson foi o primeiro sinal de.u v,
de hoje, contra o Paraná, pelas que o preconceito racial'estava-iriM,;
pequenas dimensões do estádio, voltando com toda força nos— ?

O Fluminense saiu rapida- Estados Unidos. . *
mente do estado de frieza e qua- |oi>
se apatia para o entusiasmo des- O povo já está de prontidão--" "
medido, com pretensões de cias- há muito tempo.

Régis 1
Donllson2

Marcào 3
Edinho Baiano 4

Ednéison6
Élcio 5

Tadou 8
Adojlsòn 10

Carlos Alberto Dias 7
Gilson Batata 9

Paulo Miranda 11
Técnico:

Rubens Minolli

Wellerson
Júlio César
Márcio CostaAntônio Carlos
Lira

5Cadu
Djair

10 Luis Henriquo
Luis Antônio

9ÉZÍ011 Wallacc
Técnico:
Pinheiro

Li cal: Estádio Erton Coelho do Queiróz. Horário:
1í h. Arbhro: José Moçellin (RS). As rádios Globo

1220khz), Tupi (1280khz), Nacional (1130khz) e
! Tropical-FM (104.5mhz) o as rodes Globo e

Bandoirantos transmitem.

T6qulo —AFP

Rio terá seu dia de
t.,

astros no basquete

ergonha faz

Flamengo

1 
'esconder'

lio, Napoleon e McGrowan (Liga' --
Angrense); Toca, Jamison, Rica*"}
do e Rodney (CEE/Friburgo)?Ri2'h
cardinho, Munoz e Chapman
(Vasco); Harris e Sitter (Madurei- .
ra); e Rodrigo (Fluminense).

Com inauguração em dezem-
bro, esta será a primeira Casa da j
América Latina. Em todo mundo \
são 161 dessas instituições, injei- j
ramente controladas por voluntá- ,
rios e mantidas através de doa- 1
çòes e eventos organizados pelu 1
McDonakTs. n;^ 

*

Com toda a renda revertida
para a Casa Ronald McDonald,
instituição filantrópica para abri-
gar crianças carentes portadoras
de câncer, será realizado no dia
20, no Tijuca Tênis Clube, o Big
Star Game, versão carioca do AH
Slar Game, reunindo os 24 melho-
res jogadores'do Estadual.

Estão convocados Almir, Al-
berto, Marx, Marcelão, Alvin e
Walker (Flamengo); Alexey,
Wagnào, Zé Mauro, Devon e
White (Tijuca/Mesbla); Marcioní-

9 Mariana High, C. lavor  5^'8 \"Jolly Night, M. Cardoso  57 J1 i
10* Páreo às 1B horas—1400, i

Masrur. J, Ricardo 56 1 IOuiet Prince, G. Guimarães.. 56 2 ^Maiarotli. J.M. Silva 56 3Refutado. C G Netto 56 4Dottore. C A. Martins... s ^Dirty Harry. C Lavor "'W. GT. .'^
Cream Cake. J. Leme . 56_.7.
11«P*r«o4s1#h30m—UOO

1 Gaigara.MA Santos •' . 57 ,12Rosa0'oro,M.Cardoso  57' 2' ^Calache. J. Malta  15C34^*-3|Dream ol Eyes. J.M. Silva ^7Magtc Mountain. J. Lefne  57 56Bicoke.J.Poletti—7Campagrte, AM. LemosAp3..ConwayOowns. J.Ricardo..
12 • Pireo *• 20 hen»—1 .^^^2
Popovita. G Souia *54^4^Linda Pampa. A. Mendes Ap 3 54 2^Great Phantasy, C Lavor  T>4*Sophia Beíla. M. AurèHoAp35Monarca. ARamiloAp3  58Brink Harmony. AM. L. Ap 3 5$3EIJfr*African Bee. P. C. Ap Anttquâ. J Poletti  58**?^Noile de Amor. M. Alrreida. M"TW

Tssaái

1*NrHÍ>1( horas — Í.000 * Ebanus. J. Aurélio
10tchidean. P. Ctiandetief Ap 3 1 5R»loon,A.esteves,Ap2..

Maccattotte.J. Aurélio  66 2 6 VkleoSctiow.M. Cardoso
Magtc Powor. C. G. Netto  56 3 7 Trbiri. J. Hicardo
Diplomai M. Almeida  56 4Make Fame, A. Esteves Ap.2... 54 5MelodyMaldR.1. Santos  54 6Mâkrtm, J. Ricardo 56 78NtanyGW.J.leme - 54 8

2* Ntm to 1M2lm -1.000
Hydros, W. F. Coutinho 57 1BabyRajtJ. Ricardo - 57 23Spar1(Fleel J. Pinto   57 34LeAmazonas,J.M.Silva...... 57 4

5GloiyOiRegimeflt,R R.S.... 57 5
6DoOrDie.R.Rodrigues  57 67 Crown Tpsy Walker. C.G.N  57 7

Be mu queen. J.M. Silva 56 1Nocturne, R. U Santos—  56 2
Divina amigo, C A Martins..... 56 3Sonate. JLeme —. 56 5
fada tala. RS Costa  56 5
Fletfr du mal, J. Ricardo  56 6
4.Nraoài IMrtSn-fMO

UordHendri*. J.C.Olivetra„ 57 1
2 Mister bay. G F. Sitva  57 2J Eart Grey. M. Cardoso — 57 34UnkmStale.GSoua  57 «5 Mousufca. R. Rodrigues ....— 56 56Greatquova<íis 56 6

f.Mraoi>MMOnt— 1J00
Ragmaa J Ricardo 57 1Look Oear. M-Aimeida — 57 23ündeSam.JLeme  57 3Speacialty »o* you  57 4Nurmi. M A Santos 57 5MaiNing. J Aureto 57 6

0» Páreo às 1 ThtOm—2.000
1 Country Baby. C Lavor —60.5 7' CJa«»e Lwatfie. G Gutfr-aráes .60.5 32Beaufy0íeavC G Neflo— 59 8L»ndez2a. J M. Sttva  60 5My üttie U?e. J leme  60.5 2Rtsoca KL Carcoso  60i 4RocaTadou». Nio Corre 60.5 1Shadeed Fantasy. J. R<ardo. 59 6

7* Páreo is 17h35m -1.500
Sapu. R. R. SouH  57 1
Shana Tová. G Gmma^ies 57 23FV<lnw J L*rr» 5"

8* PárM ás 10h09(n -1^00
KingolBovespa.J. Ricardo.... 6t 5Air JelJ Poletti 61 4Waimea Super, G. Guimarães 60 9lurei. J. M. Silva 59 15Placere,NàoCorre..— 60 146ByPlace.J F. Reis. 59 117 Star Proada. J. James 58 38Claridge's,C.G. Netto 59 12Savoir Vivfe. Ê. R. Ferreira 57 810 Muslcbox.R Rodrigues.. 58 611 MemoraWe, J.lemo 59 2"Revignon, Nào Corre— 59 1312Xotinoce.E.S.Rodrigues....;. 59 7"El Gran Foca. C. lavor.- 56 10

9* Páreo ás 16h35m -
Ctiantilly Lace. J PintoLuz de fogo. J Freire.....Vènus da luz. G. F. Silva.Lady Bianca. P. C.. Ap 3.Ba» de tete. E. R. Ferreira60ilacy.C G NettoJambayer. M AurélioMa bifou J. Ricardo"Jalapinha. R. L. Santos.....

Campeonato Metropolitano: Madureira x
Fluminense e Vasco x Grajaú TC (Hebraica.
9H30. mirim); Vasco x Graja j CC (Mackenzie,I7h. intanto) e Flamengo x Vasco (Gávea. 15h.
Juvenil)

Rodada de Estadual, a partir das 15h Infantil
e inlanto-juvenil: Magnatas x Piedade. Valquei-
re x Mello. Portuguesa x Clube dos Sargentos.
Tijuca x Sáo Cristovâo. Olaria x Vitória. Man-
gueira x Bangu e Social Ramos Clube x Cotm-
bra. Indicações PAULO GAMA""

1° Páreo : Ninnv GkI ¦ Metody Mard ¦ Matiram
2° Páreo : Spark Floet ¦ Baby Rah ¦ Gltxy Oi Regiman
3» Pireo: Be My Oueen ¦ Nocturne ¦ Fleur Ou Mal
4° Páreo : Great Quo Vadis ¦ Mousuka ¦ Mister Bay
5o Páreo: Uncle Sam ¦ Look Clear ¦ Specially For You
6' Páreo : Country Baby ¦ Clatre Loraine ¦ Beauty Freak
7o Páreo : Flotow ¦ Ebanus ¦ Vídeo Show
8o Páreo : Kmg of Bovespa ¦ Waiméa Super ¦ Lure*
9° Páreo : Vénus da Luz ¦ Ma Bqou ¦ Jambayer

10» Páreo : Masrur ¦ Cteam Cake ¦ Drrty Harrv
11° Páreo : Magic Moutam ¦ Rosa O Oro ¦ Conway Oowns
12° Páreo: Antiquá * Great Fantasy ¦ Lmda Pampa
Acumulada: «"«(Great Quo Vide). 6»1(Coontry Baby)

* 7- 3(Flotnw)

? No Graiaú. âs 17ti. disputa de Quatro títulos
brasileiros

? Pela Copa C8V. Suzano x Banespa e Pai-
meiras x Tetesp (Sáo Paulo). Paraty x Frango-
sul e Chapecó x Cocamar (Maringá): Estrela do
Oeste x Flamengo e Minas * Teuto (Belo Hori-
zonte)

£9

¦

cn
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I 
Fluminense aposta na escrita 7 

gi siwao ~f: |

| do :ontra o Botafogo, quarta-feira . • ft- acompanhar as arrancadas de esta tentando mudar a lmagem 1||
| — ) lateral esquerdo Eduardo, re- — Savio. dojogador. •*§&
I cupfcrado de uma antiga contusao, ^ 111 • ^W* 1 1 Nao sei se ha tempo e dispo- Edmundo nao da entrevistas, ; 

'M

| ficaji na reserva. I Tf*AhHP 12121I* lOO'rl TIO AjlTTID&DWP sigao para tanto, mas Edinho nao comenta os incidentes do,lllVl f|
£ Mn Parana n treinador Rubens v#l. UWlAyiaiU .I n 

V TV ^ bem que poderia tentar outra jogo contra o Sao Paulo e a , ||
5^ wfn ? ,jnmffla . Harare, Zimbabwe—Reuter . solugao para o ataque do Fla-f volta aocontato com osreporte-. r> - ¦'•ji|

% Mu elh contmua preocupado ¦ 
Envolvido COI11 " IMMillM 0 goleiro joga atuaimente no mengo, quenaosejaoexpedien- res esta sendo cuidadosamente.i u\, [W&

&• inst ibilidade exibida pela sua equi- , '• 
Southampton, da Primeira Divi- te de langar a bola para Savio planejada, para que cle so diga ; li Ju

I pe < so espera que hoje seja um dia SUDOmO, gOlCirO :' -. sao inglesa, depois de defender esperar que ele resolva as coisas amenidades. ggj^ 
'tM

| de' alta" de seu time. A f A 1 ~ durante 12 anos o Liverpool, com sozinho. 0 problema de Edmundo ; ^ 
'p|

i|| deienae 

3. SClC^&O 
^ o qual ganhou a Copa do Cam- A sorte e o azar do Flamengo nao e o que fala fora do campo., ,,,, |i|j|

I . XT arare Zimbabwe — 0 20- ^ peoes da Europa — e perdeu 0 e que. o Paysandu veio jogar E 0 que elc fala e faz dentro,,.JM

I B fft) HCflmBr^e HI K MundialInterclubes de 1981 para para0empate,eseporumlado del, ..- 
||

I IS Grobbelaar e a maior atragao do 
|flH 

0 F'amengo. 
jg o0j"ogo°nrai quandp Ejaqucfalamosemcompor-??''' 

"f|S

$ *!• jogo que reiine amanha em no ' Antes de deixar Londres, tinha um homem a mais em tamento, precisamos compreen-
(jj jSS8!!|| 

'•F'mn|WWW8 Zimbabwe 
a selegao deste pais no /f' Grobbelaar negou categorica- campo. der e lamentar as declara^oes de . ^ 

' 
^

$ Rial# t 1 weiiorson jogo contra Zambia, em partida 
' 

IroSp mente as acusagoes do "TheSun" 
Mike Tyson, que diz simples?. V1! 

'ag

Marcao 3 3 Marcio Costa pela Copa da Africa Grobbelaar JjBBaMjp &L — reforgadas por video que, se- De longe fico sabendo que os mente odiar o mundo em geral e J.-,.. 'H

| 
Ed,n~e 

frniil>s —• que se destacou no futebol in- gundo a publicagao, .nostra o go- paranae^esconsideramgrandes a juiza que o condenou em par-, M
i tskua 7D]a1r gles — tem sido destaque no noti- I leiro prestes a receber o dinheiro asambigoestncoloresehaquem ticular. ... '"J i;?
| Adolison 10 i(u.uls Hen.iquo glK tem s ao oesuqutii ' 

d , A Fifa msista em mudar o local do jogo Tyson foi o pnmeiro sinal de „ „n
B c4'ios Alberto Dias 7 a Luis Antomo cwno dos ultimos dias depots que flL porumade suastrapagas. A nta 

de hoie, contra o Parana, pelas que o preconceito racial estava 4 '<&§
l| Paulo Miranda 11 11 Wallaco foi acusado pelo jornal ingles t e a Federa?ao Britanica de Fute- 

pequenas dimensoes do estadio. voltando com toda forga nos I
I BSmh SSStf "The Sun" de ter facilitado alguns MBgg, V4! bol ja iniciaram as investiga«ocs 0 Fluminense saiu rapida- Estados Unidos. 

'.g

jogos na epoca cm que jogava |«B| ^ LL que, caso confirmem a existencia mente do estado de frieza e qua- ? ''IJ
» lehjfcrbhro: jos6 Moceitin (rs). As radios Giobo pelo Liverpool — em troca de '' 

jHH de suborno, devem encerrar a car- se apatia para o entusiasmo des- 0 povo ja esta de prontidao,„. ^
^ 

<1; altas 
somas de dinheiro. O goleiro pocle encerrar carreira reira de Grobbelaar. medido, com pretensoes de clas- ha muito tempo. J1>M,

^ 
Bandelrantes transmilem. r ^

Com (Ligu^v.J jgadores e comissao tecmca do para a Casa Ronald McDonald, Angrense); Toca, Jamison, Rioar«'»! Iffl
I 

Flamengo estao enwr^nhados, HH institute fllantropica para abri- do e Rodney (CEE/Friburgo); Ri-| M
% 

EsU,pclomeros,caumcaexplica- gar crianpas carentes portadoras cardinho, Munoz e Chapman t?<
para a mudanga na programa- de cancer, sera realizado no dia (Vasco); Harris e Sitter (Madurei- ||:

S Sa0 0n ; , 
'"!! 
p^cJ°H" jfcSSS 20, no Tijuca Tenis Clube, o Big ra); e Rodrigo (Fluminense). 

'k

^ 
dort s que enfrentaram o Paysandu , 

0^ <9Bli Star Game, \ctsao cmoca do All Com inauguragao cm dezem- W:
M, f. 

a ,ref .arem para a revisao me- - JsSW . VHRI Star Game, reunindo os 24 rnelho- bro, esta sera a primeira Casa da : -il

I? Jca 
a tarde, como estavaprevisto ¦ resjogadoresdo Estadual. America Latina. Em todo mund» ¦ i

.•I desce o imcio da sem na quem ,  ¦ , 
, ; — ¦ _— Estao convocados Almir, Al- sao 161 dessas instituigoes, in®? , 1

.ft apaaceu na Gavea, o fez de ma- JSSKR*^ . ..1 ' • JA BB berto, Marx, Marcelao, Alvin ramente controladas por voluntas . ;ffi!nha quandonaohavia ninguem no Wlpr V'-W 
Walker (Flamengo); Alcxey, rios e'mantidas atraves de doa-- ¦

I c,ubk- Por4nm8"em entcnd;l"se Wagnao, Ze Mauro, Devon goes e eventos organizados pelo ^
I pret sa e torcedores, exatamente ^ WA& 4 White (Ti uca/Mesbla); Marcioni- McDonald's. I
fjj. quen eles quenam evitar. Afinal, >' wlfflMI' , J§^:"M 

conn iriam explicar mais um fra- \%t< i ^ \ ^'f*k •: In
cass> em pleno Maracana, desta m, ...

J| ve*|Jiante do modesto Paysandu, sHVpr * &f ^ 
inniiBii«m ¦

m ultiito colocado do Grupo E? Jr c... ; aJBHm ^. «.mmT-raft flrde o denartamento de futebol m -¦* "I^ABSAtKBB/AST• * ' i 1° Parco: 1° Filha de Troia J.Ricardo 2° (5)3,5 (1)1,4 Exata (5-1)90.7 Trifcta (5-N |
^ WantMcCaNeUoyArroueUcA^ 7)225,0 Quadrifcta (5-1-7-4)732,8 Tempo: 

|•'% estava entregue as moscas. Nin- Kit' - milo 4° Ana Host EM.Silva Vencedor Im23s7/10 ,«»„ , I;
guem deu as caras. 9Jm ijl i£_ f> (5)1,6 Inexata (5-6)2,5 Placcs (5)1.0 (6)1,1 7° Parco: 1° Home of Winners J.Freirc 2" W

g§ Ncm mesmo 0 assessor de im- J < f ^ Exata (5-6)5.2 Trifcta (5-6-7)7.0 Quadri- Gobligc E.S.Gomcs 3" Paschoal M.AI- _im
nrensa Rodlico Paiva sabia da mu- i AA fela (5-6-7-1)8.9 Tempo: Iml6s2/10 nicida 4° Fanlucho J.Ricardo Vcnccdor

i dtiK i "Fui neco de surpresa Sai . > #M%p£s.y. 2° Pireo: 1° Gamo Rci J.Ricardo 2° No (3)13,5 Inexata (3-5)209,6 Placfe (JJTO '•• ?'V

I do fcacnaL»B«a c a apre- Co,,, Am M* (ckfime, m .Km, o Bmiljogou ,„ais ^S^SSS^ScSSFTSXSST^m ' 
I

fM sentagao estava marcada para as  (4)3,0 Inexata (1-4)31,9 Places (4)5,2 Tempo: 1m22s6/10 §16h30m. Fiquei sabendo no final da P L- -.fteieift fJCA!l AilffiQ ESPORTE HOJE (1)35,6 Exata (4-1)103,3 Trlftta (4-1- p Pino: 1« Kcodas'CLavor V Rpydr-j'.. ^
tardb que OS jogadorese a comissao V^UDcl UaSSa I3.C1* C3U-U.d ^— 3)66,9 Quadrifcta (4-1-3-6)412,6 Tempo: Way G.Souza 3° Costillies G.Guiniar^pBrami
tprn n estivim num churrasco ni Bl Im38s3/10 4° Ikram J.Ricardo Vencedor (4)1,6 teecs

glS 
teen ca estavam nurn churrasco na #1 • [WHIBBBfflfflj 3°Pareo:l°PontresinaM.Leanza2,,Tro- xata (4-6)7,6 Places (4)1,3 (6)2,5  [:
Barra", afirmou. ~XT£\rj npln Kf*QCll Tin VHlPl gcr S.Sampaio 3° Amigazo F.Gucdcs 4" (4^)|2,9 Trifeta (4-6-1)40,7 QuadrifcW»w^

w£ nivida  A mi IW Hn tirrn^ ? XhM* llvlU MJl Cl^ll 1IU ? ? campeonato Matropoiitano: Madureira * Hard Steel F.Estcvcs Vencedor (2)1.6 Ine- (4-6-1-5)119,8 Tempo: lml2sB/!0 .a «
Umfl" A mJ ,aSt 00 "mt IT Fluminense a Vasco x Gra|au TC (Hebra.ca, xala (2-5)8,0 Places (2)1,4 (5)1,6 Exata ' ' 

, 
' 

„ .. ^ „ . ' »^*$% F'a|uengo nao esta afetando ape- t6qu10 - Apesar do mesmo cubano no bloqueio, usando a ha- ^|S||C| (2-5)l°.7 Trifeta (2-5-6)23,5 Quadrifeta %
nas <as ja combalidas finangas do placar, o jogo entre Brasil e Cuba, bilidade mais do que a forga. O 'u<Bn")- «*»• Iio d8"!nrrvJ1 \L„• va 4° Luc-Laisa J.Lcmc Vencedor (l)f^n i

fclube. Os funcionarios do quadro na abertura do Super Four femini- tecnico Bernardinho licou satisfeito eiS^emv-Ma"S^wSL1e.va'l|Si;; SaoK^G-Souza 3° Loco Dancc J.Ricar- lncxa,a(6-7)4,3 Places(7)1,7(6)1.6Exatanos. 4 «

@ novel da Suderj estao sofrendo no no de volei, ontem. foi muito dife- com a atuagao, mas acha que faltou ™|u\fx'sa7crS'oS do4°Cha Friio J.Aurclio Vencedor (5) 1,4
bolso com a serie de derrotas Nos rente da final do Campeonato atengao e convicgao as jogadoras. gueiraxBanguesoeiii Ramos ciube kcoim, inexata (5-6)3,9 Plac$s(5)l.l (6)2.0 Exata ' ' ' •7' n 

' 
„,c , ii

W tres jultimos jogos do clube no Ma- Mundial disputada pelas mesmas 'Tambem nao conseguimoS manter 1-%^ 
^^0 FiaS«^|

M racana - Bahia, Internacional eqmpes ha treze d.as. Sem Hilma e a concentragao durante todo 0 jo- —cardo 4- Ncgociavcl J.M.Silva Venceffi^'* 1
H Paysandu - as rendas foram ridi- Marca Fu, a selegao bras.le.ra jo- go", completou. ¦SfillHIUiiilH Great Queen Mother CUvor 3-Gobou- W5-9

Uiiac fcnmaHnc nnrJKHonni a n? gou maisdescontraidaeesteveper- "Pena que nao deu, ainda mais ? noGr«jau,asi?h.d^puiaoequairotiiuios Ire C.A.Martins 4° Ambiiious Bid J.Ri- Exata (4-5)17,5 Tnfeta(4-5-8)^.9,3 Qna II
M cu'as (somadas nao chegam a RS t0 de vencer 0 ^0 set. As par- Hpnnk de ricarmos uma semana tHasil,iros cardo Vencedor (1)17,8 Inexata (1-3)40.3 drtfeta(4-5-8-3)92.1 Tempo: Im22s3/10 , ] I
kM 40 mil) e OS funcionarios da Suderj ciais foram 15/9, 15/13 e 15/8 para K£j„,r^ alpm Hn nrohlema do Places (1)12.0 (3)4,0 Exata (1-3)56.9 Tri- 11» Pareo: 1° Cazinho M.Cristina V DU-

ficaram de miios abanando. A di\i- as cubanas, em lhl8. Hoje, 0 Brasil f t, Mic nrvHprinmnc tf>r feta (1-3-9)1.058,3 Quadrifeta (1-3-9- paccto J.Ricardo 3" Jambolao Negrao * 5|

m *»*;•«»-><* cnfrcnta 0 Japao. as 7h. com trans- OJSSSXSStSSS® SSS&WSSE • I
vfriS aumtntar domingo. com 0 dt-smo- missaooaiv tkinueirantes. rnos a cruzar com as cubanas, isso «uiechap«e6*cocamaf(Maring4):Estreiado Occan Liner J.Ricardo 3° Rci Marccl (4)1,8(3)2,3 Exata(4-3)23.0Trifeta(4-3- " |j
hH ralizado classico Vasco n Flamen- Em alguns momentos a selegao nao vai acontecer mais", prometeu 2S5.*n*ni*n#0* 

a ES.Gomes 4° Damned J.C^jwira Ven- 2)297.8 Quadrifcta (4-3-2-9)951,4 lempo:  I
M go. bra^ileira conscauin driblar o muro atacante Ana Paula.  cedor (5)17.8 Inexata (1-5)17.5 Tlaces ,m30s8/|0

|H 
" -  - '  I

I
m

ONTEM NA GAVEA

FUTEBOL DE SALAO

BOXE TAILAIMDES
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2a Edição n sábado, 12/11 /94 • 23ESPORTES/TURFEJORNAL DO BRASIL

nmenge SÉRGIO

Ruins dá cabeça

A s cabeças na Gávea an- sificação, mesmo tendo pela,m n 1
/\ dam muito ruins. A ex- frente adversários entusiasma- f |.•»
pulsâo de Fabinho contra dos, que são o Guarani e a Por- 3; |ÇjPaysandu mostrou que o estado tuguesa. ] fli,,, „, ¦.
de nervos em geral está péssimo. Uns dizem que a ressurreição.|j ií í
Fabinho pisou um adversário tricolor se deve a Luís Henrique^ ;
caído e foi expulso com dois outros às mudanças no meio de m m
minutos do segundo tempo, dei- campo, e há os práticos, que,n nr
xando o Flamengo com menos acham que tudo foi causado pe- -r

um homem em campo. Ia inesperada goleada sobre oi iim;
É verdade que o Flamengo Palmeiras. ,.;1J p

teve duas belas oportunidades Ali o Fluminense teria toma- ,>1 -o
um pênalti a seu favor não mar- do a injeção de ânimo que falta- v _ 

''

cado pelo árbitro, mas, mesmo va ao time. De repente, jogado?,,, 31.
que tivesse vencido, não teria res e técnico começaram a sentir 171
convencido aos gatos pingados que o Campeonato Brasileiro,, ••

que foram ao Maracanã que tem tem poucos papões e, mesmo,;,; ,;,,
time para se classificar e chegará assim, vulneráveis. . „ ;jv
próxima fase do Brasileiro. E não foi somente a vitória \ ^

O mais incrível é que Fabi- contra o Palmeiras. A perfor- .. .
nho confessou que pisou no seu mance do time 110 empate contra,, | „;
adversário, e à guisa de desculpa o Botafogo também é saudada ,1,
resmungou: "Mas eu nem tinha como um sinal de que o Flumi- -¦

levado o amarelo." Para ele, nense tem condições de reagir e,;;~
pisão era desculpável, mas a ex- estar sempre entre os primeiros.p w,
pulsão injustificável. Pena que, a meu ver, a reação |.t-

O sinal de que as cabeças tenha começado tarde demais. J
andam ruins foi a escalação com ? |i;'i ul
três atacantes fixos na frente. |í Assustada com a reação do-,.-
Com um homem a menos, as iprocurador do Tribunal Espe- • -
deficiências do meio de campo ciai da CBF, Herman Seixal, .,
do Flamengo ficaram evidentes, que quer a suspensão por cinco11
principalmente os erros nos pas- jogos e mais 40 dias para Ed- ^
ses e a falta de velocidade para mundo, a direção do Palmeiras ; .. (
acompanhar as arrancadas de está tentando mudar a imagem | ,i|
Sávio. do jogador. -.o

Não sei se há tempo e dispo- Edmundo não dá entrevistas,
sição para tanto, mas Edinho não comenta os incidentes dom A,
bem que poderia tentar outra jogo contra o São Paulo e a ^
solução para o ataque do Fiai volta ao contato com os reporte-. -
mengo, que não seja o expedien-j res está sendo cuidadosamente. | u§
te de lançar a bola para Sávio planejada, para que ele só diga „ .Jt,
esperar que ele resolva as coisas amenidades. )¦. r ^
sozinho. O problema de Edmundo ^

A sorte e o azar do Flamengo não é o que fala fora do campo. ^ l)U
é que. o Paysandu veio jogar É o que ele fala e faz dentro-... r,..
para o empate, e se por um lado dele. - - •
não ameaçou, por outro não ? : J§.t
saiu para o jogo nem quando E já que falamos em compor- - <|
tinha um homem a mais em tamento, precisamos compreen-.- ...
campo. der e lamentar as declarações de .

Mike Tyson, que diz simples?. V1!
De longe fico sabendo que os mente odiar o mundo em geral e -K «,*

paranaenses consideram grandes a juíza que o condenou em par- •
as ambições tricolores e há quem ticular. j
insista em mudar o local do jogo Tyson foi o primeiro sinal de fi,in
de hoje, contra o Paraná, pelas que o preconceito racial estava '
pequenas dimensões do estádio, voltando com toda força nos 

O Fluminense saiu rápida- Estados Unidos. ¦ lt J I
mente do estado de frieza e qua- ? _ .1
se apatia para o entusiasmo des- O povo já está de prontidão. .
medido, com pretensões de cias- há muito tempo. J1UW

O goleiro joga atualmente no
Southampton, da Primeira Divi-
são inglesa, depois de defender
durante 12 anos o Liverpool, com
o qual ganhou a Copa do Cam-
peões da Europa — e perdeu o
Mundial Interclubes de 1981 para
o Flamengo.

Antes de deixar Londres,
Grobbelaar negou categórica-
mente as acusações do "The Sun"
— reforçadas por vídeo que, se-
gundo a publicação, mostra o go-
leiro prestes a receber o dinheiro
por uma de suas trapaças. A Fifa
e a Federação Britânica de Fute-
boi já iniciaram as investigações
que, caso confirmem a existência
de suborno, devem encerrar a car-
reira de Grobbelaar.

¦ Envolvido com

suborno, goleiro

defende a seleção

T T arare, Zimbabwe — O go-
-Ti leiro sul-africano Bruce
Grobbelaar é a maior atração do
jogo que reúne amanhã em no
Zimbabwe a seleção deste país no
jogo contra Zâmbia, em partida
pela Copa da África. Grobbelaar
—¦ que se destacou no futebol in-
glês — tem sido destaque no noti-
ciário dos últimos dias depois que
foi acusado pelo jornal inglês
"The Sun" de ter facilitado alguns
jogos na época em que jogava
pelo Liverpool — em troca de
altas somas de dinheiro.

Fluminense
Rógis 1

Donllson2
Marcão 3

Edinho Baiano 4
Ednólson 6

Élclo S
TadouS

Adollson 10
C: rios Alberto Dias 7

Gilson Batata 9
Paulo Miranda 11

Técnico:
Rubons Minelli

Wellerson
Júlio César
Márcio CostaAntônio Carlos
Ura

SCadu
Djalr10 Luis Honriquo
Luis Antônio

9Ézio11 Wallaco
Técnico:
Pinheiro

Locll: Estádio Erton Coelho de Quoiròz. Horário:
16h. Arbitro: José Mocellin (RS). As rádios Globo

(12 20khz), Tupi (1280khz), Nacional (1130khz) e
Tropical-FM (104.5mhz) o as redes Globo e

Bandeirantes transmitem.
Ò goleiro pode encerrar carreira

Tóquio —AFP

Rio terá! seu dia de

astros no basquete

Vergonha faz

o Flamengo

se 
'esconder'

lio, Napoleon e McGrowan (Liga.
Angrense); Toca, Jamison, Ricar11
do e Rodney (CEE/Friburgo); Ri-
cardinho, Munoz e Chapman
(Vasco); Harris e Sitter (Madurei-
ra); e Rodrigo (Fluminense).

Com inauguração em dezem-
bro, esta será a primeira Casa da
América Latina. Em todo ínundfc»
são 161 dessas instituições, in}(|-'
ramente controladas por voluntá~
rios e mantidas através de doa-"
ções e eventos organizados péíò'
McDonald's.

Com toda a renda revertida
para a Casa Ronald McDonald,
instituição filantrópica para abri-
gar crianças carentes portadoras
de câncer, será realizado no dia
20, no Tijuca Tênis Clube, p Big
Slar Game, versão carioca do Ali
Star Game, reunindo os 24 mélho-
res jogadores do Estadual.

Estão convocados Almir, Al-
berto, Marx, Marcelão, Alvin e
Walker (Flamengo); Alexey,
Wagnão, Zé Mauro, Deyon e
White (Tijuca/Mesbla); Marcioní-

Jbgadores e comissão técnica do
Flamengo estão envergonhados.
Estí, pelo mer os, é a única explica-
ção para a mudança na programa-
ção de ontem. Ao invés de os joga-
cíort s que enfrentaram o Paysandu
se a >resen tarem para a revisão mé-
dica à tarde, como estava previsto
desce o início da semana, quem
apaieceu na Gávea, o fez de ma-
nhã. quando não havia ninguém no
club;. Por ninguém entenda-se im-
prei sa e torcedores, exatamente
quem eles queriam evitar. Afinal,
com 3 iriam explicar mais um fra-
cass ) em pleno Maracanã, desta
veaijdiante do modesto Paysandu,
último colocado do Grupo E? À
tarde, o departamento de futebol
estava entregue às moscas. Nin-
guém deu as caras.

Nem mesmo o assessor de im-
prensa Rodrigo Paiva sabia da mu-
danda. "Fui 

pego de surpresa. Sai
do ijlaracanã quinta-feira e a apre-
sentação estava marcada para às
16h|0m. Fiquei sabendo no final da
tardb que os jogadores e a comissão
técn ca estavam num churrasco na
Barra", afirmou.

Dívida — A má fase do time
Flamengo não está afetando ape-
nas as já combalidas finanças do

^lube. Os funcionários do quadro
móvel da Suderj estão sofrendo no
bolso com a série de derrotas. Nos
três últimos jogos do clube no Ma-
racanã — Bahia, Internacional e
Paysandu — as rendas foram ridi-
cuias (somadas não chegam a RS
40 mil) e os funcionários da Suderj
ficaram de mãos abanando. A divi-
da já chega a RS 70 mil e pode
aumentar domingo, com o desmo-
ralizado clássico Vasco \ Flamenl

(5)3,5 (1)1,4 Exata (5-1)90.7 Trifcta (5-P ; j
7)225,0 Quadrifeta (5-1-7-4)732,8 Tempo;
Im23s7/10 ,eri , j
7° Páreo: PHomcofWinncrsJ.Frcircl0 jGobligc E.S.Gomcs 3° Paschoal M.Al- —l
meida 4o Fanlucho J.Ricardo Vencedor
(3)13,5 Inexata (3-5)209,6 Placês (3J5»1"
(5)5,2 Exata (3-5)826.9 Trifeta ($5*6aKH
6)678,1 Quadrifeta (3-5-6-7)43.81^6 

''
Tempo: Im22s6/I0 "rwwSJ
8o Páreo: 1° Keodas C.Lavor 2o Rpy^lr ¦ j
Way G.Souza 3o Coslilhcs G.Guiinariiwsawi J
4° Ikram J.Ricardo Vencedor (4)1,6 hfcvas- .4
xata (4-6)7,6 Placês (4)1,3 (6)2,5 Ex—r» .»
(4-6)12,9 Trifeta (4-6-1)40,7 Quadrifc*®»^
(4-6-1-5)119,8 Tempo: Iml2s8/10 *
9o Páreo: Io Patcllc A.M.Lemos 2o Curis^Ü^ Jtana J.Ricardo 3o Evcning News J.M.Sij^^ jva 4o Luc-Laisa J.Lcmc Vencedor (1)$$,?*, ,i
Inexata (6-7)4,3 Placês (7)1,7 (6)1.6 Exatas^, -4|
(7-6)6.2 Trifeta (7-6-8)18.8 Quadrifeta (fonrni -â'
6-8-4)28.0 Tempo: I m 15s3/10 -5
10° Páreo: Io New Florcncc R.L.Sanios $
2o Tamphilus V.Xavicr 3o El Fian "í
cardo 4° Negociável J.M.Silva VenceaBSÍ 1
(4)5,9 Inexata (4-5)8,6 Placês (4)1.7 (5)1,9 , ^
Exata (4-5)17,5 Trifeta (4-5-8)29,3 Qua-
drifeta (4-5-8-3)92,1 Tempo: Im22s3/10 ; ;
11° Páreo: Io Cazinho M.Cristina 2o DU- í
paccio J.Ricardo 3o Jambolào Negrão í
P.Chandclier 4o Cincuncgui G.Guimaràes -
Vencedor (4)6.1 Inexata (3-4)10.4 Placês ¦
(4)1,8 (3)2,3 Exata (4-3)23.0 Trifeta (4-3- '
2)297.8 Quadrifeta (4-3-2-9)951,4 Tempo: '
Im20s8/10 " —

Io Páreo: Io Filha de Tróia J.Ricardo 2o
Want Mc C.G.Nctto 3° Arroucttc A.Ra-
milo 4° Ana Host E.M.Silva Vencedor
(5) 1,6 Inexata (5-6)2,5 Placcs (5) 1,0 (6) I, I
Exata (5-6)5,2 Trifeta (5-6-7)7.0 Quadri-
feta (5-6-7-1)8,9 Tempo: Iml6s2/10
2° Páreo: Io Gamo Rei J.Ricardo 2o No
Thanks S.Santos 3° Ovcr Spccd C.G.Nct-
to 4o Intervenção G.Guimarães'Vencedor
(4)3,0 Inexata (1-4)31.9 Placês (4)5,2
(1)35,6 Exata (4-1)103,3 Trifeta (4-1-
3)66,9 Quadrifeta (4-1-3-6)412,6 Tempo:
Im38s3/I0
3o Páreo: Io Pontresina M.Leanza 2° Tro-
ger S.Sampaio 3o Amigazo F.Guedes 4°
Hard Steel F.Estcvcs Vencedor (2)1.6 Ine-
xata (2-5)8,0 Flacês (2)1,4 (5)1,6 Exata
(2-5)10,7 Trifeta (2-5-6)23,5 Quadrifeta
(2-5-6-3)73,0 Tempo: Im25s
4o Páreo:T° Pay OIT M.Almcida 2° Dom
Sapeca G.Souza 3o Loco Daricc J.Ricar-
do 4o Chá Frito J.Aurélio Vencedor (5) 1.4
Inexata (5-6)3,9 Placês (5)1.1 (6)2.0 Exata
(5-6)4,6 Trifeta (5-6-1)12.8 Quadrifeta (5-
6-1-2)22,1 Tempo: Im37s7/10
5° Páreo: Io La Revolucion M.AurcIio 2o
Great Queen Mother C.Lavor 3o Gobou-
léc C.A.Martins 4o Ambilious Bid J.Ri-
cardo Vencedor (1)17,8 Inexata (1-3)40.3
Placês (1)12,0 (3)4,0 Exata (1-3)56.9 Tri-
feta (1-3-9)1.058,3 Quadrifeta (1-3-9-
6)1.800,6 Tempo: 58s
6o Páreo: Io Duttilitá M.Aurêlio 1° Great
Occan Liner J.Ricardo 3° Rei Mareei
E.S.Gomcs 4o Damned J.C.Olivcira Vcn-
cedor (5)17.8 Inexata (1-5)17.5 Places

Com Ana Flávia (de frente) no time, o Brasil jogou mais solto, mas não colm^uconterMxub^ Torres

fácil outra

isil no vôlei

ESPORTE HOJE

Campeonato Metropolitano: Madureira x
Fluminense e Vasco x Grajaú TC (Hebraica.
9h30, mirim); Vasco x Grajaú CC (Mackenzie,17h, Infanto) e Flamengo x Vasco (Gávea. I5h.
juvenil).

Rodada do Estadual, a partir das I5h. Infantil
e infanto-juvenil: Magnatas x Piedade. Valquei-
re x Mello. Portuguesa x Clube dos Sargentos.
Tijuca * São Cristóvão. Olatia x Vitória, Man-
gueira x Bangu e Social Ramos Clube x Coim*
bra.

cubano no bloqueio, usando a ha-
bilidade mais do que a força. O
técnico Bernardinho ficou satisfeito
com a atuação, mas acha que faltou
atenção e convicção às jogadoras."Também não conseguimos manter
a concentração durante todo o jo-
go", completou.

"Pena que não deu, ainda mais
depois de ficarmos uma semana
sem treinar, além do problema do
fuso horário. Mas poderíamos ter
tido mais espírito de luta. Se voltar-
mos a cruzar com as cubanas, isso
não vai acontecer mais", prometeu
a atacante Ana Paula.

TÓQUIO — Apesar do mesmo
placar, o jogo entre Brasil e Cuba,
na abertura do Super Four femini-
no de vôlei, ontem, foi muito dife-
rente da final do Campeonato
Mundial, disputada pelas mesmas
equipes há treze dias. Sem Hilma e
Márcia Fu, a seleção brasileira jo-
gou mais descontraída e esteve per-
to de vencer o segundo seL As par-
ciais foram 15/9,15/13 e 15/8 para
as cubanas, em lhl8. Hoje, o Brasil
enfrenta o Japão, às 7h, com trans-
missão da TV Bandeirantes.

Em alguns momentos a seleção
brasileira conscauiti driblar o muro

? No Grajaú, às 17h. disputa de quatro titutos
brasileiros.

O Pela Copa CBV. Suzano x Banespa e Pai-
meiras x Telesp (São Paulo); Paraty x Frango-
sul e Chapecô x Cocamar (Maringá); Estrela do
Oeste x Flamengo e Minas x Teuto (Belo Hori-
zonte).
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atacan e so nao marcou go no * — Tente, mesmo que vocfeerre. Quanta mais voc§ tentar, das limita^oes tecnicas como o Bo- Se o jogador mentalizar que pode Madureira. 
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vitorta soore o mien- 
| mais chances de melhoraro seu rendimento. tafogo pode alcan?ar o sucesso? A qualquer coisa, vai conseguir". do direitinho", disse, referihdo-'Sg) -
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jeixa a sua ll . 1 presents. Hoje, quando colocar no video-cas- Botafogo e,. disparado,: o-time -ca- ano, nao esta mscrito no Brasilei^ j
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B Suspensao — 0 presidente I colsas. A concentrapSo 6 fundamental para seu sucesso. contmuarsonhandocomacassifi- partida, nao vao errar passes bo- Moises no meio de campo, subs®

B Carlos Mgnsto Montenegro vol- I -iRu igB _j«\ «S ca«ao a tereeira fase. 0 pnme.ro 6os^ Aos que cMra-argumentam, u,ndo Bonamrgo, que recebeu* .
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m fogo a pagou US$ l,2 miIhao ao dem lingua. Quero ver voce contar ate tos. Beto fez o papel de ala en,

lTff®«5S&fe: -6 claro que nao se vence so 100,Aposto que ao.che^r a 2Q, quantoTrindadeutilizou oesque^
Fifa esciarecendo a situacao e ate W:1 com isso'mas se 0 cara n5° estiver vaI eS!ar Pensando m °utras co'" ma 3-5-2, mas acabou voltando a*

® pediy desculpas" garantiu jn «. ...., „ motivado, como e que vai conse- sas. Fica desconcentradomeiodecampo. ^
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A CARTILHA ALVINEGRÂ

— Tente, mesmo que você erre. Quanto.mais você tentar,
mais chances de melhorar o seu rendimento.

— Não tenha vergonha do que faz.
— A preguiça é inimiga da perfeição. Não faça amanhã o que

você pode fazer hoje.
— O passado e o futuro não lhe pertencem. Viva apenas o

presente.
— A organização é fundamental para que você possa ter.

tranqüilidade. Organizado, sua confiança aumenta.
— O homem ê aquilo que pensa. Não se acomode nunca.
— Experimente contar até 100, evitando pensar em outras

coisas. A concentração é fundamental para seu sucesso.

Presidência oh

do Vasco fica i
?j V

com Calçada p:
Deu a lógica na eleição db5|&Sw|E§nflP.9.Ct.U3.ge.?a...

.3°. ..HWIT.I.wbiw#.

.4°..Jn!e.r;RS..:mÈBRÈÈÊ

.fi°..ÇorMWâci?...
,7.?...6rMÍP. |

Vasco. Por 1074 votos a 485,°c?
comerciante português Antônlcfl
Soares Calçada, 68 anos, reelü-J
geu-se presidente do clube até dé)-l
zembro de 1997.0 pleito vascainoi
teve ainda 14 votos nulos e um emj
branco. A vitória foi tranqüila fcj
por volta das 19h, o candidate?
oposicionista, Nélson de Almeid^jj
já admitia a derrota. "Mesmo 

q\j^
eu perdesse hoje (ontem), os l^Pj
conselheiros natos me elegeria^;
em janeiro. Agora vamos trab^jj
lhar muito pelo tetracampeonajü^
estadual", festejou Calçada. O i^-f[
sultado oficial foi divulgado pe|p)
presidente da Assembléia GengVj
João Silva, às 11 h45.

Fora um ou outro correligio-
nário mais exaltado, a eleição
transcorreu em clima de normali-
dade. Começou 22 minutos atra-
sada, devido a um problema na
listagem dos computadores. A
tarde surgiu um boato que o te-
tracampeão Bebeto iria a São Ja-
nuário, mas o próprio jogador te-
lefonou para Calçada, dizendo
que o apoiava mas preferia não ir
ao clube.

Dos poucos que se deram ao
trabalho de votar (1574 associa-
dos), o mais conhecido entre os !
esportistas foi o técnico do time!
masculino de basquete do Fia- j
mengo, Miguel Ângelo da Luz — ;
votou em Calçada. Os 150 conse-1
lheiros eleitos ontem homologa-J
rào em janeiro, junto aos 150 na-
tos, o nome de Calçada.

Time — Após semanas de
más noticias, o técnico Sebastião
Lazaroni soube ontem que poderá
contar com Torres e Yan no deci-
sivo clássico de amanhã contra o
Flamengo. Ricardo Rocha, pou-
pado ontem com dores muscula-
res. deve jogar.

8o Paysandu

2 GUIAS S0LETUR
ABORDO.

INCLUÍMOS: Viagens
diurnos de ida e volto pelo
VÔO ESPECIAL SOLETUR
VARIG, na Classe Turistica

• Traslados
7 noites em apto. duplo

no Hotel Pnsident
AssislCord International

Economy
Cartõo de telefonia GTI

Soletur (2 min. de chomada
| FREE para o Brasil).

O melhor atendimento:
guias Soletur atenderão

você em New York.

rSantos
,2°,.Botafogo

Paranà„_„,
,4°,.Bahja
...... São.PajjJo.
6°..Palmeiras,
...... Sport..

Flamengo

' HOTELARIA SOLETUR I
EM NEW YORK:
Hotel President (3*) 

™
Days Hotel (3*)
Lexington (4*)
Boral Inn (4*)
Ôrand Hyatt (5*)
fhe Waldorf Astoria (Luxo)

SÓ A SOLETUR GARANTESUA ACOMODAÇÃO IMEDIATA
NA CHEGADA.

ÊO por peuoa em apto. duplo, válido para
: ai Midat d* 19 • 26 de novembro.

.......
A0SSABAD0S ^

PELA MANHÃ PARA NEW YORK
PELOS MODERNOS MD-11

Hoje
Paraná x Fluminense
Inter-RS x São Paulo
Portuguesa x Santos
Amanhã
Vasco x Flamengo
Botafogo x Guarani
Palmeiras xCorinthians
Paysandu x Sport
Bahia x Grêmio

Érton Queiroz
Beira-Rio
Canindé

Consulte seu Agente de Viagens.
Maracanã

PROXiMAS SAÍDAS
NÕV. 19*26

Parethimntan*i«rtteii Lfap eAIABini AtoJX,
m rmm É N^K SOIdftll CATEGORIA TURÍSTICA
m SÍS1 ^ Wfe SUPERIOR:

^«J. lí r| Vwje com mois conforto por um
amoii *tM, m/4 • mi-m» • mu» M4W> • whmul jimin • uutu 494-2137 pequeno odicionoL Consulte.«Wte SfMMI • Npy« WWffl ^nncli?!»-!»} . NHBriij»«í#nM40l> COWi Mmw

Caio Martins
Morumbi
Mangueirão
Fonte Nova.

gmMm

m
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P®URAL g\gTrk£%i f\C<

YLEBanS° 
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CompMsorio vai acabar .em 90 dia|

";cb Mm { -i 
|

it Ciro anuncia aos empresarios gauchos o termino da cobranga do imposto caso se confirme a tendencia de queda no consume j j
"fflpORTO ALEGRE — Avan<;an- guntar o que aconteceu nessa • 1 ~ 

|(fif sobre as atribui$6es do semana, responderei simples- 
_______ PflWlA 

^Al*17010 £k nnry I
proximo governo, o ministro mente: Nao sei", garantiu. 

' 
\>4CU MJU^a fJd. ? t^lct. C WwCkJj , I

d#:Fazenda, Ciro Gomes — Ciro Gomes atribuiu a di- *¦
quern restam SO dias na atual vulgagao de supostas diver- | Picanha Iia Dfasa Prc?°s baixos nos generos de prima-
fi$i<;ao — previu ontem que gencias a "intermediaries 

que ¦' linA minictrr* a vera"' A inf"orma?5° £ PercmPt0™- ?
|| erji 60 ou 90 dias acabara a valorizam a futrica" e a espe- IlUIUallU C mente negada pelo seu assessor de

cqpranga do compuisorio de culadores que queriam vanta- S6US aUXlliareS imprensa, Egidio Serpa. Elesocome 
j1 w0 sobre o credito institui- gens para manobras na bolsa  churrasco e comida chinesa , disse. j

dfljpara evitar a explosao de de valores. E voltou a descar- » Jn^H®*'™-ipepa™ry i
I ' cqpsumo, "caso o consumidor tar a hipotese de aumento do 

'" O RASfLIA — Em urn clima in-
» . .. „„„J8  ncit mn liills- «. JL# formal, o ministro da Fazenda, nilciro-

_ j J - 
salano minimo^para US$ 100, 

l! Ciro Gomes, conseguiu apaziguar A festa come?ou a se animar uma j
adiando compras por causa aos lm- ,,J?-% momentaneamenteosanimosde seus horadepoisdeos participates terem ¦
qipndo ha tentativa 'Se slgUCllI pactos que 0 reajus- subordinados no churrasco, regado a_ chegado. Malan contrastou com »
doicobranQa de agio te acarretaria nas cerveja, promovido pela equipe eco- resto da equipe durante todo o chur-
oabaumentos indevi- Hie pCrgUDtar contas da- Previden- ? A nomica na noite de quinta-feira, na rasco: enquanto todos bebiam cerve-

do&". Ciro emitiu- 0 QU6 cia. dWf ¦*»« ,„Imr cobertura da ag&ncia do Banco Meri- ja, pediu vinho tinto, obrigando )
estfa opiniao num Petroleiros — fir dional em Brasilia. Ciro conversou gerente do Meridional a buscar uma
effle da manha a aCOIlteceU esta Sobre a autoriza?ao yM:, 

>f' 
< 

'/ bastante 
e ate ajudou o diretor de garrafaemcasa. j

pWtas fechadas com cpmanii do presidente Ita- IBbIL^ Normas do Banco Central, Claudio Autorizagao para se meter na j
empresarios gau- ^ M. mar Franco de van- W 

'3?' Mauch, este com avental branco, a churrasqueira so foi concedida a Ciro.
effes, no Hotel Plaza responderei: tagens concedidas quc esPetava acarne'Sem lcmo'ilPc" •

I V L nao sei' aos petroleiros, Ciro 
|<| SST-tS I

¦ 
ml"'S,r0 ?' ciro Dome. Gomes desmentlu A fesla "decepdonou" 0 ministro, no de Assumes Inlernaaonais. Strgio |

z||jda disse que veio que a medida tenha 8 | que mantendo suas tradigoes nordes- Amaral, que passou em casa antes.
fazer "uma 

prestawo de con- desobedec.do o Piano Real. tinas, reclamou <ia falta de farofa. A maioria dos integrates da equi-
135, do Piano Real aos empre- Pagamos apenas o IPC-r, na- J. . 1 I r >.MH Fannha crua nao serve disse ele, foj a feta ,ogo d . de
sfi^os gauchos, os quais apon- da mais, previsto'no Piano obr,8ando/fKSS°r Ja 

S^'3"3 deixar o trabalho, como os diretores
toil como exemplo para o pais: Real. Nao demos nada nessa IT V< .IfflmMM Executiva da Fazenda, Fuad Woman, d0 bc. os intcgrantes da Secretaria de I
"Sao autonomos, altivos, va- area do Piano Bresser. E tam- 1 ; : MMmM a procurar inutilmente por long<» mi- poKUca Economica c do sccretario do 1
lojjzam o pais e nao pensam bem cumprimos o que a Justi-; *,^ ^ cntrada C^brincou Tesouro, Murilo Portugal, que ainda

qjjp tambem ejusto." O minis- conseqiiencia a um acordo que [ ? , gosta°mukonadet embora fre° de documents para ler. Mesmo em
tsp reiterou a inexistencia de conseguiu desmobilizar uma 1 

'; 
| . 

' 
, s99 quentemcnte seja visto'nas principals clima de festa, Ciro nao abandonou a

pSoblemas com a equipe eco- greve que seria muito delicada g churrascarias de Brasilia. "Mas como postura de ministro: transmitiu uma !
nomica. "Se alguem me per- para o pais." j| 

s '' hoje e de gra?a vou comer satisfeito, seriede tarefasa Malan eClovis Car- I
-©-« ——--—— -7— Ciro participa do churrasco da paz com a equipe economica ainda mais que estou lutando com os valhocm uma mini-reuniao.
.j; Na pagina 2, Itamar rnsiste no aumento do miiuinp 1 

Governo recua na denuncia vazia
I B BRASILIA e P0Rt0" alegre da Casa Civil, Henrique rias e proprietaries de cional, contudo, emitiu pa- |!''(Mbro-Sjliife^

,-^Quatro dias depois deter Hargreaves, e disse que gos- imoveis para forgar os au- recer contrario. xan3o'^#ainvestidor ^eC\^°S c'Susado um tumulto no taria de analisar sua pro- mentos dos alueueis aue £
mercado imobiliario (veja posta mais uma vtz, ja que a nr«cinn9m a infW5<v n- ? Em conversa com empresi- 4 CcUteinfts de ^Itn ric™ \
qiiadro), 0 ministro da Fa- MP nao afetaria os contra- f . . a \ ¦ nos gafichos, 0 mimstro disse ;. 

a 
^Operdeinafce ""

zenda, Ciro Gomes, disse tosemvigor. texto fot examinado pelo que nao ha nenhum problema ^HUTiesCOmauerh?->« u ' - >
que deve derrubar a minuta Ciro pediu de volta 0 tex- presidente Itamar, que foi com 0 Real por causa da infla- 53ji&

H de medida provisoria aca- to que ja estava na mesa do aconselhado a nao assinar. 580 superior a 3% constatada 

I rrs: St»ck-IP2 X Ibovespa

I V.azia nos i, pois, se ex- Rentabilidade em outubro Retitabilidade no ano
alugueis re- i jg Tr§s a quatro mil im6veis (80%) no Rio deveriam ser m $ cluidos 

os 7%  ^
s^denciais, fechadospelos proprietaries. aumentos de <%m"'° ?

I c^nforme | ^ AumentarSoasag6esdeproprietiriospararetomada  H|B|| ibovespa 100%|

I l^v?ada 
Spea- 

. .de..i!T,.6v.ei.s- :3 | 
" 

stocks bBBF^TI I
I proprio ¦ Crescerdo as notificagdes de despejo. —-earne,iei- j -7% I||H ^ j

^sfdente 
M Os novos contratosdevem subir, em m6dia, 50% n^os', alfcm 2 n% ' 

j; 20% 
~

j^anco na O a macao do mercado & minuta de MP do fim da denuncia raz/a a inflafSo

I ufitima se- ,.SerLa JC Com 0 Fundo Carteira Livre Stock-lP2 voci tem uma
gynda-feira. "A Constitui- presidente Itamar, justifi- O projeto de MP foi ela-. 0,42. O Ministerio da Fazenda carteira de investimentos e Mo uma aposta de curtoprazo.

I q(%o nao permite retroagir cando que ainda vai estudar borado pela Procuradoria esti realizando estudos para ex- , 
TI39

I a.qs contratos em vigor, por- uma nova forma de conter da fazenda a pedido do mi- cluir os produtos sazonais do rtltluO oTOCK-ll Z.
tap to uma a;ao do governo as altas abusivas justifica- nistro aue su2eriu a sus- 

calculo da infla?ao, comoocor- Ge,u0d.carteira: Adminutra9io:
I seffia ineficaz", justificou 0 das pela ameaga de denun- -' j j > • re no muIM'0, ^ss,m»um P^u- ,
I ministro em Porto Alegre. cia vazia. A proposta do mi- pensao da denuncia vazia to na entressafra seria substitui- JNVES1 

iDOR > JJtOCk
I Ontem, em Brasilia, Ciro nistro era acabar com a des- por seis meses. A Procura- do por outro similar, para If 1 g HI f r3e£S^l\ BANCO-CORRETORA
I conversou com 0 ministro culpa usada por imobilia- doria Geral da Fazenda Na- calculo. (021)507-1101 (021)507-5445
H o\. 11

I flH22.945 
carros ja entregues.

Oh-Line

|f or A maneira mais inteligente de comprar um carro popular.
1 bi Saia do agio e entre no Mille On-Une. _
ifc Respeito ao consumidor.

Equipamento original de todo vefculo Fiat.
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JORNAL DO BRASIL

EMPRE

OS ESTRAGOS DO ANUMCSO (*)

PEDIDOS CONFIRMADOS

CARROS JA ENTREGUES

VEÍCULOS A ENTREGAR

PRAZO DE ENTREGA PARA NOVAS INSCRIÇÕES:

MÉDIA BRASIL MARÇO/95

MÉDIA RIO DE JANEIRO MARÇO/95

Rio de Janeiro — Sábado, 12 dè novembro de 1994

Saúde total para seus
empregados sem

comprometer a saúde
de sua empresa.

|| Ciro anuncia aos empresários gaúchos o término da cobrança do imposto caso se confirme a tendência de queda no consumo,
nessa

restam de supostas

lj/o sobre gens na bolsa

tar de aumento

compras por causa dós
pactos que o'te 

acarretaria
oobaumentos perguntar contas da

responderei:

como exemplo para pais:

pensam

, cerveja e 
paz

¦ Picanha na brasa

une ministro e

seus auxiliares

preços baixos nos gêneros de prima-
vera". A informação é peremptória-
mente negada pelo seu assessor de
imprensa, Egídio Serpa. "Ele só come
churrasco e comida chinesa", disse. O
assessor especial José Milton Dallari
foi o responsável pela coleta do di-
nheiro.

A festa começou a se animar uma
hora depois de os participantes terem
chegado. Malan contrastou com o
resto da equipe durante todo o chur-
rasco: enquanto todos bebiam cerve-
ja, pediu vinho tinto, obrigando o
gerente do Meridional a buscar uma
garrafa em casa.

Autorização para se meter na
churrasqueira só foi concedida a Ciro,
que espetava a carne. Sem terno, ape-
nas ele, que vestia uma camisa xadrez,
presente de Egidio Serpa, e o secreta-
rio de Assuntos Internacionais, Sérgio
Amaral, que passou em casa antes.

A maioria dos integrantes da equi-
pe foi para a festa logo depois de
deixar o trabalho, como os diretores
do BC, os integrantes da Secretaria de
Política Econômica e do secretário do
Tesouro, Murilo Portugal, que ainda
levou jornais e uma pasta abarrotada
de documentos para ler. Mesmo em
clima de festa, Ciro não abandonou a
postura de ministro: transmitiu uma
série de tarefas a Malan e Clóvis Car-
valho em uma mini-reunião.

FELIPE PATURY .

Brasília 
— Em um clima in-

formal, o ministro da Fazenda,
Ciro Gomes, conseguiu apaziguar
momentaneamente os ânimos de seus
subordinados no churrasco, regado a
cerveja, promovido pela equipe eco-
nômica na noite de quinta-feira, na
cobertura da agência do Banco Meri-
dional em Brasília. Ciro conversou
bastante e até ajudou o diretor de
Normas do Banco Central, Cláudio
Mauch, este com avental branco, a
assar a carne — picanha, lingüiça e
frago. A performance de Mauch ga-
rantiu-lhe o posto de churrasqueira.

A festa "decepcionou" o ministro,
que mantendo suas tradições nordes-
tinas, reclamou da falta de farofa.
"Farinha crua não serve", disse ele,
obrigando o assessor da Secretaria
Executiva da Fazenda, Fuad Noman,
a procurar inutilmente por longos mi-
nutos um ovo para satisfazer a fome
do chefe. Na entrada, Ciro brincou
com os jornalistas e disse que não
gosta muito de carne, embora fre-
qüentemente seja visto nas principais
churrascarias de Brasília. "Mas como
hoje é de graça vou comer satisfeito,
ainda mais que estou lutando com os

Petroleiros —
Sobre a autorização
do presidente Ita-
mar Franco de van-
tágens concedidas
aos petroleiros, Ciro
Gomes desmentiu
que a medida tenha

desobedecido o Plano Real."Pagamos apenas 9 IPC-r, na-
da mais, previsto no Plano
Real. Não demos nada nessa
área do Plano Bresser. E tam-
bem cumprimos o que a Justi-
ça determinou. ítamar deu
conseqüência a um acordo que
conseguiu desmobilizar uma
greve que seria muito delicada
para o país." lÉSPili

Ciro participa do churrasco da paz com a equipe econômica
Na página 2, Itamar insiste no aumento do mínimo

vaziarecua na
rias e proprietários de cional, contudo, emitiu pa
imóveis para forçar os au- recer contrário,

mentos dos aluguéis, que
pressionam a inflação. O
texto foi examinado pelo
presidente Itamar, que foi
aconselhado a não assinar.

da Casa Civil, Henrique
Hargreaves, e disse que gos-
taria de analisar sua pro-
posta mais uma vèz, já que a
MP não afetaria os contra-
tos em vigor.

Ciro pediu de volta o tex-
to que já estava na mesa do

? Em conversa com empresá-
rios gaúchos, o ministro disse

que não há nenhum problema
com o Real por causa da infla-
ção superior a 3% constatada

pelaFipeem
BSPWPjW São Paulo,

pflwBpf pois, se ex-

W$ÈjS'* cluídos os

jjjplflf'' aumentos de
llreMifc, preço carac-

terizados co-

fSMmm mo sazonais
SK^B —carne, fei-

i©S^^B j*° e 'a*'c'"
jffiSllw nios, além

|SK|^B dos aluguéis
— a infiaç50
seria de

0,42. O Ministério da Fazenda
está realizando estudos para ex-
cluir os produtos sazonais do
cálculo da inflação, como ocor-
re no mundo. Assim, um produ-
to na entressafra seria substituí-
do por outro similar, para o
cálculo.

Rentabilidade em outubro Rentabilidade no ano

Ibovespa

Com o Fundo Carteira Livre Stock-IP2 você tem uma
carteira de investimentos e não uma aposta de curto prazo

Fundo Stock-IP2

Gestío da Carteira: Administração:

O projeto de MP foi ela-
borado pela Procuradoria
da Fazenda a pedido do mi-
nistro, que sugeriu a sus-

pensão da denúncia vazia

por seis meses. A Procura-
doria Geral da Fazenda Na-

BANCO-CORRETORA
(021) 507-5445

INFORMA:

% 22.945 CARROS JÁ ENTREGUES

WÊMJnà

A maneira mais inteligente de comprar um carro popular.
Saia do ágio e entre no Mille On-Line.

Respeito ao consumidor.

Equipamento original de todo veículo Fiat.
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NEG6CI0S & FINAN^AS 0EMBHATEU Vitblla dO TaleHtO B^Shelf^, ^
=? I

Itamar insiste em elevar imnimo 
^WICAP0RES'NTEBNAC'0NA'f| |

•Presidente confirma a CGT que convocara reuniao de ministros para decidir o assunto |!

^LAStLlA — 0 oresidente Ita- 0 liderda CGT refor^ou alta- salirio minimo chegasse a US$ nistas. Antonio Neto mostrou sua FteNim^T^ p
laEiFranro retomaiA a Agenda • mar Franco o pedido de fixacSo 100 ate o 11m de sua administra- preocupafSo com as Mimas me- tt,|m aA
H^j para for?ar o aumento do do minimo de US$ 100 (R$ 84 na $o. didas anticonsumo do Piano pi
W10 rtffiSi cota^ao do d61ar comercial de on- Itamar Franco ressaltou, no Real. "0 arrocho de cr6dito e as 1 nS"Sn',;j-"" "Stk" ~2£" "^SS  fe
Geral dos frabalhadores (CGT) tem) at6 o fim do ano. O presiden- entanto, que espera os estudos altas taxas de juros tornam mais | 

''um^'(Fm'-iob').' "i®o "riE sjuojio "imm  
W;

Snio Neto que convocari fe ?ais » M <V* sua £* mjmstenos Fazenda, da dificilavidado trabalhador",jus- 1 
Tm,n iSjS  

I
m reuniao cbm ministros da inten?ao ecumpnr o compromis- Preyrienaa Socude do Trabalho tificou. A esta afinna9ao Itamar 1 MffL W
area economica e trabalhadores, so assumido com os trabalhado- para tomar uma decisao. A equi- t Hgjgs&J tem id 1 '* MMLj f|
no-inicio de dezembro, para dis- res no ano passado. Emjunho de pe economica 6 contra um covo Wi
qftiro novo valor. A ideia e reati- 1993, o governo promoveu as pri- reajuste ainda este ano por causa feito um acompanhamento dos mmmmmmkmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmrnrn Wi
var o pacto entre governo e as meiras discussoes sobre a politica do impacto nas despesas do Te- pretos e que os juros altos repre- fe

centrais sindicais para chegar a salarial, nas quais o presidente as- souro, comoaun»entodosbenefi- sentam uma estrategia da politica •$?
uiftconsenso. segurou que lutaria para que o cios para aposentados e pensio- economica. 

^omwn | 
Amwtor |< 

jjpi^f M

Governo 
quer 

reduzir PNBE denuiicia aSDE' 
' 

• 
|gT .5 

"a| I

, , • - ¥ . i |5ZZZZZ@ZZH1 I Jtete iSgESti %

exporta^ao de laranja altas abusivas de 
pre^os |fgg|l||§g§J 1ra! K<j fOUiM UW (I

sAo PAULO - O assessor es- Philip Morris que pleitearam uma sAO PAULO - O Pensamento empresas acusadas porque a Lei %SSSSSSSi IS ,J»|
pecial de pre?os do Ministerio da redugao do IPI no pre$o do cigar- Nacional das Bases Empresariais Antitruste determina sigilo durante | ™™7 ....ISR. 'm,
Fazenda, Jose Milton Dallari, pe- rocomoformadecompetircoma (PNBE). entrou, ontem, com tres a fase de investiga$8es. | JSHS— ^
diu aos citricultores uma redu$ao concorrencia dos cigarros contra- representatfes na Secretaria dc Di- o levantamento do PNBE ba- § " D ftSSL 0wlwn 1 An<*r,0'f| 

pdas exportacdes para aumentar a bandeados do Paraguai. Dallari reito Economico (SDE) do Ministfr- seia-se em denuncias das empresas i Pwowywiino n.d. MW 
M;oferta de laranja no mercado in- explicou que estudari a proposta no da Justi$a contra aumentosabu-- assodadas. Os reajustes estao com- | mnn—ii n.a s,oo9 | | JaSSL  17^  JW* s,

terno c, consequentemente, redu- e encaminhari a Receita Federal sivos de pre^o adotados por empre- provados por notas fiscais e alcan- >$&
zir o pre^o. A Associaoao dos Ci- um pedido, na condi^o de que a sasdosetorpetroquimico. ^am 108%, de julho ate o momento. ,a
tricultores (Abecitrus) foi chama- industria repasse a redu?ao para o A a?ao jd fora anunciada pela Esse 6 o caso do avfnmto da etano- |SttH|pl^SilS§||S||S|||S^S|||S|^i Wj
da pelo governo para explicar as pre^o ao consumidor. "Eles 

que- entidade e, segundo o coordenador lamina, numa industria quimica de
razoes da alta de 32,79% no pre?o rem uma redu^ao de quatro a seis geral do PNBE, Emerson Kapaz, Sao Paulo. Na segunda representa- M
do produto na primeira quadris- pontos oercentuais no imposto, nesse periodo reprwentantes do se- 0o, o PNBE registrou reajuste de ° 

V' % 
I - '*'< 

Wl 1
seniana de novembro, segundo mas ai o governo quer reducao de tor acusado comumcaram-se com a 47% do formol, em uma industria B
apiirouaFipe. preco." entidade para miciar uma negocia^ de Guarulhos, entre julho e setem- | cb»; ¦HI 

H| -——4 m

O presidente da Abecitrus, Usineiros de alcool do Nordes- ^odcp^os. ;; IBl®""""' 
"""nVI %

Ademerval Garcia explkou que, te foram, extra-agenda, procurar Igj a mat6ria-prima para a fa- I J&IZZIZIZIZIZIIIII ' 1dvido a seca, a safra sofreu uma o assessor para pedir ajuda na wen rigueireao anrmou que as re- L^'jn fn_.iuj,L ..i: I cacau hd mb ©1
rednsao de 30 milhiSes de caixas | Ss=? Si Nail
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se-comnrometeram a estudar a S00 milhnes de litros de Alcool e a presas nao recuarem, a SDE podera Oterceirocaso reiere-seaaitade mmsmmmmmMmmmm mse compromeieram a esiuaar a wu miinoes ae ntros ae aicooi e a entfar com as correspondentes 24% no dcido sulfurico, numa in- ^ um - n™. !«<*». <•> ap - am** brMiMR» *m umkw. (•¦> un _ 1
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A tarde, o assessor recebeu re- do ele, facilitar a intermediaoao enquadnunento na Lei Antitruste. pal materia-prima para o dcido, nao taxas de juros na semana que vem meio-dia. Em T6quio, ap6s uma^se-
presentantes da Souza Cruz e da daoperapao. O PNBE nao divulgou o nome das subiu de pre^o. Influiu negativamente no Indice Dow mana de fortes baixas, o Indice Njk- j§

Jones da B<rfsa de Nova Iorque, que kei fecfaou em alta de 19,51 pont^.
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SÃO PAULO — O assessor es-
peclal de preços do Ministério da
Fazenda, José Milton Dallarí, pe-
diu aos citricultores uma redução
das exportações para aumentar a
oferta de laranja no mercado in-
terno c, conseqüentemente, redu-
zir o preço. A Associação dos Ci-
tricultores (Abecitrus) foi chama-
da pelo governo para explicar as
razões da alta de 32,79% no preço
do produto na primeira quadris-
sfmana de novembro, segundo
apurou a Fipe.

O presidente da Abecitrus,
Adémerval Garcia, explicou que,
dvido à seca, a safra sofreu uma
redução de 30 milhões de caixas
dé laranja, o que provocou o au-
mento nos preços. Os citncultores
se-comprometeram a estudar a
proposta e dar uma resposta até o
dia.,16.

À tarde, o assessor recebeu re-
préséntantes da Souza Cruz e da

Philip Morris que pleitearam uma
redução do IPI no preço do cigar-
ro como forma de competir com a
concorrência dos cigarros contra-
bandeados do Paraguai. Dallarí
explicou que estudará a proposta
e encaminhará a Receita Federal
um pedido, na condição de que a
indústria repasse a redução para o
preço ao consumidor. "Eles 

que-
rem uma redução de quatro a seis
pontos percentuais no imposto,
mas ai o governo quer redução de
preço."

Usineiros de álcool do Nordes-
te foram, extra-agenda, procurar
o assessor para pedir ajuda na
importação de álcool da Comuni-
dade Econômica Européia. Dalla-
ri disse que as usinas precisam de
SOO milhões de litros de álcool e a
CEE pode exportar apenas 120
milhões. O governo, pode, segun-
do ele, facilitar a intermediação
da operação.

SÃO PAULO — O Pensamento
Nacional das Bases Empresariais
(PNBE) entrou, ontem, com três
representações na Secretaria de Di-
reito Econômico (SDE) do Ministé-
rio da Justiça contra aumentos abu-
sivos de preço adotados por empre-
sas do setor petroquímico.

A ação $ fora anunciada pela
entidade e, segundo o coordenador
geral do PNBÉ, Emerson Kapaz,
nesse período representantes do se-
tor acusado comunicaram-se com a
entidade para iniciar uma negocia-
ção de preços.

O advogado Samuel Maç Do-
well Figueiredo afirmou que as ré-
presentações provam ós aumentos
injustificados e que caberá á SDE
fazer as investigações. "Se as em-
presas não recuarem, a SDE poderá
entrar com as correspondentes
ações no Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (cadê), para
enquadramento na Lei Antitruste.
O PNBE não divulgou o nome das

empresas acusadas porque a Lei
Antitruste determina sigilo durante
a fase de investigações.

O levantamento do PNBE ba-
seia-se em denúncias das empresas
associadas. Os reajustes estão com-
provados por notas fiscais e alcan-
çam 108%, de julho até o momento.
Esse é o caso do aumento da etano-
lamina, numa indústria química de
São Paulo. Na segunda representa-
ção, o PNBE registrou reajuste de
47% do formo), em uma indústria
de Guarulhos, entre julho e setem-
bro. Os documentos reunidos pelo
PNBE demonstram que no mesmo
período, a matéria-prima para a fa-
bricação do formol (metanol), subi-
ra somente 6% no fornecedor da
empresa acusada.

O terceiro caso refere-se á alta de
24% no ácido sulfúríco, numa in-
dústría de Cubatão, a partir de ju-
lho. No período, o enxofre, princi-
pai matéria-prima para o ácido, não
subiu de preço.
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«IWÍÍÍWa^

133.950
/Ufc>uoto% IÍMercsdo Futuro/Dl - Dopósito Intsrfinsncoiro dei dia ~

;Wor<teooi>»w^W60iW Cot^wpootoodéPU
r.^ - _ ^WÊÊÊÊÊÊÊm*

Cindam (260g)Franco Suíço
Ourimrest (2S0g)Franco Francte 0,149301 0.1ÍW8isentoAlé 642.80

.BlííSi.wj.iSkií?.De 1283.46 «1t.S70.40
Acima de 11.570.40
Dedufts*a) RS «4^8 pof cada dependente (sem limite), b) Faixa adicional de Rt 642» para aposentados,

pensionistas e transferidos para a reserva remunerada com mais de 66 anos. c) Contribuição
Pravidendária- <9 Peneèo alimentícia, e) Aposentados com mais de 65 anos, ,4 pagarão IR se o

0,008043 0,008887 Safra (1000b)97.340.DQ 97356.00 ?7.35OD0
1,257170 1489173321 93-000.00 93000J0 93.04000 Bozano i®

Simoiuan (1000g) 10,26 10^10,000500 0,000B53
Marco Alem&o 0,513535 0,567455

OjOO«73 0,006821

Fonte: Secretaria de Receba Federal
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m 
cq 6 co 11 Empresas 

estao otiniistas com o Real I

H 
¦ Pesquisa da Fiesp aponta que 46% dos empresarios confiam no sucesso do plate |

j Jit' MIRIAM LAGE empresarios de Sao Paulo JQQQgEQSlE^^BSS^SS^S&ESSi^BEEBESlQBBBililiimiiiiB t
mista em rela9ao ao futuro do Pla-

1 no Real, t o que indica a sondagem I Expectatlva de Inflagfio 1 Expectatlva de vendas para 1 Expectatlva de venda para o«» \
Annflta nltn realizada pela Federa^ao das In- 1 para dezembro: I o natal, em comparaQfio com I primelrotrlmeatrede 1995 -g; 

g
I /ipusia alia dustrias do Estado de Sao Paulo 1;"", jj?  1 o ano anterior: I em comparaQflo com $

I A BNDES ja est* estudando a capta?ao de recursos, no exte- (Fiesp) entre 615 empresas paulis- I^®2 e3% . 8 mesmo perfodo de 1994: Jr c
I AJ'rior, em reals. Ao contrario do passado, em que fazia tas. De acordo com a pesquisa, |?5*_  gM' 1 ww>'<1*. 1 £B| 1 Maiores-54% I1 Mpj W $
^missoesdeseustitulosemmoedaestrangeira,podera,agora,fazer 46 /o dos entrevistados continuam J Entre 1 e2% I Menores 4 i ml,  X? 

11 "'ft7 
§

i^atamente o que pensa o Tesouro Nacional.com ^eu projeto dos otimistas, 52% respotideram que 8§£ ft ^ 
% §P |

mou estar pessimista^Para o coor- § NSosabem i

1 de Longo Prazo. Se os emprtetimos com a TJLP chegarem mesmo denador da sondagem, Horacio La- (SL 191 JJOf300"1 V* J m \
|^R$8bilhdesouaR$ 10 bilhoes, as capta^oes no exterior deverao fer Piva, as respostas revelaram que M AcmTade5%^^^WM^^Hp f§ || » ' 

I

f J 0 que o banco esta fazendo, t> verdade, tie preparar para jfv } i
| Aiwao de destaque que devera ter no governo Fernando Henrique. i dias. "As 

preocupa?oes nao 
™^¦P' ' ^¦Mi |

P I Jm suas maos estara a pnvatizaSao, uma das pedras de toque do afetaram a produtao, que revelou
<1 Jlano Real. Neste governo, novas pnvatizaQoes estao iora serenidade diante das medidas eco- (*) Pesquisa rsallzada antra os dlas 24 da outubro « 04 da novambro d« 10S4, «ntre 615 indiiatrias de sao Paulo'. i
Hspauta. 0 processo foi encerrado com a bem-sucedida opera<;ao de nomicas" disse Piva Fame: Fiesp S !3

I? „,.„yenda de participates minoritarias, esta semana, na bolsa de t d c2o/n flg , Wr . ,00/ ,no. 1
tffelores enirevisiaaoj, dz/o es- dezembro, a expectatlva de 38% pesquisa, nao ha mdicios de ex- 39% esperam crescimento supe- .¦>
ifg ., 

' 
_ , „ .... ¦ _ j0C.i0„ tao apostando que a inflagao de dos empresarios e de uma infla?ao plosao de consumo para o Natal, rior a 20% em relacao ao Natal do' I

P 
Mas,com FernamJo Hennquena 

jngM novembro ficara entre 2% e 3%, entre 2% e 3%. "Essa e uma leitura como temia o governo. Entre os ano passado. |
lL?a j 

na° Sj 
r^^Din vnifa Hn« invpctimpnto<! e enquanto 24% esperam indices en- otimista que resultou da compreen- entrevistados, 41 % esperam ven- A maior parte das empresas tem '£

p ^andau, um desafio do an tre 3% e 4% e 13% apostam em sao de que houve fatores sazonais das superiores as do natal de 1993. aumentado seu volume de compras |
I IS^TLimSe de que esses investimentos exijam recur- «<> e"tre ¦ e 2%- ^PC"^ que pressionaram os indices em ou- As vendas devem cair, no periodo, de materias-primas no mercado in- 1
^ ^s nos auatro anos do novo governo de USS 25 bilhSes. 2% aguardam indices superiores a tubro e que serao superados nos para 6% e serao iguais para 43% terno, o que, segundo Piva, mostra |
S ^siodeib sera de parceria entre os setores publico e privado. 5%. Os outros 2% respondent proximos meses", disse Piva. dos pesquisados. Entre os que que 

"a economia esta se movimen- |
nao saber qual sera o indice. Para Natal— De acordo com a apostam em aumento de vendas, tando de forma efetiva |

fct^equin,, 

"rim 
feehados: Reajuste da Doupaiica 

pode ser diferenciado I

y | ,$ira a tarde com um seleto gru- as receitas de exportagao de t_ 7"* I
1-go de banqueiros, o presidente cafe verde, de janeiro a outu- felipe patury das por prazo. A terceira e o fun do do estudada ha meses pela equipe dos pela TR. A nova taxa para ft

| | jdo Banco Central, Pedro Malan, bro, renderam USS 1,6 bilhao. ALBERTO fernandes redutordaTR. economics. Hoje, por exemplo, a esses fundos poderia ser um dos |
^ | avisou que o governo esta atento Em todo o ano de 1993, as BRASILIA — 0 governo esta es- Se adotadas, essas alternativas poupan?a e remunerada, obrigato- indices de longo prazo calculados.'

, § Imanobras para buriar o reco- vendas de^e verde esoJwel tudando tres alternativas para de- acabam com o papel da TR de riamente, pela TR mais 0,5%. Com - pelo governo ou uma media das $
| I I .^mento compulsorio. ^^rfrpcn 

medio das exriorta- sindexar o sistema financeiro, a unico referencial das aplicagoes. a mucjan^a) cacja banco comercial taxas dos bancos privados para,.a. |
I 

: 
m Durante a semana, omerca- partir de 1995. Aprimeira e a libe- Embora seja uma taxa de juros de deria fixar a taxa que quisesse . p0Upan?a. 0 governo estuda aindr I

I do comentava o caso de um J*8- 
este; ano oi recorae aes ra?5o das apl1Ca?oes, como a pou- curto prazo, a TR, hoje funciona, J. Os ooupadores a crhcao de uma serie de taxas de 1

| grande banco devarejo, no ran- de 1990. USS 213 a saca. panga, 
que deixariam de ser atrela- na pratica, como indexador de con- S 

acna^° 
f 

um" se"e de taXdade; 
\

| ogling dos dez maiores do pais, Prpforenria das a TR e teriarri seu rendimento tratos para aplicagoes de qualquer entao'esco h l 0 rendl Juros. flxadas Pel° BC- Para remi1' 
f

I -«bue teria montado uma opera- definido 
por cada banco, como prazo. ment0- nerar contratos financeiros de acor- fa

| 
-^o triangular para fugir do 9ra<?as a umxontrato ope- aC0ntece com os CDBs. A segunda A liberagao das taxas dos inves- Nesse caso, o governo mudaria do com o prazo. 0 pnmeiro passo- i

i ^bmpulsorio sobre emprestimos. racional com a riat^pelo me- hipotese e criar uma serie de taxas, timentos e um antigo desejo de tec- tambem a taxa do credito agricola, ja foi dado, com a criagao da Taxa |nos 32 mil carros aa marca definidas 
pelo governo, diferencia- nicos do Banco Central e vem sen- do FGTS e do SFH, que sao defini- de Juros de Longo Prazo. . *

i "^Af passarao todos os anos pelo K 6 ' . [
j! AlagO p0rt0 de Vitoria — tanto para , |
I — A ida ao Palacio da Alvora- exportagao como importagao. |

| S}a do secretario de politica 0 ,acordo aumenta considera- A llfTIPtltri flP dPrVlfiril* MINISTERIO DA SAUDE )
I Iconomica, Winston Fritsch, yiuui i iinyi fumdaqSoOSWALDO CRUZ I I
I fcuraasurpresaaieparaefe ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBL1CA •

I tis,-!ss^li 
-fcssTfc preocup8 ° 

governo '— 
EDITAL,Pconvite ,ns,stent.e. ano, chegue a 60 mil veiculos. BRASILIA — 0 ministro da Se- disse Canhim, depois de se reunir ?

H ^ para'afcompanhar o piresi- A Fiat nao e a unica de olho cretaria de Administragao Fede- por duals horas com o presidente PROVA DE SELEQAO CURSO DE
P fente eleito. no porto capixaba. Executivos ral (SAF), Romildo Canhim, ad- eleito, Fernando Henrique Car- RESIDEMCIA EM MEDICINA PREVENTIVA !

... da GM tambem estiveram no mitiu ontem que considera "preo- doso. e camai e midca ne CAi'ine di'idi li
II fara ingles ver local. cupantes" para o futuro do piano Embora a lei determine a apli- E SOCIAL E CURSO DE SAUDE PUBLIC r. £
I 8 Um grande banco estran- economico a segunda parcela do cagao de um reajuste entre 23% e j EM l)l|VpL^E RE5IDENCIA — ENor — ; ; |
I geiro tem recebido ate quatro Bom papo reajuste do funciorialismo publico 25% nos salanos do funci<^» ?. > ^ FIOCRUZ -1995 i 

] l.

| eonsultas por semana demulti- As representagoes que federal, que sera paga em janeiro Estarao abertas; no periodo de 21 de novembro 4 I \
1 naaonais mteressadas em m- Pensamento Nacional das Ba- de 1995, e a decisao de pagar aos ®e"Ss 

do^JSf dSs 29 de dezembro de 1994. as inscricoes para a prova . i ;
| 

--vestir no Brasil. Naoedinhe.ro 
^sEmpre^naislevouontem 

funcionarios da Petrobras as per- de selecao. visando ao preenchimento de 1 2 (doze)em bolsa, mas investimento es- SecretanadeDireito Economi- rla«cahriai<; nrovnndis nplo Pla- vamossenidrparaaiscuur . _ m ,.^. •

Ipe e grande pelos setores de aumentos abusivos de pregos, preocupagao 
com aumento ae sar, COntudo, o impacto que sera Medicos, com ate 03 (tres) anos de formados.

| I alimentos e bebidas, telecomu- ja surtem resultados. Na quar- despesas 
e de todos, No momen- causado nas conto do governo ; Informacoes: Secretaria Academica da Escola Na-;; j

@ ^Jicagoes e produtos de consu- ta-feira, representantes da As- to, temos uma condicionante por causa da reposigao das perdas cional de SaOde Publica, Rua Leopoldo Bulhoes,.
|S | rpo em geral. Detalhe: ate se- sociagao Brasileira da Indus- maior que e o programa economi- salariais do Piano Bresser aos 1 480/3° andar — Manguinhos.
M | tembro, esses investimentos fl- tria Quimica e de Produtos co e a estabilidade da moeda", funcionarios da Petrobras.
II I ^aram na casa de USS 1,6 bi- Derivados reuniram-se com o cr^

|yhao 
— e podem se multiplicar coordenador-geral do PNBE  ¦

J j |fno ano que vem. da Associagao Brasileira das JJ ¦

11 pfcapital social Emerson Kapaz. Na pauta; ne- T) TT^ T 71^ ' ¦

^ p ! O grupo Arbi, do empresa- gociagao de pregos. _|_ J—J J—J _l_ JL v A m J I ..J

H 1 rio Daniel Birmann, vai divul- ¦
p® I gar em dezembro seu primeiro iYTTTfTTTTTSlHI A I ^ I 1 ill \ I 1 IT' !

| balanfo social. Trata-se de uma /-\ In ¦ ¦ | I I l\ I I fl .
i praticacomumnaFranga,mas iM€s Toneladasl x JL JL V/ UXXi -L/ J—J ¦
| ainda rara no Brasil. 0 grupo : _____ ^ t. «- 1

1SE:S= Miiil | 
PAGAMENTO COM !

I pregos indiretos, ecologia, cul- 'gU.ro/"";i;;' ¦ y'' ' A 4 , ¦
1 tura, pagamento de impostos e 71 A 1 II | m

outros gastos politicamente | •wOy-- 'l\ f-\ I ¦
corretos. Um dos maiores con- -L A. A. \ I J X. J

I glomerados privados do pais, o FH' ¦
1 Arbi (aturoucercade USS 1,2 I
I bilhao no ano passado. g q mercaj0 fc cargas a£. Na hora de terceirizar ^isso, ela pode vir com ¦

I Cortesia reas 
eS- suPera^uec^°- a folha de pagamento, todos os relatorios gerenciais ¦

1 - Todo o alto comando do 
^r'ter'u'n Cargo, maior em- J consulte quem e especialista necessarios e tem custos ¦

I Banco Central, capitaneado por presa de agenciamento de no assunto ha 28 anos: 
' 

/?* TF^TAHA F *\ flexiveis, na medida da sua "
I seu presidente, Peit) MalanJi- cargas aereas do Rio, fechou mm /? 1 Ld 1 ADA £j \\ =
i cou ontem de lOh as 17h na sede o mes passado com 59,8 to- a ADP Systems. / . nnAU. ^ A Tt A .. 

' 
¦

| da Casa da Moeda, no Rio. Vi- neladas embarcadas do esta- ¦ A qualidade dos servigos da t* Ai JaUVAIJA 11A %\ ^scolna o modo mais ¦
sitaram todas as instalagoes, do para outras cidades bra- ADP e reconhecida e im *\ conveniente para a sua empresa: ¦

it num clima muito claro de corte- Wnc C/J nur I 
. , . ¦

sia pela rapidez com que respon- sileiras. Trata-se deum au- aprovada 
por mais de II ¦! processamento na propria ADP:

SSuS^'eS ! 2.000 empresas de qualquer 1 VU JI on-line via terminal de |

If . porte e ramo de atividade em \* /Mm 'I computador; processamento i.

PELO MERCADO todo o pais. V» ¦¦¦ V-/ // direto no seu PC. ¦
E nao e para menos. \* A -ivt^c Qualquer que seja a sua opgao .. a

KKSSSSS Na ADP, a folha tem V., AN08 .y con.e eom a teenologia e oS .!

mttJlTZZr™. i atualizasaolegal permaneute, XL' profissionais da ADP, para ter

ja tem novos comandantes. Para a governo abnr o setor para a raicia- ¦ assessoria tecnica contmua, mais vantagens conpetitivas com ¦
S Centro-Sul. Wallace Ferreira dc tivaprivada. semiranca e sicilo. a terceirizacao da folha. • ¦
1 Carvalho, e para a de julgamento, • 0 candidato do PP ao governo de seguran?a e biguu. .

¦ Jorge Alves Ferreira. Minas, Hebo Costa, anuDckm que ao - *

^ • Amanha o Banco do BrasQ lan^a inkiaro^gov^o^umBan«, UMA EMPRESA •
uhia campanha para estimular as Agricola, a partir do espoho da fako- ¦
aplicagoes na Poopanfa Oaro. /79fS| • Sao Paulo: (Oil) 225-0505 • Campinas: (0192) 36-6244 .1

• A Stet (holding italiana de teleco- mento qoe trabalhara em parceria ¦ ^sterns • 
Florianopohs: (0482) 49-044 • Porto Alegre. (OdI) 2-3-83 )0 .. ¦

munica^oes) adquiriu 25% do capi- coraoBemge,CredirealeBDMG. B

:] 
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» MÍRIAM LAGE

I n BNDES jâ está estudando a captação de recursos, no exte-
| V-l nor, em reais. Aó contrário do passado, em que fazia
Emissões de seus títulos em moeda estrangeira, poderá, agora, fazer
fl&atamente o que pensa o Tesouro Nacional ,com seu projeto dos
Mòbal borids. A consulta a bancos já começou. Esses recursos

fPseriam destinados aos empréstimos concedidos còm a Taxa de Juro
de Longo Prazo. Se os empiréstimos com a TJLP chegarem mesmo

$sf R$ 8 bilhões ou a R$ 10 bilhões, as captações nó exterior deverão
| beirar R$ 800 milhões.

II O que o banco está fazendo, na verdade, é se preparar para a
I .função de destaque que deverá ter no governo Fernando Henrique.
I Jm suas mãos estará a privatização, uma das pedras de toque do

| Jllano Real. Neste governo, novas privatizações estão fora de
flauta. O processo foi encerrado com a bem-sucedida operação de

venda de participações minoritárias, esta semana, na bolsa de

tÉÉjlores.Mm com Fernando Henrique na presidência, o projeto deslan-
| cha. E não só-ele: já està-nas-mãos^da diretora^do banco, Elena

pfeandau, um desafio do Plano Real: a volta dos investimentos e a

| 
'^organização de projetos de infra-estrutura, encostado há quase

fygfcz anos. A estimativa é de que esses investimentos exijamj-ecur-
^ sos, nos quatro anos do novo governo, de USS 25 bilhões. O
^modelo será de parceria entre os setores público e privado.

Não sabem
14%

Bem quente
Os números estão fechados:

as receitas de exportação de
café verde, de janeiro a outu-
bro, renderam USS 1,6 bilhão.
Em todo o ano de 1993, as
vendas de café verde e solúvel
somaram USS 1,2 bilhão.

O preço médio das exporta-
ções, este ano, foi recorde des-
de 1990: USS 213 a saca.

Preferência
Graças a, um contrato ope-

racional com a Fiat, pelo me-
nos 32 mil carros da marca
passarão todos os anos pelo
porto de Vitória — tanto para
exportação como impòrtaçãó.
O acordo aumenta considera-
velmente a utilização dó tèrríii-
nal pela montadora'que, em
1992, movimentou apenas oito
automóveis e, em 1993,14 mil.
A expectativa é de que, este
ano, chegue a 60 mil veículos.
A Fiat não é a única de olho
no porto capixabá. Executivos
da GM também estiveram no
local.

fJJRecado direto

P5 Na reunião que teve quinta-
| .fàra à tarde com um seleto gru-
1 Jo de banqueiros, o presidente
| 4o Banco Central, Pedro Malan,
| iivisou que o governo está atento
| 

"jjj manobras para burlar o reco-
| 

"jtyimento compulsório.
I ™ Durante a semana, o merca-

Ho comentava o caso de um
grande banco de varejo, no ran-

obtfing dos dez maiores do país,-^tjue teria montado uma ópera-
-*j$io triangular para fugir do

^bmpulsório sobre empréstimos1.

das por prazo. A terceira é o fim do
redutor da TR.

Se adotadas, essas alternativas
acabam com o papel da TR de
único referencial das aplicações.
Embora seja uma taxa de juros de
curto prazo, a TR, hoje, funciona,
na prática, como indéxador de con-
tratos para aplicações de qualquer
prazo.

A liberação das taxas dos invés-
timentos é um antigo desejo de téc-
nicos do Banco Central e vem sen-

do estudada há meses pela equipe
econômica. Hoje, por exemplo, a
poupança é remunerada, obrigato-
riamente, pela TR mais 0,5%. Com
a mudança, cada banco comercial
poderia fixar a taxa que quisesse
para sua caderneta. Os poupadores,
então, escolheriam o melhor rendi-
mento.

Nesse caso, o governo mudaria
também a taxa do crédito agrícola,
do FGTS e do SFH, que são defini-

dos pela TR. A nova taxa para
esses fundos poderia ser um dos
índices de longo prazo calculados!
pelo governo ou uma média das
taxas dos bancos privados para,.a.
poupança. O governo estuda ainda'
a criação de uma série de taxas, de,
juros, fixadas pelo BC, para remtt-'
nerar contratos financeiros de açor-
do com o prazo. O primeiro passo-
já foi dado, com a criação da Taxa
de Juros de Longo Prazo.

FELIPE PATURY E
ALBERTO FERNANDES

BRASÍLIA — O governo está es-
tudando três alternativas para de-
sindexar o sistema financeiro, a
partir de 1995. A primeira é a libe-
ração das aplicações, como a pou-
pança, que deixariam de ser atrela-
das à TR e teriam seu rendimento
definido por cada banco, como
acontece com os CDBs. A segunda
hipótese é criar uma série de taxas,
definidas pelo governo, diferencia-

~ A ida ao Palácio da Alvora-

ga do secretário de política
Econômica, Winston Fritsch,
jpi uma surpresa até para ele.

§Já 
estava se despedindo de

ernando Henrique quando
gecebeu o convite — insistente
&- para acompanhar o presi-
isente eleito.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇfiO OSWALDO CRUZ
ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA

H PROVA DE SELEÇÃO CURSO DE
RESIDÊNCIA EM MEDICINA PREVENTIVA
E SOCIAL E CURSO DE SAÚDE PÚBLICA:

EM NÍVEL DE RESIDÊNCIA — ENSP — |
-W Ü1 FIOCRUZ — 1995 :

2
Estarão abertas; rio período de 21 de novembro-a

29 de dezembro de 1994, as inscrições para a prova-
de seleção, visando ao preenchimento de 1 2 (doze)
vagas; 06 (seis) para Enfermeiros, Nutricionistas,
Assistentes Sociais e Psicólogos e 06 (seis) pai^
¦Médicos, com até 03 (três) anos de formados.

Informações; Secretaria Acadêmica da Escola Na- -

cional de Saúde Publica, Rua Leopoldo Bulhões,.
1.480/3° .andar — Manguinhos.

As representações que o
Pensamento Nacional das Ba-
ses Empresariais levou ontem à
Secretaria de Direito Econômi-
co contra empresas do setor
petroquímico, que praticaram
aumentos abusivos de preços,
já surtem resultados. Na quar-
ta-feira, representantes da As-
sociação Brasileira da Indús-
tria Química e de Produtos
Derivados reuniram-se com o
coordenador-geral do PNBE e
da Associação Brasileira das
Indústrias de Brinquedos,
Emerson Kapaz. Na pauta: ne-
gociação de preços.

Arte JB

mfiiffXÍ
Ponta: Criterium cargo
? O mercado de cargas ae-
reas está superaquecido. A
Criterium Cargo, maior em-
presa de agenciamento de
cargas aéreas do Rio, fechou
o mês passado com 59,8 to-
neladas embarcadas do esta-
do para outras cidades bra-
sileiras. Trata-se de um au-
mento de 124% sobre o mês
de julho.

Além disso, ela pode vir com

todos os relatórios gerenciais
necessários e tem custos

flexíveis, na medida da sua

empresa.
Escolha o modo mais
conveniente para a sua empresa:

processamento na própria ADP:
on-line via terminal de

computador; processamento
direto no seu PC.

Qualquer que seja a sua opção
conte com a tecnologia e os

profissionais da ADP, para ter
mais vantagens conpetitivas com
a terceirização da folha.

Na hora de terceirizar
a folha de pagamento,

consulte quem é especialista

no assunto há 28 anos:
a ADP Systems.

A qualidade dos serviços da

ADP é reconhecida e
aprovada por mais de

2.000 empresas de qualquer

porte e ramo de atividade em
todo o pais.

E não é para menos.

Na ADP, a folha tem

atualização legal permanente,
assessoria técnica contínua,

segurança e sigilo.

' 
TESTADA E

APROVADA HÁ

ANOStal da Impsat Corporation, dos
EUA. A Impsat controla a Impsa
do Brasil, que planeja investir USS
100 milhões no pais assim que o
governo abrir o setor para a inicia-
tiva privada.
• O candidato do PP ao governo de
Minas, Hélio Costa, anunciou que ao
iniciar o seu governo criará um Banco
Agrícola, a partir do espófao da faleci-
da MinasCaixa, que foi extinta no
inicio do mandato do atual governador
Hei» Garcia. Será um banco de fo-
mento que trabalhará em parceria
com o Bemge, Credireal e BDMG.

As delegacias da Receita Federal
Í Centro-Sul e de julgamento do Rio
— que acabaram de perder seus
(titulares acusados de corrupção —
já têm novos comandantes. Para a
Centro-Sul, Wallace Ferreira dc
Carvalho, e para a de julgamento,
Jorge Alves Ferreira.

Amanhã o Banco do Brasil lança
nina campanha para estimular as
aplicações na Poupança Ouro. A
campanha, em TV, mídia impressa e
rádio, lera a assinatura da Giovamii.

A Stct (holding italiana de teleco-
munkações) adquiriu 25% do capi-

UMA EMPRESA

• São Paulo: (011) 225-0505 • Campinas: (0192) 36-6244
Rio de Janeiro: (021) 203-2415/263-2212 • Curitiba: (041) 322-5066

• Florianópolis: (0482) 49-0474 • Porto Alegre: (051) 223-8300
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Leilao das 
participants 

e suspenso Fundos 
de investimento I

Corretoras nao apresentam as garantias de compra para os lotes restantes de a$oes pcrdeill R$ 585 milhoes if

serie de leil5es diarios d? BN- 0 gerente de Bolsa da Corretora bro — mais de 14% em Sao Paulo milhoes. 0 pre?o minimo da Vale Os fundos de investimento re- As taxas de juros voltaren 3f
PES sera interrompidana proxuna Atlantica, Liiiz Serpa Coelhd, atri- — e, por isso, o pre$o minimo para para o leilao cancelado era de R$ gistraram fuga de R$ 585,45 mi- subir ontem diante da expectaijva

buiu a queda da Vale a declaragoes o leilao do BNDES ainda e a media 185,68. As a$oes da Petrobras tam- jhoes nesta semana, segundo da- pessimista dos bancos para os m-

HH!! »«u»e nnp feitas pelo presidente da Vale do dos tres ultimos pregoes. No leilao bem apresentaram queda de 1,85% dos da Anbid. A maior saida de dices de infla?ao neste mes. No Bfe

ainda restam do total ofertado — Rio Doce Internacional, Eliezer de segunda-feira, esses papeis tem na Bolsa do Rib, sendo cotadas no dinheiro ocorreu nos fundos de |gg} §| ffe
cerca de R$ 175 milhoes. As asoes Batista, defendendo a manuten?ao garantia firme de compra das cor- fechamento a R$ 133,00. No leilao ^ overnight a 6,15% ao mes. K
da Vale do Rio Doce despencaram do governo no controle da empre- retoras Bradesco e Safra, no valor do BNDES, entretanto os pape.s R$ 270 16 milhoes 0 dolar comercial caiu 0,36%, §h
5,2% tanto no Rio quanta em Sao sa. "O mercado recebeu um banho de R$ 47,6 milhoes a um pre9o apresentaramiagio, sendo-vendidos No total ,o patrimonio da in- encerrando o dia a R$ 0,833 jfara M
Paulo, em meio a boatos de que de agua fna, pois a valoriza?ao da minimo de R$ 189,03. a R$ 136,00 (maximo) e R$ 135,00 dustria de fundos ficou em R$ compra e a R$ 0 836 para fe
eTtaria havendo uma troca de chum- Vale todo esse tempo se deveu Cota?fio - Oritem, a a?ao foi (minimo). 43,75 bilhoes, com queda de 0 d6,ar flutuante (turismo)' fe_ ||
bo—comprasevendassucessivasa perspectiva de privatiza?ao", afir- cotada no fecjiamento a R$ 182, no O mercado de a9oes devolveu l,32/o. Os tundos de renda tixa chou a R$ 0,832 para compra*e Sfc
pre?os cada vez mais baixos — en- mou- Rio e em Sao Paulo, apesar de ser esta semana toda a alta que con- de curto prazo perderam R$ r$ q,833 para venda. Os pre?os fi&
tre as maiores corretoras para redu- As a?oes da Vale do Rio Doce uma das mais negociadas. No Rio, quistou nos ultimos dias. Ontem, 178,50 milhoes na semana. Ape- do paralelo permaneceram esta-
zir o prego minimo nos leiloes do mantiveram-se em alta durante o. volume no papel atingiu R$ 10,3 Bolsa de Sao Paulo caiu 0,8% e nas os fundos de a?oes carteira veis a R$ 0,81 para compra e a?R$ §§£
BNDES. grande queda das bolsas em outu- milhoes. e em Sao Paulo, R$ 16,9 do Rio, 0,9%. livre cresceram. 0,84 para venda. jg

jtey BOLSA DE VALORES DO RIO |l
... Mnl.A«  InepnPN8700000 1.55 1.55 1.62 1.60 3.73- 1616,16 Empraus tm aituafio especial glf

RESUMO DAS OPERACOES MERCADO A VISTA ¦ LOTE  »°°° 550.00 550.00 550,00 550.00 . F«rouo«PN TB^OO i,6i B Mi i6) . LK. MayWMIVWDVmwill fcVIK  Iplranga Pot ON 1.000 15,00 15,00 15,00 15,00 - 2431.11 Horlng BrlnqPN -Q-  70W 13.00 1300 1300 1300 4 00 240 74 feft*Old* VoL«n ~ ~ „lu — ~ IpirangaPelPN  128.000 16.71 16.M 1B.00 16,93 10.64- 1968.60 ¦ Total 2281.783,00 HXttUI(W vobvm TrtuKMopoDN Qtd. Fwh. Mm. Mta. MM. Oac. I.L Iplranga Rel.ON / 37.000 13,00 13.00 13.00 13,00 • 1216.08Mil R$ % Ano IpirangaRof.PN  100.000 14,80 14.80 14.80 14,80 14,73 1256,36 IIPIMIRA Mi AHAAPA ' Si'A*'
I Q RA1R7Q 77 7fYQ4linft «Light ON 1.122.000 360,00 360,00 370,00 369,30 0,84 1159,86 MEnvAKIU DE OPvUES ;lLote  3.643.679 77.709.411,00 Pn«o etn RmIi por mil ¦ Mannesman PN 1.000 405.00 405,x 405,00 405^ . 1867.30 " ^  Mji
MercadoaTermo  27.860 1.347.697,00 ¦ Acoitaon 161.000 bo,00 eo.oo 60.00 80.00 0,13 1482.57 MinuparPN  129.5x000 0,43 0.42 0.43 0.42 2.3a 52S0.00 OonracHaa
E.orrlrin rto nnrRoo !> Om unllram Arthur Ung«PN 150.000 0,29 0.29 0.29 0,29 7.41 2071,42 MulletPN  7.000 42.00 42.00 42,00 42,00 2.44 2625.00Exercicio 08 opines  i.W 3«.aw,uu B B.AmMonia ON 55000 48,50 48,50 48.50 48.50 1.04 2117.90 ¦ Nacional PN E--  4871000 25.00 25,00 25,00 25,00 1,96- 788,14 PlKetfl MffliO IVitof 'W'\Mercado de Op^oes  1.328.250 20.677.739,00 B.BiaailON 660000 15.40 15.30 15,65 15.45 0,20 1195.82 NovaAmorleaPN  110000 4,75 4,75 4,75 4,75 . 6597,22 THufaMtfMDM SUn Eun OuM (Ih Mi> Mln MM «!«»(MorraHn A Ukla 9004 fiffl SS1?1073 00 B.BrasllPN 4.760000 17.60 1751 18.00 17.74 1,15 1185,82 ¦ Paranapanema PN.... 3000000 16.50 16.30 16.50 16.42 1.23 1557.67 ^ "" UWnl" f1''" MMercaao a Visia.....  C.CC*I.003 oo.lil.uco.uu B.Cred.Nad«ialPN..... 32.000000 4,60 4,60 4,90 4,71 - 1171.64 Paullsla F.LuzON  115.000 74,00 74,00 74,20 74,10 M7 125051Das50agoescomponentesdol-Senn,22subiram, 18calram,quatroperma- aemomicomE— 5.819000 17.20 16.75 17.40 ie,84 1,71. 16120.000 1.92 1.90 1.94 1.94 1.05 «t»< m >l,,„ >§*£
nprnrflmp<ttAvei<;eseisnaoforamneaociadas B.ProjrmaoPN 103.300000 0,04 0.04 0,05 0,04 - 600.00 PelrobraaON  2292.000 81.00 77.00 82.00 80.72 7.86 134825 M "C 380.00 000 50.00 50.00 50.00 50.00 50neceramesiaveiseseisnaororamnegociaoas. Bamenntiusone- 1.630000 2220 22.10 22.20 22,12 045- 114020 poirobrasPN  109.261.000 133.00 130.00 138.00 135,23 1,85- 129450 EnirobrasON cbe 400.00 1.000 25,00 25,00 25,00 25,00 a 25 IWV
Minima Wxkm MMbi UWmaOicflaeio Anliitor Hlum Mom Baimrlndua Part ONE-. 2.645.000 17,72 17.70 17,72 17.70 0,73- 1043,01 Petrobrai Br PN  480.000 48,00 47.00 48.00 47.45 2,13 1053.27 Elelrobras ON CIS 3(0,00 10.000 35,00 35,00 35,00 35,00 350 1 § 9w£'

y. Bamertndus Seg PN E-. 3.625.000 12.48 12.40 12.48 12.41 0.56- 682,01 Potrollex AN -E  7.613.000 245.00 244,99 245,X 245,X • 100.X Elelrobras ON CRF 30,58 600 120,00 129,98 120,00 128.31
..... *n° BanaapaON 320.000 8.X 8.00 6.X 8,00 1,27 916,38 Pelrollox ON -E  24,017.000 275,X 275.X 294,98 294.97 . 1558,95 Elelrobras ON CUA 1500 30000 22000 22000 22000 22000 3 660022.139 22.669 22.381 22.223 -1,9 22.674 • 21.052 8.336 BanaspaPN 1.979.0X e.75 e.75 a.99 e.78 w sea® PcttonaiiPNE-  ra.ox 55.x 55.x 55.x 55.x 4,76 5154.63 Eletretoas0N cu, 4300 M000 8,54 1154 #154 ai54 -2 446BanastasON 5.22O.0X 1,39 1.30 1.40 1.33 6,92 3243,90 PronorAN 2.0X.OX 0.36 0,36 0,36 . 0.36 - 3272.72 Fl«ltnbr«5 ON fXB is'no ID MO ih'oo ik'« 18SM 1«5M 1150 !«''¦Barbara PN 20.0TO 1,15 1,15 1.15 1,15 ¦ 1337,20 BRefriparPN  4.284.0X 2.85 2,85 2,85 2.85 ¦ 3562.50 19,00 10.000 165,00 185,00 185,00 ,185,00 1.850 , JS..,mBalgoMinelraPN ,... 160.0X 129,X 129,X 131,00 129.38 ¦ 1158,79 Ronner Hermann PN .... 505.0X 1701.X 1701.X 1701.X 1701,X 8<5,77 Elelrobras ON CXH 39,00 10.000 38.71 38,71 38,71 38,71 387 jfi.-

ACflES DO SENN ACOESFORADOSENN BamgaPN...  44.OX 1,30 1.30 1.30 1,30 - 1645,S6 ¦SadlaConcordlaPlM lll.ooo 1250.00 1250.X 1310.00 1309,46 3,85- 1780,05 Elelrobras BN VXA 15,00 27.500 0.10 0,10 0,10 0,10 ' 2
_  ~ Bradesco PN E- 2,430000 7,85 7,80 8.M 7,86 1 29 1012,88 SomllrlON  6.0X 40.X 38.X 40,X 39,33 6,38 760,97 Elelrobras BN V2C 35,00 27.500 10.00 10.00 10,00 10,00- j 275 W5M?

Ull_,lt Aitn« 8rahma PN 10.000 295.X 290.X 295,X 292,X 3.15 1195.44 Samilrl PN SUM) 39,80 39,X 39,BO 39,77 4.74 1229,74 ElelrobrasON VUA 15,00 30.000 1,00 1.00 1.W M0 '-30 BbSMaiores Alias MaloretAltes .¦CaamiMllwraooPN 570.0M 140.M 140.X 140,X 140.X 0.72 1632,08 SanoPN ; 3X.0X 160.X 180.X 180.X 180.X • 5531,65 ElelrobrasON VUI 4300 30 000 17 10, 17,10 17 10 17,10 -«413 !Cope1 on ..||1?,38/<| Eberlepn 60,00% CatleopoldlnaANE-... 1.2500X 7,95 7,70 7,95 7.86 0.63- 1439.56 SorgonPN  1.1X.0X 1.50 1.50 1,55 1.53 - 2593,22 ElelrobrasON VXB 1900 10000 1 00 IX IX IX 10Cori on....:: :. 8,33% IplrangaRellnariapn 14,73% CemigON 1.320.0X 83.X 80.x 84.x 82.34 7.78- 1338.64 Sid.NacionalON  1.IX.0X 36.50 36.50 37,X 36,59 0,82- 1203,61 ™ , n H
Petrobras on ...7,86% Dilonpn 14,29% ComigPN 3.420.0X 92,30 92,X 93,70 92,70 3,85- 1232,22 Sld.TubaraoBN  293.0X 825,X 805,X 835.X 824,11 5,77 1770.56 ElelrobrasON VXH 39.X 10.000 51.99 51,99 51,99 51,99 J 519
Telamlnone .'. .'...6,67% Vacchl on 789% Car|ON ii,.1 567.600.000 0,13 0,12 0,13 0,12 8,33 1714.28 Sid.TubaraoON........... 1.000.000 820,X 820,X 820,X 820,X - 2147,66 PelrobrasPN VXP 10,00 304.000 0,10 0,10 0,10 0,10 30 (egST
e-mlirlon "" ......6 38% ArthurLanoenn ' " ' 741% CcspPN 6.000 1327.X 1327.X 1327.X 1327,X - 835,44. SupergasbrasPN  8.9I5.0X 1,52 1,50 1,60 1,54 2,56- 2851,85 PelrobrasPN VZC 14,00 304.000 3.70 3,70 3,70 3.70 J.124 MJhisa  , 9P ChapecoPN 12.050.0X 0,80 0.80 0,62 0.80 4,76- 2758,62 ¦ Taurus PN  7.0X.0X 0.X 0,M 0,80 0.X • 2162.16 PelrobrasPN C8A 150.00 20 000 7,W 7,00 7.X 7,M -,140 ftfj'i,

Maiores Baixas Maiores Baixas CdapPN 31.000 14,M 14.90 14.X 14,X 2,05 911.31 TekaTccolagemPN  43.OX.OX 2,65 2,65 2,75 2,66 536- 2533,33 PelrobrasPN-C- CNF 1600 500 50 00 50 X 50,X 50,00 25 ;,r^ /
Taleripne 11.76% Cremerpn 7,69% CopelON 6X0X m 8» .6.99 8,99 12,38 268.59 TelobahlaAN » 110OX mo 59,99 60.X ,60.X - 200,X PelrobrasPN-C- cm' 16X • 5M 45 X 45X '45 X 4500' li 22 1
SnaaPelDli 1064% Telenilabne '¦ . 652% Copal PN 22.3X.0X 8,60 8.20 8.x 8.59 6,83 279,53 TolcbahlaON  10.0X 60.x 60.X 60,X 60,X - 1692.52 J™ S ^Ipiranga pel pn  ,...iu,ot/o leieraigone ..b.W/o CopeneANE- 30X 890 X 885X 890X 88667 206 2751.07 TolebrasON  6.2X.0X 36.20 36.x 37,20 36,58 1J6- 117656 Petrobras PN -C- CNH 20.X 500 26,01 26.01 26,01 26,01 13 -Kj,
Teleparon  i°, Tecelagem pn 5,38A Copejul ON 696000 XX XX XX X04 - 16926 TelebrnsPN  6600000 42.X 42.X 43.x 42,94 120- 11*7.91 Pelrobras PN -C- CXC 12,M 10.650 80.M 60.X 80,M 80.X 852 ,Cemlgon.. ..7,78% Chapec6pn —4,76% CoalguaPN 20.0X 27.X 26^00 27^50 26^08 : I36W6 Tolemlg BN-E  2.0X 43,00 43,X 43.X 43.X 6,52- 1140,58 , Pelrobras PN-C- CXE 14,00 10.600 M.X 75,X -M.M 58.49 J) 620 EjS-V
Telerj one 5,80% Sadla CbncArdla pn «... 3,85% CoalpaBN-G-.. 160X 2750.00 2750.X 2780,00 2755,63 1,48 561,45 TolemlgON-E  50.0X 48.X 48.X 48.x 48.x 6.67 1126,76 Sharp PN CLK 2,10 30000 0,70 0,70 0,57 0,62 18ColemlnasON 188.0X 335,X 335,X 344,X 343.X ' 3159,34 ToleparON , 651.0X 335W .335.X 365.X 364.86 8,22- 121733 TalespPN-E CBB 460,X 2.000 40.01 40,01 40,01 40,01 80 • JthACremor ON 50X 58.X 56.X 56.X 56.X • 740.17 TeleparPN 74.0X 311.00 311,X 325.X 323.73 5,76- 1101,38 Vale Rio Doce ON CBJ 360 00 2 000 15X 15,X 15X 15 00 ''X <SyI'sk.i II CremetPN 1.0X »,M 60.X 60.x M.X 7.69. 717.44 Teleti ON -E................ 1230X 65,X -65.X • 69,X 66.21 580- '1360,M Vale Rio Doca ON CLE 26000 1 00 MM MX MX MM '! 5Maioresvolumestinanceiros ¦ Dijon pn <«n m 0.45 o« o^ toicpn-e x,ox eo.ro x,x. «n bmM S Si™ SS »« S Sox SjB————————————————— BEbertePN 424000000 0,08 OX OM 007 XX 35X00 TalospPN-E ;....' 20X.0X 400,00 1 40(1,X. 4X.X 4X.X 4.73- 87525 Vale Rio Ooc« ON CLN 230,M 4,500, 90,00 90,W . 90,00 90,00 |) 405 ,
Ac5« £ Total EletrobfasBN ........ 6.24J0X 331X 330A0 340 X 33564 0 60- 180684 TormolarON   I.0X 20X.X 20X.X 20X.X 20X.X . ¦ 1M,X Vale Rio Ooce ON CLP 250,00 7.900 62,X 64,X 59,X. 60,M 478 ggftElelrobrasBN-R 6.384.0X 329,X 329.X 338,X 333,X 0,61 TupyPN 2X.0X . . 130) '.13.20 . 13,20 13.20 0.75- 1578,94 ValeRioOoceON CLX 346,X 13.000 10.10 10,10 10,10' 10.10 " 131 Sfifif(On H«) ElelrobrasON 4.673.000 336.x 335,X 349.X 343,48 1,82 1877,76 ¦ Ucar Carbon ON 39.0X 15,30 15,30 15,X 15,30 200 2606,47 .. Vale RlaOoeePN CU 160,00 7.000 33.X- 37,X 28,50 32,41- D 226 JSV.S
Dotmhricnn 14 774 9210 ElelrobtasON-R7.086.0X 337.00 337.00 338.M '337.M UnibancoON i..:-.....„... : 10W .2.1,80,!: 21.X' 21,X 21.X • 677,64 ValeRloOocePN CLL 1(0,00 108.200 1B.M 23,50 16,X 18,71 J 2.025 ScB*1rGtrODraS pn ' * ErlcssonON .'«»'»! 30000000 5,70 5,70 5,70 5,70 • 716,08 UnibancoPN  11.000 23,00 23,00 23,00 23,00 • 639,72 ValB Rio Does PN CLN 20000 22 100 8 80 1050 8 00 - 8 92 l) 197Vale do Rio Doce pn  10.293.174,0 ^msfn  nrn m Ms 3.05 3.05 . 1752.87 umparBN  4.827.xo 4.x 4.75 : 5.x 4.x 1,05 2191.7s SJ K 'X m '00 ' SSn°.m,|0„„„. 7 0n4im0 ¦ FsrtibrasPN A 3X.0X 3,50 3.X .3.x 3,43 - 11627,58 Uslmlnas PN ............... .53.4X.0X .1,42 1.41 1,45 1,44 .. ..... 1822J8; ••'- ' Jfc'! onS ,'Yr, ,'IS 8|KPetroflex one  - /.UH4.1l»,0 PertisulPN 3X800' IX Ito- 190 .190 • 3333331' ¦ VacctliPN - 102M.OX; ¦ 0.41,: 0J8 0,41 0.38 7.X 2235,29 ValeRloOocePN CLS 240,M 4.800 1.80 2.M 1,80 1,80 ., ,.8 •
Vale'do Rio Doce on  5.587.119,0 .PlnorCI 11.013.X0 2,X 2,X 2X 2X - VUeRfoOoceON  17.750.000 320,00 289.X 320.X 314.77 ;,1;59 SMJW'-"'¦• "ValeflioD4ceON VB^ 360.M i , 4.000 . 0,01 0.01 0.01 0,01

9<Mki-B9en BIVIPN UM&SH 1.000.000 6,55 6SS. 6.55 6.55. - 5198.41 Vale Rio Oo<ePN t...'..,-. 56.470.0X ,;182.W '• 177.01 1X.X 182.28 5,21- I6*.43 Vale Rip Doce ON ... VLX 340.00. , 20.000, 3.51 3.51 0,01 1,76 35 ' (8&XtieirODraS onr  £.OOI.O»,U ImperloPN  ,4332X.0X 0,25 0.25 0,27 0,26 - '• ¦ White Martins ONE- 2397,000 11, X 11,90 • '2.10 [12.01 ;222-' -1299.78 TOTAL ' ' 1323 250* ^20.677
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«»¦»>« Tltuioe Qtd. Abt. Mln, MM. Mix. Fech. Osc. Tituios Qtd. Abt. Mln. Mid. Mix. Fech. Osc. Tituioi Qtd. Abt. Mln. Mid. Mix. Fach. 0«e. 60^3
RESUMO DAS OPERACOES  —: 1— KBCselqueON* 30X 610.X 810,00 810,X 810,X 810.M ¦ tam Nacional PN • .. 1X.0X 8.M 8.30 8.42 8.X 8,30 iTamPN*...  400,000 10,00 10.X 10,X 10.X 10,X, -4,3 Pp3'
£• Caeml Melal PN'  4,070.000 139,M 136, X 139.91 141.X 138,X -1,4 Light ON •  8.2X.0X 365,X 363,X 368,23 370,X 370,X >'« TocloyPN*  4O.3X.0M 1,00 0,94 0,94 1.X 0.94 »

QIO».TIt. Valor em R$ CamacarlPN* S.9X.0X 14.X 13.X 13.59 14,X 13,X -6.8 UmasaPN1  1X.0X 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 », TekoPN"  15I.0X.0M 2,75 2,65 2,70 2,75 2.701 .1,8 fflfi
LotoPadrSo....  16.832.862.000 224.751.535,36 Casa Anglo PN' 4900M 215,X 210.M 218,42 220,X -210.x -2,3 Linh Clrculo PN •  13.0X 300.00 3X.X 306.54 340.X 340.X + 13,3 Tekrto PN'  19.0M 50.X 50.X M.X M.X 60.001 '
Concordalirias  140 988000 186072 80 CbvlndMeePN-........ 6.9X0X 1,« 1.15 1,15 1,16 1,15 -4.1 Lo|as Amerlc PN 'INT .. 16.620.0M 31.X ""30.20 M.94 31,50 31,50 +5,0 Tel B Campo ON'INT.... 10X0 183.X 163.X 183,X 183,00 163,X„ -3,6 Rfipjj
nirollne a Rorlhns 

 , oinnnnn CelescON' 140.0X 950,X 9X.W 9X.X 950,X 950.X +3,2 Lo|as Ronner PN  13.620.0X 8,10 8,10 8,56 8,85 8,85 +9,9 Teiebahla ON'  670.0X 60,X 60,X X.X X.X X.001+3,4 fXkiirej Ob«neuuub.  ^.JUO.OOU 91.170,10 CelescPNA' 10.0X 801,21 X121 XI,21 XI,21 801.21 ¦ Madelrit PN • 30.9000X 0.48 0.39 0.42 0,46 0,43 -6.5 Teiebahla PNA-  XXIX 59,99 59,99 59,99 X.X X.od) WiK
.Fundos e Gertlficados  79.526.937 216.925,59 MmcIW 20.0X 940.M 940,00 940,X 940,X 940.x -I.O MagnoslIaPNA'  1.6X.0X 4,M 4,50 4,M 4,70 4,70 -1.0 TelabahlaPNB'  10.0X 135.X 135.x 135,X 135.X 135,00;; fjjjl
aMercadO aTermo  110.805.000 2.640693 90 CelgPNB'W 1.0X 40,X 40,X 40.X 40,X 40,X+17.6 ManahPN',  I.OXOX 48,40 48,40 46,54 48.x 48.x +1,3 TelobrasON'194  68.0X.0X 37.X 36,15 36.63 37,20 36,45 -1,4
ODCfieS de Comora 7 mn nm li CTBOdo'm CelulIrani ON• 5.5X.0X 1,15 1.15 1.20 1,27 1,27 + 20,9 ManasaPN'  IO.OM.OM 0,30 030 0,33 0.35 0,35+20.6 Telobras PN*194  1.8098X 000 42,SO 42,X 42,87 43,X 42.6T}1 -O.G jffiBl

V._.. _... • Celul Irani PN 80.0X 0,92 0,92 1.X 1.X 1.X - Mangels Indl PN •  5.7X.0X 4,77 4,66 4.69 4,77 4,70 -2,0 Telemlg ON'194  7M.0X 46.00 46,X 47,54 48.X 46,00}+43- 18.486.886 909.653,82 CemepoPN* 3X.0X 20,X 20.X 20,67 21,00 21.x +5,0 MannosmannON• 2.0X 420.X 420.X 429,X 438,00 438,X -0,4 TolemK)PNB'194  660.0X 44.M 44.X 45,15 45,20 45.1H.+0.2 Sjjtffj'..Total Qeral  24.666.998.823 243.475.040,67 CemlgON' 5.2X.0X 85.M 83.x 83.84 87.X 83.X +1,2 Mannosmann PN •  1.0X 395,X 395.X 395.x 395.X 395,X -8.1 ToleparON'  70.0X 364,99 364.99 365,00 365.M 365.0<f'+1.3' ®S«
l(ldice Bovespa M6dio... . 49 923 CemlgPNx.gxox S3,X 92.M 93.M 94.x 92,M - MatisolPN' , 69OX 700,00 7X.X 706.38 710,X 7X,X +4,4 Tolepar PN'  620OX 330.x 315.x 324.11 330,X 320X' -2:< ! pfcInriir-o RnuBcnn Forhamonio  .. CeriON' 985.1X.0X 0,12 0,12 0,13 0,14 0,13 + 8,3 MooPesadaPN  1.0X 5,40 5,40 5.40 5.40 5.40 TolespON'l94  1.430.0X 420.01 420,01 425.05 427.X 426,00, +1.4 HW
II M recnamemo  ta.Sia -0,8 CespON' 15.OX 1.210.X 1.2I0.X 1.210.X 1.210.X 1.210.X - MondosJrPNB'192  1150X 31.x M.40 30,66 34.x 34.X TolespPN'194  8.0100M 412,X 4X,X 405,95 415,X 4X.X -0.4 { rM,Indice Bovespa Maximo..:.  50.653 CespPN' 7830X 1.365,X 1.335.x 1.344.79 1.368,X 1.335.x -2.1 MercBrasilPN'  2I.0X 140,X 140,X 140,X 140,X 140,X TelespPN"P94  30COO ,400.x. 390(X) 393,33 4X.X 3M,0Cf> -1,2 '
iildice Bovespa Minimo ....,  49338 CevalPN' 132.7X0X 14,M 14,40 14.48 14,50 14,50 MercSPouloON-EO ... 32 OX 114,X 114.X 116.X 117.x 117.X TibrasON'  3.0X M.00 32.X 32,X 32.X 32,oq, + 4,9
(Jas 55 acoes do BOVESPA 17 subiram 28 cairam e 10 DermanprBram ChapecoPN-  1.54O.4X.0X 0.84 0,X 0,63 0.88 0.82-2.3 MosblaON'  370.0X «X IM 198.x 198.x 198,M -1.0 TlbrasPNA' | 4555000 46.X 45.M 46.26 47,X 46.51 +2,8 H|
B^tiuois permaneceram ClaHorlngPN' ;. 13.6X.0X 15.60 15.60 I6.19 te.51 16,X +6,3 MesblaPN'  17.290.0X 175.x 175.X 160.54 1X.X 1M.M +8,5 Transbrasll PN 300 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30-+9.7asiaveis. Clbran PN' 4X.0X 3.45 3.40 3.44 3,45 3.40 + 3,0 Mot Barbara ON'  162X.0X 0,95 0,95 1,06 1.07 1.07 + 7.0 TrevisaPN'  6300000 8.20 8,10 8,18. 8.20 6,152+1,8 G&.Clm Itau PN' I.OXOX 350,X 341,X 347,28 350,X 341,X +0,2 Mel Barbara PN'  57.8X.0X 1.16 1.16 1,22 1,25 1,23+10,8 TrombinlPN'  5.6M.0X 7.39 7.39 7,56 8,X 8m+8.1 WC?'—————— Clqulne Potr PNA' 2.791.0X 1,22 1,20 1,21 1,22 1.20 -0.6 Mot Ouquo PN'  10.0X 55,X 55.X 55,X S5.X 55,X TrutanaPN'  110.0X 30.00 30.X X.18 32,X 32,0CT+6,6 fyiS
O MERCADO BOVESPA ColapPN' 4.3X.0X 14,99 14,X 14.84 14,X 14.56 -0.2 MelOordauPN'.....  2.570.0X 56.X 55.X 55.95 56.X 56,X TupyON'  1X.0X 14.99 14.99 14,99 14,99 14,XV 19.9 u2"V-

 ColdoxPN' 6.7X.0X 1,75 1,70 . 1,72 t.75 1,74 +8,7 Molal Lo»o PN'  9X.0X 46.X 45.X 45.22 46.X 45.X+1.I TupyPN'  1.0X.0X 13,85 13,85 13,65 13.85 13.8V, + 4.9 *&>,<Confab PN' 130000 1.520.X 1,520,X 1.540.42 1.550,X 1.550,X +1.9 MollsaPN'  5.7I0.0X 4.15 . 4.15 4,48 4.95 4.95+10,0 ¦ Ucar Carbon ON'  2X.0X 15,70 I5.M 15,X 15,70 15,X -0.6
Oic. Fach. Ow. Fach. Contlnontal PN' 20.050.0X 20.X 20,X 20.M 20.99 20.99 + 3,3 Mlcholetto PN  10.0X.0X 1.57 1,56 1,63 1.65 1,65 + 5,7 UnibancoON' 170.0X 22.M 22,50 22,59 22.99 22.991 -0,0 j?,**.

(*) Plf W, CopelON' 68.2X.0X 9.X 8,70 8.95 9.M 8.72 -2,0 MinuparPN'  965.6X.0X 0.43 0.41 0,43 0.43 0,43 UnibancoPN'.;  4.1X000 24,10 24,10 24,14 24.X 24,1<C" BTs.^
I1") CopelPN' ....: 11.OIO.OX 8,20 7.X 8,10 8,40 8.X Monl Aranha ON' 1X.0X 12,99 12,99 12,99 12.99 12,99 + 6.4 Unlpar PNB' 149500000 4.X 4.X 4,82 4,X 4.82<>+1,4 jf 1\£MaloraaAltaa BstorssAltaa CoperwON* 10.0X 76000 780.00 7X.M 780.X 780.X r MonlroalON'  1.000 4.11 4,11 4,11 4,11 4,11 UslmlnaaPN¦  1.419.1X.0X 1.47 1.42 1,44 t.X 1,45' [,. .Fab.C. Ronauxpn 78,3 740.X A?os VIII pn Inl 13.6 241.X CopenePNA' 1.4X 0X 900.X 870,X 886,72 9X.X 870.X -2,6 MonlroalPN'  1.820.0X 5.X 5.X 5.01 5,20 5,X +4,1 BVacchiPN'  12.1X.0X 0.39 0.38 . 0.39 0,41 0,4^ +7,8

Dijon ph 48,8 0,64 Mat. Barbara pn 10,8 1,23 CoposulON' 12.1020X X,01 X.01 60,32 X.X X.X +0.3 MoloPecasPN'  550000 17,30 17.M 17,22 20.X 17.X +6,2 Vale R Doce ON'  172X.0X 317.X 287,X 295.59 320,X 302.00 ^ -4.1
Eberla pn 33.3 0.08 Sid. TubarSopnb 6,2 830,00 CorbeltaPN' 2.875.0X 0,22 0.22 0.22 0,22 0,22 - MullerPN'  28.0X 40.01 40,01 40.37 42,X 42,X ValoRDocoPN"  93280000 137,00 177.M 181,99 187.M 182,50: -2,0 W
Cat. Brasilia pn M.4 0.60 Sharppn 6,0 2,64 CosiguaPN' 5.0X.0X 28.M 28,X 28.31 2800 28,01 -2.0 MullibrasON'  I0X 2.549.X 2.549.X 2.549,X 2.549,X 2.549,X +2,0 VarlgPN'  22.0X 2 600,00 26X.X 2.7X.45 2.6X.X 2690,000 iSi'Flbampn 25,0 3.X Relrlparpn 3,2 2.85 CoslpaPNB' 737.0X 2.8X.X 2.721,01 2.797.M 2,850.01 2.7X.X -1,4 MulllbrasPN'  2760X 1.410,X 1.410.X 1.451.18 1.469,99 1.469.99 -0,0 VidrSmarlnaON 1-000 4,65 4,65 4,65 4,65 4.85, V,
Maloraa laiiaa Maloraa laliaa ColominasON' 3300X 345,X 145,X 345,21 347,99 347,99 + 2,3 ¦ Nacional PN'ED  2.6X.0X 24.X 24.30 24,39 24,X 24,31 -0.7  3X.OOO 0.12 0.12 0,12 0,12 0,12. »
Banebpn 250 I5M Eslrelaon 81 CromarPN' 2.103.0X 70,X 70,X 71.65 74.99 7480 + 24,6 Nord Brasil ON'  227000 5,X 550 5,93 5,99 5.99 +8,9 MWogPN'  1730M 500,00 496.X 508.65 520.M 520WI + 4.0 R'.iV
Pronor pna 1o]s 0 34 ItaubanronnArt ClmCllrusPN' 2000 110.X 110.X 110,X I10.X tlO X +6.7 Nord Brasil PN  406.0X 7,X 7.X 7,30 7,40 7.40 + 5.7 Wetzel Fund PN •  1.0M.0M 0,34 0.34 0,34 0.34 0,34}-13,3 H|
Pcrdlg&o Aim. pn 103 2M Aloaroalasnn in mom Czarina PN' 25.4X.0X 021 0,20 0,21 0,21 020 -1,7 NorooslaPN'  20.0X 4X.X 450 M 450.X 4M.M 450.X +5,3 Whit Martins ON •  41.2X.0X 12.00 11.95 12.X 12.X '2.00 -0.6 Mki
Telobras pn 98 9 X ron.no 3« «7n ¦ D F Vasconc PN * 171,000 31.X 31.X 31.X 31.X 31.X / Nova Amorlca ON'  1.000 O.X 0.03 0.X 0.X 0.X WieslPN' 7.9X 949,00 940.X 947,31 950.X 940,00^ -0.5
llautec pn 8J 1I.X Vale do Rio Doce pn 26 18250 DHBPN' 2.8X.0X 36,10 35,X 35.85 36,10 35.X -3.3 ¦ Odebrecht ON'  3X.0X 810.M 810,X 810.X 810.X 810,X - Jem Sm Son Sm'\ lr*OHO Doc. pn 2.6 182.x DljonpN. 2000000 m 064 0H 0| m+4M Odebrocht PN'  2X0X 810.X 610.X 6I0.X 810.X 810.X +5.1 ?"'nl'PNA »» *°! ^

Dulelalekla PN • 5.0X 730.x 730.X 7X.X 730,X 73090 - OlvobraPN'  I1.5X.0X 0.38 0.38 0,38 0.38 0.38 + 2,7 Zl,i PN  2'OOMO° 0M 0M 065 085 °'85(. .'.
aarnXaHA a iian—a DocasON'ES 2860X 46,X 46.x 46,X 46.X 46,X +2,2 OSaPN'  1.9X0M 15,M I4.M 14.99 15,X 14.X+6.4 COnCOrdatBrjaS p'f*'MERCADO A VISTA tm»iPNN'ES """ ^ ."?? ¦ Panvol ON'  1X.0X 58, X 58.X 59.22 X.X 63.X+16.6 Cal Brasilia PN'12170 OX 0,40 ' 0,46 0,58 O.X 0.X+JP.4n!a,a?PN''' + PapolSlmaoPN'ES  4X.X0 42.61 42.07 42.48 42.61 42.07 Conlor|.PN'  10M.0X 1.01 1.0, 1.01 1.01 wT ^TilUlM Qtc'- Abl- Min' MW Mi". Fach. Osc. ¦ Eborle PN  3171MOOM ^nfi dm r,m Para OomlnasPN'  211.0X 13.50 13.M 13,50 13,50 13.X+12.5 FerroUgasPN'  78.3X 0X 1.63 t.X 1.61 1.75 1.75-.+ 8.0

Economlco' 240 X0 17 70 |?S 1760 IBM 17»^2 P««ibun.PN'  3M0 X0 14 25 14.25 14.61 14,79 14,79 + 1J Herlng BrlnqPN'210 X0 12,44 11,01 11,31 12,44 „,7o] -4.0 fife
AcesitaON'INT— 1.660.0X 6I.X 80i0 80,93 81,00 81.00 +1.2 ElelrobrasON' 227900X 349M n;nn J™ ,, Paranapanema PN • ...,. 58.6X 0X 16.35 1635 16.58 16.M 16,65+2,1 Jaragua Fabr PN  7.0X0M 0,22 0,20 021 0,22 0204-11,1Aceslta PN 'INT  6f70000 89.50 89.50 89.79 X.30 90.30 + 0J Elelrobras PNA' soom 57600 J74X m 5tb'«! / PaolFLuzON'  5.3X.0X 74,50 74.X 74,64 75.X 74,X +U Lojas Herlng PN'  24 000 COO 0,28 0.28 0,29 0,30 0,30-1+3,4 !Acos VIII PN'INT  3190 OX 215.00 214,X 227.14 250,X 241.X+13.6 Elelrobras PNB' 32930000 337X ,7 PordlgaoPN'  S76.IX0X 1.92 1.92 1.93 1.94 1,93 PacaembgPN' ;. 80X 2.20 2.20 2,20 2,20 2.20,+'lMAdubos Trevo PN'  13.034.0X 18,50 18,50 1920 20,90 20,90+12.9 ElumaPN' 10 X0 5500 5Sm wm Perdlgao Aim PN'  3880X 2.91 2.X 2.W 2.95 2.M -103 PetsicoPN'  IIOXXO 0,50 0.M 0.51 0.59 0,59+lU «->.AgralePN'  274.0X 4.X 4.50 4.50 4,50 4,50+12.5 pmh,„r PH •' Tnnnn «',n !.'i! S'o, Sin ."i Pelrobras ON •  5100X 80.00 78.X 78,41 BOX 78.X Slbra PNC'  73X.0X 4.00 4.75 4.84 5,24 4.75-i05J), lv1-'Ag.imisa pn  i2Mooo ta t.50 1.58 ..60 1.60 + 6,6 '" ® ° ^ PelrobrasPN-  160 440 ox i36.x 132.x 135.99 138.50 132.01 -22 am
A»'oa"MPN-  »» «» »« »» ».00. '40 EtttuMPN* 3X0 22 X 2200 2X M HX - PeUobras Br PN'  1110*000 47.46 47,45 47,76 48.30 48.X +1.2 JermO 30 DjaS HiAlbarusON'  5 OX I.6X.X 1.6M« 1600.X 1X0X 1.6X.X EoedaSimON' Z0X 3X m ™ im Pelrollen ON'ES  50.0X 280 X 275.X 278,X 280.X 280.X +1,4 I BrmO OU UIOS ftf-i:
A"M'"a,MPN"  320000 "M° '89.x 189.97 IX,X IMG 41 Ericsson ON • ...ZZ 195XX0 5 70 1.70 5 74 6 00 6 00 +52 Petrbquisa PN'  147.XO 55.01 55.01 6127 62.X 62.X-1.5 SBS Otd. Abt. Mln. Mid. Mi,. Fach^Osc^ MBAmadeo Rossi PN'.™ 37.3100X 2,10 2.10 2.17 230 2.30 + 9.5 ErlosonPN' 325XOOO 610 610 BPt ii, PeltenaliPN'  2.9X.0X 55.X 50.X 50.45 55.X 50,X -3.8 : HBSAmerica SulPN *194 1.562000 46.00 46,00 46.62 48,00 48 00 +« wrr S2S IIS S S *" **<>4  hmi tsooto mx ™x ™x imx+oj ——— ————————————Hi- iHiAmericaSulPN'P94 ... 109.0X 44.X 44.X 44.X 44.X 44.X +7.3 4O.8X.0X 3.X 2.M 2.90 3.05 2.M -8.1 PolialdenPN'  250.0X X.X 50.X M.X 50.X M.X BanaspaPN  1.0X.0X 9.15 9.15 9.15 9.15 9,1*) 0.0
Aqualec PN'  87.3X 0X 0.64 0,84 0.93 1 03 1,03 + 22.6 *F CltSfluSleS PNA' 119X 0X 8.X 7,70 7,75 6.X 7.70 -3.1 Polipropilon PN ¦  1X.0X I0.X 10.X 10.X 10.X 10.X+17.6 BrasllPN'  4 COO 000 19.29 18.72 19.01 19.29 18,73,,pfl i !S5'¦Aracruz PNB*  212 X0 2.1X.X 214000 2.182.X 2.1X.X 2.140 CO C Fab C Renaux PN 297.0X 53201 532,01 682.69 77080 740.X + 78.3 Politano PNB'  12X0X 3.X 3 50 3 50 3.X 350 ComigPN*  3000X 96 86 X.X 96.88 96.91 96.91' -P,0
Arte* PN'  lOOX.OX 6.50 650 6.M 6.X 6.M FerbasaPN* 2X 0X 29.X 29.X 29.X 29,X 29.X *1,6 PronorPNA*  147.9X0X 0.35 0.33 0.35 0,35 0,34 -10.5 CospPN*  55X0 I396.X I.396.X I396.X 1396.X 1396 od1 0.0 f v.
AsTeitilPN'  10OX 299.X 299.X ' 299.X 299.X 299X -1.7 FertibrasPN' 64 500000 3.51 3.51 3.66 3,70 3,70 + 6,0 PronorPNB'  85X0X 0J2 032 0,32 0,32 0,32 +32 ColapPN'  1.6X 0X 15,62 15.39 15.48 15,62 153^, 0.0 : Kp-ii
AvipalON'  4 7 8X 000 3.91 3 90 4.09 4,10 4,10 t-2,5 FertisulPN* 46.1X0X 1.68 1.88 1.B9 1.91 1.88 - PropasaPN'  17.X0 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 -7.1 ElelrobrasON*  2X 0X 357.07 357 X 358.97 360.88 36088 0.0 10£V
Bahia Sul PNA*  100X 825.X 825.X 825.X 825.X 825,X -0.6 FortizaPN'.. I70.0X 67.X 67.X 69.66 70.X 70.X ¦ Randon Part PN * .... 106 600 OX 1.64 1,78 1.83 1.84 1.78 -2.1 Eletrobras PNB'  5X 0X 354.27 34424 352.X 35427 344.2{ 0,0
Bamerind Br ON'  34XX0 22.X 22X 22.11 2220 2220 -0.4 FibamPN* 140X0X 3.05 3,05 3.32 3.M 3.50 + 25.0 RealPN*  1100X 340 00 340.X 340 340.X 340X -07 IneparPN*  tOOXOX 1.65 1.64 1.64 1.65 1.64 0.0
BamerindParON*  16X 0X 17.70 17.70 17.70 17.72 17.72 -0.7 Ficap/marvin PN 'P .— 100X 310.X 310.X 310.X 310.X 310.X -33 Real Cia Inv PN *  10X 460.X 460.X 46080 460.X 460.X +22 Papel Slmao PN'ES  3X 0X 44.37 44.37 44,37 4437 44.37 0.0 tS
Bamerind Seg PN  57X 0X 12,40 12,40 12.42 1248 12.48 -0,5 Forja Taurus PN 1334X0X 0.80 0.79 0.79 0.65 0.85 *3,6 Real Cons PNE*........ 20X 1.0X.01 10XX 1.0X.01 1000.01 1.0XX -00 PelrobrasPN* — 56X.0X 143.66 139,36 141,27 143.66 139.36, 0.0 MC'c'*

¦ BandeirantesON*  90000 40.X 39.X 39,56 40,X 39X +54 FoslertilPN'  440.1XX0 6.X 5.80 5.96 6.X 5.96 + 3.4 RealConsPNF' 20X 1080*00 1020X 1020X 1020X 1020X Pelrobras Br PN'  lOX.OX 49.48 49,48 49,48 49.48 49.48 0.0
Bandeirantes PN' ...... 60000 37X 37.X 37.X 37.X 37.X Frances Bras ON' 25.0X 143.X 143.M 145.X 146.X 146.X -0.6 RealDolnvON'  SOX 1.150.X 1.I50.X 1.1M.X 1 1H80 1.1MOT RanOon Part PN'  X0X 0X 1.89 1.89 1.89 1.90
BanebPN'....  VOX t5.X 15.M 1580 I5.X 15,X -25,0 Franflosul ON * ... 30X 30.X 30.X 30.X X.X X.X + 7.1 Real Part PNA*  50X 9I0.X 91000 9I0X 910X 9I0X Sid Tubarao PNB'  1.120 X0 674,86 64780 867.60 874.86 854.03 0.0 AfrVV
BanenPN'  210X 10.60 1060 10.73 10.80 toX +1.7 FrangosulPN' 1.1400X 32.99 32.75 32.79 33.40 33.40 - 2.7 RealPartPNB*  50M 910X 910X 910X 9I0X 910X TelebrasPN'194  40MCX 44,34 4424 4429 4434 4424 0.0 ST.'.
BanespaON'  2.2X0X 8.X 8.X 8.X 6.10 8.10 Fras-leON' 20X0X 291 2.9t 291 2.91 2.91 -3.0 Relr,parON'  10X0X 225 225 225 225 225 -42 UsIminasPN'  51.X00X 1.50 1.49 1M 180 1.49 0.0 8* —
BanespaPN*  247.3X 0X 880 8.71 884 6 90 8X Fras+ePNA*— 82700 COO 2.95 2,86 2.91 3.X 295 + 3.8 RelnparPN'  725X0X 285 281 2J7 2.95 ?fls +.u ValaROocaPN* - 1X0X 18738 18738 1W.04 1X.84 1X.M ttO Kiaj
Bannsul ON' —.. 1.1X0X 0.40 040 0.40 (140 O+O -4.7 FngobrasPN* 1.000 95000 950.X 950.X 9M.X 9H.X +21 Ren Hermann PN' ..._ 581.X0 180000 1.7X.X 1.705.77 14X80 1.741.x -3,2 ™* V - -.
BannsulPN'—  6400OCO 044 a4t 0,42 0.44 0.41 -2J ¦GrsnolsoPN* 760X 12080 120.X 12085 124,99 12080 -7.6 RneemPN'  300X 75.OT 7580 7580 7S.X 75X -2i Op^OCS fle COmprfl
Baptista Sil PN  1C20X 35.X 35.X 35.88 36.X 3680 ¦ H«ing Nord PNB' 10X 100001 1000.01 10X 01 100001 10X 01 / RipasaPN*ES  H0X 259.99 25999 259.99 259 ® 25999 - 39 —————— r- —— jP'fli 1-400 250.X 250.00 252.86 26000 260 X +4.0 ¦IVIPN-INT- 442100X 6.70 6 50 6 69 7.X 678 - 5.9 «Sad. Vigesa PN' XI0X 33 X 32 X 3341 33i0 31M +46 TIM. Venc. P.lmt. QMS. Abe. Mln. Mix. Mid. Pit. 0«c-
BarretloPNB"  20X 2.X 2.50 2.50 250 7.50 -42 lapPN' 426X 0X 23.99 23.99 24.X 24.X 24.X - SadiaConcorPN•  9X0X 1296X 1295.50 129657 1 298X 1295.50 j). PETPS OEZ WOO. 400300 1!X «00 1400 1750 UlMjtO S3Baumnardl PN'  20X 550.X 550.X 575.OT 60080 6X.X-17.6 Iguacu Cafe PNA* KI2XOX 1.01 IX 1,01 1.01 101+63 Saloen-a PNB* _ 3IJX0X 1250 1230 12M 12X 12.90 26 re,tN CEZ WOO 210000 1301 liOl 1430 1)95 1100 gSfc
^,PN"  ,a900000 500 500 W M° PUT 288X 0X 0.95 0.94 0.95 O.X 095 <1.0 Samitn PN * 3710X0 42X 4050 4320 4330 40M+12 JE™ J2 JS * !5 J2 !5 H 1
Belgo Mirwr ON  610 X0 148X 147.00 149.13 I50.X 147.® 416 ImpenoPN'  991051X0 026 025 026 027 026 - 4.0 SansuyPNA'  1630X 7X00 7X00 80957 850X 850X-214 i2 • ISS U 5» S» SS \%JS ' W& »<» ,}100 ,J80° 'M-" «'» «*00 -1.5 Inbrac PN 5X 0X 6.70 8,70 6.70 6.70 6.70 -42 SchlosserPN'  6200 000 0 61 061 061 063 0.63 + 32 £3 » «30 JTOOOO 250 2U 7 30 7« aWK:1IWII>1PN  28X030 121 121 121 ¦ 121 121 lids Rom PN'INT 185X 0X 27 X 2780 28.X 2815 28.15 +12 SnarpPN'  I4S43XX0 2.61 2.51 261 265 2 64 - 60 IRRt 062 S* 'WOOOO 015 060 035 077 CES -117 !»<'BW5eFN' - 7 500 OX 1.15 1.15 1,18 120 120 - 90 lmSAom.PN*P 25X 0X 27.50 27.50 27.50 27,50 2750 - SidGuairaPN'  30X0X 51X 51X SIX 51X SIX IE.=V 'SI SX VHXm CIS 0 35 t« G40 035 27 HSKBeCaloiPNB*  33 500 OX 2.X 200 206 2.10 210 - 3.4 IneparPN* «100000 V63 US U1 1.63 157 -12 s.d NaconH ON *  540X0X 37.X 3670 37.01 3720 3702 -08 K2 «» SOOCW 071 071 Oil 071 OilBobras PNA'  710X 74.X 7400 74.99 75X 75.X -86 tocMHnaxion PN 1200X 605.X 6X.X 604 56 60580 66493 -16 S<1P»nsPN*ES  2 768OX 621 605 119 7.X 7.X I"? S 25 £££ 15 J3 52 515 51! ".t,\ I KSB0^,m  43000000 *M0 24.50 24.79 25.53 2450 lp..a.^a PetPN 72 X0 X0 17.90 1720 17 47 17.X 17.48 -1.7 Sd n.ograixtPN * ....... 4610 X0 4100 4349 43.56 45 X 4350 S 25 5SS 52 » « S O - « JW,aa 692 660 6B 700 6 90 -M Iptranga Ret PN" 467XX0 16.X 15.X 15.19 I6X 1550 -12 HMm.«*.  16XX0 7BM 7XX K125 820 X 620M -93 ^2 £ S ,9 !X .X 3B ijjradescoPN ED  1549M0X .X 7.81 <67 7.91 790 Itacotomy PNA* 100X 4XX 4X.X 400 X 403 X 4XX Srtl Tubarao PNA*  10200X 735 00 735 X 73529 7H80 750X-56 1T.^ KT 4:x .4XOCOX 'X 550 700 6*3 550 4 3BranmaON*  100X 310.X 310X 310X 310X 31000 RapPN" 540X 70.X 70.X 70 X 70X 70.X -14 S^i Tubarao PNB*  93200X 800X 8XX 82052 640X 830X -62 i X Mx jr SX 8 50 SX 83 150 45Brahma PN*—  24X 000 297.X 2XX 2S3.40 297.X 29000 -1.6 Itaubanco PN *EO 21XX0 270.X 260.X 263S 27080 26000 -33 SlcoPN*  492800 100 X 10000 1X03 I20X 120X-200 S <« «5*OTC Iff C*4 M 8-i M*(|BtiS-ION*  1 150 OX I5.M 15.40 1542 15.50 15 40 -0.6 Ha-" PN IOMOX 550.01 54880 551.40 560.X 548M -21 S&orrtoON*  10X 395080 3950X 3960.X 3950.X 3950X *97 ^ :K ¦ "aac !!« 136 •" CI SO420OX ISM 17.69 1786 1860 1TJS -OS Ita^lecPN*.- 49X0X 1151 11X 1120 1220 1180 -8.3 SOMmocM*  2320X 3800.X 38X.X 392644 3 96000 3 94080 -14 S Jj! ^52 J2 52 5g «Pl-*- «JOOO W0X 540X 540X 540.X 64880 *73 ¦JBDuarl.PN* 341XX0 2=0 280 294 295 295 -03 StouzaOuzON  . 41400 6.10 8 01 809 8.11 801 411 £2 S JS 

* 
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JORNAL DO BRASIL a 12 DE NOVEMBRO DE 1994
embratel Vitória do Talento BrasíleilNEGOCIOS & FINANÇAS

BOLSA DE VALORES DO RIO
Empresas em situação espacialFerro Ligas PN  39.4650X 1Hering Brinq.PN -Q*  7.000 13¦ Total 228I.783.0X . '

Inepar PN Üilochpe-MaxIon ON Ipiranga PotONIpiranga PelPN Ipiranga Ref.ON .....7.7.7,Ipiranga Rol.PNlight ONMannesmann PNMinupar PNMullerPNNacional PN E-Nova America PNParanapan«ma PN.... Paulista F.LuzON Perdigão PNPetrobras ON ..............PetrobrasPNPetrobras Br PN Potrotlex AN -E U
Petroflox ON~EPettenatiPN E-Pronor ANRefripar PNRenner Hermann PN ...Sadia Concordia PNSomitrl ON Samitri PN Sano PNSorgen PNSid.Nacional ON Sid.Tubarao BNSid.Tubarao ONSupergasbras PN ........Taurus PNTeka Tecelagem PNTelebahia ANTelebahla ONTelebrasON ..,Telebras PNTelemig BN-E.............TolemigON-ETelepar ON Telepar PNTelerj ON -ETelerjPN-ETelesp PN -E...
Termolar ONTupyPNUcarCarbonON......Unibanco ON j.»*..'...;'...,Unibanco PNUniparBNUsimlnas PN ..............Vacchl PN!í.»'á«.^.urU,Valo Rio Doco O^ Valo Rio Oo^éPN í......White Martins ONE-

8700.000 1.55 1,55 1.62362.000 550.X 550,00 550,001.000 15,00 15,00 15,00128.000 16,71 16,50 18.00V~'V 37.000 13,00 13,00 13,00100.000 14,80 14,80 14,801.122.000 360.00 360,00 370,00I.000 405,00 405,00 405,00129.600.000 0,43 0,42 0,437.000 42,00 42,00 42.004.871.000 25.00 25,00 25,00110000 4.75 4,75 4,753000.000 16,50 16,30 16.50115.000 74,00 74,00 74,2016.120.000 1,92 1,90 1,942 292.000 81.00 77.00 82.00. 109.261.000 133,00 130,00 138,00480.000 48,00 47,00 48,00, 7.613.000 245,00 244,99 245,0024.017.000 275,00 275,00 294,98169.000 55,00 55,00 55,002.000.000 0,36 0,36 0,364.284.000 2,85 2.85 2,85505.000' 1701.00 1701,00 1701,00111.000 1250.00 1250.00 1310.006.000 40,00 38.00 40.0051.000 39,80 39,00 39,80300.000 180,00 180,00 180,001.100,000 1,50 1,50 1,551.100.000 36,50 36,50 37,00293.000 825,00 805,00 835,001.000.000 820,00 820,00 820,008.915.000 1,52 1,50 1.607,000.000 0,80 0,80 0,80.. 43.000.000 2,65 2,65 2,75110.000 60,00 59,99 60,0010.000 60.00 60.00 60,006.200.000 36,20 36,00 37,208600.000 42,00 42,00 43,802.000 43,00 43,00 43,0050.000 48,00 48,00 48,00651.000 335,00 . 335,00 365,0074.000 311,00 311,00 325,00123.000 65,00 -65,00 69,0080000 60.00 " 60,00 60,10. 2.000000 400,00 40p.00 400,001.000 2000,00 2000,00 2000,00200.000 13,20 ' .13,20 . 13,20,39.000 15,30 15,30 15,301000 >2.1.80.' 21,80' 21,XII.000 23,00 23,00 23.004.827.0X 4,80 4.75 " 580* . 53.400.000 1,42 1,41 1,45. 10.2000X ' 0.41. 0,38 0,41.. 17.750.000 320,00 289,00 320.0056.470.0X ,'182.00 ¦ • 177.01 :.- 18880
^,397.000 11,90 11,9Q . 12.10

1,60 3,73- 1616,165500015,00 2431,1116.93 10.64- 1968.6013,00 1216.0814,80 14,73 1256.36369,30 0,84 1159,86405,00 1867,300,42 2,38 5250.0042.00 2,44 2625,0025,00 1,96- 788,144,75 6597,2216,42 1,23 1557,8774,10 1,37 1250,211,94 1,05 4619,0480,72 7,86 1348,25135,23 1,85- 1294,5647,45 2,13 1053,27245,00 100,00294,97 1558,9555.00 4,76 5154,630,36 3272.722,85 3562,501701,00 845,771309,46 3,85- 1780.0539,33 6,38 780,9739,77 4,74 1229,74180,00 5531,651.53 2593,2236,59 0,82- 1203,61824,11 5,77 1770.56820,00 2147,661.54 2.56- 2851,850,80 2162,162,66 5,36- 2533,3360.00 200,oo:60,00 1692.5236.58 1,36- 1176,9642.94 1.20- 1087,9143,00 652* 1140,5848,00 6,67 1126,76364,86 8,22' 1217,33323,73 5,76- 1101,3866,21 5^0- 1360,66.60,04 11,76- 1223,05400,00 4,73- 975252000,00 , 100,00
13.20 0,75- 1578,9415,30 2,00 2606,4721,80 677,6423,00 839,724,80 1,05 2191,781,44 18&7fl;0,38 7,89 223529314,77 .1,59 3323,68182.28 5,21- 1846,43,12.01 222-' '1299,78

MERCADO À VISTA-LOTERESUMO DAS OPERAÇOES

MERCADO DE OPÇOESLote... 3.643.679 77.709.411,00
Mercado a Termo 27.860 1.347.697,00
Exercício de opções 2.900 562.952,00
Mercado de Opções 1.328.250 20.677.739,00
Mercado è Vista............ |9H 2.284.669 55.121.023,00
Das 50 ações componentes do l-Senn, 22 subiram, 18 caíram, quatro perma-
neceram estáveis e seis não foram negociadas.
Mínima Máxima Média ÚWmaOKOafio Antirtor Há um Háirn

Alio
22.139 22.669 22.381 22.223 -1,9 22.674 . 21.052 8.336

Preço em Reais por mil açòesSAc«tltaON 161.000 X.X X.X 8080 80,X 0,13 1482.57Arthur Lange PN 150.000 0.29 0.29 059 0,29 7,41 2071,42B.Amazônia ON 55800 46.x 48,50 48,50 48,50 1.04 2117.XB.Brasll ON ..............M 660 000 15,40 15,30 15,65 15,45 0,20 1195,82B.Brasil PN 4.750.000 17,60 17^1 18,00 17,74 1,15 1185,82B.Cred.Nacional PN...... 32.000.000 4,60 4,60 4,90 4,71 1171,64B Economico PN E-...— 5.819000 17.20 16.75 17.40 16,84 1,71-B,Progresso PN 103.300.000 0,04 0,04 0,05 0,04 800,00Bamorlndus ON E- 1630000 22.20 22.10 22.20 22.12 0.45- 1140.20Bamerindus PartONE-. 2.645.000 17,72 17,70 17,72 17,70 0,73- 1043,01Bameríndus Seg PN E-, 3.625.8X 12.48 12.40 12.46 12.41 0.56- 882,01BanespaON 320,000 8,00 8,00 8,00 8,00 1,27 916,38BanespaPN 1.979.0X 6.75 6.75 8.M 8,78 1.2? 968,02Banestes ON 5.220.000 U9 1.30 1,40 1,33 6,92 3243.90Barbara PN 20.8X 1,15 1,15 1,15 1,15 1337,20Belgo Mineira PN,160800 129,X 129,X 13140 129.38 1158,79BamsePN 44.8X 1.X 1.M 1,30 1645,56Bradesco PN E- 2.4308X 7,85 7,80 8.X 7,86 129 1012,888rahma PN 10.000 295.X 290.00 295,X 292,X 3,15 1195,44.¦ Caeml Mimracao PN 570.0M 140,X t40,X 140,X 14080 0.72 1632,03CatLeopoldlna AN E-1.2500X 7.95 7,78 7,95 7,86 0,63- 1439,56CemigON .................. 1.320.000 83,00 80,00 84.00 82.34 7,78- 1338,64ComlgPN 3.420.X0 92,38 92,X 93,70 92,70 3,65- 1232,22Cerj ON 567.600.000 0,13 0,12 0,13 0,12 8,33 1714,28CespPN :. 6.000 1327.X 1327,X 1327,X 1327,X - 835,44ChapecoPN 12.050.0X 0,80 0.60 0,62 0,80 4,76- 2758,62CofapPN ...v........:.....;. 31.000 14,90 14.90 14,90 14,90 2,05 911,31Copei on 600 ex 8,99 8.99 8.99 8,9912.3a 268.59Copei PN 22.3X.8X 8.60 820 8.M 869 6.83 279,53Copei» AN E- 38TO 890.X 665,X 890.X 886.67 2.X 2751.07Copesul ON 696.0X 60,X 60.X 60,50 60,04 - 189,26CoSlguaPN 20 0X 27,50 26,X 27.X 26,08 1361,16Coslpa BN -O- 16.0X 2750.X 27S0.X 2760.X 2755.63 1.48 561,45CoteminasON 188.800 335.X 335.X 344,X 343Í0 3159,34CremerON ;. 50X 58,X 56.X 58,X 68.X • 740.17CremerPN l OX 60,00 X.X 60.x 6080 7.69, 717.44OijonPN .'.......U 1,998X0 0.X 0,45 0,89 0.77 14,29 2566.66EbtrtoPN 424.XO.0X 0,08 (i.X 0.X 0,07 X.X 35X.XEletrobras BN 6.241.0X 331.X 330.X 348.X 335.64 0.60- 1806.84Eletrobras BN -R 6364.8X 329,X 329.X 338,X 333,» 0,61
Eletrobras ON 4671000 336.X 335,X 34980 343,48 1,62 1877,76Eletrobras ON-R......... 7.086.000 337,00 337.00 338,00 ' 337,50Ericsson ON ............... . 30.000.000 . 5,70 5,70 5,70 5,70 - 718,08Estrela PN 79.000 3.05 3.05 3.05 3.85 1752.87FertibrasPN 3X.8X 3.» 3.X . 3,50 3,43 11827,58Feftisul PN 3X860' I.X 1,90 1,X .1.» 3333,33-Flnor Cl  j, 11.8.13.060 2.M 2.X 2.X 2.XÜlVlPN ..J.;..V.a;..v>• » 1.000.000 6,55 6^5 6.55 . 6.55. 5198.41Império PN . 433.200.000 0,25 0,25 0,27 0,26

Pnfodt
Titulo» tipo DBS SMw ÍMtc. Quant
im Real» por mil »ç6«»Eletrobras 0N (
Eletrobras 0N I
Eletrobras ON i
Eletrobras ON I
Eletrobras ON (
Eletrobras ON
Eletrobras 0N <
Eletrobras ON 4
Eletrobras BN '
Eletrobras BN 1
Eletrobras 0N 1
Eletrobras 0N
Eletrobras 0N '
Eletrobras 0N 1
Petrobras PN
Petrobras PN 1
Petrobras PN (
Petrobras PN -C- i
Petrobras PN -C- (
Petrobras PN -C- (
Petrobras PN -C- <
Petrobras PN -G» i
Sharp PN
Telesp PN-E (
Vale Rio Doce 0N
Vale Rio Doce 0N
Vale Rio Doce 0N i
Vale Rio Doce ÒN
Vale Rio DoceON
Vale Rio Doce PN
Vale Rio Doce PN
Vale Rio DocePN
Vale^ioDMePN
Vale Rio DoceON
,Vale Rio Doce 0N

CBC 380,00 1.000 50,00
CBE 400,00 1.000 25,00
CIS 340,00 10.000 35,00
CRF 30,58 600 120,00
CUA 15.00 30.000 220,00
CUI 43.00 30.000 81,54

CXB 19,00 10.000 165,00
CXH 39.00 10.000 38,71
VXA 15,00 27.500 0,10
VZC 35.00 27.500 10.00
VUA 15,00 30.000 1,00
VUI 43,00 30.000 17,10-

VXB 19,00 10.000 1,00
VXH 39,00 10.000 51,99
VXP 10.00 304.000 0,10
VZC 14,00 304.000 3,70
CBA 160,00 20.000 7,00
CNF 16,00 500 50,00
CNG 18,00 • 500 45,00
CNH 20,00 500 26,01
CXC 12,00 10.650 80,00
CXE 14,00 10.600 50,00
CIK 2,10 30.000 0,70
C8B 460,00 2.000 40,01
CBJ 360.00 2.000 15,00
CLE 260,00 100 50,00
CLN 230,00 4.500 90,00
CLP. 250,00 7.900 62,00
CLX 340,00 13.000 10.10
CU 160,00 7.000 33.00
CLL 190.00 108.200 18,50
CLN 200,00 ' 22.100 8,80
CLP 22000, 224.300 4,20
Cts 240,bò : 4.800 ' 1,60
VB^ 360.00 t 4.Ò00. 0.01
VLX 340,00, , 20.000„ 3,51'• í.328.250' ' ' < '

AÇÕES FORA DO SENNAÇÕES DO SENN
Maioru Alta»

Eberle pnIpiranga Rellnaria pnDijonpn
Vacchl pnArthur Lange pn..;

Maiores Baixas
Cremar pnTelemig bne »;
Teka Tecelagem pnChapecó pnSadia Concórdia pn

12,38%
..8,33%
.. 7,86%
..6,67%
.. 6,38%

,60,00%
.14,73%
,14,29%
..7,89%
..7,41%

Copei on
Cerj on..........
Petrobrás on.
Telemig one..
Samitri on

Maiores Baixas 11,76%
10,64%
,.8,22%
..7,78%
..5,80%

.7,69%

.6.52%

.5,38%

.4,76%

.3,85%

Telerj pneIpiranga Pet pn,Telepar on
Cemig on
Telerj one

Total
(Em R$)

14.774.921,0
10.293.174,0
7.084.183,0
5.587.119,0
2.391.525,0

Petrobrás pn
Vale do Rio Doce pn
Petroflex one
Vale do Rio Doce ori
Eletrobrás onr

DE VALORES DE SAO PAULO

RESUMO DAS OPERAÇOES

íi,; Qtde.Tit. : Valor am R$
Lote Padrão..... 16.832.862.000 224.751.535,36
Concordatárias 140.988.000 186:072,80

.QÍreitos e Recibos 2.300.000 91.170,10

.Fundos e Certificados 79.526.937 216.925,59

..Mercado a Termo 110.805.000 2.640.693,90
.Opções de Compra 7.482.030.000 14.678.989,10
Fracionário.... 18.486.886 909.653,82
-Total Geral..:.., 24.666.998.823 243.475.040,67
Ifidice Bovespa Médio 49.923
índice Bovespa Fechamento............... 49.519 -0,8
índice Bovespa Máximo.... 50.653
índice Bovespa Mínimo 49.338
tias 55 ações do BOVESPA, 17 subiram, 28 caíram e 10 permaneceram
estáveis.

Tam PN 400.000 10,00 10,00
Tectoy PN * 40.300.000 1,00 0,94
TokaPN 151.000.000 2,75 2,65
Tekno PN 19.000 50,00 50,00
TelB Campo ON'INT..„ 10.000 163,00 183,00
Tdebahia ON 670.000 60,00 60,00
Telebahia PNA* 30.000 59,99 59,99
Telebahla PNB* 10.000 1 35,00 135,00
Telobras ON *194 68.000.000 37,00 36,15
Telebras PN '194 ........... 1.809600.000 42.60 42,00
Telemig ON '194 790.000 46,00 46,00
Telemig PNB'194 660.000 44,00 44,00
Telepar ON * ..... 70.000 364,99 364,99
Telepar PN * 620.000 330,00 315,00
Telesp ON *194 1.430000 420,01 420,01Tolesp PN '194 8010000 412,00 400,00Telesp PN *P94 30.000 400,00 . 390,00Tibras ON * 3.000 32,00 32,00
Tlbras PNA' 4.555.000 46,00 45.60
Transbrasll PN 300 6.30 6,30
Trevisa PN' 6.300.000 6,20 8,10
Trombini PN * 5.800.000 7.39 7,39
Trufana PN 110.000 30,00 30,00
TupyON* 100.000 14,99 14.99
TupyPN*.'.. 1.000000 13,65 13,85
Ucar Carbon ON 200000 15.70 15,50
Unibanco ON* 170,000 22,50 22,50Unibanco PN •4.150.000 24,10 24,10
Unipar PNB* 149.500000 4.60 4.80
Usimlnas PN 1.419.100.000 1.47 1,42
Vacchi PN 12.100000 0.39 0.38
Vale R Doce ON • 17.250.000 317,00 287,00
Vale R Doco PN 93280.000 187.00 177,50
VarlgPN' 22.000 2.800,00 2.690,00
Vidr Smarlna ON 1.000 4,65 4,65
Votoc PN • 300.000 0,12 0,12
Weg PN * 173000 500.00 496.00
Wetzel Fund PN 1.000.000 0,34 0.34
Whit Martins ON* 41.200.000 12.00 11,95
Wiest PN' 7.900 949.00 940.00
Zanlnl ON * 88 000 35,00 35.00
Zaninl PNA' 60000 36,00 36,00
Zlvi PN * 2 000.000 0.85 0,85

ConcordatáriasCaf Brasília PN* 12.179000 0,46 0,46
Conforja PN 1000000 1,01 1,01
Ferro Ligas PN* 78.300000 1.63 1.60
Hering Brinq PN 210 000 12.44 11,01
Jaragua Fabr PN 7.000000 0.22 0,20
Lojas Hering PN 24000000 0.28 0,28
Pacaembu PN * 8000 2.20 2.20
Pérsico PN* 11000.000 0,50 0,50
Sibra PNC' 7JOO.OOO 4,80 4,75

Cacique ON' ..Caeml Metal PN ?.....
CamacariPN *........
Casa Anglo PN *......
Cbv Ind Mec PN 
Celesc ON 
Celesc PNA* ............Celesc PNB'
Celg PNBM94
Celul Irani ON • 
Celullranl PN*
CemepePN*
CemigON* 
Cemlg PN
CerjON* 
CespON*
CespPN*....
Cevai PN 
Chapeco PN 
Cia Hering PN Clbran PN * 
CimllauPN* 
Clqulne Petr PNA*....
Coíap PN * 
Coldex PN 
Confab PN'
Continontal PN Copei ON * 
Copei PN* 
CopeneON*
Copene PNA*
Copo8ulON*
Corbetta PN 
CosiguaPN* 
Coslpa PNB*
Coteminas ON 
CremerPN*
Ctm Citrus PN * ........
Czarina PN 
DF Vasconc PN * .DHBPN*
Di|on PN * 
Dixielalekla PN Docas ON*ES
Docas PN*ES 
DovaPN 
Duralex PN 
Eberle PN Economico PN Eletrobras ON * 
Eletrobras PNA* 
Eletrobras PNB* 
Eluma PN 
Embraer PN 
Enersul PNB*INT ......
Enxuta PN* 
Epeda Sim ON * 
Ericsson ON 
Ericsson PN 
Estrela PN*
F ClMguun PNA'FabCRenauxPN*....
FerbasaPN* 
Fertibras PN* 
FertJSulPN* 
Fertiza PN * .............Fibam PN 
Ficap/marvin PN *P ..Forja Taurus PN *.....
Fosfertil PN *............
Francês Bras ON *
Frangosul ON *.........
FrangosulPN* 
Fras-le ON Fras4e PNA* Fr>gobras PN *...

10,00
1,00
2,75

50,00
183,00
60,00

Lam Nacional PN *
Light ON* 
Llmasa PN 
Linh Circulo PN * ......
Lojas Amerlc PN 'INT
Lo|as Renner PN 
Madelrit PN *._...
Magneslta PNA* .......
ManahPN *;.......
Manasa PN 
Mangels Indl PN * .....
Mannesmann ON * ...,
Mannesmann PN * ....
Marisol PN ? Mec Pesada PN
Mondes Jr PNB*I92 ...
MercBrasil PN*
Merc S Paulo ON *ED
Mesbía ON 
Mesbla PN*
Met Barbara ON * 
Met Barbara PN 
Mot Duque PN 
Met Gerdau PN *.......
Metal Leve PN *........
MetisaPN* 
Micholetto PN 
Minupar PN' 
Mont Aranha ON * .....Montreal ON*
Montroal PN * 
Moto Pecas PN 
Muller PN 
Multibras ON 
Multibras PN 
Nacional PN *ED ...
Nord Brasil ON 
Nord Brasil PN * 
Noroeste PN* 
Nova America ON * ..
Odebrecht ON *....
OdebrechtPN'
Olvebra PN 
OâaPN*
Panvel ON 
Papel Simao PN 'ES .,
Para Dominas PN *....
Paraibuna PN 
Paranapanema PN * ..Paul F Luz ON'
Perdigão PN*
Perdigão Alm PN *
Petrobras ON* 
PetrobrasPN* 
Petrobras Br PN 
Petroflex ON 'ES
Petroquisa PN'
Pettenati PN 
Pirelli ON * 
PolialdenPN*
Polipropilen PN * 
PolitenoPNB' 
Pronor PNA*
Pronor PNB*
PropasaPN*
Randon Part PN *..
Reat PN 
Real Cia Inv PN * 
Real Cons PNE*.........
Real Cons PNF*
Real De Inv ON 
Real Part PNA*
Real Part PNB*
RetrtparON* 
Refripar PN *............
Ren Hermann PN * .....Rheem PN 
Ripasa PN *ES
Sade Vigesa PN *
Sadia Concor PN * ....
SaigemaPNB*
Samitri PN *..............
SansuyPNA* 
SchlosserPN*
StarpPN* -
S«3 Guaira PN * ........
S>d Nacional ON * 
S'd Pams PN *ES ......
S»d Riogrand PN " ..._
S-d TuCarao ON 
Sid Tjba/ao PNA*
S^JTutaraoPNB*
SfcoPN*—
So»orr<oON*
SoíomacPN* —.—
So-JZ» OuxON 
Sj^^rnefisON*—
S^rgastras PN * —
SuZ*noPN

3.000 810.00 810,00 810,00 810,00 810,00 I4.070.000 139.99 138.00 139.91 >141.00 138.00 -1.4
5.900.000 14.00 13,50 13,59 14,00 13.50 -6,8

490.000 215,00 210,00 218,42 220,00 210,00 -2,3
6.900000 1,16 1,15 1,15 1,16 1,15 -4,1

140.000 950.00 950,00 950,00 950,00 950,00 +3,2
10.000 801.21 801,21 801.21 801.21 801.21 /20.000 940,00 940.00 940,00 940.00 940.00 -1.0
1.000 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 +17,65.500.000 1,15 1,15 1,20 1,27 1,27 + 20,980.000 0.92 0,92 1,00 1,00 1,00 -

300.000 20,00 20,00 20.67 21.00 21.00 + 5,05.200.000 85.00 83.00 83.84 87,00 83,00 +1,260900000 93.00 92.00 93.03 94.00 92,50 «
9es.100.000 0,12 0,12 0,13 0,14 0.13 +8.315000 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 -

783000 1.365.00 1.335,00 1.344,79 1.368,00 1.335.00 -2,1
132.700000 14,50 14,40 14,48 14,50 14,50 -

1.540.400.000 0.84 0.80 0.83 0,86 0,82 -2.3
13.600.000 15.60 15.60 16,19 16,51 16,50 + 6,3400.000 3.45 3.40 3.44 3,45 3.40 + 3,01.060.000 350,00 341,00 347,28 350,00 341,00 + 0.22.791.000 1,22 1,20 1,21 1,22 120 -0.6
4.300.000 14,99 14.56 14,84 14.99 14.56 -0.2
6.700.000 1,75 1,70 . 1,72 1,75 1,74 + 8,7130,000 1.520.00 1.520,00 1.540,42 1.550,00 1.550.00 +1,920.050.000 20,60 20,60 20.60 20.99 20.99 +3.368.250.000 9.00 8,70 8,95 9.00 8.72 -2.0

11.010.000 8.20 7,90 8.10 8,40 8,00
10.000 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 I1.460.000 900.00 870.00 886,72 900,00 870.00 -2.6

12.102.000 60.01 60.01 60.32 60.50 60.50 +0.32.875.000 0.22 0.22 0.22 0,22 0,22 «
5.060000 28,60 28,00 28.31 28,60 28,01 -2.0

737.000 2.850,00 2.721,01 2.797.06 2.850.01 2.760,00 -1,4
330.000 345.00 345.00 345.21 347,99 347,99 + 2.32.103.000 70.00 70.00 71,65 74,99 74.80 + 24,62.000 110.00 110.00 110,00 110.00 110.00 + 6.725.400.000 0.21 0.20 0.21 0,21 0,20 -4.7
171.000 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 /2.800.000 36,10 35,00 35,85 36,10 35,00 -3.3

2.000.000 0,64 0.64 0.64 0.64 0.64 + 48,85.000 730.00 730.00 730.00 730.00 730,00 -
286000 46.00 46.00 46.00 46,00 46,00 +2.2
350 000 36,00 35,00 36,57 36,99 38,99 <1.01.472.000 0.45 0.45 0,47 0.50 0,50 + 11,1600.000 56,44 56,44 58,44 58,44 58,44 -0,0

3.171.300.000 0.06 0,06 0.07 0.09 0.08 + 33,3240.000 17.70 17.20 17.60 18,00 17.20 -2.2
22.790000 349.00 337.00 343.30 350.00 337.00 «1,7

50.000 276.00 274.00 274.40 276,00 274.00 /32.930000 337.00 328.00 336.53 342.00 320,03 .1.7
10000 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 -
30000 52,10 48.53 50.91 52.10 48.53 -6.6

1.065000 9,15 8,50 8.91 9,18 898 +2.13000 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 -
22.000 3.00 3.00 3,00 3.00 3.00 I19500000 5,70 5.70 5,74 6,00 6.00 + 5.232.500.000 6.10 6.10 621 6.50 6.10 +1,140800.000 3.00 2.80 2.90 3,05 2,80 -8.1

11.900000 8.00 7,70 7,75 8,00 7.70 -3.1
297.000 532.01 532.01 682.69 770,00 740.00 + 78.3200000 29.00 29.00 29.00 29,00 29.00 *1.6

54.500.000 3.51 3.51 3.66 3,70 3.70 *6.0
46.100000 1,88 1.88 1.89 1,91 1.88 ^

170000 67.00 67.00 69,86 70.00 70.00 -
14000000 3.05 3,05 3.32 3.50 3.50+25.0

10000 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 *33
133.400000 0.80 0.79 0.79 0.85 0.85 *3.6
440.100000 6.00 5.80 5.96 6.00 5.98 + 3.425000 143.00 143.00 145.00 146.00 146.00 -0.6

3000 30,00 30.00 30,00 30.00 30.00 + 7.11.140000 32.99 32.75 32.79 33.40 33.40 - 2.72000000 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 -3.0
82.700000 2,95 2.66 2.91 3.00 2.95 -3 81000 950.00 950,00 950.00 950.00 950.00 +2.1

76000 120.00 120.00 12085 124.99 120.00 -7.6
1000 1 000.01 1000.01 1000.01 1000.01 1.00001 /44210000 6.70 6.50 6 69 7.00 6.78 *5.9

42600000 23.99 23.99 24.00 24.00 24.00 -
10200000 1.01 1.00 1.01 1.01 1.01 *6.3
28800000 0.95 0.94 055 0.98 095 -3.0

991051000 026 025 026 027 026 * 4.0500000 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 -42
18500000 27.80 27.80 28.00 28.15 28.15 *12
2500000 27.50 27.50 27,50 27.50 27.50 -

97600000 1.63 1.55 158 1.63 1.57 -12
120000 60500 600.00 604 58 60500 604.99 -1.6

72 600000 1750 1720 17.47 1750 17.48 -1.7
46 700000 16.00 15.00 15.19 1600 1550 -12

10000 40000 400.00 400.00 40000 40000 ^
54000 70.00 70.00 7000 7000 7000 -14

2100000 270.00 260.00 26353 270.00 26000 -33
1050000 550.01 548.00 551.40 560.» 548 00 -2.1
4900000 1151 11.00 1120 1220 11.00 -83

34 100000 2.90 250 2.94 295 255 -03
600000 47.00 46.00 4657 47.00 4600 -2.1

8249000 950 1052 1120 1120*131
W7000 1 530 00 1 56500 1W.19 1 61000 1 610 TO -1.8

100.000 8.50 8,30 8,42 8,50 8,30 «
8,200.000 365,00 363,00 368,23 370.00 370,00 *

100,000 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 = ,13.000 300,00 300,00 306,54 340,00 340,00 + 13,3
16.820.000 31.00 "'30.20 30.94 31.50 31,50 + 5,013.620.000 8,10 8,10 8,56 8,85 8,85 + 9,9
30.900.000 0,46 0,39 0,42 0,46 0,43 -6,5
1.800.000 4.50 4,50 4,60 4,70 4,70 -1,0
1.000000 46,40 46.40 46,54 46,60 46,60 +1,3

10.000.000 0,30 030 0,33 0,35 0,35+20,6
5.700.000 4,77 4,66 4,69 A,77 4,70 -2,0

2.000 420,00 420,00 429,00 438.00 438,00 -0,4
1.000 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 -8,1

69000 700,00 700,00 706,38 710,00 700,00 + 4,4
1.000 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 /

115.000 31,00 30,40 30,66 34,00 34,00 «
21.000 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 ~
32.000 114,00 114,00 116,06 117,00 117,00 /

370.000 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 *1,0
17.290.000 175,00 175,00 180,54 190.00 190,00 + 8,5
16.200.000 0.95 0,95 1,06 1,07 .1,07 + 7,0
57.800.000 1,16 1,16 1,22 1,25 1,23 + 10,8

10.000 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 =
2.570.000 56,00 55.00 55,95 56,00 56,00 «

900.000 46,00 45,00 45,22 46.00 45.00 +1,1
5.710.000 4,15 . 4,15 4,48 4,95 4,95+10,0
10.000.000 1,57 1,56 1,63 1,65 1,65 + 5,7

965.600.000 0,43 0,41 0.43 0,43 0,43 «
100000 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 + 6.4

1.000 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 /
I.820.000 5,00 5,00 5,01 5,20 5,00 + 4,1
550.000 17,30 17,00 17,22 20.00 17,00 + 62
28.000 40.01 40,01 40.37 42,00 42,00 =

1.000 2.549.00 2.549,00 2.549,00 2.549,00 2.549,00 + 2.0
276.000 1.410,00 1.410.00 1.451,16 1.469.99 1.469,99 -0.0

2.600.000 24.50 24.30 24,39 24,50 24,31 -0,7
227.000 5,50 5,50 5,93 5,99 5,99 + 8,9
406000 7,00 7.00 7.30 7,40 7,40 +5,7
20.000 450.00 450,00 450.00 450.00 450,00 +53
1.000 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 I

300.000 810.00 810.00 810.00 810.00 810,00 »
200000 810,00 810.00 810,00 810.00 810.00 + 5.1II.500.000 0,38 0.38 0,38 0.38 0.38 + 2.7

1.900000 15.00 14.90 14.99 15,00 14.90 + 6.4
180.000 58.00 58,00 59.22 63.00 63.00+16.6
400000 42,61 42.07 42.48 42.61 42.07 /
211.000 13.50 13.50 13.50 13,50 13,50 + 12.5

3.300 000 14 25 14.25 14.61 14,79 14,79 +13
58.600000 16.35 16.35 16.58 16,80 16.65 +2,1
5.300.000 74,50 74.00 74.64 75.00 74.00 +13

376.100000 1,92 1.92 1.93 1,94 1,93 *
388000 2,91 2,60 2,90 2.95 2.60 -10,3
510000 80.00 78,00 78.41 80.00 78,00 -

160 440 000 136.00 132.00 135,99 138,50 132.01 -22
10.100000 47.46 47.45 47,76 48.30 48.00 +1,2

50.000 280.00 275,00 278,00 280.00 280,00 +1,4
147.000 55.01 55.01 6127 62.00 62,00 -1,5

2.900.000 55.00 50,00 50,45 55.00 50,00 -3.8
14000 1.500.00 1.500,00 1.500.00 1.500,00 1.500.00 + 0,0

250.000 50,00 50,00 50.00 50,00 50.00 -100.000 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00+17.6
1200000 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 »

147.900000 0.35 0.33 0.35 0.35 0.34 -10.5
8500000 0.32 032 0.32 0.32 0,32 +3217.000 0.65 0.65 0,65 0.65 0,65 -7,1

106600000 1.84 1,78 1.83 1.84 1.78 -2.1
110000 340.00 340.00 34000 340.00 340.00 -0.71000 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 + 222000 1.000.01 1000.00 1 000.01 1000.01 1000.00 -0.0

2000 1.020.00 1.020.00 1020.00 1020.00 1.020.00 »
5000 1.150.00 1.150.00 1.150.00 1.150.00 1.150.00 I
5000 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 -
5030 910.00 910.00 910,00 910.00 91000 ~

1000000 225 225 225 225 225 -42
72500000 2.85 2.81 2J7 255 2.85 +32

581.000 1 800.00 1.700.00 1 705.77 1500,00 1.741.00 -3,2
30000 7500 7500 7550 7500 75.00 -25
50000 2595 259.99 259.99 25999 259.99 - 3.9
601000 33.00 3250 33.41 3350 33.50 +4,6
980000 1298.00 129550 129657 1 298.00 1 295.50 -0.13000000 1250 1230 1250 12.90 1250 -2.6

3710000 42.00 40.50 4320 4350 40.50 +12163000 700 00 700.00 80957 650.00 85000 - 21.46200000 0,61 061 061 063 0.63 - 321484 300000 2.61 251 261 2.65 2.64 -60
3000000 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 /54000000 37.00 36 70 37.01 3720 37.02 - 082 768000 621 605 6,19 7.00 7.00 -
4610000 44 00 4349 43.56 45.00 43,50 -
1600000 78050 78000 801.25 82000 82000 *9 31020000 73500 73500 73529 75000 75000 -56
9320000 80000 80000 82052 84000 63000 -62

432000 100.00 100.00 10603 12050 12000 - 2001000 395050 3950.00 3950.00 3950.00 3950,00 *9.7
232000 3800.00 380000 392644 395000 394000 -6441400 8.10 801 859 8.11 8,01 5.1
710000 275 2750 27.14 28 2800 + 3.716400000 157 156 IJf, 1.59 1 56 -253000 620 620 620 620 620 *14

135,00
36,63
42.87
47,54
45,15

365.00
324,11
425,05
405,95
393,33

32,00
46,26
6.30

135,00
37,20
43,80
48,00
45,20

365,00
330,00
427,00
415,00
400,00

32,00
47,00
6,30
8,20
8,00

32,00
14.99
13,85
15,70
22,99
24,50
4,90
1,50
0,41

320,00
187,50

2.800,00
4,65
0,12

520.00
0.34

12,00
950,00

35,00
36,00

0.85

135% «
36,45" .1.'4
42,6ds <1,6
48,0q+43-
45.1CU+0.2

365,0Í|+1.3'
320.00) -2:4'
426,0(y +1,4
408.00 0,4
390,0cr> -1,2
32,0(^ + 4,9
46.51+2.8
6.3<P+9.7
8,152+1,8
8.0CL + 8.1

32.0CT+6.614,99'*-19,9
13,8^ + 4,915,50, -0,6
22.99"' 0.0
24.1Í ' »
4,82,+1,41,45 *
0,4 J+7.8302,00, «4,1

182,50° -2,6
2.690,000 I4,65 j «

0.12. »
520.00*1 + 4,0

0,34»-13,3
12.00,] -0.6

sw.oê1 -Ò.5
35,00112,936,00-j -5.2
0.85 /

7,56
30,18
14,99
13,85
15,60
22,59
24,144.82

1.44. 0,39
295,59
181,99

2.700,45
4,65
0,12

508.65
0,34

12,00
947,34

35.00
36.00
0.85

BOVESPA

Maiores Attai
AçosVill pn IntMet. Barbara pnSid. Tubarão pnbSharp pnRefripar pn

Maiores Altas
Fab. C. Renaux pnOljOn phEberle pnCaf. Brasília pnFibam pn
Maiores BaixasBanebpn
Pronor pnaPerdigão Alm. pnTelebrâs pnItautec pn

241.00
1.23

830,00
2,64
2.85

Maiores BaixasEstrela pnItaubanco pnedAlpargatas pnCopene pnaVale do Rio Ooce pn

2.80
260.00169,00
870,00
182.50

AcesitaON 'INT ...
Aceslta PN *INT
Acos Vill PN 'INT .....
Adubos Trevo PN * ...AgralePN* 
AgrimisaPN* 
Agroceres PN 
Albarus ON 
Alpargatas PN 
Amadeo Rossi PN * .,
America Sul PN *194
America Sul PN'P94AquatecPN* 
Aracruz PNB*
ArtexPN* 
As Têxtil PN 
AvtpalON* 
Bahia Sul PNA* ....
Bamerind Br ON * ....
Bamerind Par ON *..
Bamerind Seg PN *..
Bandeirantes ON * ...
Bandeirantes PN *
Baneb PN 
BanerjPN*
BanespaON* 
Banespa PN 
Banrisul ON 
Banrtsul PN 
Baptista Sil PN * 
BarddiaPN' BarretioPNB' 
Baumhardt PN 
BcnPN* 
Belgo Mine«r ON * ....Belgo Minctr PN * „..Belprato PN * ..........
Oemqe PN 
Be Cata PN'B" 
B'obras PNA*....
BomCnl PN 
Bradesco ON *ED
Cradesco PN *ED
BrahriaON* ....
BrahmaPN*
Bfü.1 ON 
B-'asit PN 
Braswvj PN*
Bravnctor ON 
BrasmotorPN* .rs •

1660.000 81,00 80.50 80.98 81.00 81,00 +1.28.670000 89,50 89.50 89,79 90.30 90.30 + 053190000 215.00 214.00 227.14 250.00 241.00+13.6
13034000 18.50 18.50 1920 20.90 20,90+12.9

274000 4.50 4.50 4.50 450 4,50+12.51200000 150 1.50 1,58 1.60 1.60 +6.63.600000 2450 24.00 24,12 24,50 24,00 -2.0
5 000 1 600.00 1.60050 1.600.00. 1.600,00 1.600,00 -

320000 190.00 189.00 189.97 190.00 189.00 -3.0
37.310000 2.10 2.10 217 230 250 +9.51.562000 46.00 4650 46.62 48.00 48.00 + 4.3109000 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 + 7.387.300000 0.84 0 84 0.93 1.03 1.03 + 22.6

.212000 2.180.00 2140.00 2.162.03 2.180,00 2140.00 -0.9
10000000 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 -

10000 299.00 299.00 * 299,00 299.00 299.00 *1.7
47.800000 3.91 3.90 4.09 4,10 4,10 -r2.5

10000 825.00 825,00 825.00 825.00 825,00 + 0.63400000 22.00 22.00 22.11 2220 2220 -0.4
1600 000 17.70 17,70 17.70 17.72 17.72 -0.7
6 700000 12,40 12.40 12.42 12.48 12.48 -O.S

90000 40,00 39.00 39.56 40,00 39.00 + 5.460000 37.00 37,00 37,00 37.00 37.00 =
1000 15.00 15.00 1550 15,00 15.00 -25.0

21000 10.60 10.60 10.73 10.80 10,80 +1.72200000 8.00 8.00 8,03 8.10 8.10 «=
247.300000 850 8.71 854 8.90 8 80 -1 100000 0.40 0.40 0.40 040 0.40 -4.7

6400000 0.44 0.41 0,42 0.44 0.41 -25
1C2000 35.00 35.00 35.88 36.00 36jOO t1.400 250.00 250,00 252.86 260.00 260.00 + 4.02000 250 2.50 250 250 2.50 -42

2000 550.00 550.00 575.00 60050 600.00*17.6
18900000 5.00 500 5.15 520 520 +4.0

610000 14800 147.00 149.13 150,00 147.00 -0.6
590000 131.00 128,00 130.17 131.00 12800 -1.5

2800000 121 121 121 • 121 121
7500000 1.15 1,15 1.18 120 120 -90

33500000 200 2.00 208 2.10 2.10 -3.4
71000 74.00 74 00 74 99 7500 75.00 - 8642000000 25.50 24.50 24 79 25.53 24.50 -

2760000 692 680 6.95 7 00 6.90 -02
154 950000 7.90 7.81 757 7.91 75010000 310.00 310,00 31000 31000 310.00

2430000 297.00 290 00 293.40 297.00 29000 -1.6
1 150000 1550 15.40 1542 1550 1540 -0.6

50420000 1860 17.69 17.86 18,60 17 85 -05
83000 540.00 54000 54000 5*000 540.00 *75

450000 43000 43050 43353 460.00 449.99 -00
5050000 36000 35900 36456 370.00 362£8 -0,7

mnm i*«j 18«J ww i*«n wm «04

Termo 30 Qjas
Qtd. Abt. Min. Mèd. Mil. Fech.-tosc.Títulos

Banespa PN 
Brasil PN 
Cemig PN 
CespPN*....
CofapPN* 
Eletrobras ON 
Eletrobras PNB' 
Inepar PN 
Papel Simao PN 'ES
PetrobrasPN* 
Petrobras Br PN *....
Randon Part PN * ....
SidTubaraoPNB* ...
Telebras PN '194 —
Usimtnas PN'........

1.000 000 9.15 9.15 9.15 9.15 9.1*y 0,04000000 .19.29 18.72 19,01 19.29 18.73,, Pfl300000 96,86 96.86 96.88 96.91 96.91*' 5.055000 1 396.00 1.396.00 1 396.00 1396.00 1 396.0Í' 0.01.600000 15.62 15.39 15.48 15,62 155^ 0.0200000 357.07 357.06 358.97 360.88 360.88 * 0.0500000 354,27 34424 352.00 35427 344.2$ 0,010000000 1.65 1.64 1.64 1.65 154 05300 000 44.37 44.37 44.37 44 37 44.3/.' o:o5600000 143.66 139.36 141.27 143.66 139.3t) 0.01000.000 49.48 49.48 49.48 49.48 49.48 0.030000000 1.89 1.89 1.89 1.90 1.9Q-.AO-1.120000 874,86 847,60 867.60 874.86 854.03 0.04000000 44.34 4424 4429 44.34 4424 0.051000000 1.50 1.49 150 150 1.49 0.0130000 18758 18758 190.04 190.84 190.84 0.0
H Granoleo PN 

Hering Nord PNB'
MIVI PN *INT 

lapPN*
Iguaçu Cafe PNA*Iguaçu Cate PNB* ...Império PN*Intxac PN Ines Romt PN *INT
Ind» Romi PN *P
Inepar PN lochp-maxion PN *...
Ipiranga Pei PN * ....Ipiranga Re» PN * ....Itacoiomy PNA* ttapPN * 
ttaubanco PN *EO —Ra^-saPN* ......ftautec PN 
J B Duarte PN *...
Karsten PN Kepíer Webef PN * ..KUtxnPN*

7250(30000501300StJttOCOS3UCX08TX000Csnocooc•4300000C
axc jx«saxioc2'3000G42XX047X300200X0txeas'xcaoc
73003)0
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I aviacao ll Empresas 

do Rio serao intimadas

i Receita come9a, semana que vem, a enviar cartas a eompanhias que estao em debito

j, n MARIO JOSfe SAMPAIO BRASILIA — A Receita Fede- |

cv li ' ——— 
'. ' ' ralcomeifa, na prdxima semana,a / \ J , ft S

' cobrar, por carta, as dividas de / J \ 
~ 

If I
Anglicismos aeronauticos

A avia9ao comercial brasileira fbi recentemente acrescida do termo do o coprdenador de Arrecada^ao / \ I \ \a[ (/i)
0\o/\ code sharing. Essa exprcssao inglesa £ mais facilmente compreensi- do 6rgao, Jos6 Alves da Fonseca, ' 

\. ' \ tJS/ I I \J/ J i /
cicfel com uma explicapio do que com a tradu^ao literal. Ela reflete uma a opera^o faz parte da estrategia, ^ IW I / jU Ai
p acordo, atraves do qual iduas eompanhias de avia?ao compartilham wm detonada esta semana, de fiscali- {)( II a I - \ * \l Tj I
' . v6o.Ossistemasdereservasapresentam,noentanto,letrasenumerosde za?ao das 30 mil maipres erhpre- JSUV . J[ IJ (j/f 

"pi

*9ftKlent|ficas3odecada.umadelas. sas do pais. S6 em Sao Paulo, fl —'N.' 
isso significa que o voo aparece duas vezes nos computadores de onde come^ou,foramenviadas >. >8——^ ;Y; -ft -j "T

• . reservas e nos horarios impressos, sob c6digo das duas empresas. Como cartas para sete mil empresas que 
"£ 

•^.'>'•¦•7/ k| —> /
^aparte do acordo, clas combinam a quantidade de assentos reservados atrasaram parcelamentos, admiti- M Is /

4? paracadauma,eumratriodereceitasedespesas. ram divida mas nao pagaram, nao p|| nj 
¦ Jf t'hif 

i§j rlp^jSV'^'a /* """^T I
I! Como pode-se notar, a grande vantagem comercial e ter diferentes recolheram o debito ou estao, em 

"Iff 
It ~—vn

—»edes de comercializa?ao trabalhando para encher um unico aviao ou . outra conditio irregular. *" . «'f!i (*' M j tt " " " ?T
voo. Das maiores empresas do pais, 
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f' — O code sharing pcrmite ainda que uma companhia crie novas linhas ou 14 mil estao em falta, proyocando j\ 
" » » •• „ „ | u ,, 

" " " " " 
(V

Mtircquencias sem investimentos sigriificativos. Tornam-se desnecessarias um prejuizo de R$ 2 bilhoes men- 'Tf" " " " " « *'•''/ i 
' v S " " «./ L

"nias inversoes em avioes, e muitas vezes em lojas, balcoes e pessoal. Para sais ao governo. Os contribuintes /r " " " " " " «, ll »/ 
" " " " " « )f .

empresa que cede o aviao ou voo, surgem receitas adicionais atraves dos que nao entrarem em contato com Vr " " " " " " ; jg '• „ „ „ h <^r
lugares vendidos pela parceira, e as despesas sao repartidas. a Receita quinze dias depois de . //,.*„ % „ ,, » ,„j WBj' |' { 

* „ - t-
%  0 corfe i/iri«g surgiu na decada passada nos Estadps Unidos, como terem recebjdo as cartas serao ins- / ^ f ^ |» 

—|—4 —
ioitvforma de complementar servi^os de eompanhias grandes em linhas de critos no Cadastro de Inadim- ; ' '

i!!fjalimenta?ao. Os avioes maiores nao podiam servir economicame'nte plentes (Cadin). Nesse caso, ftcam ¦ '

M localidades com pouca densidade de trafego. Mas, como era necessario proibidos de operar com o setor T~~v . - ~" TcSOUTO 
fllTWUflfl

« atingir esses mercados, eram contratadas empresas, regionais, que voa- publico, usar quaisquer creditos jIavmiIa ' jSaIajvaJa® vam aeronaves turboelices de pequeno porte e tinham custos mais de bancos oficiais, fechar opera- AcC61la QulIlllC QulCSaUa R$ 5.7 bllhoeS
^5baixos- ?oes de cambio, partjeiparde lid- ^' rra^Ima _ a

Osvoos eram feitos em avioes com a pintura das grandes empresas. taQoes publicas, operar ho over- ¦ ExOIieraCaO Qe todas as pessoas nomeadas por , , , u r • j d?
\'1 os computadores de rescrvas mostravam letras e numeros de identifica- nightoffazer bpefesde redes- O 

de 
??

?aotamWmdessasultimas. conto, caso sejam-institui?oes fi- ROSSI-DetetlSOr S6 Nomeada para o cargo por 
5,7bilhoes,contranandoexpecta-

• A formula permitia servir um numero maior de cidades; E, ainda, nanceiras. dCVC a (tiversencia O^ns Lopes Filho, Rosa Defen- tivas que in icavam qu a su

s| m criava um sistema de alimenta^o nos Hubs (aeroportos que servem como Fantasmas—Jose Alves sor estava a frente de uma das tancial no total oos impostos ar-

t centros de conexoes de voos), para as viagens de longa distancia. disse ainda que chamou, nesta se- T) RASILIA — 0 secret^rio prindpais delegacias do pais em recadados pelo Tesouro Nacio-
s| 0kI Com o sucesso obtido nas linhas vicinais amerkanas, o sistema niana, 400 empresas de'Minas da Receita Federal, Salvio arrecadapao e que e tida como nal. 0 resultado, comemorado

Bl ss 
invadiu as redes de ambito nacional e internacional de diversos paises. Gerais, 300 do Rio Grande do Sul da Costa Medeiros, consumou modelo de atendimento aos con- pela Receita Federal, so e menor

5j„ Para dar uma ideia da penetragao atual do code sharing, nos ultimos e outras 100 decinooestadps para ontem a demissao da delegada tribuintes. A delegada cuida da do que o de setembro deste ano,
|§ doisanosenieio foram assinados 177 acordos desse tipo no mundo. prestar esclaredmentos sobre seus da regiao sul de Sao Pauk), Rosa de denuncias impor- que ficou em R$ 5,8 bilhdes, ape-
W,- oa A grande critica feita ao sistema 6 que um passageiro;compra o bilhete ertdere?os. Sao pessoas jiiridicas Defensor. A exonera^ao 

^ 
Ro- ^ ^ por exemplo as nas 1,8% a mais do que no mes

f pensando que vai voar no aviao de uma empresa, e pode voar no de que a Receita acredita que sao saToi pubheadaipntem no Diano 
ramif' ^ caso pc passado. De posse dos dados, o

$$ outra. Pelomenos num trecho da viagem. Alias, umlevantamento feito "fantasmas e.tem por objetivo Oftcial e junto com ela a nomea- ^C3 I. cnordenador de Arrecadacao da
Jil nos Estados Unidos demoristrou que 30% dos passageiros nao sabiam vender noUis fiscais, prejudicando ?ao do fiseal Antonio Amaro em Sao Paulo. . 

FM.-rai Alw« vtaw- queseus voos podiam incluir,pelomenosem.parte, avioesdeepmpanhia oiitras empresas", disse o coorde- para o cargo. A demissao da Versdes — Ha duas versoes Keceiia reaerai, jose myes aa

w diferente da que emitiu o bilhete. nadbr. , / ex-titular da delegada pauhsta na Receita Federal para a de- Fonseca, adiantou que o Fisoo

' Se a critica tem um certo fundamento, existe tambftn um outro lado notificados sao aqueles qiie foi causada por desentendimen- missao da delegada. Uma k de recolhf "este an0'JJ

if. it ^,moeda> a fav°r do,"suirio. nenhuma companhia, importante vai apresentam 
endere^o irregular. tos com o superintendente da que Rosa teria afirmado s6obe- fiOOimHwcs a mais do que os R$

u: <sarnscar seu nome fazendo acordos de intercambio com empresas que nao ' »a ,»a nan Miit bandar (nao m CSa Ptenln MTmnn Awr an Ociri* e 62 bilhoes previstos.
tenham igual padrao de qualidade. Isto quer dizer que o code sharing em A rua nao existe, oanaarnao Receita em Sao Paulo, Jellerson decer ao ex-secretano Usinse ...

<jerals6ofere?produtosdemesmonivel. _ , . Ribeiro Salazar. atual secretano Salyio Medeiros De^e o miao do ano, a arre-

p_ ' 
' ' phcou Alves. Ele reconheceu, po- A demissao de Rosa Defen- teria tornado conbedmento de cada^ao cresceu 35,11% em rela-:

iM AERO 

NEWS r6m, que a Recdta pode ter se sor foi um dos prindpais pontos?. seus comenttrios. Outra versSo oao ao mesmo periodo do ano:
I  /: 111:., - ——— jr-r—enganado nes^scasos. Para com- dos 

atritos que vem sendo regis- para o afastamento da delegada passado. Segundo Jose Alves, um;
¦ Dia 30 proximo, o parque de Ma- fortakcido sra.presenfa inteim^onal. provar sua idoneidaae, os pro- trados entre Salvio Mwleiros e teria sido a sua resistencia em dos fatores que contribuiram paraterial Acroniutico dos Afonsos vai Suas Bnbas par* o exterior, em outu- prietanos das devem apresentar i , . , dwimrtiifi fni a petahili^a.

kiloar cinco avioes Bandeirante, um bro, foram respons&vefc por pratica- um comprovante de endereco. seu antecessor, Osiris Lopes Fi- lnterromper uma fiscallza9ao _ . .
hclic6ptcro Bell Jetranger, scis turbi- mente 60% de sua demanda total. Mas o documento deve ter infor- lho. O secretario, alfinetam al- determinada pelo superinten- 9ao economica, que impediu que
nas PT-6, pesas sobrasalentes para On seja, a empresa agora e mais inter- macoes diferentes das forneddas guns fiscais da Receita, esta dis- ' dente da regiao, 'Merson Sala- a infla^o corroesse a receita dos

Bandeirante c para helKopteros.Beil udooal do que domistica. Os quatro magoes uiieremta u<u> u«> e rar tvinrinaic imnnstnt mmn n TPt
205. O leilao vai ser realizado "por MOMproduzematuahneotemaistri- d Receita,quej4foramchecadase posto a Urar dos postos-chaves zar. -SS5 pnncipais impostos, como o IPI,
_ Murilo Chaves a partir das 14 horas e fego do que todos os avifies de passa- sao falsas. 1. i . ——> OIR pessoa jundica e a Cofins.
os lances minimos nao estao defini- geiros usados nas Hnhas interaas (3
• dos. Uma fonte proxima ao processo Airbus A 300, 15 Boeing1737-200 e

"Tnformou, os pn^os' 2 B. 737-300). T 
"

_ dos Bandeirante devem partir de 160 g Com um balan^o dos novc JLCaO^BltlpIia ^
O Jetranger pode corner a rosmcsesdc ,993 demonstrando forte ¦TllV.'il "LH 'I EiMTi H |« I I I ALW

-^rap^<Mdoacercade200milreais, recUpcrasao, a Varigcontinuacomo flfi nfllTAfi k § — i 1 1 J J ^ ¦' J. M
S um Bandeirante com danos objeiivodesedesfa^rdeativosfora OS UnUOS '

II lance miaalnafaixade 60^1 reais. daf atividadesTim. O proximo passo .
|| 9 Nomesmodia.As !3horas, deverAser de fortalccimcnto economico devcra rvntin IllVlfl/lfi ^4 ""I I I I 1 |T W 1 H ^4| J 1
11 I '?fgUe,°1Pnmc'r0 Bandeiran,cl T incluir um proasso de recapitaliza- M"1 UIV1UOB -t 1 M ' Mil J / . ¦ 

-f» Jv dido no leilao todas Os scis Boeing 767-200 ER, BRASILIA— O Ministerio da
SofaSd^^^Tnformio^ estiveram parados nos Estados Fazenda autorizou a ampliaQao
so- H'ojogasao civil. Maiores inlormajoes dos voltaram a nosso pais e ja estao Hn mWrn He narcelamentos dac 'iil l* II I | T
fr°,bt^SoCOm - todos em operafao. Os dois 747-300 S"1" 1 111 k 1 IIque esta coiuna noticiaraque empresas COHl a Recei-
kli. Chaves, tel. 224-1430. ficariam no pais (informasao de um ta Federal inscntas OU nao Como
«| A demanda para vtos domfeticos diretor), na rcalidade, devefao ir em- divida ativa. O prazo maximo de w huuIa a »maIm a fnrtHlmdn iIa fiflwinlifis.r- cresceu 9% de setembro para outubro bora. Mas, ate sua venda ou leasing, parcelamento hoje e de ate 60 me- W<OC0 COHIDrO ~® a« WHi wnn
«wvW° Ti* T po^50 utilizados pela empresa, ses, mas com a portaria do minis- MOSolOS 5.000 Kni ou 3 meses de motor • caixo.

.r.J^tSdodeimT S£ 
caso a demanda assim 0 exija. tro da Fazenda, Ciro Gomes, pu- 

"^don&tico acumulado nos dez prime*- ¦ Conforme «ta colwiaji adiantara blicada no Diario Oficial, esse uimh* I |*B Ail ItkA Rrnnrn IK KAA «
le!tos 'Dieses no ano apresentou um au- praZ0 P<^deri ser amPliado Para KADHT LITE 94/94 Bronco 15.500, |

SSf?Ling System) das ^ ?ez.anf 
• Para conseguira 

ESCORT 86 Preto, 6k 6.750, '
i! °" ^1% . n For^as Armadas aroericands podera amplia?ao desse prazo, O mteres- 09 '

if »"'*£Td3K?i9M ^ adi'da-Um ** ^**0™4 sado deve satisfazer as seguintes MAT Ml LLP ELECT. 94 Vermelho, gas. — 9.700,, sKjaoecomoosaeiwi. Super Tucano da Embraer, e a com- condi^oes: comprovar que a con- n*l mm Eic«b if #
f® »M| a Transbrasil, %ng e Vasp apre- pra total devera englobar 712 av»6cs. tinuidade das atividades da em- FIAT MILL! ELECT 41 Clmo MS 0 400g sentaram ao DAC ofioos reclaman- \ tendtachl atua, 4 que a escolha do Dresa ^ de interesse economico flAT WILLS ELECT.  UnZd, gas V.-tWW,

\ do de pnviiegios que a Tam estana aviio ocorra em fevereiro de 1995 presa sao ae inieresse eranonuto - - _ M _
recebendo na concessao de linhas de p^visto) Mas as pri- e socia' e ainda que OS pagamen- KAOETT SI 93  Pint. Met./ dZul, gas.  14.1 OO,

0>jatos. Segundo um dos oficios, a Tam aefras coinpras poderto ser atrasadas tOS serao feitos com regularidade. «. KAAPcde hnhasdcJalos cntrccaPltais«"" em an ano. Alias, com a prhatizafio RecadastramentO — Os SUPREMA GL5 94 CinZd, Compl. i4.5UO|
uma «cala inlemtediana, apenas para dg Embraer ji com data fixada, deve- bancos farao uma Campanha pu- _ ¦ m

«& mi camunaroobjstivo final dehgar duas rSo recomefar as apraientaf&n tfcnl- blicitdria para incentivar os seus KADETT SL/E 93 T. SoJar, r. alum., dnza, gas.  14.850,
¦M 1" cidades grandes. Um dos argumcntos cs da empresa a Investidores, sendo clientes a se recadastrarem. As 

'

^S^^do0ist&gjode8empresa re- pri^™""B9«spadi« l7| institui^oes dizem que a situagao MONZA SL 2R 91 Pint. Met., prata, gas.  12.400,
¦JI t^gional, mas mantem a denominapao ¦ A Lufthansa saiu dacriseeaprc- varia: em alguns bancos, mais de * 1 AAA

-Para beneficiar-se das vantagens ofe- SlSeSSvTlS £ 90% ^ dLtes ji foram reca- OMEOA GLS 93 Compl., vefde, flOS.  22.900,

li'^^pSdSSS «- ^no- 
¥i ulil,fd0 0 m°- frabSr^SlS'/^Ore0 PARATI GL 1.8 94 Compl., vlnho, gas.  16.900,

00lSeoficiodemonstraque90%daofcr- 
derno de recstrutura^ao: redu«ao do trabalho SO chegOU a 50/o. O re- iM 

Ag- '
ol'ia cm assentos por quiiometro da cadastramento se enoerra no dia QUANTUM GLS 90 Compl., bege, gas. 11.600.

alaJAM 6 feita com jatos A Transbrasil, v,dadeem I7%(med,daemjunoona- 31 de dezembro. WMO.wm 
f; | 

^ '

_VangeVaspkmbramqueTambem ______ SANTANA GL 91 Compl., dma, 6lc. 15.400,
^ocomc^aram as opcra^ocs como cm- lU5> u ^ UdlI^lu,l dW Ul r~rTL nfr r fft

m pre sas dc ambito regional. E pedem ^ cm subsidiarias, para vender ser- JOP CARS S/A TEMPDA 9 PL 04 mnl nrola mu  24.000.
m que,pelomenosnaopcra^aodejatos, vi<;os a terceiros. As receitas da unurtuinen IIBHAIIAV 

TMHrlUI In " Compl., pretO, gas. #
^ a TAM rcceba tratamcnto igual ao Lufthansa cresceram 7,5% e 0 movi- WOflTtVII/tU ¦ UKUVJUAT ^

iM c.o aado as eompanhias dc ambito nacio- mcnto de carga subiu 19,9%. Os lu- AUTOM6VEIS EUROPEUS _
Ml " nal. cros foram todos gerados nas opera- „  / UM* AA Rua General

00 ¦ A Vasp, apesar dc ter se tornado a goes dc voo, e no inicio del 995 deve- Venda somenteipara reven e- PlailtdO S^bddO tlCOLIIo POlidOfO 80
lienor empresa do setor domestico rao recomeijar os pagamentos dc divi- dores- Grande disponibilidade. daS 8:30 6S 17H. 
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¦ Receita começa, semana que vem, a enviar cartas a companhias que estão em débito

I n MÁRIO JOSÉ SAMPAIO
c|t
-rt.i r

Anglicismos aeronáuticos
on A 

™

A aviação comercial brasileira foi recentemente acrescida do termo
oXo/\ code sharing. Essa expressão inglesa é mais facilmente compreensi-

Lc^el com uma explicação do que com a tradução literal. Ela reflete uma
, acordo, através do qual duas companhias de aviação compartilham um'vôo. Os sistemas de reservas apresentam, no entanto, letras e números de"3 

identificação de cada uma delas.

mr Isso significa que o vôo aparece duas vezes nos computadores de
a . «servas e nos horários impressos, sob código das duas empresas. Còmo

õqparte do acordo, elas combinam a quantidade de assentos reservados
para cada uma, e um rateio de receitas e despesas.

Como pode-se notar, a grande vantagem comercial é ter diferentes
M*edes de comercialização trabalhando para encher um único avião ou

BRASÍLIA — A Receita Fede-
ral começa, na próxima semana, a
cobrar, por carta, as dividas de
cerca de três mil das maiores em-
presas do Rio de Janeiro. Segun-
do o coordenador de Arrecadação
dò órgão, José Alves da Fonseca,
a operação faz parte da estratégia,
detonada esta semana, de fiscal»-
zação das 30 mil maipres empre-
sas do pais. Só em São Paulo,
onde começou, foram enviadas
cartas para sete mil empresas que
atrasaram parcelamentos, admiti-
ram dívida mas não pagaram, não
recolheram o débito ou estão! em
outra condição irregular.

Dás maiores empresas dó país,
14 mil estão em falta, provocando
um prejuízo de RS 2 bilhões men-
sais ao governo. Os contribuintes
que não entrarem em contato com
a Receita quinze dias depois de
terem recebido as cartas serão ins-
critos no Cadastro de Inádim-
plentes (Çadin). Nesse caso, ficam
proibidos de operar com o setor
publico, usar quaisquer créditos
de bancos oficiais, fechar opera-
ções de câmbio, participar de íici-
táções públicas, operar no ovei-
night ou fazer operações dé redes-
conto, caso^ sejam- instituições fi-
nanceiras.

Fantasmas — José Alves
disse ainda que chamou, nesta se-
mana, 400 empresas de Minas
Gerais, 300 do Rio Grande do Sul
e outras 100 de cinco estados para
prestar esclarecimentos sobre seus
endereços. São pessoas jurídicas
que a Receita acredita que são
"fantasmas e têm por objetivo
vender notas fiscais, prejudicando
outras empresas", disse o coorde-
nádòr.

Os notificados são aqueles que
apresentam endereço irregular.
"A rua não existe, o andar não
existe ou o terreno é baldio", ex-
plicou Alves. Ele reconheceu, po-
rém, que a Receita pode ter se
enganado nesses casos. Para com-
provar sua idoneidade, os pro-
prietários das devem apresentar
um comprovante de endereço.
Mas o documento deve ter infor-
mações diferentes das fornecidas
à Receita, que jà foram checadas e
são falsas.

— O code sharing permite ainda que uma companhia crie novas linhas ou
KcJreqüêndas sem investimentos significativos. Tornam-se desnecessárias
"nlâs inversões em aviões, e muitas vezes em lojas, balcões e pessoal. Para a

——empresa que cede o avião ou vôo, surgem receitas adicionais através dos
lugares vendidos pela parceira, e as despesas são repartidas.

0 code shring surgiu na década passada nos Èstadçs Unidos, como
«lívforma de complementar serviços de companhias grandes em linhas de
íüfjalimentaçãò.. Os aviões maiores não, podiam servir economicamente
M localidades com pouca densidade de tráfego. Mas, como era necessário
« atingir esses mercados, eram contratadas empresas,regionais,.que voa-
® vam aeronaves turboéliçes de pequeno porte e tinham custos mais
o»d baixos.
«e.1 Os vôos eram feitos em aviões com a pintura das grandes empresas. E

os computadores de reservas mostravam letras è números de identifica-
«s ção também dessas últimas.
«i- A fórmula permitia servir um número maior de cidades; E, ainda,
eis criava um sistema de alimentação nos hubs (aeroportos que servem como
™ centros de conexões de vôos), para as viagens de longa distância.
0k' Com o sucesso obtido nas linhas vicinais americanas, o sistema
1 invadiu as redes de âmbito nacional e internacional de diversos países.
sjj Para dar uma idéia da penetração atual do code sharing, nos últimos
o» dois anos e nieip foram assinados 177 acordos desse tipo no mundo,
os À grande critica feita ao sistema é que um passageiro;compra o bilhete
| pensando que vai voar no avião de uma empresa, e pode voar no de
«o» outrà'. Pekj menos num trecho da viagem. Aliás, um levantamento feito
Jií nos Estados Unidos demonstrou que 30% dos passageiros não sabiam
«s que seus vôos podiam incluir, pelo menos em.parte, aviões de cpmpanhia
w diferente da que emitiu o bilhète.
t"' Se a critica tem um certo fundamento, existe também um outro lado

da moeda,; a favor do usuário: nenhuma companhia* importante vai
u; «arriscar seu nome fazendo atórdos de intercâmbio cõni empresas que não

tenham igual padrão de qualidade. Isto quer dizer que o code sharing em
geral só oferece produtos,de mesmo niyel

Tesouro arrecada

R$5,7 bilhões
BRASÍLIA — A arrecadação

tributária de outubro foi de R$
5,7 bilhões, contrariando expecta-
tivas que indicavam queda subs-
tancial no total dos impostos ar-
recadados pelo Tesouro Nacio-
nal. O resultado, comemorado
pela Receita Federal, só é menor
do que o de setembro deste ano,
que ficou em RS 5,8 bilhões, ape-
nas 1,8% a mais do que no mês
passado. De posse dos dados, o
coordenador de Arrecadação da
Receita Federal, José Alves da
Fonseca, adiantou que o Fisco
conseguirá recolher neste ano R$
600 milhões a mais do que os R$
62 bilhões previstos.

Desde o início do ano, a arre-
caidaçãq cresceu 35,11% em rela-:
ção ao mesmo período do ano:
passado. Segundo José Alves, um
dos fatores que contribuíram para
esse crescimento foi a estabiliza-
ção econômica, que impediu que
a inflação corroesse a receita dos
principais impostos, como o IPI,
ó IR pessoa jurídica e a Cofins.

Leão amplia

os prazos

para dívidas
BRASÍLIA — O Ministério da

Fazenda autorizou a ampliação
do número de parcelamentos das
dívidas de empresas com a Reçei-
ta Federal inscritas ou não como
divida ativa. O prazo máximo de
parcelamento hoje é de até 60 me-
ses, mas com a portaria do minis-
tro da Fazenda, Ciro Gomes, pu-
blicada no Diário Oficial, esse
prazo poderá ser ampliado para
até dez anos. Para conseguir a
ampliação desse prazo, o interes-
sado deve satisfazer as seguintes
condições: comprovar que a con-
tinuidade das atividades da em-
presa são de interesse econômico
e social e ainda que os pagámen-
tos serão feitos com regularidade.

Recadastramento — Os
bancos farão uma campanha pu-
blicitária para incentivar os seus
clientes a se recàdastrarem. As
instituições dizem que a situação
varia: em alguns bancos, mais de
90% dos clientes jà foram reca-
dastrados, enquanto em outros o
trabalho só chegou a 50%. O re-
cadastramento se encerra no dia
31 de dezembro.

KADElTUTi 94/94-

ESCORT 86

FIAT MILLE ELECT. 94

FIAT MIULE ELECl 93

KADETT SI 93

SUPREMA CLS 94

KADETT SL/E 93

MONZASL2R 91 —

OMEGA GLS 93 

PARATI GL 1.8 94—

QUANTUM OLS 90

SANTANA OL 91

TEMPRA 2R 94

Branco

Preto, ák.

Vermelho, gas. -—

Cinza, gas.

Pint. Met., azul, gas. —

Cinza, Compl.

T. solar, r. alum., cinza, gas.

Pint. Met., prata, gas. -

Compl., verde, gas. —

Compl., vinho, gas. —

Compl., bege, gas. —

Compl., cinza, álc. —

Compl., preto,, gas. —TOP CARS S/A

M0NTEV1DE0 - URUGUAY
AUTOMÓVEIS EUROPEUS

Venda somente para revende-
dores - Grande disponibilidade.
Ver anúncio Caderno

CARRO E MOTO

Rua General
Polidoro, 80
Botafogo.

Plantão sábado
das 8:30 ás 17h

ps

O COMPLEXO VIÁRIO DEM
REGIÃO. DE HOJE EM DlAHl
NOS DIAS DE CHUVA. E AINI
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6JoRMLoo»RAs,L.,JDB_ooE™ 
NEGOCIOS&FINANCAS ||embratel Vit6ria do Talento Brasileirq. 1

 "¦ Mj
mm mm —v. A Sunab levanta, ao longo da semana, os prepos de 129 M

H1SI J ^m€: X supermercados cariocas. Esses prepos podem, por isso, ter f,-h
Wk WkWk Mm |M| \ variances mlriimas em relapSo aos publlcados hoje — mas •
9 99281 nn j9r Mm ^whk./ \ 8erfio uma base segura para que se possa comparar quem . By
fUg fl aRB raLJa WLJBf Mm -s'Wwr^W "¦• 

\ ImK \ vende ma'8 barata As dlferenqas reglstradas em uma mesmtf
VH VV1 fcpffpp Pjf%| jfljW ? ) jgik \ rede sa° determinadas pelo custo de operagdo de cada loja. j

iB//'" /'y/j1"\/- 

'mm 

x"' \i

SOnSUmO tfy 
\ 

£ 
11

>..:. ' 
;• ¦ .¦¦¦¦" •¦'-.¦¦• ''fflilllll iff

¦¦¦BSSBISSn^HMHHn&SZIBBiaHH *' jf|

Produtos PiodcAfuear Sendas TresPoderes Superbox Mundfal PaesMendonp BonMarche Carrefour PaesMendon^a PiodeAfuear SerraeMar Boulevard PaodeA?iicar Sendas ZonaSul ~ • W
I  ... J»WW) (fajete) (TJjuM).. (L da 2*Feira) .0uca) (l|ta do Gower.) (Baira) (Barra) (Grajau) (Grajau) (Vila Isabel) (Lido) (lido) (Copacabana) :'0. fi

...Arroz.Prjncesa.' (5kg) 3,40 2,98  3,70  2,89 3,55  2,88  3,40 3,60 - 3,40 3,85 '~3> fijj

\ Feijao Combrasil (kg) 1,60 1,49 1,68 1,39 - .. - 1,65 - 
7.66 i 

,43 [ < if ra

^j)de8oiaLialiilpbnfi5i 0,94 0,97  0,96  0,94 0,88  0.98 0,87  0,90 0,94  0,94 0,93 0,94 
 
0,98 0,95 k1

J felita:(kg) 0,24 0,24  0,25  0,24 0,22 0,23 0,24  0,28 0,24 
 
0,25 0,26 'IP

l 
" 
F3etrigo' Bda-8orfe.(kgj 0,43 0,42 0,34 0,39 0,34 0,38 ... 0,32 0,34 0,53 . . 0,50 0,34 

0,53 0,43 0,53 ' 
|||

;Acacar'Uniai(kg) ..... 0,64 0,49  0,59 0,53 0,60  0,48 0,61 0,64  0,62 - 
0,64  

0,59 0,60 III
. Fartnhia mandioca GranjBno (Kg) 0,50 0,42  0,46 - 0,43 0,89  0,47 0,38 0,49 0,54 0,48 - 0,50 

 
0,49 0,48 I • ' jM

I Bjjjgi 0,64 0,73 0,75  0,79 0,85 0,95 0,85 gj
Batata (kg) ;; !?$?..... 9$. M? M® M?. 0,75 0,68 0,80 0,66 0,62 0,72 0,75 

0,92 0,79 0,4s llf||

| P.'.*?. 0.46 0,59 0,58 0,65 0,49 0,60 0,42  0,60 0,74 0,60 0,55 
 
0,70 \ ! 

M

Massas/biscoitos tjV'J p?
...Massas Adria .c/ovos (500g) -.. 0,76  0,67 0,61 0,67 0,47 - 0,68 0,68 - 0,62 0,58 0,79 I $W\

Massas'Plraquft ci/ovos (900g) 0,76  0,74  0,70 0,71 0,76 0,65 - 0,75 0,89 0,68 - 
0,80 i 

•
B i sco i to m a i z. P [ r ac^u 6 .(200g) 0,47  0,47  0,44 0,46  0,45 0,44  - 0,45 0,53 0,45 0,39 0,52 

 
0,51 -

Enlatados/conservas \};i
Maione8e Hellma^n's (Spdg) 1,76 1,89 1,91 1,72 1,78 1,94 1,85 1,69 2,10 1,74 1,74 - 1,76 - 2,04';Erv'Kttfi2l)0gf 0,43 

 0,37  0,55 0,38 0,24 0,41 0,45 
0,29 0,45  

0,43 0,46 || p
.Mili^:Juremai2bO|| 0,75 0,64 0,64 0,79 0,65 

0,74 0,65 ' 
^

Ext.de tomate Elefante(370g) 1,08 1,10  0,89 1,14 1,12  0,89 0,90 0,99 0,98 
1,14 V,12 '1

Wem de lefele8(l6'(i3(M]B)- 1,20 1,05 1,19 1,09 - 1,32 1,25 
1,25 1,26 1,20 1,34 1,32 m

0j98  0,85  0,99 0,86 1.04 0,85 0,75 1,10 
 
0,95 p6 1,01 0,49 1,10 '' Ml

Carnes/laticinios -
Eia-mTgnonlM 8,50 6,60  9,87 6,60 .6,20 9,95 14,63 10,96  8,40  6,30 8,20 8,50 8,92 12,90 I
...Alcatrajkgj 5,20 4,82  4,98  6,25 5.20  4,99 5,99  6,75 S;71 Sfl) "'3 6,20 5,20 

 
4^82 5,90 Hp

M?.., SB... |)I 5.10 4,50 4,40 4,13 fcil 4.13 
4;i 5,10  

4flj 4,14 4,60 p
Hamburguer Sadia (12 unid) - 3,52  3,99 3,24  3,50 2,15  2,75 2,90 

- 
3,71" 3,16 4,27 I

•8^ifeha;iadia'H(^^ ;¦ i;62 2,50 1,55 1,15 1,31 1,46 
ijl# 1,97 1,98 i',60 I

Frango-conflelado iljp(8|(kg): 1,70 1,19 1,45 1,40 - - - 
7,55 7,40 1,58 :1 M

Requeijao (250 g) 
f 

^
I Pogos de Caldas 2,40 2,49 2,13 2,47 - - 1,59 1,70 2,21 - 1,60 1,59 1,28 1 29 1 72 'I M

Jamba 1,28 1,95  2,17 1,59 1,28 1,90 1,21 1,28 1,28 1,65 1,28 - 
' 

-•! m

:QueijeUncheRegina(kg} - :i 9,75 ...... 77,00 6/70

...Queijo.MJnas.Boa_ Nata (kg) - - - - 4,94 4,60 - 
350 ^f:

Manteiga Itamb6 (200g) -.  - - 0,88 - 0,84 
'v|

' Margarlna'bd^wa^ltbi^iy 1,48 1,45 1,35 1,25 1,30 j',S 
"""""""5 

1*28' 1,10 1.74 7,71 7,48 ||

.-loflurte J:!?P 2,18 1,99 2,32 .1,52 1,62 7 T 
7,60 1,99 2,56 •§)

Sobremesas |
Gofabada Clca (lata/700g) 1,66..^ .1,70 1,39 1,38 1,38 1,84 1,63 1,37 - 2,00 - 1,69 II

i^SSiaia de'MpCOtorimbroa .(Syo): 1,26. 1,05  0,99  0.89 0,91. 0,74 0,90 - 0,87 
1,03 i"o3 0,74 7,26 7,10 ^

||. f§5 J,80 
~*$XZZZZZZIZ: am 7,15 7,50 M

|6ela^nad|p6.B^^  0,28.. 0,35 0,30 0,25 0,29 0,22 ZZI5iZZI°S ^22 0,45 
 
0,36 0J8 $

Matinais M
Leite Ninho inst.(400g) 2,50 2,45  2,61 .2,30 2,37 2,52 2,45 2,75  2,54 2,55 2,63 2,50 - 2,68 : %

...9^i!!°.®) ML 3,40  2,97  3,30 3,24 15] IZISIIIZIS 
SS M9 S

...^.®.®.93.fi.T.i:®f?.iR?°.(19M 2,90  2,98..; 2,54 2,88 S 
3,55 3,10 2,90 |]

...^®E(M0g), 0,85 0,98 0,92 0,94 
' '' 5; 

IIIS ZIIS ZI! M0 
 
0,92 0,85 1,05 S

...^cauM 1,18 1,38 1,20 1,40 liZ!IZI5!,!ZII1.^ZZZSZL IF i"55 
776 7.21 j',49 W '' - 

1
F. lactea Nestia (400g) 1,70 1,32 .1,64 1,30 1,55 ZZ3MZZIS® IIIIZ 1*.70 1,70 1,70 1*75 J

¦ Lelte Integral Pa>fiaiaj(li 0,79 0,72 0,81 '..0,85 
0,77 0*77 0,78 !

||veiaQMacker-(600g| ;• 1,74 1,61 1,75 1,38 1,77  
'"1,41 1,55 7,49 i',70 S

* P8o de Feffia'jusfItaleOOgj- 0,89 1,05 0,96 0,93 1,06 5 
""""i%83 

!Z!!IZ!Z!!Z!!!i£ oil i',06 0,89 j',10 7,05 f-
Limpeza <M

...Saba^em.p6M(kg) 2,28 1,69 1,98 1,6.9 1,89  2,32 2,08 1,60 2,33  2,28 2,15 2,25 - - 2,36 | $
.-. 1..99 - 

' ' 
2,15 1,98 - 

2,40 - 
J

.: SllZSii SiZZI ZZ1»: 7&":" 145 
7,45 7,53 i 

,53 1
DDty (500lSj! 0,29 0,32  0,34  0,22 0,35 

0,32 0^21 0,29 0,29  
0,21 0,29 | ^

0.39 0,41 0,40  0,34 0,38 <j£o' ZZZMl ZZIIZZZZ5 ZZjM 0.38 0^39 0*39* 0,43 0,41 1
0,60 0,53 0,70 HI 

'""0!^' 'ZIZM. 
^ :ZZm 0-M W5 0^45 O.M M ^

TOnhq'.Sbl (SODml) -. 0,95 0,69 0,91 
""" 

l'tQ4* 
'ZZ'Z]M®®Z!ZZ5l 

ZZiM fc 1,'i'o §
Higiene 

||

0.25  0,26  0,27 0,23 -J (V23  0,40 0,24 - 0,32 0,37 0,38 $
...^v,S;LiyreS.^ye(1.0) 1,63 1.90 1,78 J,03 ZZZZZ'Zii^ZZIZi ZZIIKZ -S 1,65 ^50 2,08 |

[ .. P:.h,A9i®niP°.N®Y®..(R^4? 1.05 0,99 1,12 " ZZIMZZ!!®!^ IZIIIJ I! 105 1,20 7,26 ;1 1
$$!i 0,64 0,81 0,96 0,69 0,60 0,66 ZI ®!^ZZI^, ZZIS] oi 0,67 a64 0,86 ffl

Bebidas m
:v^Sm;caiiii|paguary. (SOOltiO 1,08 1,29 .1,11 1,5.1 1,20 1,20 - 1,34 1,10 - - 1,51 1,38 If
...9.®^®^.^?.^!).^.^!?!!?.'),  0,90 0,72 - 0,59 | - 0,59 - - 

0,85 if

0,M 0,72 - 0,59  - 
|o,63 

 
0,63 070 a89 ' if 'f

...Ssssfo.1®I W® i'k :! II .1,19 1,29 7,60* 1*45* ZZZ:i$. 1,82 7,45 >{ I
Fonte: Servifo Aruanda — Serpro/Sunab Jj|

VOCE SEMPRE VAI ACHAR j

DINHEIRO NO SEU BOLSO.

p
Seu Bolso. Onde voce sempre encontra i

1U JORNALDOBRASILas melhores alternativas para suas aplicagoes.

Todos os domingos no seu Jornal do Brasil. 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

¦

Preços de 4 ' feira Preços de 5-' feira Levantamento JB de 6-' (eira

NEGÓCIOS & FINANÇAS
JORNAL DO BRÂSIL * 12 DE NOVEMBRO DE 1994

Üembratel Vitória do Talento Brasileiro.

A Sunab levanta, ao longo da semana, os preços de 129
supermercados cariocas. Esses preços podem, por Isso, ter '
variações mínimas em relaçáo aos publicados hoje — mas |serão uma base segura para que se possa comparar quem ;
vende mais barato. As diferenças registradas em uma mesma)
rede são determinadas pelo custo de operação de cada lo|a. i

'ÉmÈRtè

Mundial
(L da 2*Felra)

Produtos Pio d« Açúcar
|Botifoj|o)

||iroz Prlncesá'j(6l(g| .3,4.0.
\ièj|ao6omaMjP^ 1,60.
.-'.Óièp dé:8ojèLiiÍM;(900 mjj'; 0,94.

Sa.l.l.ta (kg) 0,24
..f,..í!S.í.r.l.9.?..&?.?..?2.r,t.?.i!<.8}

Açúcar União (kg) 0,64.
j. Farthha;iriattrtl<^"GràBTOjb:"(k^) 0,50
Ovos.l.dúzia) 0,79
Batata (kg) 0,9.2.
Cebolajlçgj 0,55
Massas/biscoitos
.Massas; Adria c/ovos .(500g) -i

: M'á^sa8;PI"ráqu'6 ti/ovoB'(5Õ0g)
Biscoito .^.aJ^-.Piraguê^OOg)   -

Enlatados/conservas
...Maionese. He|! man n.'s. (500g) 1,76

úl rY.!.'^. ÍÍÍ!.I.?.1S9)..! :.
Milho'Jurema(200g)
Ext.de tomate.EI e 1 ante (370g) .-

• Creme •dé.Íejp^tlé"'(3Ó0^) -

Leite Moça (395g) .0,9.9.
Carnes/laticínios

..Filé.mignon.jkg) 8,50
Al.catrajkg) 5,20
Patinho.(kg) 3(JÍ5.

. Ha.nibur^ue^Sadia.(unid) -

{,-Sàlsltdia Sadia Hót-dog-(SPÒg)
•Frangp'jeonipelado 

^fpèíi(kg): 1.,70
Requeijão (250 g)
Poços de Caldas. 2,40
Itambé . 1,28

...Queijo Lanche „Regina„(kg), ;,
Queijo.Mi nas Boa.Nata (kg) -

...Manteiga,. I.ta m bé. ,(200g) -
Margarlna'to^ánàjS0Op)' 1.,48

...IogurteiDanone c/polpa. (6)  1,60
Sobremesas

iyQíéBted^Çlca (lata/700g) -.

^êèlélà deM(^fó.l^ba8á (cppo) .1,26.
:.••^OélâMna e«i:p6 Ro^ll'(Mg) 0,28.

Matinais
LeJte Ninho.Jn.st.. (400g). 2,50
Caf é Pi jão {500g)

...^^caf^Trádjgão^Opg)
Maizena..(5.00g).
Nescau (500g).

MF..|ácteaNestlé (400g) 1,70
Leite integral Parmalat (IL)

...Aveia.Quaçker (500g)
Pão. de Forma. Plus ,yjta(600g) 0,89
Limpeza
Sabão .em.pó OrnoJkg) 2,28

;\è^^de McpMüth?^kg) .
^SabãoBr.i.l.hante (kg)
Detergente ODD (500 ml.) 0,29

...Esponja dei.aço.1B.omb.rjJj.c/4), 0,39
Água. sanit.. S; Globo (litro) 0,45

...Pinho.Sol (500mJ)
Higiene

...Sabonete;Lux Suave (90g)

...^.?.?íy.-..§.y.y.r.®.§.^.?.ye.(H

...ü:.!lÍ8^!l!f°. ^.?y.e .(Rac/4) 1,05
Creme. Denta!. Koi.y nos (90g) 0,67
Bebidas

CervélyAtfflPca '(600ml) 0,90

inCei»ma)Bra|)ma (600ml) 0,90
Coca-Cola (21)

Fonte: Serviço Aruanda — Serpro/Sunab

Sendas
(Botafogo)

2,98
1,49
0,97

0,240,43

Pan Mendonça
(Tiiuca).

Bon Marche
(Ijha do Goyer.)

3,55

Paes Mendonça
(Barra)

Pio de Açúcar Serra e Mar
(Grajaú)

3,60
1,65
0,93
0,24
0,50
0,62' 

0,48

0,85
0,72
0,74

Boulevard
(Vila Isabel)

Pio de Açúcar
(Lido)

3,40

VOCE SEMPRE VAI ACHAR

DINHEIRO NO SEU BOLSO.

Seu Bolso. Onde você sempre encontra

as melhores alternativas para suas aplicações

Todos os domingos no seu Jornal do Brasil.

JORNAL DO BRASIL



¦ Os vanos tccidos de ¦ O Canto do Rio do |j

poa fazem magicas na ¦ . maestro Cewr Camargo s §
moda.(P4gtoal«) ^ 

^ ; ,¦*; 
¦. 

Maru.no. (Figtoa 8) • 

|
ill Zuenir Ventura e ¦ O grande show no *|

&oeatra 

'¦ 

$r 11 : |

; 
|ivro com fotos da agenda Magnum edltado pela ,'Cahiers du Cinema1

gran^^ 

^tr^^da ^

W.a um pais a tnais no mapa do •:•] §

|l 

mcfalTnkflerTpo^trestTbele'- A solidao de Marilyn na capa de Magnun cinema, que traz fhgrantesde estrelas como BrigitleBardot c chega ao Brasiicm dczcmbro |

cido elos privilegiados e duradou- '¦¦":••'¦¦ |
ros com tal ou tal cineasta, tal ou mond Depardon) e uma contra- |
tal ator", afirma, na apresenta?ao dan?a entre Ingrid Bergman . I- fA JL- nAiT'>w#i>i' Tvi Wi ¦ 'rm-n«T>«tril I
do livro, o professor de cinema Yves Montand que paparazzi ne- - •'-" 1 nMn F RnM r HFltAn NA FKFiVTF S

^lain Bergala, colaborador da re- nhum seria capaz de.raptar. ^ 
|

vro e autor de varios de seus panhado por uma^exposifao das ¦/ •• ; > V>v •. ¦"'. ~t' |

f: Praticamente nao ha pessoas taz era Paris (deiailtes na pag. 9). A' 
' 
%*$$% ¦/%'I |l t!-v.;-.-:>.:'r;.^\ . 

": 
I • "'li  | ^ t'| i

do mundo do cinema que nao mostra rodara o mundo e desem- jV A A A -A- \ I 1ft
constem das fotos, realizadas so- barca no Brasii em 1995; Na capa / „ ->) t 

\ |A B 
'J&WSMmm '1 I

bretudo na Franpa e nos Estados do livro ha a rara imagem de soli- r rt /K 
\ E "

Unidos. Uma conversa informal dao de Marilyn Monroe durante as / SiHEHpiH^^B^S 
1

?; entre Orson Welles, Duke Elling- filmagens de Os desajustados, de /. VjU Uy V^/ 'Y-{X "
Ton e Cab Calloway, registrada John Huston, mas o melhor sao / ' AO x^Vv 

'¦ : 'aVcv-:^ 
§

Hi por Frank Driggs em 1944, e mesmo os encontros: o proprio • jk-yfo/ UM MOTIVO FORTE PARA VOCE SAIR X'kS. A Luxaune chegou na frente. Foi a pnmeira representante no.
docuraento de uma rara reuniao Huston e Montgomery Clift dor- |<&/ E SE DIVERTIR PRAVALER Rio das persianas Luxaflex. e por isso ofetece os melhores

|i| de genialidades. Brigitte Bardot, mindo na grama no intervalo de I • pre^os do, mercado. S^o 50 cpres para voce dar asas a sua ;
f, entregando-se em flor as lentes de uma filmagem; Glauber Rocha fil- O PROGRAMA CERTO PARA imagina^ao e ficar sempre a frente enj materia de beleza e

Phillipe Halsman, em 1950, prova mando Terra em tram no Rio; mm! SUAS TARDES E NOITES 
/ decoragao. Tudo com 5 anos de garantia e uma condi^ao 

'

os tais elos privilegiados do foto- Buster Keaton ensinando uma no- ^c.winl Wp mo^mpntn
grafo com sua musa. Ha momen- va posicao de violino para Chaplin; \ COM AQUALIDADEEOATENDIMENTO f 18* V

| tos de rara intimidade, como uma ou o encontro de Sophia Loren, V ' . . QUE VOCE CONHECE MfinMv . ¦ '
ftstinha regada a alcool e ciearros Carlo Pontie Vittoriode Sica numa V VOCE NAO PODE PERDER! Btt^SrnmSm

% protagonizada por Alain Delon, aldeia ilaliana. Atra.esdcslas fotos / [BsS W*.
Roger Vadim e Catherine Deneu- tem-se acesso a um delicioso regis- \ X Kiaoiamcutc n*«iKU« kc/iniMAuiii / • , -v • .• • •'

| ;ve,em 1962 (registrada por Ray- tro dos bastidores do cinema. Xs^\s^IARIAI»ENTt DAS16I|SAS40A«ANHA^/^ Tel;: 274-0544 Fax: 274-9343 |

Leia sobre a exposigao'Magnum cinema' B^jgr

. em 
Paris na Pagina Av Afranio de Melo Franco. 296 - Leblon - Tel: 239-4448 

j|^

^ 

I TAPHSeJ™ BWBUI

| tjft Fl^llfin U H! II WMM A 
maior exposicao de tapetes orientaisdo pais, em seu ano volla a 

|1
•| ; 1U M iiljlll. v .1 illimUU# 11 —, ocupar todo o espoco do Rio Design Center. Entre novos e antigos voce 

||
ii| " A Spiro convida para mais uma de suas |l|MJ JMkmKL M vero os tapetes existentes nos regioes raanufatureiros que se estendem do 

gfamcsas^p^ ^QrienteMedioooEx'remoO^ 

|

I I de'autenticidade 

Cartatdofiimt 
"Eo Vmto L^mTar^idaprimeita oibifit -1939 DURIE Idiliaiw-0,95x1^0..—R$ 24,00 ULTIMOS DIAS: i

ii I °«w . u J • -j j r a t: ' d;_ HQJE DE 10:00h As 22:00h I
bw A feira de antiguukdes Les Antiques, que acontece no Rio KASHf MIKI Mw#-1,80* 2,70 K* Wftw 3 -. B

I I 
<K|KA 

De,2a^d0 Design Centertodos os domingos, das lib as 19k promove seu SWRAZ Petjol.COx 1,45^. Rj* 2Wjjj DOWIHGO DE 1 l:00h AS 19:00h I

III I 

r rlKV toSSoh primevro leitao. Antiguidades grdficas e reliquias da kistdria do /\ Realilfltao: |
I ^APFTF^TfRSAS Domingoseleriados HUM cinema ficam expostas no show-room do shopping a par+ir da , - ' "r, 

f ' /v^ j- j
J[| 

wrciwrcKwa tei«0hte2Mflh LQJAioi322-0317 [j prMnui sexta-feiro, dia 18. O leilao, apregoado por MuHIo MMllMjIiiM A ORIENT EXPRESS |
Bly mmmm*"—"—SSBaaaBB^jB Chaves,.sera no dia 21, as 19h. Exposicao: 6afeira das lOh ds o t0P4tfS0r'e,lta'1

22b; sdbado, daslOh as 20h; e domingo, das llhds 19b. MlllliW Rio Design Cenler-Av. Ataulfode PoivoJ
_ . . p. 270»subsolo»loja 104 • tel: 274-2545 raj

I 
CadCm° DOMINGO Organizafao: Espa?0 22 _ ^ 

1

Av. Ataulfo de Paha, 270 - Leblon

|
I ?' ' • • -  ' ' .
I. :• .  .

JORNAL DO BRASII

W0fi;Vs pttGto&*fft®t ti» ®Í0ÊÈSSI&M

sé?-"
mÈb

k venda naOfient fxpress:
"0 Caminho dos Topetes Orientais"
Primeira obra de autor brasileiro, contendo
150 fotos coloridas e dicionário com 77 9

verbetes. Autor: Wogner Morolii -
Experl e knpododor

Nâo pode tfer vendido separadamente-Rio de Janeiro — Sábado, 12 de novembro de -1S94

O Canto do Rio do
maestro César Camargo
Mariano. (Página 8)

O grande show no
Circo Voador jjara ;,
àjiidar Lüisão. (Pág. 2)

¦ Os vários tecidos de
poá fazem mágicas na
moda. (Página 10)

fe',' ' • '\;V \ ' ¦), ";»5Í' '/i/r vl
l~ ¦ ,'.
V Zuenir Ventura e a
òoragem de enfrentar a
dorrupção. (Pág. 9)

Reproduçâj

Livro com fotos da agência Magnum editado

revela bastidores e intimidades dos grandes astros da história do cinema

HUGO SUKMAN «

I UANDO a elite da foto-
¦ grafia encontra a elite do

cinema o resultado só pode
M ser um bate-bóla visual de

impressionar. Ambas são as prota-
gonistas do livro Magnum cinema,
^editado pela revista francesa Ca-
hiers du Cinema em comemoração
aos 100 anos do cinema, e que
chega ao Brasil em dezembro via
Editora Nova Fronteira. A edição
sairá simultaneamente em vários
países e retrata a intimidade de
quem fez e faz o cinema, registrada
pelos fotógrafos da agência Mag-
num, a mítica cooperativa de foto-
jornalistas fundada em 1947 por
Henri-Cartier Bresson. "Há meio
.sçculo, os fotógrafos da Agência
tílagnum observam o cinema. Co-
mo a um país a mais no mapa do
inundo. Um tribo à parte, que se
constitui como uma comunidade
'efêmera, 

que dura o tempo de
úma filmagem. Este encontro de
uma família de fotógrafos e a tri-
Bb-cinema tem o toque, a marca
da Magnum. O fotógrafo aqui
¦não trabalha como um predador,
sorrateiro. Ele não larga sua câ-
mera, a não ser após ter estabele-
çido elos privilegiados e duradou-
ros com tal ou tal cineasta, tal ou
tál ator", afirma, na apresentação
dó livro, o professor de cinema
Alain Bergala, colaborador da re-
-tfista francesa, idealizador do li-
vro e autor de vários de seus
ensaios.

Praticamente não há pessoas
db mundo do cinema que não
constem das fotos, realizadas so-
bretudo na França e nos Estados
Unidos. Uma conversa informal
entre Orson Welles, Duke Elling-
íon e Cab Calloway, registrada
por Frank Driggs em 1944, é o
documento de uma rara reunião
<le genialidades. Brigitte Bardot,
entregando-se em flor às lentes de
phillipe Halsman, em 1950, prova
òs tais elos privilegiados do fotó-
grafo com sua musa. Há momen-
tps de rara intimidade, como uma
fêstinha regada a álcool e cigarros
protagonizada por Alain Delon,
.Roger Vadim e Catherine Deneu-
ve, em 1962 (registrada por Ray-

* < vinwnruofiMt • ;
:lésí:¥sW6^W§Ê^iÊié0Á

A solidão de Mariíyn na capa de Mágnun áhím^ que iraz.fíagrarítes de estrelas como Brigitte Bardot e chega ao Brasil em dezembro

mond Depardòn) e uma contra-
dança entre Ingrid Bergman e
Yves Montand que paparazzi ne-
nhum seria capáz dei captar.

O lançamento do livro é acom-
panhado por uma exposição das
mesmas fotos, atualmente" em car-
taz em Paris (detalhes na pág. 9). A
mostra rodará o mundo e desem-
barca no Brasil em 1995: Na capa
do livro há a rara imagem de soli-
dão de Marilyn Monroe durante as
filmagens de Os desajustados, de
John Huston, mas o melhor são
mesmo os encontros: o próprio
Huston e Montgomery Clift dor-
mindo na grama no intervalo de
uma filmagem; Glauber Rocha fil-
mando Terra em transe no Rio;
Buster Keaton ensinando uma no-
va posição de violino para Chaplin;
ou o encontro de Sophia Loren,
Cario Ponti e Vittorio de Sica numa
aldeia italiana. Através destas fotos
tem-se acesso a um delicioso regis-
tro dos bastidores do cinema.

APRESENTA

A Luxalinè chegou na frente. Fòi a primeira representante no
Rio das persianas Luxaflex. e por isso oferece os melhores
preços do, mercado: São 50 cores para você dar asas a sua
imaginação e ficar sempre à frente em matéria de beleza e
decoração, tudo; com 5 anos de garantia e uma condição
especial' de pagamento.^;|;^^§|Ép|BM

UM MOTIVO FORTE PARA VOCÊ SAIR
ÍRe se divertir pravaler

O PROGRAMA CERTO PARA
SUAS TARDES E NOITES

COM A QUALIDADE EO ATENDIMENTO
QUÉ VOCÊ CONHECE ,

VOCÊ NÁO PODE PERDER!
LeblonShow-Rooni: Av.

\ DIARIAMENTE 0 AS 16 HSÂS 4 0 A MANHÃ Y >

IsensaciqnaU
Av. Afranio de Melo Franco, 296 - Leblon - Tél: 239-4448

Leia sobre a exposição 'Magnum cinéma'
em Paris na Página 9

A maior exposição de tapetes orientais do pais, em seu 79 ano volta a

ocupar todo o espaço do Rio Design Center. Entre novos e antigos você

verá os tapetes existentes nas regiões manufatureiras que se estendem do

Oriente Médio ao Extremo Oriente.
A Spiro convida para mais uma de suas

famosas exposições de tapetes antigos. Os destaques
são os tapetes persas de coleção e raros exemplares
caucasianos. Todos super selecionados por quem

importa tapetes à 50 anos.
•3 PRESTAÇÕES IGUAIS, SEM ACRÉSCIMO

•COMPRA E TROCA DE TAPETES
•aRTIFICADOS DE ORIGEM

PREÇOS MUITO BAIXOS.
VEJA ALGUNS: ^

' V 
" Preço por peça:

DURI! Indiano-0,95 x 1,50 R$24,00
KIUI#l!u™-!,20x1,80 «SM»,00

Para fins de troca, estaremos avaliando seu
tapete sem compromisso e fornecemos certificados
de autenticidade. Cartaz do filme "E o Vento Levou " original da primeira exibição -1939

HOJE DE 10:00h ÀS 22:00h
DOMINGO DE 1 l:00h ÀS 19:00h

^ Realização:

oaomozaçAo LOCAI
A feira de antigüidades Les Antiques, que acontece no Rio
Design Center todos os domingos, das 11b às 19h, promove seu

primeiro leilão. Antigüidades gráficas e relíquias da história do
cinema ficam expostas no show-room do shopping a partir da

próxima sexta-feira, dia 18. O leilão, apregoado por Murilo
Chaves,, será no dia 21, às 19h. Exposição: 6a feira das 10b às
22b; sábado, daslOb às 20b; e domingo, das 11b às 19b.

Organização: Espaço 22

Del2a26/H
Segunda a sábado

das10£0hàs2£00h
Domingos e feriados
das14:00hàs2ft00h

HUM
LOJA 201322-0317TAPETES PERSAS

r^h ORIENT EXPRESS
^ topetes orientais

Rio Design Cenler • Av. Ataulfo de Paiva,
270 «subsolo «loja 104 • tel: 274-2545

DOMINGO

no seu ¦
ü D

Caderno

Seu Bolso
Av. Ataulfo de Paiva, 270 - Leblon
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festa de Chico na lona do Circo |

umanaeprecisafazerumtratamentono teve 0 acompanhamento do publico na J
JapSo para recuperar os movimentos do ma'or Parte (ios 40 minutos de show, nds |

ICRUZADAS | !
\BBHBWjMW^BWPWBjjMB|WWBWBBWWBlWWBW| I1V*IVU"VI MwHUn  cariosaasuva

i ARIES#21/3 a 20/4  TOURO«21/4a2<)/5 . „„ .,.,,, m GfiME08«21/5a20/6  CANCER • 21/6 a 21/7 -— IB S 5 3 u S 5 S u
w IVoc6, arietino, molda ^jfawOJiftmmna'j.' Sua natureza atevel 6 o >Si Sua versatilldade e to- fy^) /7O Apego A familia, ao li- i
jl j! seu comportamento em ponto alto de seu tem- liStl / o* da 9ua sensibilidade, J/Ji/J* rismo e A vida dom6sti- /£W £ Jyy^ Un
£jj iaspectos fortes de so- Baal  pammnntn nimhfiipsa I A-> geminiano, farflo deste l/i ca. 0 seu sAbado se IFi£%r"w yTihS^S jjII . nho, dinamismo, conquista e polemics. Procure manifestark em festas, reunifies ou encontros. sdbado um dla especial para que vocS se d6, poslclonari de (orma muito favorAvel nas rela- if- Iv ¦¦¦

>dirlgir tais caracterlsticas ao seu mais imediato Ao seu redor, se formarflo grupos e a voc6 plenamente aos assuntos artlsticos e,reunifies poes mals Intimas. Nelas, vocfi encpntrara.jns- ._J|^l__ i
3 i interesse e delas fapa a arma para obtenpAo de estarSo dirigidas, favoravelmente, todas as aten- soeiais. Fascinio destacado pelo tr^nsito de V6- tantes de intensa participapao e realizagao. ^fe- H~ , TBBp®- 1!JJ I tudo 0 que quiser. poes. Aproveite-se disso," nus por seu domicllio zodiacal. tivldade desenvolvida.
3 i? i^HFS 7

| sr~ 1 " • ——— " mm £21 "~~~ —
I 1LEAO • 22/7 a 22/8 /wivr^ x, VIRGEM • 23/8 a 22/9 | ¦„ ^,,. UBRA• 23/9 a 22/10 .. .u ESCORPIAO* 23/10 a 21/11
£ ;Com pontos distintivos — {^"'C -- Final de semana com m'¦* SAbado de excelente y^/M| VocS, escorpiano, deve- y\ £3 Bf*- Hi '

'para seu temperamen- rJJ. \ 5^ pontos altos em seu condicionamento as- f 
' ) £ y rA buscar, neste sAbado, iff J\

to 'to, 
gerados a partir da vy/mvvl comportamento, na sua U—trologico, onde os fa- IN i^|yr-T> ¦ um comportamento e y I as 27 J

f influencia de Mercuric, voce tem excelente con- rotina e na vlda domestica. VocS terd realizados tos mais significativos ocorrerao no sentido de atitudes que mostrem sua vontade de construir e
: dicionamento para tudo 0 que se relacionar a desejos e aspirapfies. Natureza flexivel e intelec- fortalecer sua vlda e seus interesses mate- somar. Nao se deixe levar peia dispersao comum Uio BHt ~

7 'criapao, inventividade e mudanpas. Sensibillda- tualidade serao os dois pontos que marcarao rials. Presenpa forte de pessoa importante em aos seus companheiros de signo e encontre esfor- j

| 
;de apurada em todo o final de semana. merecerao elogios em seu s&bado. seus sentimentos. fnteressa6"590 

SB 80 qU6> ma'S 'he M~ — 
J| 

iT~ 

| !SAGITARIO • 22/11 a 21/12 CAPRIC0RNIO • 22/12 a 20/1 AQUARIO • 21/1 a 19/2 PEIXES • 20/2 a 20/3 HORIZONTAIS — 1 — onda de pressao quo s ;
iHoje, a sua natureza jo- Sdbado no qual vocfi Seu final de semana Sua sensibilidade se propaga num meio elastico, tendo a frequ6ncia 0T1- |

!H vial 0 fara destacar-se V^xL/" deve buscar um posi- L —^[/ desfaca pontos fortes de (¦*)"* Yf —T-_ manifestard Intensamen- ,r0 20 e 20.000Hz, e que e a responsavel pelos
junto a amigos com cionamento mental oue ^TOiS suapersonalldade.es- B \> ES=- -^£^\ te no trato com as pes- ^ fenomenos acusticos; 10 — enredamenlo; mixbr-

fe .presenpa forte e marcanie nos assuntos socia s 0 afaste do trabalho e da rotina. Suas reservas pecialmente os que estejam ligados & curiosidade soas mals proximas. Busque marcarsua personali- ' ^ porpao de (10s dobrados; 11 assen^
|jj 5e em reunifies ou encontros. Quadro de favoreci- mentais, condicionadoras de um comportamento e a insatisfapao. Intellgente e perpicaz, voce deve dade cativante em todo 0 seu relacionamento com
)» jnento para sua realizapSo interior, especial- arredio, devem ser afastadas em favor das apfies moderar suas palavras e buscar conciliar interes- possoas mais proximas. Vivfencia bem disposta no d0s seus martlrios-12 — posio por ordem numerilfW jnente nos sentimentos. mais objetlvas e ligadas ao seu senfimento. ses em torno de seus objetivos de vida. amor, onde podem ocorrer novidades. 14 _ pa|mB|ra siivesfre cujas nozes sao usadis
ffi polas crianpas para fazer piao, sendo as sementes
$'¦ SabOrOSaS 8 oleosas; 15 — miniStrOS da religiaO
M . ¥\ Tk T IT TT A mupulmana (pi.); tltulos de certos soberanos muput
ifc ¦ llll A IIkI |\ manos; 17 — jornalista novalo, bisonho; 19 — fit)
ff H U IJ 111/llll* 11V iJ mais ou menos delgado, de metal flexivel, puxado ji
{J fieira; alambre; 20 — impor 6nus ou obrigapao a!
53 ———————-—- - - - ———— oprimir; sobrecarregar; 22 — populapSo da Co^-
® A c . _ ta de Marfim; 23 — desinencia verbal caracterlstica

s GAT AO DE MEIA-IDADE MIGUEL PAIVA AS COBRAS VtRiSSIMO do futuro do preterito; 24 — soltar gritos agudot
B »i ¦ liMiMj. . . I fjrrrr . . » . tl II ~ (passarinhose,porextensSo,aves,quandoassusta-
« ' Mii —[~ II  - Ws'\ \jc><3& TDtW5 A"5 £> dOUO ftWHAMC^ A^12TACD OKI dos ou enfurecidos); produzir som parecido ao d»s
| 5 TINttAUW f | WTWABEM... % 0 M0M6 DBA 6 MAnTlN^. <2WC££ &X? ALMOOS fttUA VSPO^ VTf> aves, quando embravecidas; 26 - impresso de^i-
to i t)EF6\"TO ^>0* • *A..iLir!n Qi06 60 , —J /. zjyni .,*• A gualmente ou com falhas (texto ou clichS); apertado
iii f rvrlkvrri mlF Pia •"WMBEM (i  . ¦ . tA !4i^T25PlA| /-tCCJVcY -1 MAPC^O ou ferido com os denies; 28 — encanto; donaire;30
r^5 yeRfem m*eu. bjwkh / 1/ \ \l \| s-»- 1 .  .1 r—'— bodum; morrinha; 311— sem gosto; inslpido; 32 4-
58} { * DSODHlAVA \i V  Y » ' jl /virv! V\ sistema ooloidal em que as partlculas sfilidas e^-
i <AT,zS?,=r, V I B— *2Qy <QQ. zMGh* I fao disseminadas no meio llquido; 33 — aquele que
'^1 I TTvr\. ^ 

,em 0 dom da Palavra' c<ue ,ala b0m e fluentemerrie;

|H j' dT~\ £(f C5/ <™ 7 ft' (\ P3| Jtt\ C^ J- ' mgSZZE J.—3 ^ii i VBRTICAI6 — 1 — que tem ou que podem toniar
p flc3)x rl V>0 Y^L. v2 I (\~?U V todas as lormas; 2 — a celula nervosa com sqOs

OT 5 fv/ i v-QB ViT I prolongamentos; 3 — melindro teminino, denguicfc;
m : iHh IT r-&KT\ Nf QUEL NAUSEA FERNANDOGONZAI.es 4 - capacew-cerlmonial ;da deusayoxum;' " 1 ' ^ ' "<* mais importante vestimenta tlpica da mulher indl§-
4V f_ . I » oi^tdn.. m  ¦¦¦!! _ \ c I fVITTf. na: longa pepa de tecido enrolada em volta ,00
i» jO MENINO MALUaUINHO ZIRALDO I SuA^HlW Jt^rcn 1} corpo, com uma das ponlas tormando a saia, frju
iJ 5li-Mit- / luoni \/nrSmurinrtnn I TTTT  / noA/v.r \ (i.,Xn ueDFrn ^' yT [/ TlOogl outra ponta, drapeada, em torno do seio, de dpi
K> \§$BUpiS:ODEBfFEDEFIMOo\ AO1*1 a< /W^P HIWO?/fJAM MEPALM | ombro, e por vezos, da cabeca; 6 — sustontar-sijju

mover-se sobre a igua por impulso proprio; llut^r;

[o Jm 13 — ter intimidade com alga6rr>;, maridar: 16 j4—
I jBSb&Gi&Ip t?C 4X- \ yp "A \ "oO jubilidado; muito versado.em qmacidnciaou artei^B
I | Qd y^jjM 

menoraltura e mais rocuadoqueos demais, no t(^

I I ]—' ^ 
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Wmmm do ediflcio, Irtiltando andar de pequena altujh;

|| JOMAGODEID PARKER E HART PEANUTS CHARLES M. SCHULZ
» / 1 >iw c«n«to«« tmyciti. mt | "¦"'"7"" l/UMA R&-\ 1 HAMLET E UMA FORMAI' /icuunDA pM I coi V —T1 no sec. XIX; 29 — ser reposltfirio, receptSculo «j;

I \ I 0 QUE VOCE QUE 5£R / E O QUE E5- I \| / oVVDT«"e..\ DE FA2ER OVOSj A£>- (SENHORA^ ^°1„U^AJIENTA- \ possuir; 31 — parte mais profunda da psique. Colf-
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submetida ao tema FLORESTA. uma charada iffI Li fJL SJH ,n.mnr - o PLOL0GICA sobo tema RIO e umaterceira char^a
adpttt t\ CEBOLINHA MAURI CIO DE SOUS A de qualquer especle de duas pedras de tema livfe.
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I jfe  /oRue^S fSST /r^\ 
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[3 IndispensAvel 6 maior DECfiNCIA.
f | FRANK E ERNEST THAVES BELINDA DEAN YOUNG E STAN DRAKE PAR DE PARES - CSC - Jaearapagui
f " I II Jill ID* Sb <555SS?? PfHt Iff MAO W soti (oaccavc/vo/) ai p>fg U- SOUjpdES DO NUMERO ANTERIOR
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Fotos de Nelson Perez
Circo: arriscou uns passinhos de sambd,
ouviu todo mundo em coro gritar òomb
no Maracanã "Chicô, Chicô, oô oô oò'í.
Mais parecia um ídolo de rock.

Toda a euforia pôde ser pressentida,
quando se anunciou seu nome e uma
correria em direção ao palco tomou conta
do Circo. Já na terceira música, Quem je
viu, quem te vê, o compositor podia de;-
cansar deixando que o público cantass i
por ele.

A festa, que estava prevista para ter
início às 21, comecou com 40 minutos dè
atraso. Marcos Valle, que pela primeira
vez se apresentava ali, foi bem recebido e
teve o acompanhamento do público na
maior parte dos 40 minutos de show, nos
quais cantou Viola enluarada, Com mais
de 30 e fechou com o éxjyfe de final de
ano da TV Globo: Hoje a Jesia é sua.

Em seguida foi a vez de uma banda de
convidados do sobrinho de Luisâo, o
também baixista Artur Maia, improvisar
no palco. Era um escrete: Wilson Domei-
les (bateria), João Rebouças (teclado),
Raul de Souza (trombone), Carlinhos
Malta (sax), Cidinho Moreira (percussão)
Luiz Cláudio Ramos (guitarra) e mais um
Maia baixista: o £é Luiz, filho de Luisâo.
No meio da farra,, o elétrico Jair Rodri-
gues deu seu recado cantando duas músí-
cas e anunciou Paulinho da Viola, que
cantou acompanhado apenas de seu vio*
lão pérolas como Coração leviano, Desilu-
são, Nervos de aço, Eu canto samba >\
muito mais.

Compositor é ovacionado no show beneficente para
Luisão Maia, cantando seus velhos e novos sucessos

MACEDO RODRIGUES

t^HHlCO 

Buarque fez na noite de
quinta-feira um dos melhores

^|snows que a velha lona do Circo

Stênc/á. A festa que teve ainda ásapre-
Mutações de Marcos Valle, Jair Rodri-
gues, Paulinho da Viola e mais de uma
dezena de músicos foi organizada para
arrecadar fundos em benefício do baixista
Luizão Maia, que sofreu um derrame há
um anae precisa fazer um tratamento no
Japão para recuperar os movimentos do
lado direito do corpo.

O Circo pão encheu. Os organizadores
estimaram uma platéia de 1.200 pessoas
que se esbaldou com o desfile de sucessos
de Chico Buarque. O compositor levou
sua banda completa com a costumeira
competência na última apresentação da
noite. 0 repertório mesclou músicas no-
vas com,antigas: Choro bandido, Joana
francesq^Quem te viu, quem te vê, Futuros
amantes; Pivete, Samba do grande amor,
Para todos, Brejo da cru:, Não existe peca-
do do lado de baixo do Equador e Vai
passar.

Ninguém ficou parado. Ao final do
último bis, toda a casa de pé cantava e
aplaudia freneticamente os versos de Vai

\passar, com Luisão Maia no palco levan*
|do seu baixo apenas com a mão esquerda.
Chico sentiu que tinha tomado conta do

Paulinho da Viola (aci-
ma), acompanhado
apenas por seu violão,
encantou a platéia, mas
Chico Buarque (à direi•
ta) ganhou todos os
aplausos da noite bene-
fícente

Carlos da Silvi

CÂNCER • 21/6 a 21/7 ___j
Apego à família, ao li-
rismo o à vida domésti-
cá. O seu sábado se
posicionará de forma muito favorável nas rela-
ções mais Intimas. Nelas, você encpnlrarà.jns-
tantes de intensa participação e realização. Áfe-tivldade desenvolvida. ;

GÊMEOS *21/5 a 20/6  -
Sua versatilidade e to- fV*J
da sua sensibilidade, J/ JtfJ'
geminiano, farão deste l/f yy^1 V
sábado um dia especial para que você se dê
plenamente aos assuntos artísticos e, reuniões
sociais. Fascínio destacado pelo trânsito de Vê-
nus por seu domicilio zodiacal.

• Aries #21/3 a 20/4 ,
! Você, arietino, molda
S seu comportamento em

¦ aspectos fortes de so- iiinho, dinamismo, conquista e polêmica. Procure
dirigir tais características ao seu mais Imediato

! interosse e delas faça a arma para obtenção de
| tudo o que quiser.

TOURO*21/4 a20/5 , Sua natureza afável ê o
ponto alto de seu tem- IgiJJ - \paramento, que hoje "" L
manifestará em festas, reuniões ou encontros.
Ao seu redor, se formarão grupos e a você
estarão dirigidas, favoravelmente, todas as aten-
ções. Aproveite-se disso,: ,,

VIRGEM «23/8 a 22/9 .
Final de semana com •
pontos altos em seu j " —
comportamento, na sua I ^ * »
rotina e na vida doméstica. Você terá realizados
desejos e aspirações. Natureza flexível e intelec-
tualidade serão os dois pontos que marcarão e
merecerão elogios em seu sábado.

|LEÃO • 22/7 a 22/8 —2^,—-
[Com pontos distintivos >— ^
;para seu temperamen- \
;to, gerados a partir da V//r i ivv
.influência de Mercúrio, você tem excelente con-
;dicionamento para tudo o que se relacionar á'criação, inventividade e mudanças. Sensibilida-
;;de apurada em todo o final de semana.

ESCORPIÃO • 23/10 a 21/11 _
Você, escorpiano, deve- "TI
rá buscar, neste sábado, ^—J\
um comportamento S \
atitudes que mostrem' sua vontade de construir e
somar. Não se deixe levar pela dispersão comumaos seus companheiros de signo e encontre esfor-
ços e atenção para se dedicar ao que mais lheinteressa.

UBRA* 23/9 a 22/10 l ¦¦ ..Sábado de excelente
condicionamento as- ' )|^' 1 J
trológico, onde os fa- 1^» —**fc-^T»,
tos mais significativos ocorrerão no sentido de
fortalecer sua vida e seus interesses mate-
riais. Presença forte de pessoa importante em
seus sentimentos.

AQUÁRIO • 21/1 a 19/3
Seu final de semana /7\
destaca pontos fortes de j I "* Ly —
sua personalidade, es- n v 
pecialmente os que estejam ligados à curiosidade
e à insatisfação. Inteligente e perpicaz, você deve
moderar suas palavras e buscar conciliar interes-
ses em torno de seus objetivos de vida.

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1 
Sábado no qual você W
deve buscar um posi- L—^ Jcionamento mental que V
o afaste do trabalho e da rotina. Suas reservas
mentais, condicionadoras de um comportamento
arredio, devem ser afastadas em favor das ações
mais objetivas e ligadas ao seu sentimento.

PEIXES • 20/2 a 20/3
Sua sensibilidade se
manifestará intensamen-
te no trato com as pes- 1/^^
soas mais próximas..Busque marcar sua personali-dade cativante em todo o seu relacionamento com
pessoas mais próximas. Vivência bém disposta no
amor, onde podem ocorrer novidades.

HORIZONTAIS — 1 — onda de pressão que s >
propaga num meio elástico, tendo a freqüência 0T -
trc 20 e 20.000Hz, e que è a responsável pelosfenômenos acústicos; 10 — enredamento; mixór-
dia; intriga; porção de fios dobrados; 11 — assentos
ou determinações de algum cabido ou comunldage
eclesiástica; narrações'das vidas dos santo^e
dos seus martírios; 12 — posto por ordem numéri®;
14 — palmeira silvestre, cujas nozes são usadas
polas crianças para fazer pião, sendo as sementes
saborosas e oleosas; 15 — ministros da religião
muçulmana (pl.); títulos de certos soberanos muçuf^
manos; 17 — jornalista novato, bisonho; 19 — liii
mais ou menos delgado, de metal flexivel, puxado a
fieira; alambre; 20 — impor ônus ou obrigação a!
oprimir; sobrecarregar; 22 — população da Coí(-
ta de Marfim; 23 — desinência verbal característica
do futuro do pretérito; 24 — soltar gritos agudos
(passarinhos e, por extensão, aves, quando assusta-
dos ou enfurecidos); produzir som parecido ao d»s
aves, quando embravecidas; 26 — impresso de$i-
gualmente ou com falhas (texto ou clichê); apertado
ou ferido com os dentes; 28 — encanto; donaire; 30bodum; morrinha; 311— sem gosto; inslpido; 32 M
sistema coloidal em que as partículas sólidas e^-
tão disseminadas no meio liquido; 33 — aquele quetem o dom da palavra, que fala bem e fluentemente;
indivíduo eloqüente. ^
VERTICAIS — 1 — que têm ou que podem tomar
todas as formas; 2 — a célula nervosa com s^ís
prolongamentos; 3 — melindre feminino, denguicfc;
4 — capacete cerimonial da deusa Oxum;
mais importante vestimenta típica da mulher mito-
na: longa peça de tecido enrolada em volta -jjç
corpo, com uma das pontas formando a saia. eía
outra ponta, drapeada, em torno do seio, de i3)ti
ombro, e por vezes, da cabeça; 6 — sustentãr-séiu
mover-se sobre a água por impulso próprio; flutúHr;
7 — espécie de sofá largo e sem coitas; 8 — dèps
da vida; 9 — a deusa da Torrjr& MSe-Terra (pjj);
13 — ter intimidade com alguém;, maridar; 16 5*-jubilidado; muito versado em qma ciência ou arte^B

terra lavrada com. áradó; 21 — pavimento J)e
menor altura e mais recuado que os demais, no tcfto
dos edifícios, para atJrlgar maquinas, reservatório^,
depósitos e, evenYúalmente, alojamentos; parte 3{j-
perlor de uma fachada, acima do último pavimento
do edifício, irtiltando andar de pequena altupi;
25 — rellcàrio ou cofre do culto japonês; 271+-
dança, popular ou de salão, de ritmo vivo. em voj|a
no sóc. XIX; 29 — ser repositório, receptàculo ®j;
possuir; 31 — parte mais profunda da psique. Com-
boraç«o do Profossor PEDRO DEMO — BrasHfe.

A ESFINGE EM ALMADA $
O confrade DONANFER II (Fernando Carvamo
Araújo, Rua doa Sooiros, 309 - 6° Esq. - ISQP,
LISBOA • PORTUGAL) mantém no JORNAL BE
ALMADA, uma seção charadistica denominadajjA
ESFINGE EM ALMADA. Esta seção vai promover Spi
torneio de produção, com o apoio da CÀMABA
MUNICIPAL DE FIGUEIRO DOS VINHOS. O t#-
neio compreende três etapas e os trabalhos a apiè-
sentar são os seguintes: uma charada ADICIONADA
submetida ao tema FLORESTA, uma charada
PLOLÔGICA sob o tema RIO e uma terceira charada
de qualquer espécie de duas pedras de tema fivM.
As produções serão recebidas até ao dia 15 fienovembro. *j
LOGOORIFO (utilização das letras do concatti)

1. Só com aquele GESTO COMBINADO (5.11.3.1.90
Aprovaram verba do deputado.
Logo. na sua conta mais dinheiro
E em sua mansão novo banheiro.
Na loteria, tão notável SORTE. (8 11.5.6 7.3.2) "t
Oue acertar até virou ROTINA. (5.4.3.10.9) 3j
Dizia: "Ganho porque Deus é forte"
(E quanto ao castigo NÃO ATINA). (8.4 5.9.6.7 3.9)»',
É. Não lhe falta IMAGINAÇÃO
Julga-se puro. jura inocência.
Mas o que espera esta Nação?
indispensável é maior DECÊNCIA.

PAR DE PARES • CEC - Jacarapaguá
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — xaroparias; acaciada; manifes-
tar; bruxa; ema; ralara; sas; epa; osa; ge; as; fota;
abas; vã; ir; daimio; uno; ossamentas.
VERTICAIS — xambregado: acarapebas: ranula:
orixá; pifaros: acesa: ris: iates: adamantina; saras,
afã; asma; aros. ais: noe: im: ut
CHARADAS SINCOPADAS 1 letargo 2. novena. 3
Unhada: 4. bolada.

¦SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12 
ÍHoje, a sua natureza jo- ^vlal o fará destacar-se
junto a amigos com f_ fvj^.

^presença forte e marcante nos assuntos sócia s
>e em reuniões ou encontros. Quadro de favoreci-
íjnento para sua realização interior, especial-
jnente nos sentimentos.

AS COBRASGATAO DE MEIA-IDADE MIGUEL PAIVA VERÍSSIMO
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NÍQUEL NÁUSEA FERNANDO GONZALES
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CHARLES M. SCHULZPEANUTSO MAGO DE ID PARKER E HART
HAMLET E DMA FORMA
DE FAZER OVOS, AS-
SM COMO FAZEMOS
OVOS WEXIOOS E ovos
FRITOS, PODEnAOS FA-

XZER UM I
BAMUET.s

^ENHORA^
'ÜWA RE-N
PORTAGEMSOBRE ,vHAMLETy

FOI UMA TENTA-7 ME
T1VA E TANTO, ESQU

SENHOR. V &E.„
E 0 QUE ES-
TA' FAZENDO

WRA SE
PREPARAR?

0 QUE VOCÊ QUE SER
flüANpt? CRESCER,

MENINO?
COMO

3 QüilOS
PE TOUCI-
NHO fü£

WA.

LUTADOR

MAURÍCIO DE SOUSA
JIM DAVIS NADA COMO TEBUM DUBLÍRM?A ASCENAS DIFÍCEIS! .O FILHO DASOBREMESA,

FARTE ri!
PCONT1ICASCi

IJM PAVfS i>-36
DEAN VOUNG E STAN DRAKEBELINDAFRANK E ERNEST THAVES

QUER QUE EX> SOLETRE?
. 6EW, A OE "ARTRITE";

)Í^ B DE "E>ÜRS\TE " 5
R CE "REIMATIS-

f \ MO" > U DE
mi_ ) 
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Correspondência para Rua das Palmeiras, 57
apto. 4 - Botafogo - CEP 22.270.070
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S^!° Aosinfieis ! Caiouro honorario I fl \ A ^TWTFW Acopia1 

Uatmms- ls^S^HI i oliipsA* 111 \\ ¦ i?» i
ra a festa de oo^ de FHC : Barbosa Lima Sobrinho ; I 1 S ft ¦ j f Ift semana com a Pcpsi-Cola o

,iC reviS DaraSlvto' 
Wnght,querprovarqueoser : Vai convidar 0 cardeal^ 1 1 |1 ftl l i * #1 contrato de patrocinio para a

!nc 1I„S_ 
human° c, geneticamente, in- arcebispo do Rio, Dom : I I II 1 I ! M . EM sdrie dc shows dc final de ano

| v dos, mas ela pode crescer, fiel: sc o autor conseguir con- : EuEenio Sales oara ser o : 1 1 1*1 W I iff I na Praia de Copacabana.
: CoCteTXn0 Str,f° H 

SUa » H 
° i **» WSSm I 1/ I 1 1 I Li Mj fl Os 

espctlulos, diaries,
do^nnde 

best-seller do verao. | 0 convitc sera fcito - : BEsAi | Ui JL come9arao dia 23 de dezem-
trr o uisoue sera estraneeiro - Wr'8ht cheSa 30 R,° cm. : e aceito — em um encon- bro, com artistas nacionais

os ^nhos nationals jane.ro para lan?ar seu l.vro, tro na Arquidiocese, na : ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ - de Emilio Santiago a Or-

^ OC a 113 P°r uma

queda nas suas exporta?6es Vang era famosa pelo trata- ^Dentro 
de poucos dias os Memoria UPOTSt &dc 2,5% e 25%, respectiva- mento especial dado a seus produtos Jmportados por '• 

®1lWlUWUd 
IW^r4

No Rio, a linica empresa Agora, sem avisar, obriga imPOsto — que era de w > JSBHl dos Vereadores do Rio, quin- !
do setor, a Sola Industria 0s uassaeeiros a ineJnpraH-ic USS 50 — aumentado subs- fi '*"^8fflMi ta-feira, o feriado do dia 20 f
Alimenticia, conseguiu, ape- . . r , . tancialmente, na mesma pro- L J BHw. ' dc novembro em homenagem
sar dc tudo.-um aumcnto de 

^ng^sescal^as 

forado r<^ci| as *• Z^i V|* 
j

Iainda 

c meio-prcsidente da casa nova I
Rcpublica: ja foi proclama- Na reuniao de FHC esta semana com a equipe Mclou dcfinitivamcntc o
do, mas so leva a diploma?ao 1 econdmica, estava Luciano Martins, sentado casamento dc Vera Fischer e R
depois de apresentar as con- , ... CSquerda do todo-poderoso. Mesmo discrcto, Felipe Camargo. g?J tas de sua campanha. ? Hoje, as I6h, no tra individual de nior Prata encenam como todo tucano, o socidlogo — carioca—nao O rapaz ja esta cnturma-

H -:i A data e 30 de novembro. Forum de Midia suaspintui;as. hoje e amanha, no passou despercebido. Merece ser o homem bonitn dissimo na sua nova rcsiden- yi

1 |p „ . , ZVL'Z'S taS$& 
^sabJo,T,0mor Morma(aocZuraT ggM-M 

|
m L COHI tlldO sera lan?ada a pri- Rio Internacional to de Natal Papai e Luciano adora praia k
^ Dona Ruth meira publicaQao Hotel, realiza em Papai Noel. A dire- RaiflS-X %
Si 1 (foto) e uma brasileira destinada seu cha de hoje, as Qao e de Claudio "~S ~~ rv 

c j i)
1 unanimidade. exclusivamente as 16h, um leilao de Cavalcanti. AT TF1\/I D A fl A ° todo"poderoso diretor da CSmara Forum a ma^or^im/icio 1
I 

Esta 
iCma" 

'esbicas, a revista pe?as de Portinari, ? Do escritor Ber- !<vMl A dosJDeputados, Aldemar Sabino, pcla liberdadedos vdculosdc I
1 1 

Femme. O sindicato Volpi, Di Caval- nard Shaw: "Nao suspendeu este mes a d.stnbu.gao de vales-transporte imprensa do mundo, chegam 1
I 

' 
m^W dsco em Sao pr°mete comPare" ca"11'. Mabe Volpi temos 0 direjt0 dc I^Qglquiscr <:omPra ,o rcfendo vale no Banco Reg,onal de ao Rio dia 16< para avaliar a 1

3 Pk«»; #' S foi aco° cer cm peso" c Guinard' alem de consumir felicidade ? « •3 Camara 0 reembolso — mas so atividade da imprensa da |
g| S ihWa nnr «i»uc ? Maria Carmo porcelanas e tape- . . . depois que o Orijamcnto estiver sancionado pelo presidente da America Latina c sua relacao j|
1 i coteS SofcJSuniS- realiza, de 18 a 30 ies Bokhara. sem produzi-la, co- Rcpiblica. comopoder. / i
H rios, aos gritos de "Dona dc novembro, no ? Mauro Men- mo na0 temos d'- Sccrctarias, boys, cozinheiros e gargons farao um pequeno A entidade, que dispoc de I
k Ruth! Dona Ruth!". Espa?o Cultural do donga, Lu Frota, re't0 de gastar di- sacrificio pela patria, mas Sabino ate o momento nao suspendeu ""la v<:[^a Pr®Pr'a de USS ! ¦
,f| _ Acabou lendo um manifes- Tribunal de Algada Frederico Mayrink, nheiro sem ganha- a concorrencia para a compra de eletrodomesticos para os novos 735 milhocs/ano, planeja p
P 

r todaclasse. do Rio, uma mos- Patricia Evans e Ju- lo. Infelizmente." deputados. abrir uma unidadc perma- |
» ,  —— nente no Brasil. |

P 
i r^ 

Danuza Leao
S' sol' ¦ i; ob . - ¦ ¦ • . ' K

r-g-ei^jpf^ssssSri IIffl 5?«A^ mW W M MW M Cclinho (Irompetc) Dlre^ao: Haroldo Costa I
1 ;! A AI ITAPi A/SP A CI A g>C t<t9 I lotl Dia 12 de Novembro. |m || I UmUviHArlA ' I INTERCONTINENTAL Sabado,apartirdas23horas.
i MARLON BRANDO j6ias em ouro is  Semconiuaifiaminimi » DRR m j m
"(('¦ 

|!r I llfR ABIB REL6QIOS MACIOMAIS E IMPORTADOS W— TVrfritnMendesdtMoracs,222• SaoConrado• Td.322-2200 JflHill jj:|

I KMOW HOW ITALIATiO E A QARAHTIA DE QUEM MITAITIllUA AA  ========== I
I FABRICA PROPORCIOriATiDO QUALIDADE E PREgO CHIQUlNHO DO _ |

1 fe ^-Tjnoteirodo^ 
, 1 EM,„a.SJ®* 1 iHTl 1

if A 44 ¦ A''driSei W+HkAM I ———  frangos, carnes e peixes a domicllio. = Ullf ffi
I f UDOtlnijOUrttieT I 

promoqao i ¦* 1

i f 
—:  

I m nn/ATOM^ I
M ¦ Uma aale^ao cnttnOM. Voci pod« COnfiar"(NM«LE) ¦ cm —^ Salmao defumado: R$ 38,00 Kg IBISUIIIIUIII V

1 I 0 ADEGftO NO 2° TURN0 I I Bacalhau da Noruega: R$ 21,00 Kg 11 I j
i » OAdegao Portugues jA se preparou para o feriadao que come?a hoje e vai ¦ AMHP , ,'C V 69
I W f'f 3 com a votapfio em 2" turno. Cabritinhos da serra da Mantiqueira, ¦ \J\J /ilVLUlx TEL: 274-6095 EBa&fraQISfllij,C;#E S-' |'M Jm leitSezinhos de Sta. Catarina, bacalhau da Noruega, camardes peixes fl »yHai ft'% 

!¦ lhPo|v°deVigoe tudoomais para ser assado, grelhado, cozido, transforman- ¦ MARIA MARIANA THfiS ESCULTURAS OE JOS^ RESENDE j
ffi B, fus\na® de"cias c'ue os gourmets e gourmants sabem encontrar no I IMpa dtwdp ===^^==^l A PAI8AGEM DESENHADA- 5
1 « fflf ^das DOMINGOS OLIVEIRA |
I X SPAGHETTI AO V0NG0LE E VALPOLICELLA I . . laSBI I CI I 11 I I ABELAEAFERA ' 

|I O Fashion Mall continua com o Festival Haliano. Participando da (esta, o ¦' 'WiL- nPOIUNTA ASARAnH BW I ^ ¦ ¦ MMu Leiturada Imagem M
I 1 

lan?tropt^°^a91 m \ \ 
y 

Wh PHI LLILHU |
I M f £ Vaipohcella (garrata grancle), engarrafado na origem, regiao ¦ p# \:Sii\ ZltUOn F [.?! u/iiini diucwtci 1
t ¦ de Negrar, pela Blassqne's. O prato di para 2 e custa, )4 com o vinho fl tM:l \i% D0MNG0 | f/.l COM WANDA PIMENTEl |'ii
I ¦ aPe,nas 16 reais. Esta oferta, vindo de casa famosa pela qualidade da ¦ /£& on onu I M'J »^^Bl!gge««lia«a^W^t!«E»i^S^» j>
I I /7 m lil SABOR& VISTA tlpi i

I V ESPECIALDADES RLEMSS 1 1/ \\ eowdoii |A ¦ Um programa diferente para hoje ou amanhS: subir a serra de Santa Teresa I 1:\ , _ ^ImTKO DAiAGOA^ Dlrecio: Moacyr G4«s >
| M parar na Aim. Alexandrino, 296, e descobrir as dellcias alemas da Adega do fl WSH B®ge«deMeddfOg, 1428M: 2747999 UA IE A TADnE A(> At II TealioI • Quarts a Domingo |
I 1 qUem re^sta a um pato assado com repolho roxo (pode ser I ;; J nWJE M I AnUt AO 16 H. :«'I'"rf
:£ I ^mb6m coelho), com aqueles molhos de raiz forte e outros que o Allton fl d « • rcr i c'r U" li Q I P , A1' h'
I i ^nnTaVf 

,nd!Cfndo eexplicando.se 6 um grupo grande, 4 ouS.pepamde ( HMfS31 uW' II .fl v6spera (no minimo, com 5 hs. de antecedfincia) o Schweinshaxe (joelho de fl ¦ ¦ John Burr(GBSec XIX), Bandetra, Miltonda fl t• fl porco grelhado c/3 guarniijSes, a escolher). Tel. 224-7554, fl H /T\ ?"» f • . » , T. H CosU. Mabe, Bianco, Rcjualdoda Fonsra. 0 BRILH0 DE VENEZA NA MUSICA R
i| I FESTIVAL DA SARDINHA PORTUGUESA Wu( Q> GdlCHCl ueArtelpCineWlCl T^.-^.'i2:f.i0:3oh
ft aH A Adega do Valentlm iniciou esta semana o Festival da Sardinha Portugue- fl \_^~~/ Estabeiecidadesde 1965 I fa ithimmn 

° 
m-'™ S

ti fl f a. assada na hrasa. a um real cada uma, guarnipdes a escoihlTZe. fl ¦ 
fcstabelecidadesde 1965 ¦ dc Albuquerque, Sdiare outros. D A IvC 0 T D AC |

s fl Val bem c/batatas cozidas e uma salada regada no bom vinagre e azeite fl H „ H . Tanpfpc Rnkhara f «Si 1 . &
fl Saudade (2° piso) que apresenta ds 6*s. e s4bs.^jm°gostoso Kncho°mll ¦ GRANDE LEILAO DE NOVEMBRO I ?m3xs/actescimo I I RODAS DE LEITURA I 

p
Noumea I fssar

j 
¦ p«,s.gem " 

j I B COLECAO DE VTNHOS FRANCESES: I AjwelbcsdeJanBt ""?K5 «
I M OReido Bacalhau nao e tamoso apenas pelos bolinhos, que se derretem na fl ¦ Chateau MargaUX, Lafite-Rothschild, Lynch-BageS, ¦ e div. objetos artisticos.
'7 boca Eu poderia indicar trfis pratos famosos, dos mais pedidos da casa: fl Pichdri-I <~>ncnipvrillf»l alanrlp La Mission HautBnon. ^1 Requiniado buffet com quciios. a | »•;, p II A "y

fl Bacalhau a Gomes de SA, desfiado no capricho, com batatas saut6. azeitn." fl H i tii t j c, 
'moo , , H frios. pastas ecomplctoscM^o C; I N C 'M A; v}

jff nas portuguesas, cebola e alho fritos e salsinha na hora de Ir A mesa- peixe fl I Cheval BlaiiC. TOuOS Satra 19o2, adegadOS. H dc cha cpacs. petit lours, anapes.¦ d portuguesa, posta frita com pimentoes. tomate, cebola e ovo cozido; e o fl H H quiche, patisserie, tortas. CINEMA PORTUQUtS - ANOS 90 §1
fl [pa|s gostoso risoto de camarao do Rio. DA para 3 e custa s6 17 reais No fl H PintUraS Nacionais e Estrangeiras, MoveiS, H chocolate, sucosc cha ingies. Filmes • Debates - At6 13 Nov B,m Encantado, tel. 289-7246. NaBarra^325-5360. fl ¦ pratnp|- Tri^tflis Bronze! Porcelanas ¦ (RS 10.00 por pessoa, NOSTRA DE FILMES NORUEGUESES ,I 0 GOSTOSO L0MBINH0 DO P0NT0II fl ¦ r rataria, tnstats, Bronzes, rorceianas, h Durante todo o evento i6a24Nov ?

1 fl Disseram-me que o r cozinheirodo Ponto I3^de^mas de Sao Joao delfl I MarfinS e TapeteS Orientals AntigOS. deS^/v°eCc!2S»,a9ne
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Aos infiéis
Sucesso nos EUA, o livro

The motal animal, dc Robert
Wright, quer provar que o ser
humano é, geneticamente, in-
fiel: se o autor conseguir con-
vencer com sua tese, será o
best-seller do verão.

Wright chega ao Rio em
janeiro para lançar seu livro,
que é um grande sucesso nos
EUA.

A cópia
César Maia assinou esta

semana com a Pepsi-Cola o
contrato dc patrocínio para a
série dc shows de final de ano
na Praia de Copacabana.

Os espetáculos, diários,
começarão dia 23 de dezem-
bro, com artistas nacionais
— de Emílio Santiago à Or-
questra Sinfônica Brasileira
—, num palco montado em
frente ao Copacabana Palace
e que reproduz a fachada do
Teatro Municipal.

A grande surpresa da pro-
gramação ficará por conta do
show de Rod Stewart, artista
exclusivo da Pepsi e que subi-
rá ao palco aos trinta minu-
tos do dia Io de janeiro, logo
após a queima de fogos.

Por uma questão de justi-
ça, espera-se que Rod abra o
show com Do you think l'm
sexy? — plágio que fez da
genial música dc Jorge Bcn
Jor, Taj Mahal.

Memória negra
Foi aprovado na Câmara

dos Vereadores do Rio, quin-
ta-feira, o feriado do dia 20
de novembro em homenagem
a Zumbi dos Palmares, a vi-
gorar a partir de 1995.

—- Sc for sancionado por Cé-
sar Maia, será o primeiro fe-
riado municipal cm memória
a um líder negro.

Casa nova
Melou definitivamente o

casamento de Vera Fischer e
Felipe Camargo.

O rapaz já está enturma-
díssimo na sua nova residên-
cia. um apart-hotel na Barra
da Tijuca.

Raios-X
Os integrantes do Freedom

Fórum, a maior organização
pela liberdade dos veículos de
imprensa do mundo, chegam
ao Rio dia 16, para avaliar a
atividade da imprensa da
América Latina c sua relação
com o poder.

A entidade, que dispõe de
uma verba própria de USS
735 milhões/ano, planeja
abrir uma unidade perma-
nente no Brasil.

Danuxa Leão

O Palácio do Itamarati se
enfeitará em grande gala pa-
ra a festa de posse de FHC,
prevista para 2.000 convida-
dos; mas ela pode crescer,
pois a pressão para que o
número aumente já está sen-
do grande.

O uísque será estrangeiro,
os vinhos nacionais.

O bufê vai ser correto, sem
lagostas nem caviar, mas com
camarão à vontade — não
em cascatas, claro. Afinal, o
PSDB é conhecido como um
partido de gente de muito
bom gosto.

Haverá música e espaço
para dançar, e a festa não
terá hora para acabar.

O presidente da ABI,
Barbosa Lima Sobrinho,
vai convidar o cardeal-
arcebispo do Rio, Dom
Eugênio Sales, para ser o
novo sócio da entidade.

O convite será feito —
e aceito — em um encon-
tro na Arquidiocese, na
próxima semana.

Rio, meu amor
A Bandeirantes

está apostando no
Rio. ti [ ^E vai entrar |j 

'jjÈfêj

com todo seu peso <l(
na campanha de
revalorização da
cidade, que foi escolhida pa-
ra a maratona internacional

«"WSaEM que acontecerá em
ppí a junho de 1995, pa-
v:$C 1 troc>nadá pela
$mj$, | emissora paulista.

Bem no estilo
S* »" • I da de NY, movi-*ü(8rB3 mentará a cidade,
com corredores internacio-
nais, etc.

Cariocas em alta
O setor de carnes indus-

trializadas está sofrendo com
a entressafra.

Gigantes como a Sadia e a
Swift Bordon tiveram uma
queda nas suas exportações
dc 2,5% e 25%, respectiva-
mente.

No Rio, a única empresa
do setor, a Sola Indústria
Alimentícia, conseguiu, ape-
sar dc tudo,- um aumento de
5%.

Antigamente
Outrora tão refinada, a

Varig era famosa pelo trata-
mento especial dado a seus
clientes vips.

Agora, sem avisar, obriga
os passageiros a inesperadas
e longas escalas fora do rotei-
ro, e só aceita que o check-in
seja feito pelo próprio passa-
geiro, o que implica enorme
perda de tempo para viajan-
tes que não têm tempo a per-
der.

Muito boas notícias vêm
por aí.

Dentro de poucos dias os
produtos importados porcorreio terão seu limite isento
de imposto — que era de
USS 50 — aumentado subs-
tancialmente, na mesma pro-
porção em que diminuirão as
alíquotas de importação.

Mais: o limite máximo de
cada compra, que era de USS
500, vai acabar.

E o melhor de tudo: valerá
até para produtos de infor-
mática.

'Meia-festa'

Para o TSE, o carioca Fer-
nando Henrique Cardoso
ainda é meio-presidente da
República: já foi proclama-
do, mas só leva a diplomação
depois de apresentar as con-
tas de sua campanha.

A data é 30 de novembro.

Na reunião de FHC esta semana com a equipe
econômica, estava Luciano Martins, sentado à
esquerda do todo-poderoso. Mesmo discreto,

como todo tucano, o sociólogo — carioca — não
passou despercebido. Merece ser o homem bonito

de sábado, com louvor. Informação cultural:
Luciano adora praia

Hoje, ás I6h, no
Fórum de Mídia
Gay que acontece
no Leblon Palace,
será lançada a pri-
meira publicação
brasileira destinada
exclusivamente ás
lésbicas, a revista
Femme. O sindicato
promete compare-
cer em peso.

Maria Carmo
realiza, de 18 a 30
de novembro, no
Espaço Cultural do
Tribunal de Alçada
do Rio, uma mos-

tra individual de
suas pinturas.

O restaurante
Sabor e Vista, do
Rio Internacional
Hotel, realiza em
seu chá de hoje, às
16h, um leilão de
peças de Portinari,
Volpi, Di Cavai-
canti, Mabe, Volpi
e Guinard, além dc
porcelanas e tape-
tes Bokhara.

Mauro Men-
donça, Lu Frota,
Frederico Mayrink,
Patrícia Evans e Jú-

nior Prata encenam
hoje e amanhã, no
Teatro Barrashop-
ping, às 14h, o con-
to de Natal Papai è
Papai Noel. A dire-
ção é de Cláudio
Cavalcanti.
? Do escritor Ber-
nard Shaw: "Não
temos o direito de
consumir felicidade
sem produzi-la, co-
mo não temos di-
reito de gastar di-
nheiro sem ganhá-
lo. Infelizmente."

Dona Ruth
(foto) é uma
unanimidade.

Rj£.^«{^fl Esta sema-
I> -<1h na, no Largo
É- %*J" \ fli São Fran-
m :jm cisco, em São' Paulo, foi aco-

jplli Ihida por seus
colegas, professores universitá-
rios, aos gritos de "Dona
Ruth! Dona Ruth!".

Acabou lendo um manifes-
to da classe.

Oi TFM PATA ® todo-poderoso diretor da Câmara
\^U1jIt1 JT dos Deputados, Aldemar Sabino,
suspendeu este mês a distribuição de vales-transporte.

Quem quiser, compra o referido vale no Banco Regional de
Brasília e mais tarde solicita à Câmara o reembolso — mas só
depois que o Orçamento estiver sancionado pelo presidente da
República.

Secretárias, boys, cozinheiros e garçons farão um pequeno
sacrifício pela pátria, mas Sabino até o momento não suspendeu
a concorrência para a compra de eletrodomésticos para os novos
deputados.

rl PAIIIroHfí TAPAJÓS. Al .INF F Mil
Domingo: Wanderiey Chagas (às 21 h)

Roa Vioidos de Nones, 39 • (panou • Tcb.: 2(7*5757 e 287-14971

ALDO JÓIAS

JÓIAS EM OURO 18 
RELÓGIOS NACIONAIS E IMPORTADOS

KMOW HOW ITALIANO E A GARANTIA DE QUEM
FABRICA PROPORCIONANDO QUALIDADE É PREÇO CHIQUINHO DO

LEBLON
Entrega as melhores frutas, legumes,
frangos, carnes e peixes a domicilio.

PROMOÇÃO
Filé de pescada: R$ 7.S0 Kg
Camarão VG: R$ 21,00 Kg

Salmão defumado: R$ 38,00 Kg
Endives frescas: R$ 15,00 Kg

Bacalhau da Noruega: R$ 21,00 Kg

TEL: 274-6095

Roteiro do

LUIZATOMÉ

Guerreiras

do amor
DMtidnado

MARIA MARIANA

DOMINGOS OLIVEIRA

"Uma seleção criteriosa. Você pode confiar"(NMeLE)

0 ADEGÃ0 NO 2o TURNO
O Adegão Português já se preparou para o feriadâo que começa hoje e vaii até 3* com a votação em 2o turno. Cabritinhos da serra da Mantiqueira,lellõezinhos de Sta. Catarina, bacalhau da Noruega, camarões, peixespolvo de Vigo e tudo o mais para ser assado, grelhado, cozido, transforman-> ' do-se nas delicias que os gourmets e gourmants sabem encontrar no'Adegão. Uma festa sob as bênçãos de Brillat-Savarin. Almoço e jantar das

h 11 às 24tis. Campo de São Cristóvão, 212, tel. 580-8689.

I, X MlPlE S
TRÊS ESCULTURAS OE JOSÉ RESENDE

A PAISAGEM DESENHADA-
0 RIO DE PEREIRA PASSOS

0E0RQES BRAQUE
A BELA EA FERA
Leitura da Imagem

BRASIL ATRAVÉS DA MOEDA
WANDA PIMENTEL

sun
EDUARDO II

Direcio: Moacyr Góes
Tealro I - Quarta a Domingo

TEATRO DA LAGOA
Av. Borges de Matas, 1426 TeL: 274 7999

H0JEÀTARDEÂS16H.
Destacado: Portinari, Dl Cavalcanti, Castagoeto,

John Burr (GB Sec. XIX), Bandeira, Milton da
Costa. Mabe, Bianco, Rej-naldo da Fonseca,

2 Manoel Santiago (livro), Campofiorito, Atinando
Viana, d'Alincwt S. Pinto, Bruno Giorgi, LuciHo

de Albuquerque, Sdiar e outros.
• Tapetes Bokhara

em 3 x s/acréscimo
• Cristais, Porcelanas,

Pratas, Faqueiros,
Aparelhos de Jantar

ediv. objetos artísticos.
Requintado buffet com queijos,frios, pasus e completo serviço

dc chá cpãcs. petn tuurs. aiupcs.
quichc. paiisseríc. tortas,

chocolate, sucos c chá inglês.
(RS 10.00 por pessoa)

Durante todo o evento
degustação do Chanpagne

Brut Cave Geiss.

0 BRILHO DE VENEZA NA MUSICA
DEVIVALDI

Tirçai-ftiras • 12:30 • 18:30h
Estabelecida desde 1965

GRANDE LEILÃO DE NOVEMBRO
Noite Única

COLEÇÃO DE VINHOS FRANCESES:
ChateauMargaux, Lafite-Rothschild, Lynch-Bages,
Pichon-Longue ville Lalande, La Mission Haut Brion,
Cheval Blanc. Todos safra 1982, adegados.

Pinturas Nacionais e Estrangeiras, Móveis,
Prata ria, Cristais, Bronzes, Porcelanas,
Marfins e Tapetes Orientais Antigos.
Exposição: dias 12, 13 e 15 (Sábado, Domingo e
Terça-Feira), das 15 ás 23 h. Dia 14 (Segunda),
das 10 às 20 h.

RODAS DE LEITURA
Literatura Portuguesa

Ttrçai-ldras -16:00 e 18:30h
A ARTE DE VENEZA
Dia 17 Nov- 18:30h

CINEMA PORTUGUÊS - ANOS 90
Filmes (Debates -Até 13 Nov

MOSTRA DE FILMES NORUEGUESES
16 a 24 Nov

VENEZA NO CINEMA
Vídeos -Atí 13 Nov

EUROPEUS NO OSCAR
16 Nov a 4 Dez

RIO
INTERNACIONAL
HOTEL * * * * *
Av. Atlântica n" 1500

Resi Sabor e Vista 51 and. (Ar cond. perf.)
Inf. e Reservas: 295-2323
Ramal Leilão ou Ramal 8

Fácil estacionamento

LEILÃO: Quarta-Feira dia 16 às 21 h.

Leiloeiro Maurício Karam

Rua Aníbal de Mendonça 27 - Ipanema
Tel.: (021) 239-2032 - Fax.: (021) 511-2073

DOMINGO

no seu I
dJD

Caderno

Seu Bolso
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•••••• •••••> 18H10, 20h, 21hB0. Estafio Icaraf: 19h20, ta rlque2o o foma de uma manelra que |amals sa, Scar, que quer ser o lefto mals poderoso  I POSP it

f ¦ pJpiW 21H10. poderlam esperar. EUA/1994. Censura: llvre. do reino. EUA/1994. Censura: livre. *** P I' jS? 1
 FWOT OliWF. OCOHTAOORDE HIITftfllAS. Clroulto: A,t-Barra,hopping 2: 16h, 1Bh, f'rlSiilSf |3¦¦nrnrfViHI FerrMtOumn-deRobertZemeckls.com 20h, 22h. Sib., dom. e (erlado, a parllr de 16h, 17h40. fjMprfo Musau daRepOb/ica. MaHMKnTTlVmTlTISmHBHH Si?

Tom Hanks, Sally Field, Robin Wright e Gary ?4h L'T/f Pit iflh™ ¦^¦¦UaillULISEUaHHH ilV. Slnlse. 17h20. Art-Fashion Mill 3: 14h40, 18h30,
1 L Tnt.rH..- • ml,n i I LI I i I, nm > Melodrama. Forrest Gump 6 urn bobolhao UXICUflAS M OANOTO . The fltmihnl — de 8t$M CUAPPI lugures) — A fraternldade 4 vormelhf. ff
I ¦ Cota^ftes. • ruim* regular? ? bom que por acldente do destlno acaba particl- Ake Sandgren. Com Stellan Skarsgard. „ n»?il da14h jnUrrllNui 16h20,18N10,20h, 21h60. M
m £ ? ? * 6timO * ? * * excelente pando de aconteclmentos Importantes da > Drama, Roland, de 12 anos, vive numa Zhifdoi Brunt Tiller14h20 16h 17h40 ART-BARRASHOPPINO 1 - (Av. das Amfirl- BSTACA0B0TAF000/SAIA2-(Rua Volun- &
1 JT D ?l&/J"„aJ.mSrl0<lna ?,° lt"!g,°,de 40 anos' socledade que « contra a convicqSo polltlca Wffll cas. 4.606/L|. N - 431 -9009 - 221 luga- tSrioTda PAtrla, 88 - 637-1112 - 4*> y
K' Kb ntdtfefos dot cinemas eatto no PfRTOM EUA/1994. Centura: llvre. AAA de seu pal (socialists) e contra a rellgiao de shoooino 1- 14h20 16h17h40 19h20, ros) — Fuga do Absolom: 15h10, 17h30, lugnres) — Mamied demorlo: 16h, 17h60. §M
U foci Clroulto: Rio Sul-4, Condor Copacabana, sua mSe (|udla). Ao lado de emlgos - como Shopping I. 14hZ0, lBh, 17h4U, lan^u, 19h5o,22h10. 19h40,21h30. «'•:

S J_ ' . , 21 h30. 
^Matrc^Boavlsta: 

1 ShSO.^feh.'l 8h3o! 0INVENTOR N ILUSdES • King ol the hM de ART-BARRASHOPPIHO 2 — (Av. das AmGrl- ESTAQAO BOTAFOOO/SALA1 — (Rua Volun* K3
PRE-ESTREIA 21 h. Barra-2, Carloca, Icaral, Via Parque-ri: hlstfirla real. SuAcia/1993. Censura: llvre. Steven Soderbergh. Com Jesse Bradford cas, 4.666/Lj. N — 431 -9009 — 204 luga- tflrios da PStria, 88 - 537-1112 — 84 Kj*1 4h» F .AMIOOS - Carl fottaatis*M amicl — de 16h, 18h30, 21 h. S4b„ dom. e feriado, Clroulto: Estafio Botafogo/Sala-3: 16h40, Elizabeth McGovern. 'onl oohcfh°^ i°S'f 1a' "f H

I K ^JT c^Peo^flTaMes partlrde13h30. | . • . 18h30. ' . : 
* > Drama. Na dtaada de 30. durante a de- 20h, 22h. S4b, dom. e feriado, a partir de 18h30.O par perfeito: 20h20,22h. $

•w ff! ' " . BonoHotii i uiatu suuflT . t> ak> hnd H. presBflo Americana, Aaron, de 12 anos, se >: {&!
1 llcSTs7ventasBTumgrupode %a^hSom iJSe W, V.r^ CATETE/FLAMENGO I£_!... nn finni Hn 9naunda Guerrd Mundiat, Llsi DaniAl Auteil a Vicant Perez " Tll§ M(MRMra DtfOf# CWWRIM sobrovivof 8 a amadurocef. EUA/1993. Cen- cas, 4.666/Lj. N431-9009 — 357 luga* '  Iwl;
J.S 4iio anosar dos oroblemas encontra na ami- > £n|co Na Franca do s6culo 16 aprincesa —1de Henry Selick. AnimaipAo. sura: llvre. ?? res) — Karate Kid 4 • A nova avcntura: iBLAt-ARTIE CATITI — (Rua do Cateja# i;>!
I bo e no riso a ™ihor manelra para recome- Margueriie, catdllca, se casa com' protestan- > F«n«"ia m*#. 0'llmB 'oi.,elto froulto: Clneclube Laura AMm: 17h. 19h, 15h30,17h40.19h50,22h. 228 - 206-7194 - 180 lugares) - |v
I Jar a vida. ltfllio/1994. te, para aplacar a guerra que assola o pels. 5°"^,? "lTrt21„n?Rrnn°jBTril ART-iARRASHOPPIMO 4 - (Av. das Amiri- mBSCU"n0- 15h3°- ¦
I ISircuito: Star-lpanema: hoje. i mela-nolte. Baseado no livro de Alexandre Dumas. Fran- de personegens crlados por Burton: Jack, da tMW UK • Tn* Km — de James Cameron. cas, 4.666/L). N — 431-9009 — 252 luga- ®
v S ca/Alemanha/ltSlla/1994. Censura: 14 anos. cldads do_Halowe«n, planeja tomar ojugar Com Arnold Schwarienegger, Jamie Lee res) — O rel loao-. 15h50.17h40 (duhlado* KTAQiO MUSIU DA MPUBUCA — (Rua do H
I X„nf,t .  *** Curtis e Tom Arnold. e 19h40,21h30. (legendado). S4b., dom.e Catete, 163 - 245-5477 - 89 lugares) Ij
K ESTREIA Clroulto: Novo J6!a\ 15h, 17h50, 20h40. laaj. uensiHe. nvre. > Aventura. O agente secreto Harry Tasker feriado, a partirde 14h (dublado). O rci loao-. 15h. O eslranho mundo de Jack-. Jj,

MIKILLA. ARAINHADODUKITO¦ Th.^ ClnaGivea: 16h30,18h30.2!h30. Clrculto: ^,afio Musoo da RopOtllca: AUT^AMUSHOPPIHO 
6 - (Av. das Am*.. ^OhTo""90'cftocoteW: 18h10'|

I kiM ol PrtseHi, queen o» the d***rt — de IXOTICA ¦ botlee — de Atom Egoyan. Com cas, 4.666/L|. N-431-9009 —186 luga- to
Stephen Elliot. Com Terence Stamp, Hugo. , Bruce Greenwood e ArsirtAe Khanjlan. RAPANUI ¦ UMA AVRNTURANOVVkfUUSO— res) — O mito do orgasmo masculino: 16h, BSTApiO PAISSANDU — (Rua Senador Ver- Iff
Weaving e Bill.Hunter. t> Drama. No night club Ex6tlca, os clientes Kevin Reynolds. Com Jason Scott Lee, Esai rLr.fconn/n» »• ibk inh^n 17h60. 19h40, 21h30. Sflb., dom. e feria- gueiro, 35 — 265-4653 — 450 lugares) M

»,] Comfidia musical. Duas drag queens e um realizam todas as suas fantasias. Contudo, Morales e Sandrine Holt. wrcuiio. nn-^asasnoppmg t. ion, lonau, do, a partirde 14h10. Comer, bobcr, vivcr: 14h40, 17h, 19h20, t<v:
J; fcansexual atravessam a Australia a bordo do por tr4s do cllma de exclteffio se escondem > Eplco. Quarido garotos. Noro e Make, 1ITT rmiHfirflHn 1 in, c„n 21h40. '•/>
4 Iqlbus Priscilla. AustrSlia/1994. Censura: 12 os verdadelros sentimentos de cada um. Ca- foram amigos, mas o mundo deles ere dividi- LUA Dl MIL A TRII ¦ Honeymoon In Vegas—do na 2150 — 325-0746 — 222 lunaro^ LAROODOMACHADOI — (Larao do Macha- 1$iilj Bnps. * * * nad4/1994. Censura: 14 anos. ?** do, e os privilegiados faziem as regras. Adul- Andrew Bergman. Com James Caen, Nicolas T,',in iin*- ifih ishin 9ih do. 29 — 205-6842 — 835 luaares) IT

1 Slfcuitot Roxy-2:14b, 16h,-18h, 20h, 22h. Clrculto: Bstafao Museu da RepOblica: tos eles competiriam pelo direito de coman- Cage, Sarah Jessica Parker e Pat Morita. Forrest Gump — O contador de histdrias:> I weHdcio-2: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 20H10. idar o seu povo e para conquistar a mulher Com6dia. Jack 6 um detetive moderno ART•CASASHOPPIHQ 2 — (Av. Ayrton Sen- ^4^ I6h30 19h 21H30 xv•i Ith30. sab., dom. e feriado, a partir de umiuiui.HUM A»- . . que embos amavem. EUA/1994. Censura: 12 atento em subir na vida e em sua especialida- na, 2.150 — 325-0746 — 667 lugares) ' ' ' IB
"« |sh30. Tijuca-1, Via Parque-6: 15h30, de Tom4s Gutierrez Alea e Juan Carlos Tablo anos.* de: infidelldade conjugal. Betsy Nolan 6 sua Karate Kid 4 - A nova aventura: 16h50, LAROO DO MACHADO 2 — (Largo do Macha- vV

; l7h30,19h30, 21 h30. S4b.. dom. e feriado, a r , Ppnmnrria o VlnHimir Crnr Clroulto: Art-Fashion Mall 4: 1 5h40, escolhida. Porfim, antes do casamento se 19h, 21h10. S4b., dom. o feriado, a partir do, 29 - 205-6842 — 419 lugares)—O 2
4 Iflrde #0. fvh^.'Voh^^l0. Ar.-CasashopplngJ: realizar eles conhecem Tommy que fez uma de14h40. 4h. 15h40 ,7h2°. f
H BUIATEKID4-A NOVA AVCNTURA* Karate KM Sociais, integrente de Juventude Comunista, 16h40,18h50, 21 h. Art-Madureira 2:15h10, s6ne de manobras para que Jack empreste ART-CAIASHOPPINQ 3 - (Av. Ayrton Sen- ^ 'SK™8' >\

I 4 — de Christopher Cain. Com Noriyuki Pat e Diego, um homossexual que vlve pera exel- 17h10, 19h10, 21h10. Niterdi Shopping 2:- Betsy para um final de^semanae adie o . na, 2.150 — 325-0746 - 470 lugares) SAO LUIZ1 — (Rua do Catete, 307 - 285- '•]
f I JJ^brita, Hilary Swank e Michael Ironside. tar a culture cubana. O filme fala sobre 14H60,16h50,18h50, 20h50. matrlmftnio. EUA/1993. Censura: llvre. Rapa Nui • Uma aventura no para/so: 2296 — 455 lugares) —A cor da noite:'I S> Aventura. O professor Miyagi leva uma dificil amizede entre os dols. Cube/M6xico/ Annnnennrn Clrculto: Cisne-t-. 16h, 19h30. 16h40,18h50,21 h. 14h30,16h50,19h10,21h30. S
,'£• idolescente.de 17 anos, a uma aventura para Espanha/1993. Censura: 12 anos. NnhT^ RnberiR OS ULTIMOS FORA-DA-LB - The M Outtow ART-FASHION MALL 1 — (Estrada da Gdvea, 8*0 LUIZ 2 - (Rua do Catete, 307 - 285-

Jesenvolver suas habilidades de defesa con- Clrculto: Bstafao Museu da RepOblica-. c«ui Rubi'nek a James Rebhorn 
de Geoff Murphy. Com Mickey Rourke, Der- 899 — 322-1258 — 164 lugares) — Co- 2296 — 499 lugares) — O especialista-. 'j,Sa seus adversfirios e para fortalec6-la com 18h10. Largo do Machado-2:19h20, 21 h30. ®au' "u°^"e" ®.sjjm!?. mot Mulroney, Keith David e Ted Levlne. mer ie/>er v/Var 15h10 17h30 19h50 14h, 16h, 18h. 20h. 22h. p

I juto^conflan^a. 
EUA/1994. Censure: i CSndldo Mendes: 16h, 18h, 20h, 22h. A,415 > Faroes,e. A Guena Civil n8o havia acaba- ^ 15M°' 19h6°' 1

I cfrculto: ArfCopacabana. Ar,Fashion A"481 T TT1 ^ eles c^ul^nSo^rcos MALL a - (Estrada da G;Wea, CENTRO |
J/I'all 2, Art-Barrashopping 3/Som digital WWWiBIHR,os rep6rteres Sabrina e Peteronvolvem-se em yankees e percorrendo o Oeste, levando ds 899 — 322-1258 — 356 lugares) — Karate CEMTRO CULTURAL BAMCO DO MA8IL ^

t |fhOT5rm^Vhh20l'h1ifbadfme^: ?ang e^^en-Lien Wa" ® LUnB' .T^'tXTos^X^S^"ca^lnh^ ummas con Sra| d de bata|ha. ¦ Anova aventura: 15h30. 17h40. CfR^, .Tm"" 2^-0^ - 99 |
ri Jo,apar,;de15h.™OS;^« ^ JI?J2LU' exceto um do outro. EUA/1994. Censura: Im ART-FASHION MALL 3 — (Estrada da Gavea. I
*' binA?t°CasZhopring^f°A^^ des. Formose/EUA/1994. Censura: livre. ?* Circulto: Rio-Sul 3: 16h, 17h10, 19h20, A FUOA • The Oetaway — de Roger Donaldson. f" T^n^fi^rT fH^hl'TT n 

~~r 'rt Henrique 85 - 210-2188—^80 lugares)
ii 16h5019h 21 hi o slb dom e Cirouito: Estapao Cinema-1:19h20, 21 h40. 21h30. Via Parque-3: 16h40. 18h50, 21 h. Com Alec Baldwin, Kim Basinger, Michael teao: 14h4°. tehSO fdublado^O m^ rfo VoTmoZi S 1
m tZdo aort, del 4h40 Starloanerna- Estapao Paissandu: 14h40, 17h, 19h20, S4b„ dom. e feriado. a partir de 14h30. Madsen. orgasmomasoul.no: 18h20.20h10.22h. <B !. S8~Ji fci4h ifi'h iflh 20h 22h 21h40. Art-Fashion Mall 1: 15h10, 17h30, > Aventura. Doc McCoy e sua companheira ART-FASHION MALL 4 — (Estrada da Gavea, 'Rua1do Passe'°. 62

% ' 19h50, 22h10. Art-Plaza 1: 16h20. 18h40, 0 PPtCIAUSTA • The tpeclaMlt — de Luis realizam um assalto.de trSs milhdes de d6la- 899 — 322-1258 —192 lugares) — Rnpa 240-1291 —952 lugares) ForrestGump I®
001ARI0 01 LADYM-Le journal de Lady M —de 21 h. Sib., dom. e feriado, e partir del 4h. Llosa. Com Sylvester Stallone, Sharon Stone res. A partir dal, vivem momentos de alto Nui - Uma aventura no para/so. 15h40, —O contador de historras: 13h30. I6n.
Wain Tanner. Com Myriam M6zi4res e Juan- ftMITff IffifimiMMftMAMIHHIft-TlmmWiirf eJamesWoods. risco. EUA/1994. Censura: 14 anos.* 17h60,20h, 22h10. 18h30,21h. Hi'm. SoPuigcorbe. da John Hamilton Com Aventura. Ray, um especialista em explo- Clrcuito: Cisne-1:17h30,21 h. ubu.«  rAu h»« imirimt i fififi ODEOH — (Prapa Mahatma Gandhi, 2 fef

1 ^antDorramQuEondoaela desc"^^^ 
"amant^ Bruce Dinsmore e Miranda De Pencler.' sivos 6 atraldo, de sua solidao, para o mundo MONTY PYTHON HO SHOW D« HOLLYWOOD 325-6487 - 258 lugares) - A cor da J20;ill6 Toh^ihin-' ^> Comfidia. Professor dePsicologiase sub- de May. Ela cultiua, desde cnanpa, um vio- Mont* Phyton toe at the Helywood Bowl — de note 14h, 16h20,18h40, 21h. ra: 13h30, 15h30 17h30, 19h30, 21h30,; tv:asaf°: ?, °p°®qlT-rt®.ranlns/ mete a experiSncia promovida por grupo de lento desejo de vingan?a contra os assassi- Terry Hughes. Com Graham Chapman, John , ,n ,m. . .... S5b, dom. e feriado, a partir de 15h30. S

" 
rB^ica/Suica^1993 Censura14^nos * feministas EUA/1993. Censura: 12 anos. nos de seus pais e agora chegou a hora de cie^e e ferry Gilliam. PAUCIO-1 - (Rua do Passeio, 40-240-. 1

i?i Cirrnito' Bp/at-Aries Conacabana- 14h40 ** pagarem. EUA/1994. Censura. 14anos.# > Musical. Aapresentapaodo grupo ingifis  n ,„nuw«, Ht> hkirlh-is- 1fih iRhin 6541 — 1.001 lugares) — A cor da noitei l,r
;'?$ !6h60 19h 21h10 

' ' Clrculto: Belas-Artes Catete: 15h30,17h20, Circuito: /'"'V"'. Monty Phyton realizads, durante quatro dias, ... „ fnri-irin -i nirtir de 14h, 16h20,18h40,21h. ,
$ 16h50,19h.21h10. 19h10, 21 h. Art-Fashion Mall 3: 18h20, Leblon-2: 14h, m 18h 20h, 22h.Odeon: no Hollywood Bowl, lnglaterra/1982. Cen- 21 h^Sab., dom. e feriado, a partir de ,p„„ _ ^n. ^ij#5 A COR DA NOITE • Color of night — de Richard 20h10, 22h. Art-Barrashopping 5: 16h, 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21H30. S^b., sura: 14 anos. 13h30. innjfr^ — ^a 

rainha ^Rush. Com Bruce Willis, Jane March, Ruben 17h50,19h40.21 h30. SSb.. dom. e feriado, dom. e feriado, a partir de l 5h30. fia/ra-3, Circuito: Cine Arte-UFF: 21 h30. BARRA-3 — (Av. das Americas, 4.666 °°4J ?04 lugares) Hriscrn a rainna &
@ Blades e Lesley Ann Warren. partirde 14h10. Amirica: 15h30,17h30.19h30,21h30. S4b„ 325-6487-415 lugares) - O especialis- rfo rfeserto: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, ^

|> Drama. £ uma histdria de amor muito  _ 1 dom. e feriado, a partir de 13h30. Via Par- ,a; I6h30. 17h30, 19h30, 21h30. Sab., ^1h30. Sib., dom. e feriado, a partir de
Ki iestranha, que envolve as fantasias que a 0 PAR PBtPillO • Go fWl — de Rose Troche. que-5\ 15h40, 17h40, 19h40, 21h40. S^b., MO^JTRA dom. e feriado, a partir de 13h30. 15h30.

maior parte dos homens tSm em reiapio as Com V.S. Brodie, Guinevere Turner e Jenni- dom. e feriado, a partir de 13h40. Norte 1V1V-/J1 I\n _ _ ^ ea„ w: PATH* — (Praga Florinno, 45 - 220-3135 tjj¦>$ jsuascompanheiras. EUA/1994. Censura: 18 ferSharpe. Shopping 2. Ilha Plaza 1, MadUreira-3,. Art- JULES DASSIN (I) — Cidade nua (Naked City). i,,n,r,'„,i — 671 lugares) — Karate Kid 4 - A nova Sfi'J; ¦ anos. • > ComSdia romantica A histbria de. cinco Miier, Olar/a. Madureira-2, Center. Niterdi: de Jules Dassin. Com Barry Fitzgerald, Ho- / , i«h-5n oihqn aventura: 13h, 15h, 17h. 19h. 21 h. S4b„ &
Circuito: Sao Luiz-1, Rio-Sul I, Leblon-1: mulheres homossexuais, seus casos, encon-. 15h, 17h, 19h, 21h. ward Duff e Dorothy Hart, (legendas em por- A rainna nnargot. lonju, lanju. ^inju. dom. e feriado, a partir de 15h. 1

M '14h30. 16h50, 19h10, 21 h30. PalScio-1, tros e desencontros. EUA/1994. Censura: 16 tuguSs). ILHA PLAZA 1 - (Av. Maestro Paulo e Silva, fflj
'Barra-1. Tijuca-2, Ilha Plaza-2, Madureira-1, anos.** .. V ° ' "T t> Uma pequena jdia do filme policial. EUA/ 400/158 — 462-3413 - 255 lugares) Till IP 6» \ Central: 14h, 16h20, 18h40, 21 h. Via Par- Circuito: Bstafao Botafogo/Sala-3: 20h20, from abeelom — de Martin Campbell. 194g O especialista: 15h, 17h, 19h. 21 h. 11JULA $
que-2: 16h20. 18h40,21 h. S4b„ dom. e fe- 22h. Wilson ^ '°tt8 anC6 enrl SBn e ua Circuito: Cinemateca do MAM: hoje, Ss ILHA PLAZA 2 — (Av. Maestro Paulo e Silva, AMERICA — (Rua Conde de Bonfim, 334 ft'£} iriado, a partir de 14h. Norte Shopplng-1:- MAMA! t DC M0RTI - Serial mom — de John !> AcSo No anode 2002 um tirSnico diretor 16h30. 400/158—462-3407 —255 lugares) —A 264-4246 — 956 lugares) — O especialis: i!i

3? j14h30.16h40.18h50.21h.  Waters. Com Kathleen Turner e Sam Water- de prisao criou uma solupao definitiva para os JULES DASSIN (II) — Nunca aos domingos cor da noite: 14h, 16h20,18h40. 21 h. /a: 15h30. 17h30. 19h30 21h30. SSb.^ S
m rirvMTlXTIT* n* A fon_ ... . presidiSrios mais violentos e problematicos: (Poto tin Kyriaki), de Jules Dassin. Com Me- NORTE SHOPPINO 1 — (Av. Suburbana, dom. e feriado, a partir de 13h30.

VvJIN 11INUALAU I> Comedia de humor negro. Uma tipica Absolom, uma ilha selvagem onde os prisio- Una Mercouri, Jules Dassin e Georges Foun- 5.474 _ 592-9430 — 240 lugares) — ART-TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim, 406 Bu
. mhmmmm * ihmib ua _ b«i.m L adoravel famllla americana: apesar da perfelta neiros sao abandonados i prbpria sorte. das. (legendas em portuguSs). cor rfa norte: 14h30,16h40,18h50, 21 h. — 254-9578 — 1.475 lugares) — Karate $

B ir rlvn? irA^^iarnh harmonia familiarmamae 6 uma assassina EUA/1994. Censura: 14 anos. > Drama. Histdria de uma prostituta do cais tu«DBi«in o ,« c , Kid 4 - A nova aventura: 16h50. 19h. S
Pf'C0Pa,a' EUA/1994. Censura: 12 anos. circuito: Art-Barrashopping-1: 16h10, dos Pirineus na Grteia, que se envolve com '940 211,10. SSb.. dom. e feriado, a partir de $

ffl Jean-LouisTrintignanteFredenqueFeder. ?* 17h30. 19h50.22h10. um professor de geologia americano. GrAcia/ 5.474 - 592-9430 - 240 lugaires) -O 14h4Q i
ga Drama. Jovem modelo encontra um juiz Circuito: Estapao Botafogo/Sa/a-2: 16h, 1960 especialista'. 15h, 17h, 19h, 21 h. jjp
M aposentado que passa o tempo espionando 17h50, 19h40, 21h30. Cine Arte-UFF: Circuito- Cinematoca do MAM- holo As MOSUL 1 — (Rua Lauro Muller 116/Li 401 BRUNI-TIJUCA — (Rua Conde de Bonfinu tjj
« so vizinhos atravis de um aparelho de escuta I6h20.18h, 19h40. RFAPRFSENTACAO Circuito. Crnemateca do MAM. hoje. RIO SUL1 0lua Lauro Muller, n 6/LM01 370 - 254-8975 - 459 lugares) -Ore? H
-W eletrfinica. Uma s6rie de colncidfincias faz REftr I8h30. - 542-1098 ibu ugares) ^ cor era /ca-0; I4h20, 16h, 17h40 (dublado) SS
M surgir uma amizade entre os dois. Ultimo ATRAiDOS PtLO DESTINO ¦ It could happen to 0 REILEAO - The Hon king - De Roger Allers. CINEMA PORIUOUlS • ANOS 90 - Hoje. as n°"c-14h30'16h50'19h1 21 h30 1 gh20,21 h. (legendado). M

filme da trilogia de Kieslowski sobre os lemas you — de Andrew Bergman. Com Nicolas Desenho do Walt Disney. Miisica de Elton 16h30: A divida. de Bruno de Almeida, (ver- RI0SUL2— (Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401 CARI0CA — (Rua Conde de Bonfim 338 7>'fiB da Revolup3o Francesa. Franpa/PolSnia/Sul- Cage, Bridget Fonda e Rosie Perez. John. Vozes de Jonathan Taylor Thomas, sao original em inglfis): Pax, de Eduardo — 542-1098 — 209 lugares) — Oespecia- 228-8178 — 1 119 lugares) — Forrest ®I"« pa/1994. Censura: livre.*** > Comfidia romftntica. Charles Lang, um Matthew Broderick, Jeremy Irons e Whoopi Guedes e O funeral, de Jorge Ant6nio. As /ista: 14h. 16h, 18h,20h. 22h. Gumo — O contador de histdrias- 16h, '*•tjfl Circuito: Roxy-3: 14h10, 16h, 17h50, policial, 4 premiado com um bllhete de lote-1 Golberg. 18H30: Tris palmelras, de Jo8o Botelho.TAs RI0SUL3— (Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401 I8h30 21h Sib dom e feriado, a partir. t'jr ® 'l9h40, 21h30. Via Parque-1: 16h, 17h50, ria. Apesar da fortuna que ganhara, ele, sua > Desenho. As aventuras do pequeno le3o 20h30: SWK4 e Manual de evasao, de Edgar — 542-1098 — 151 lugares) — Adoro de13h30 ' " ' '5' Xjl
¦M 19h40, 21h30. S4b., dom. e feriado, a partir esposa e a ganponete Yvonne v§em suas vi- Simba, filho do rel Mufasa. Os dois caem -S Pera. problamas: 15h, 17h10.19h20,21 h30. •
fllj :de 14h10. Bstafao Botafogo/Sala-1:16h20  das completamente transformadas pela siibi- . numa armadilha armada pelo irm8o de Mufa-' . Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil. RI0SUL4 — (Rua Lauro Muller. 116/Lj. 401 '264*5246' ^ 430°lu^ares)^ PrisdUa 

~~a •

^ — 642-1098 — 156 lugares) — Forrest ^ainimdo deserto: 1^30, 17h30. 19h30. I
Km —. Gump — O contador de histdrias: 14h, 21h30. SSb., dom. e feriado. a partir da 8!I r ohHB| 16h30,19h, 21 h30. 13h30 si

ill mm VIA PARQUE1 — (Av. Ayrton Senna, 3.000 TIJUCA-2 — (Rua Conde de Bonfim. 422 —« .£
BS —A _ cor u

is

M rl fWl CCNTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL - As CASTEUNHO — e 8s V'* MEIER
10h30, 14h: Sassao infantil: Dois palermas The London rock n'roll, com Bill Haley, ioIZ oTU j™, ART-MtlER — (Rua Silva Rabelo, 20 — 249- f,

{ft H a HI IH em Oxford, de Alfred Goulding. Comfidia Chuck Berry, Jerry Lewis e Little Richard. "0!le- ;. 4544 _ 845 lugares) — O especialista0 'i(com O Gordo e o Magro. (dublado). As Centro Cultural Oduvaldo Vienna Filho a partir ae 15h, 17h, 19h, 21h. t'-
TBS 16h30: Veneza no cinema: Vespro del/a (Castelinho do Flamengo). Praia do Fla- VIA PARQUE 3 — (Av. Ayrton Senna, 3.000 uuimM io„a Pm/inim tSears Vergina, de Claudio Monteverdi. mengo, 158, Flamengo (205-0276). R$ 2. - 385-0261 - 340 lugares) - Adoro 0J1 l ^

<exlbi5ao a laser). As 16h30: Veneza no CASA 0E GULTURA UURA ALVIM - As 17h: Ma,: 16h40.18h50 2ih. S8b. dom. J^Z^a: 15M7M9h.21lv fii^j J"™: 'd^hcafao do uma mother, de Depechemode live in Hamburg 1985. Ho- e feriado. a partirde 14h30. ^
Michelangelo Antonioni. As 19h30: Vena- je. no Telao da Casa de Culture Laura At- VIA PARQUE 4 - (Av. Ayrton Senna, 3.000 ——— v

eg| BPWWWWWHWWBHBBIIiWWWiWBIHIIIiiBIIWWHWPWWWPWf /a no crnema: A Veneziana. de Mauro Bo- v/m, Av. Vleira Souto, 176, Ipanema (267- — 385-0261 — 340 lugares) — Forrest 0LARIA
Jpl lognini^Hoje, no Centro Cultural Banco do 1647). RS 2. Gumo — O contador de histdrias: Vljm ffi
a®! WL. Brasil, Rue 1° de Marco, 66, Centro (216- Biiiir nitvn -I,I¦ • 18h30, 21 h. Sdb., dom. e feriado, a partir OLARIA—(Rua Uranos, 1.474 — 230-2666
via ^^^^BPH|P||^^RmS«8mM 4B TOP TAPE 0223). GrAtis com distribulpSo de senhas PINK FU3YD TRIBUTE — As 16h, 22h: The de13h30 —887 lugares) — O especialista: 16h, 17h, ?v
i'fj fcT 30 minutos antes da sess3o. W"H- As 18h: Pink Floyd at Pompii. As 20h: 19h 21h ?

I 

Mil ! APRESENTA £¦# David Gllmonin Concert 84. Hoje, ho Cen- VIA PARQUE S — (Av. Ayrton Senna. 3.000 j;
! _ t§ tro Cultural CSndido Mendes, Rua Joana — 385-0261 — 340 lugares) — 0 espccia- —— f

M IPPHRBBH U.nn OOil I A Angelica, 63 (267-7295). R$ 3, lista: 15h40, 17h40, 19h40, 21h40. Sab., MADUREIRA/ ?
I rH I q( / J_ /\ PR0JET0 MUSICATIVA - As 16h: O barbeiro dom. e feriado. a partir de 13h40. lAfARFPAGUA 1

1 1 11 W>rilllf:Arrrr' de-SevUha. de RossinL Regehtei G. Ferro. VIA PARQUE 6 - (Av. Ayrton Senna. 3.000 Jrt^AIVCrrtUUn X
A RAINHA DO DESERTO Hoje. no Celtec, Av. Epit&cio Pessoa, 871. — 386-0261 — 290 lugares) — Priscitta. ART-MADUREIRA 1 — (Shopping Center da ;t

TERENCE HUGO GUY Bia Lagoa (511 -0774). R$ 15. rainha do deserto: 15h30, 17h30, 19h30, Madureira — 390-1827 — 1.025 lugares)?'
> «|K STAMP WEAVING PEARCE HUNTER -pSSSS^fimSZEn- AARTE NO SfcULO XXI ¦ DIALOOOS EUTRQ. ^IhSO. SSb„ dom. e feriado, a partir de ¦ — Karate Kid^ 4 - A nova aventura: 15h| |

m ..c MABIOMONMin NWOS- De 3» a dom., as 14h, 18h: Video- 13h3°' 17h.19h.21h. 1
aHHmil HEUtORFlLME MARIO^MOINICELU Instalafao de Diana Domingues. Museu rnDAPARAMA ART4IADUREIRA 2 - (Shopping Center de 8

TAHfm ajSm*McacoESg*m«' Cwn Nacionat de Betas Artes, Av. Rio Branco, LUf ALAdAINA Madureira — 390-1827 — 288 lugares)
.Ji£ WBwintfcnaM.insTmiroccciiCM*OAAuiTRAuA^i^oion«o**eri»ft^ PAOLO VILLAGGIO l««woel 199. Centro (240-0068). R$ 1. AtS 27 de ART-COPACABANA — (Av. Copacabana, 759 Rapa Nui - Uma aventura no para/so'^ !

H :« fai A rnuiniA^"^-^ _ BjSt'S novembro. — 235-4895 — 836 lugares) — Karate Kid 15h10,17h10.19h10,21h10 J
jmjfiio meowdnoorniwrno me&en . /2  OS TAPETES MAOICOS DO 0RIENTE 2" 4 - A nova aventura: 15h30,17h40,19h50, CISNE I—(Av. GeremArio' Dantas, 1.207 2"^iiy Anu. | |Kgl "Tfii?* STEPHAN ELLIOTT fE s6b„ das 10h As 22h. Dom., das 12hds 22, 22h. 392-2860 — 800 lugares) — Lua de met a
BE5B gBnSb em sessSes continues: Os aspectos tdeni- BELAS-ARTES COPACABANA — (Rua Raul /res: 16h, 19h30. A fuga: 17h30,21 h. ^

H HE5HH ninrn mm* 14%. cos tedricos e mlsticos da arte do tecimen- PompSia, 102 — 247-8900 — 210 luga- MADUREIRA-1 — (Rua Dagmar da Fonseca. S
HORARIOS DIVCRSOS nto i maodos tapetes orientals. Telao do Rio res) - O diario de Lady M: 14h40, 16h50, 54 - 450-1338 - 586 lugares) — A col S

m U.f.Ultf U mnwn HKtroiBa OnmrVTB MB wana—im Design Center. Av. Ataulfo de Paiva, 270/ , 9h, 21 hi 0. da noite; 14h, 16h20.18h40.21 h. I
Bi/immiMa BZCmSti aiPIUKlIq ,102'9FMI I 

PR§-ESTR^IA WM23M «*,«» COPACABANA-(RuaFigueiredo MADUREIRA-2 — (Rua Dagmar da FonsecC 1
I—————————————I————' I 7/ jjirUTC hpTupTj^ Magalhaes, 286 — 255-2610 — 1.043llu- 54 — 450-1338 — 739 lugares) — O es-

IftNyjlt^UrWC^^I gares) — ForrestGump — O contador do pecialista: 15h. 17h, 19h, 21 h.
histdrias: 14h, 16h30,19h, 21 MADUREIRA-3 — (Rua Joao Viconte, 15 (j

H HflHflM|IHH||IBH||l||Bi|BHl|alEf|MflHB ESTAQAO CINEMA-1 Prado 5
H ^ Man !.„ Ililon, fiu.nnL — O rci !;

UQJP rat Morita Hilary Swank 17h40. come,, tuber. >

I ^u.iiii.u OMESTOE SAbio, padrate e modeato. nwS-^ ns Copacabana. 680- NITER0I i
AALUNA jOVWU» Clfffininlc C odt. 95 lugares) —A rainha Margot: 15h. ART-PLAZA 1 — (Rua XV do Novembro. 8-— y,

.&& MSSa .. . rhnr^rnmnm. nm. 17h50.20h40 718 6769 — 260 lugares) — Comer, bd-
M Mim UBU ^ tr*di?i0 P"*4** ¦ £ Cb°CMr C0mum«n0*« ^ 

;_;AAu .n s rnnnr;,hnnn MR be, viver: 16h20. 18h40. 21 h. Sib., dom. e_ 
§f7!TITTTTS ¦- *~1 — 400 — o'i^Seam

H A : SBSR /a: 14h. 16h, 18h, 20h, 22h. ART-PIAZA2— (Rua XV de Novembro, 8 —
M, M :~j limi |4 fllHlTA BOXY 2 -(Av.N.S. Copacabana, 945 -
¦BSSWv.myl __________ 236-6245 - 400 lugares) - Priscilla. . *"°™ Vahfo '
^¦28gnss^™r IBHEiB lsiii OiLl^ sm nyiffBS "W" ARTE-UFF — (Rua Miguel de

wKm ITii] 'BjUjuUt |§1 /¦ detvcrmelha- 14H10.16h. 17h50. 19h40. no show de Hollywood 2\bZ0
m ^. ¦¦ ¦ MB CENTER— (Rua Coronel Moreira Cfisar, 265, I

JL STAR^OPACABANA-(RuaBarata 
Ribeira " °

'\ -Hllirrl aSSr NfWJI AVPTltlirfl mito do orgasmo masculino: 14h40. CENTRAL—(Rua Visconde do Rio Branco! \v \ 
PUP TBSniUlHI^I 16h30.18h20.20h10,22h 455 

~ 717-0367 — 807 lugares)— A coi

HW1T ~ ^^^267 ^29^ 99^|Ua 
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ta riqueza o fama de uma maneira que jamais
poderiam esperar. EUA/1994. Censura: livre.
Clroulto: Art-Barrashopping 2: 16h, 18h,
20h, 22h. Sáb., dom. e feriado, a partir de
14h.

LOUCURAS 010AR0T0 - The Wngeliel - deAke Sandgren. Com Stellan Skarsgard.Drama. Roland. de 12 anos, vive numasociedade que é contra a convicção políticade seu pai (socialista) e contra a religião desua mãe (judia). Ao lado de amigos - como
uma prostituta adolescente - ele dribla a rea-
lidade com muita imaginaçío. Baseado em
história real. Suécia/1993. Censura: livre. ?
Clroulto: Ettaçio Botafogo/Sala-3: 16h40.
18h30. '

O EST,^HOI^D00<AA^0jnMIBURT0N
— de Henry Selick. Anlmaçôo,
l> Fantasia musical. O filme foi feito com
bonecos é animado quadro a quadro, a partir
de personagens criados por Burton. Jack, da
cidade do Haloween, planeja tomar o lugar
dè . Papai Noel, da cidade do Natal. EUA/
1993. Censura: livre. ?
Clroulto: Estação Museu da República:
16h40. .

RAPA NUI-UMA AVENTURA NO PARAlSO —de
Kevln Reynolds. Com Jason Scott Lee, Esai
Morales e Sandrine Holt.

Cpico. Quando garotos. Noro e Make,
foram amigos, mas o mundo deles era dividi-
do, e os privilegiados faziam as regras. Adul-
tos eles competiriam pelo direito de coman-
dar o seu povo e para conquistar a mulher
que ambos amavam. EUA/1994. Censura: 12
anos. ir
Clroulto: Art-Fashion Mall 4: 1 5h40,
17h50, 20h. 22h10. Art-Casashopping 3\
18h40,18h50, 21 h. Art-Madurelra 2:15h10.
17h10, 19h10, 21h10. Niterói Shopping 2:-
14h50,16h60,18h50, 20h50.

ADORO PROBLEMAS ¦ I letra IrouMe - de Char-
les Shyer. Com Nick Noite, Julia Roberts,
Saul Rubinek e James Rebhorn.

Aventura romântica. Um filme passado na
atribulada vida diária dos jornais de Chicago.
Atrás da maior reportagem de suas carreiras,
os repórteres Sabrina e Peter onvolvem-se em
uma intrigante odisséia escapando por um
triz de todos os perigos em seu caminho,
exceto um do outro. EUA/1994. Censura:
livre. *
Circuito: Rio-Sul 3: 15h, 17h10, 19h20,
21 h30. Via Parque-3: 16h40, 18h50. 21 h.
Sáb., dom. e feriado, a partir de 14h30.

0 ESPECIALISTA • The epedalM - de Luis
Llosa. Com Sylvester Stailone. Sharon Stone
e James Woods.
t> Aventura. Ray, um especialista em expio-
sivos, 6 atraído, de sua solidão, para o mundo
de May. Ela cultiva, desde criança, um vio-
lento desejo de vingança contra os assassi-
nos de seus pais, e agora chegou a hora de
pagarem. EUA/1994. Censura: 14 anos. t
Circuito: Roxy-1, São Luiz-2, Rio Sul-2,
Leblon-2: 14h, 16h. 18h, 20h, 22h. Odeon:
13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Sáb.,
dom. e fèriado, a partir de 15h30. Barra-3,
América: 15h30,17h30,19h30, 21h30. Sáb.,
dom. e feriado, a partir de 13h30. Via Par-
que-5: 15h40, 17h40, 19h40, 21h40. Sáb.,
dom. e feriado, a partir de 13h40. Norte
Shopping 2, Ilha Ptaza 1, MadUreira-3,. Art-
Méier, Olaria. Madureira-2, Center, Niterói:
15h,17h, 19h, 21 h.

FUOA DE ABSOLOMt 0 FUTURO PRIMITIVO - Es-
cape from absokm — de Martin Campbell.
Com Ray Liotta, Lance Henriksen e Stuart
Wilson.

Ação. No ano de 2002, um tirânico diretor
de prisão criou uma solução definitiva para os
presidiários mais violentos e problemáticos:Absolom, uma ilha selvagem onde os prisio-
neiros são abandonados á própria sorte.
EUA/1994. Censura: 14 anos. •
Circuito: Art-Barrashopping-t: 15h10,
17h30, 19h50.22h10.

18h10. 20h, 21hS0. Estação Icaralí 19h20,
21h10.

P0RREST 0UMP • 0 CONTADOR DE HISTÓRIAS •
Porreet Oump — de Robert Zemeckis. Com
Tom Hanks, Saliy Fleld, Robln Wrlght e Gary
Slnlse.

Melodrama. Forrest Gump é um bobolhâo
que por acidente do destino acaba partlcl-
pando de acontecimentos Importantes da
história americana ao longo de 40 anos.
EUA/1994. Centura: livre, irkà
Clroulto: Rio Sul-4, Condor Copacabana,
Largo do Machado-1\ 14h, 16IÍ30, 19h,
21 h30. Marro Boa vista: 13h30. 16h, 18h30,
21 h. Barra-2, Carioca, Icaral, Via Parque-A:
16h, 18h30, 21 h. Sáb., dom. e feriado, a
partir de 13h30.

A RAINHA MAR00T £ La ntw Mv«et - de
Patrice Chereau. Com Isabella Adjanl, Virna
Llsi, Daniel Autell ,e Vicem Perez.

Épico. Na França do século 16, a princesaMarguerite, católica, sé casa com protestan-
te, para aplacar a guerra que assola o pais.
Baseedo no livro de Alexandre Dumas. Fran-
ça/Alemanha/ltália/1994. Censura: 14 anos.
Circuito: Novo Jóia: 15h. 17h50, 20h40.
Clne Gávea: 16h30,18h30, 21 h30.

EXÓTICA • Exótica — de Atom Egoyan. Com
Bruce Greenwood e Arsirtée Khenjlan.

Drama. No night club Exótica, os clientes
realizam todas aB suas fantasias. Contudo,
por trás do clima de exciteçâo se escondem
os verdadeiros sentimentos de cada um: Ca-
nadá/1994. Censura: 14 anos. ???
Clroulto: Estação Museu da República:
20h10.

MORANOO E CHOCOLATE - Freta y chocotete
de Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabio.
Com Jorge Perugorria e Vladlmir Cruz.

Drama. David é um estudante de Ciências
Sociais, integrante da Juventude Comunista,
e Diego, um homossexual que vive para exal-
tar a cultura cubana. O filme fala sobre a
difícil amizade entre os dois. Cuba/México/
Espanha/1993. Censura: 12 anos. ???
Circuito: Estação Museu da República:
18h10. Largo do Machado-2:19h20, 21 h30.
Cândido Mendes: 16h, 18h, 20h, 22h. Até 15
de novembro.

COMER, BEBER, VIVER • Bit driRkiMn «Nnwn -
de Ang Lee. Com Shiung Lung, Kuei-Mei
Yang e Chien-Lien Wu.

Comédia. A história do cozinheiro Chu,
viúvo obrigado a cuidar de trés filhas rebel-
des. Formosá/EUA/1994. Censura: livre. ?*
Circuito: Estação Cinema-1:19h20, 21 h40.
Estação Paissandu: 14h40, 17h, 19h20,
21 h40. Art-Fashion Mall 1: 15h10, 17h30,
19h50, 22h10. Art-Plaza 1: 16h20. 18h40,
21 h. Sáb., dom. e feriado, a partir de 14h.

0 MITO 00 OIICIASMO MASCULINO - lhe myth of
lhe mato otqmui ~ de John Hamilton. Com
Bruce Dinsmore e Miranda De Pencier.

Comédia. Professor de Psicologia se sub-
mete a experiência promovida por grupo de
feministas. EUA/1993. Censura: 12 anos.

sa, Scar, que quer ser o leão mais poderosodo reino. EUA/1994. Censuro: livre. ***
Circuito: Estação Cinema-1, Estação Icaral:
16h, 17h40. Estação Museu da República:
15h. Largo do Machado-2\ 14h, 15h40,
17h20. Art-Fashion Mall 3: 14h40, 16h30,
(dublado). Art-Barrashopping 4: 16h60,
17h40 (dublado) e 19h40, 21h30 (legenda-
do). Sáb., dom. e feriado, a partir de 14h.
(dublado). Brunl- Ti/uca: 14h2í0.16h, 17h40
(dublado) e 19h20, 21 h (legendado). Niterói
Shopping 1:14h20, 16h, 17h40, 19h20,
21 h.

0 INVENTOR DE ILUSÕES • Ktaf e« lhe ME - de
Steven Soderbergh. Com Jesse Bradford e
Ellzabeth McGovern.

Drama. Na década de 30, durante a de-
pressão americana, Aaron, de 12 anos, se
refugia na própria imaginação, que o ajuda a
sobreviver e a amadurecer. EUA/1993. Cen-
sura: livre. ??
Circuito: Clneclube Laura Alvim: 17h, 19h,
21 h.

1MMIUBS • True Hee — de James Cameron.
Com Arnold Schwarzeneggar, Jamie Lee
Curtis e Tom Arnold.

Aventura. O agente secreto Harry Tasker é
encarregado de combater o terrorismo nu-
clear, mas para isso precisa matar quem des-
cobrir o que ele realmente faz. EUA/1994.
Censura: 12 anos. ??
Circuito '.Art-Casashopping 1: 16h, 18h30,
21 h.

LUA DE MEL A TRÉS • Honeirmoon kl Veget — de
Andrew Bergman. Com James Caan, Nicolas
Cage, Sarah Jessica Parker e Pat Morita.
t> Comédia. Jack é um detetive moderno
atento em subir na vida e em sua especialida-
de: infidelidade conjugai. Betsy Nolan é sua
escolhida. Porém, antes do casamento se
realizar eles conhecem Tommy que faz uma
série de manobras para que Jack empreste
Betsy para um final de semana e adie o
matrimônio. EUA/1993. Censura: livre,
Circuito: Cisne-1:16h, 19h30.

OS ÚLTIMOS PORA-MiEI - The M eutlnr —
de Geoff Murphy. Com Mickey Rourke. Der-
mot Mulroney, Keith David e Ted Levine.

Faroeste. A Guerra Civil não havia acaba-
do para eles. Ex-soldados do exército confe-
derado, eles continuam assaltando bancos
yankees e percorrendo o Oeste, levando às
últimas conseqüências sua sede de batalha.
EUA/1994. Censura: 12 anos. O
Circuito: Cisne-2: 20h, 22h.

AFUQA-TheOetaway — de Roger Donaldson.
Com Alec Baldwin, Kim Basinger. Michael
Madsen.
t> Aventura. Doe McCoy e sua companheira
realizam um assalto.de três milhões de dóla-
res. A partir dal, vivem momentos de alto
risco. EUA/1994. Censura: 14enos. •
Circuito: Cisne-1:17h30, 21 h.

MONTV PYTHON HO SHOW DE HOLLYWOOD -
Moflty Phyton Ive et the HoEyweod Bowt — de
Terry Hughes. Com Graham Chapman, John
Cleese e Terry Gllliam.

Musical. A apresentação do grupo inglês
Monty Phyton realizada, durante quatro dias.
no Hollywood Bowl. Inglaterra/1982. Cen-
sura: 14 anos.
Circuito: Cine Arte-UFF: 21 h30.

lugares) — A fraternidade ó vermelhà:
16h20,18h10, 20h, 21h50.

ESTAÇÃO BOTAFOOO/SALA i — (Rua Volun-
tárlos da Pátrio, 88 — 637-1112 — 4&
lugares) — Mamãeide morte: 16h, 17h60,
19h40, 21h30

ESTAÇÃO BOTAFOOO/SAU S - (Rua Volun-
tários da Pátria, 88 — 537-1112 — 86
lugares) — Loucuras de garoto: 16h40,
18h30. O par perfeito: 20h20, 22h.

Cotações: • ruim ? regular ? ? bom
? ? * ótimoexcelente ART-BARRASHOPPINQ 1 - (Av. das Améri-

cas, 4.666/Lj. N — 431 -9009 — 221 luga-
ros) — Fuga de Absolom: 15h10, 17h30,19h50, 22h10.

ART-BARRASHOPPINQ 2 - (Av. das Améri-
cas, 4.666/Lj. N — 431 -9009 — 204 luga-
res) — Atra/dos polo destino: 16h, 18h,
20h, 22h. Sáb., dom. e feriado, a partir de
14h.

ART-BARRASHOPPINO 3 - (Av. das Améri-
cas, 4.666/Lj. N — 431 -9009 — 367 luga-
res) — Karate Kld 4 - A nova aventura:
15h30,17h40,19h50,22h.

ART-BARRASHOPPINO 4 - (Av. das Amóri-
cas, 4.666/Lj. N — 431 -9009 — 252 luga-
res) — O rei leão: 16h50,17h40 (dublado)e 19h40, 21h30. (legendado). Sáb., dom. e
feriado, a partir de 14h (dublado).

ART-BARRASHOPPINO S - (Av. das Améri-
cas, 4.666/Lj. N — 431 -9009 —186 luga-
res) — O mito do orgasmo masculino: 16h,
17h50, 19h40, 21h30. Sáb., dom. e feria-
do, a partir de 14h10.

AHT-CASASHOPPINO 1 - (Av. Ayrton Sen-
na, 2.150 — 325-0746 — 222 lugares) —
True lies: 16h, 18h30,21 h.

ART-CASASHOPPINO 2 - (Av. Ayrton Sen-
na, 2.150 — 325-0746 — 667 lugares) —
Karate Kid 4 - A nova aventura: 16h50,
19h, 21h10. Sáb., dom. e feriado, a partirde 14h40.

ART-CASASHOPPINO 3 - (Av. Ayrton Sen-
na, 2.150 — 325-0746 — 470 lugares) —
Rapa Nui - Uma aventura no paraíso:16h40,18h50, 21 h.

ART-FASHION MAU 1 — (Estrada da Gávea,
899 — 322-1258 — 164 lugares) — Co-
mer. beber, viver: 15h10, 17h30, 19h50,
22h10.

ART-FASHION MAU 2 - (Estrada da Gávea.
899 — 322-1258 — 356 lugares) — Karate
Kid 4 - A nova aventura: 15h30, 17h40.
19h50, 22h.

ART-FASHION MAU 3 - (Estrada da Gávea.
899 — 322-1258 — 325 lugares) — O rei
leão: 14h40, 16h30. (dublado). O mito do
orgasmo masculino: 18h20, 20H10. 22h.

ART-FASHION MAU 4 - (Estrada da Gávea,
899 — 322-1258 — 192 lugares) — Rapa
Nui - Uma aventura no paraíso: 15h40,
17hS0, 20h, 22h10.

BARRA-1 — (Av. das Américas, 4.666 —
325-6487 — 258 lugares) — A cor da
noite: 14h, 16h20,18h40, 21 h.

BARRA-2 — (Av. das Américas, 4.666 —
325-6487 — 264 lugares) —- Forrest GumpO contador de histórias: 16h, 18h30,
21 h. Sáb., dom. e feriado, a partir de
13h30.

BARRA-3 — (Av. das Américas, 4.666 —
325-6487 —415 lugares) — O especialis-
ta: 15h30, 17h30, 19h30. 21 h30. Sáb..
dom. e feriado, a partir de 13h30.

CINE 0AVEA — (Rua Marquês de São Vi-
cente, 52 — 274-4532 — 450 lugares) —
A rainha Margot: 15h30,18h30, 21 h30.

ILHA PLAZA1 — (Av. Maestro Paulo e Silva.
400/158 — 462-3413 — 255 lugares) —
O especialista: 15h, 17h, 19h, 21 h.

ILHA PLAZA 2 — (Av. Maestro Paulo e Silva,
400/158-462-3407 — 255 lugares) —A
cor da noite: 14h, 16h20,18h40, 21 h.

HORTESHOPPING 1 — (Av. Suburbana.
5.474 — 592-9430 — 240 lugares) — A
cor da noite: 14h30. 16h40,18h50, 21 h.

HORTE SHOPPING 2 - (Av. Suburbana.
5.474 — 592-9430 — 240 lugares) — O
especialista: 15h, 17h, 19h, 21 h.

RIO SUL 1 — (Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401542-1098 — 160 lugares) — A cor da
noite: 14h30,16h50,19h10. 21h30.

RIO SUL 2— (Rua Lauro Muller. 116/Lj. 401
542-1098 — 209 lugares) — O especia-

lista: 14h. 16h, 18h, 20h. 22h.
RIO SUL 3— (Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401542-1098 — 151 lugares) — Adoro
problemas: 15h, 17h10,19h20,21 h30.

RIO SUL 4 — (Rua Lauro Muller. 116/Lj. 401542-1098 — 156 lugares) — Forrest
Gump — O contador de histórias: 14h,
16h30,19h, 21 h30.

VIA PARQUE 1 — (Av. Ayrton Senna, 3.000385-0261 — 290 lugares) — A fraterni-
dade ê vermelha: 16h, 17h50, 19h40,
21h30. Sáb., dom. e feriado, a partir de
14h10.

VIA PARQUE 2 — (Av. Ayrton Senna. 3.000
385-0261 — 340 lugares) — A cor da

noite: 16h20, 18h40, 21 h. Sáb., dom. e
feriado, a partir de 14h.

VIA PARQUE 3 — (Av. Ayrton Senna. 3.000
385-0261 — 340 lugares) — Adoro

problemas: 16h40,18h50, 21 h. Sáb., dom.
e feriado, a partir de 14h30.

VIA PARQUE 4 — (Av. Ayrton Senna. 3.000
385-0261 — 340 lugares) — Forrest

Gump — O contador de histórias: 16h,
18h30, 21 h. Sáb., dom. e feriado, a partir
de 13h30-

VIA PARQUE 5 — (Av. Ayrton Senna. 3.000
385-0261 — 340 lugares) — 0 especia-

lista: 15h40, 17h40. 19h40. 21h40. Sáb.,
dom. e feriado, a partir de 13h40.

VIA PARQUE 6 — (Av. Ayrton Senna. 3.000386-0261 — 290 lugares) — Priscilla. a
rainha do deserto: 15h30, 17h30, 19h30,
211)30. Sáb.. dom. e feriado, a partir de
13h30.

BELAS-ARTES CATETE — (Rua do Catete,
228 — 206-7194 — 180 lugares) — O
mito do orgasmo masculino: 15h30.
17h20,19h10, 21 h. I

ESTAÇÀ0 MUSEU DA REPÚBLICA - (Rua do
Catete, 163 — 245-5477 — 89 lugares) —
O rol leão: 15h. O estranho mundo de Jack:
16h40. Morango e chocolate: 18h10. Bxó-
tica: 20h10.

ESTAÇÃO PAISSANDU — (Rua Senador Ver-
gueiro, 35 — 265-4653 — 450 lugares) —
Comer, beber, viver: 14h40, 17h, 19h20,
21 h40.

LARGO DO MACHAD01 — (Largo do Macha-
do, 29 — 205-6842 — 835 lugares) —
Forrest Gump — O contador de histórias.
14h,16h30,19h, 21h30.

LARGO DO MACHADO 2 — (Largo do Macha-do, 29 — 205-6842 — 419 lugares) — O
rei leão: 14h, 15h40, 17h20. Morango echocolate: 19h20, 21 h30.

SÃO LUIZ 1 — (Rua do Catete, 307 — 285-2296 — 455 lugares) — A cor da noite:14h30,16h50,19h10, 21h30.
SA0 LUIZ 2 — (Rua do Catete, 307 — 285-
2296 — 499 lugares) — O especialista:
14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

PRISCILLA, A RAINHA DO DESERTO- The adven-

Íof 

PrftcKa, quetn of the detert — de
[ian Elllot. Com Terenco Stamp. Hugo,
ring e Bill Hunter. .
omédia musical. Duas drag queens e um
Bxual atravessam a Austrália a bordo do
js Priscilla. Austrália/1994. Censura: 12

* * *
uito: Roxy-2:14b, 16h,-18h, 20h, 22h.¦rio-2: 13H30, 15h30. 17h30, 19h30,
10. Sáb.. dom. e feriado, a partir de
10. Tijuca-1 ,.Via Parque-6: 15h30,
0,19h30, 21 h30. Sáb.. dom. e feriado, a
de 13h30.

rE KID 4 • A NOVA AVENTURA. Karete KM
de Christopher Cain. Com Noriyuki Pat

Mòrita, Hllary Swank e Michael Irónslde.
Aventura. O professor Miyagi leva uma

adolescente, de 17 anos, a uma aventura para
desenvolver suas habilidades de defesa con-
Jra seus adversários e para fortalecê-la com
àuto-conflança. EUA/1994. Censura: li-
|re. •
Circuito: Art-Copacabana, Art-Fashion
Jylall 2, Art-Barrashopping 3/Som digital
éDDS: 15h30, 17H40. 19h50, 22h. Pathé:
§3h. 16h, 17h, 19h, 21 h. Sáb., dom. e feria-
$0, a partir de 15h. Paratodos, Art-Madureira
tf, Wlndsor, Star São Gonçalor 15h, 17h, 19h,
Slh. Art-Casashopping 2, Art-Tijuca, Art-
Wlaza 2: 16h50, 19h, 21h10. Sáb., dom. e
¦feriado, a partir de 14h40. Star-lpanema:»j4h, 16h, 18h, 20h, 22h.
QDIARIO DE UDV M - U loumal de Lidy M - de
Wain Tanner. Com Myriam Méziêres e Juan-
»|d Puigcorbe.
{$> Drama. Em Paris, pintor tem um caso com
¦cantora. Quando ela descobre que o emante
é casado, propõe que ele e a família se mu-
dem para sua casa. Todos aceitam. Canadá/
Bélgica/Suiça/1993. Censura: 14 anos. •
Circuito: Belas-Artes Copacabana: 14h40,
16h50,19h, 21 h10.

k COR DA NOITE - Color of night — de Richard
Rush. Com Bruce Willis, Jane March, Ruben
Blades e Lesley Ann Warren.

i t> Drama. É uma história de amor muito
[estranha, que envolve as fantasias que a
maior parte dos homens têm em relação as

jsuas companheiras. EUA/1994. Censura: 18
anos. •

I Circuito: São Luiz-1, Rio-Sul 1, Leblon-t:
;14h30. 16h50, 19h10, 21h30. Palácio-1,
I Barra-1, Tii'uca-2. Ilha Plaza-2, Madureira-1,
! Central: 14h, 16h20, 18h40, 21 h. Via Par-
que-2: 16h20. 18h40, 21 h. Sáb., dom. e fe-

iriado. a partir de 14h. Norte Shopping-1\
14h30,16h40,18h50.21h.

CENTRO CULTURAL BANCO 00 BRASIL —
(Rua 1o de Março, 66 — 216-0237 — 99
lugares) — Ver Mostra

CINEMATECA DO MAM - (Av. Infante D.
Henrique, 85 — 210-2188 — 180 lugares)Ver Mostra.

METROB0AVISTA- (Rua do Passeio. 62 —
240-1291 — 952 lugares) — Forrest Gump0 contador de histórias: 13h30, 16h,
18h30, 21 h.

ODEON — (Praça Mahatma Gandhi, 2 —
220-3835 — 951 lugares) — O especialis
ta: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30}
Sáb., dom. e feriado, a partir de 15h30. '*

PALÁCIO* 1 — (Rua do Passeio, 40 — 240-,
6541 — 1.001 lugares) — A cor da noitei
14h, 16h20,18h40, 21 h. ^

PALÂCI0-2 — (Rua do Passeio, 40 — 240-
6541 — 304 lugares) — Priscilla, a rainha
do deserto: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30. Sáb., dom. e feriado, a partir de
15h30.

PATHÉ — (Praça Floriano, 45 — 220-3135671 lugares) — Karate Kid 4 - A nova^
aventura: 13h, 15h, 17h, 19h, 21 h. Sàb„
dom. e feriado, a partir de 15h.

Circuito: Belas-Artes Catete: 15h30,17h20,
19h10, 21 h. Art-Fashion Mall 3: 18h20,
20h10, 22h. Art-Barrashopping 5: 16h,
17h50,19h40,21 h30. Sáb., dom. e feriado, a
partir de 14h10.

0 PAR PERFEITO • Qe ftah — de Rose Troche.
Com V.S. Brodie, Gulnevete Turner e Jenni-
ferSharpe.

Comédia romântica. A história de. cinco
mulheres homossexuais, seus çásos, ençon-
tros e desencontros. EÜA/1994. Censura: 16
anos. ?* .i.
Circuito: Estação Botafogo/Sala-3: 20h20,
22h.

MAMÃE É DE MORTE- Seriei motn- de Jbhn
Waters. Com Kathleen Turner e Sam Water-
son.

Comédia de humor negro. Uma típica e
adorável família americana: apesar da perfeitaharmonia familiar mamãe é uma assassina
psicopata. EUA/1994. Censura: 12 anos.

JULES DASSIN (I) — Cidade nua (Naked City),
de Jules Dassin. Com Barry Fitzgerald, Ho-
ward Duff e Dorothy Hart. (legendas em por-tuguês).
t> Uma pequeno jóia do filme policial. EUA/
1948.
Circuito: Cinemateca do MAM: hoje, ás
16h30.

JULES DASSIN (II) — Nunca aos domingos
(Pote tin Kyriaki), de Jules Dassin. Com Me-
lina Mercouri. Jules Dassin e Georges Foun-
das. (legendas em português).> Drama. História de uma prostituta do cais
dos Pirineus na Grécia, que se envolve com
um professor de geologia americano. Grécia/
1960.
Circuito: Cinemateca do MAM: hoje, ás
18h30. .

CINEMA PORTUOUtS • ANOS 90 - Hoje. ás
16h30: A divida, de Bruno de Almeida, (ver-
são original em inglês); Pax, de Eduardo
Guedes e O funeral, de Jorge Antônio. As
18h30: Três palmeiras, de João Botelho. As
20h30: SWK4 e Manual de evasão, de Edgar
Pêra.
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil.

TIJUCA
AMÉRICA — (Rua Conde de Bonfim. 334 —
264-4246 — 956 lugares) — O especialisr
ta: 15h30, 17h30. 19h30, 21h30. Sáb..
dom. e feriado, a partir de 13h30. *

ART-TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim, 40Ò
— 254-9578 — 1.475 lugares) — Karate
Kid 4 - A nova aventura: 16h50, 19h,
21h10. Sáb.. dom. e feriado, a partir de
14h40.

BRUNI-TIJUCA — (Rua Conde de Bonfinv,
370 — 254-8975 — 459 lugares) — O reT
leão: 14h20, 16h, 17h40 (dublado) 4
19h20,21 h. (legendado).

CARIOCA — (Rua Conde de Bonfim, 338 —s
228-8178 — 1.119 lugares) — Forres!
Gump — O contador de histórias: 16h.
18h30. 21 h. Sáb., dom. e feriado, a partir.
de13h30. J

TIJUCA-1 — (Rua Conde de Bonfim, 422 —^
264-5246 — 430 lugares) — Priscilla, a
rainha do deserto: 15h30, 17h30, 19h30,
21h30. Sáb., dom. e feriado, a partir do
13h30.

TIJUCA-2 — (Rua Condo de Bonfim, 422 -fl
264-6246 — 391 lugares) — A cor da
noite: 14h, 16h20,18h40, 21 h.

A FRATERNIDADE É VERMELHA - Rouge — de
Krzysztof Kieslowski. Com Iréne Jacob,
Jean-Louis Trintlgnant e Frederique Feder.
> Drama. Jovem modelo encontra um juiz
aposentado que passa o tempo espionando
so vizinhos através de um aparelho de escuta
eletrônica. Uma série de coincidências faz
surgir uma amizade entre os dois. Ultimo
filme da trilogia de Kieslowski sobre os lemas
da Revolução Francesa. França/Polónia/Sui-
ça/1994. Censura: livre. ???
Circuito: Roxy-3: 14h10, 16h, 17h50,
19h40, 21h30. Via Parque-1: 16h, 17h50,
jl9h40. 21 h30. Sáb.. dom. e feriado, a partir
Ide 14h10. Estação Botafogo/Sala-1:16h20,

Circuito: Estação Botafogo/Sala-2: 16h,
17h50, 19h40, 21 h30. Cine Arte-UFF:
16h20,18h, 19h40.

ATRAÍDOS PELO DESTINO ¦ H eould happen to
you — de Andrew Bergman. Com Nicolas
Cage, Brldget Fonda e Rosie Perez.
> Comédia romântica. Charles Lang, um
policial, é premiado com um bilhete de lote-
ria. Apesar da fortuna que ganhara, ele, sua
espose e a garçonete Yvonne vêem suas vi-

, das completamente transformadas pela súbi-

) REI LEÃO - The Hori king - De Roger Allers.
Desenho de Walt Disney. Música de Elton
John. Vozes de Joriathan Taylor Thomas,
Matthew Broderlck, Jeremy Irons e Whoopi
Golbérg.
> Desenho. As aventuras do pequeno leão
Simba, filho do rei Mufasa. Os dois caem"í?;
numa armadilha armada pelo irmão de Mufa-<

CENTRO CULTURAL BANCO 00 BRASIL — As10h30, 14h: Sessão infantil: Dois pa/ermasem Oxford, de Alfred Goulding. Comédiacom O Gordo e o Magro, (dublado). As15h30: Veneza no cinema: Vespro delia
Beata Vergine, de Cláudio Monteverdi.
(exibição a laser). As 16h30: Veneza nocinema: Identificação de uma mulher, deMichelangelo Antonloni. As 19h30: Vens-
za no cinema: A Veneziana, de Mauro Bo-lognini. Hoje, no Centro Cultural Banco doBrasil, Rua 1o de Março, 66, Centro (216-0223). Grátis com distribuição de senhas
30 minutos antes da sessão.

CASTEUNHO — Sáb. e dom., ás 17h, 18h:
The London rock n'roll, com Bill Haley,
Chuck Berry, Jerry Lewis e Little Richard.
Centro Cultural Oduvaldo Vianna Filho
(Castelinho do Flamengo). Praia do Fia-
mengo, 158, Flamengo (205-0276). R$ 2.

CASA N CULTURA LAURA ALVIM - As 17h:
Depeche mode tive In Hamburg 1985. Ho-
je. no Telão da Casa de Cultura Laura Al-
vim, Av. Vieira Souto, 176, Ipanema (267-1647). RS 2.

PINK FL0YD TRIBUTE - As 16h. 22h: The
woll. As 18h: Pink Floyd at Pompil. As 20h:
David Gllmon in Concert 84. Hoje, no Cen-
tro Cultural Cândido Mendes, Rua Joana
Angélica, 63 (267-7295). R$ 3.

PROJETO MUSICAT1VA — As 16h: O barbeiro
de Sevilha, de Rossini. Regente: G. Ferro.
Hoje, no Celtec, Av. Epitácio Pessoa, 871,
Lagoa (511-0774). RS 15.

A ARTE NO SfcULO XXI - DtÃLOOOS ELETRÔ-NIC0S— De 3" a dom., ás 14h, 18h: Vídeo-Instalação de Diana Domingues. MuseuNacional de Belas Artes, Av. Rio Branco,199. Centro (240-0068). RS 1. Até 27 denovembro.
OS TAPETES MÃQICOS DO ORIENTE - 2» asáb., das 10h ás 22h. Dom., das 12h às 22,em sessões continuas: Os aspectos tócni-cos, teóricos e místicos da arte do tecimen-to à mão dos tapetes orientais. Telão do RioDesign Center. Av. Ataulfo de Paiva, 270/3° piso, Leblon. Grátis. Até 13 de novem-bro.

ART-MÉIER — (Rua Silva Rabelo. 20 — 249-
4544 — 845 lugares) — O especialista!>
15h, 17h, 19h, 21 h. *

PARATODOS — (Rua Arquias Cordeiro. 350
— 281 -3628 — 830 lugares) — Karate Kid
4 - A nova aventura: 15h, 17h, 19h, 21 h.

OLARIA
OLARIA — (Rua Uranos, 1.474 — 230-2666'— 887 lugares) — O especialista: 15h, 17h,

19h, 21 h.TOPTAPE

PRISCiLLA
MADUREIRA/,
JACAREPAGUA
ART-MADUREIRA 1 — (Shopping Center da'

Madureira — 390-1827 — 1.025 lugares)?'' — Karate Kid 4 - A nova aventura: 15t»J
17h, 19h, 21 h. '

ART-MADUREIRA 2 — (Shopping Center de
Madureira — 390-1827 — 288 lugares) —
Rapa Nui - Uma aventura no paraisoi
15h10,17h10,19h10, 21M0.

CISNE I — (Av. Geremário' Dantas, 1 207
392-2860 — 800 lugares) — Lua de meta
três: 16h, 19h30. A fuga: 17h30, 21h.

MADUREIRA-1 — (Rua Dagmar da Fonseca.
54 — 450-1338 — 586 lugaros) — A cot
da noite-, 14h, 16h20.18h40. 21 h. ji}

MADUREIRA-2 — (Rua Dagmar da Fonseca:
54 _ 450-1338 — 739 lugares) — O es-
pecialista: 15h, 17h. 19h, 21 h.

MADUREIRA-3 — (Rua João Viconte, 15 —
369-7732 — 480 lugares) — O especialis-
ta: 15h, 17h, 19h, 21 h.

A RAINHA DO DESERTO

MELHOR FILMEJúrt popular noa Festivais de: ."CANNES, SAO FRANCISCO E SEATTLE*.Now indcacâiS • INSTITUTO DE CtNEUA DA AUSTRAUA fEJE, OMETO* ATOA *071*0, _) PAOLO VILLAGGIO nnüõii ART-COPACABANA — (Av. Copacabana, 759— 235-4895 — 836 lugares) — Karate Kid
4 - A nova aventura: 15h30,17h40,19h50,
22h.

BELAS-ARTES COPACABANA - (Rua Raul
Pompáia. 102 — 247-8900 — 210 luga-
res) — O diário de Lady M: 14h40, 16h50,
19h, 21 h10.

CONDOR COPACABANA - (Rua Figueiredo
Magalhães, 286 — 255-2610 — 1.043 lu-
gares) — Forrest Gump — O contador de
histórias: 14h, 16h30,19h, 21 h30.

ESTAÇÃO CINEMA-1 — (Av. Prado Júnior.
281 — 541 -2189 — 403 lugares) — O rei
leão: 16h, 17h40. Comer, beber. viver:
19h20. 21h40.

NOVO JÓIA — (Av N.S. Copacabana. 680 -
95 lugares) — A rainha Margot: 1 5h,
17h50. 20h40.

ROXY 1 — (Av. N.S. Copacabana. 945 -
236-6245 — 400 lugares) — O especialis-
ta: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

R0XV 2 — (Av. N.S. Copacabana, 945 —
236-6245 — 400 lugares) — Priscilla, a
rainha do deserto: 14h, 16h, 18h, 20h,
22h.

ROXY 3 — (Av. N.S. Copacabana. 945 —
236-6245 — 300 lugares) — A fraternida-
deè vermelha: 14h10,16h, 17h50. 19h40.
21h30.

STAR-COPACABANA — (Rua Barata Ribeiro.
502/C — 256-4588 — 411 lugares) — O
mito do orgasmo masculino: 14h40,
16h30.18h20. 20h10.22h.

A COMÉDIA
00 ANO.

RÁDIO
CIDADE¦102,9 FM>

Pat Morita Hilary Swank

O MESTRE Sábio, paciente e modesto.
A ALUNA Jovem, desafiante e bda.

Uma Mitiga tradição prestes a k chocar com uma nov> geraçio.
ART-PLAZA 1 — (Rua XV de Novembro. 8 —
718-6769 — 260 lugares) — Comer, be-
ber, viver: 16h20,18h40, 21 h. Sáb., dom. o
feriado, a partir de 14h.

ART-PLAZA 2 —(Rua XV de Novembro. 8 —
718-6769 — 270 lugares) —Karate Kid4'^
A nova aventura: 16h50,19h. 21 h10. Sáb:j' dom. e feriado, a partir de 14h40.

ARTE-UFF — (Rua Miguel de Frias. 9 —.
717-8080 — 528 lugares) — Mamãe é de
morte: 16h20. 18h, 19h40. Monty Python
no show de Hollywood: 21 h30.

CENTER-(Rua Coronel Moreira César. 26S,711 -6909 — 315 lugiras) — O especia-.
lista: 15h, 17h. 19h. 21 h. ^

CENTRAL — (Rua Visconde do Rio Branco!
455 — 717-0367 — 807 lugares) — A cot
da noite: 14h. 16h20.18h40, 21 h.

ESTAÇÃO ICARAi — (Rua Coronel Moreirá
César. 211/153 — 610-3549 — 171 lugar
res) — O rei leão: 16h. 17h40. A fraternida•
de é vermelha: 19h20. 21 h10.

ICARAi — (Praiade Icaraí, 161 -717-0120
852 lugares) — Forrest Gump — O

contador de histórias: 16h. 18h30. 21 ti..
Sáb.. dom. e feriado, a partir de 13h30.

NITERÓI — (Rua Visconde do Rio Branco.
375 — 719-9322 — 1.398 lugares) — O
especialista: 15h. 17h. 19h. 21 h.

NITERÓI SHOPPING 1 — (Rua da Conceição.
188/324 — 717-9655 — 100 lugares) —
O rei leão: 14h20. 16h. 17h40. 19h2Q,
21 h.

NITERÓI SHOPPING 2 — (Rua da Conceiçio,
188/324 — 717-9655 - 132 lugares) —
Rapa Nui - Uma aventura no paraíso:14h50.16h50.18h50. 20h50.

WINDSOR — (Rua Coronel Moreira César.
26 — 717-6289 — 501 lugares) — Karate
Kid 4 - A nova aventura 15h. 17h. 19h.
21h

A Nova Aventura
iBHniAumnr

¦g
Ir "CBBT0BI1QBI CÂNDIDO MEHDES— (Rua Joana Angélica.

63 — 267-7295 — 99 lugares) — Moran-
do e chocolate: 16h, 18h, 20h, 22h. Até 15
de novembro.

CMECLUBE UURA ALVIM — (Av. Vieira
Souto. 176 — 267-1647 — 77 lugares) —
O inventor de ilusões: 17h. 19h. 21 h.

LEBLON-1 — (Av. Ataulfo de Paiva. 391 —
239-5048 — 714 lugares) — A cor da
noite: 14h30.16h50.19h10. 21h30.

LEBLON-2 — (Av. Ataulfo de Paiva. 391 —
239-5048 — 300 lugares) — O especialis-
ta: 14h. 16h, 18h, 20h, 22h

STAR4PAHEMA - (Rua Visconde de Pirajá.
371 — 521 -4690 — 412 lugares) — Karate
Kid 4 - A nova aventura. 14h. 16h. 18h.
20h. 22h.

Caderno de

BOTAFOGO
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 1 — (Rua Volun
tários da Pátria. 88 — 537-1112 — 30^
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funic sul-americana brasileirinho R$ 15 00

J em 

Miami

I! cos 

americanos, com idades entre don Simphony Orchestra, alem da
21 e 30 anos, a New World Sim- New World Simphony, Thomas \g HO a rAgtfll Ifanto
^y, orquwtra sinfonica sedia- diz que o segredo para dirigir uma 1/ Ifcl
pa na Florida, Estados Umdos, se MHl^HHiFJr orquestra composta de musicos mm A. T<"- (°2n 551-1131 • Fa*: (021) 551-039a |_
^presenta hoje no Teatro Munici- quase adolescentes e trabalhar

pal do Rio, abrindo uma turne iB bem com a individualidade. "E  ... . J*
pela America do Sul. De acordo LjjB ' uma orquestra de forma?ao ede-
com os promotores da serie de ML ' ,-H ve ser vista como tal. Glaro que HBR^^^^^^£sSsjss!9||j||R|

todos^v/r/woiei,

cfe estreitar com as esco- concerto em Sao Paulo. 0 maes-
las de musica da America do Sul, Michael Tilson Thomas rege a New World Simphony tro guarda como sua maior im-

ampliando 0 intercambio de mu- com a participagao do violinista prossegue com o Concerto para pressao do pais a musicalidade. M[
slcos entre os dois continentes. Robert McDufiie como convida- violino em re maior, opus 35, de "Atraves da musica, voce pode iHV
orquestra americana acena, inclu- do especial e com a regencia do Tchaicowsky, as Bachianas n° 9, entender um sujeito que viveu ha
sive, com a possibilidade de con- maestro Michael Tilson Thomas, de Villa-Lobos, e The West Side centenas de anos ou alguem que
ceder bolsas de estudos, em Mia- diretor-artisticoe'fundadorda or- de Leonard Bernstein. "E vive hoje em outro canto do pla-
ihi, para musicos sul-americanos. questra. fundamental, numa orquestra co- neta, falando uma lingua que voce
1 As apresenta?oes da New No programa, bastante varia- mo a nossa, que se propoe a for- nao entende. No Brasil, isso e ain-

World Simphony,. que trara 92 do, estao a Aberturade Lenore mar grandes musicos, apresentar damaisacentuado",concluiuMi-
componentes, vao contar tambem 3, opus 72, de Beethoven. Depois, um repertorio 0 mais amplo pos- chael Tilson Thomas.

I 7T^ CVTn O RIO DE JANEIRO CONTINUA UNDO - Rio
x\/ as22h. Gratis. Ale 20 de novembro. CA1KA Sul Shopping Center. Rua Lauro Muller,

fj! LTcTsobremla 
NOVA VISTA CHINESA - Saguao nob,a da V6' Botafogo. Coletiva de fotos

J? ¦RM«!VVVaF« Biblioteca Nacional Av Rio Branco 219 charges, objetos e rlustrapoes in$ditas. 2° a
f: ¦*:U»Ml*f H^ BUCOLISMOINTEMPORAL/EDSONCABRAL Cen.ro (262-8255) Docume» 2-a sab. dns^Oh is 22h. Bom., das 15h 4s
Ji Trattoria Don Raflaello, Rua Sao Francisco. 6", das 9h .is 20h. Sab., das 9h as 15h. 21 h. Gratis. Exposi?ao permanenle. rP0,

ITT TIM AC AT A 210.Tijuca. Pinturas. Diariamente. das 11 Gratis. Ate 15de novembro. i> Dividida em quatro blocostemSticos, a ,|ULUMUb U1AS as meia-noite. Gratis. Ate 20 de novembro. /> A mostra reune documentos historicos moslra ocupa os corredores do shopping '
ALTIVA QUADROS — Boucherie Letras o Li- J> Bucolismo intemporal 6 o tema da mos- sobre a imigrapao chinesa no Brasil no d° »—•••••••• f

vros, Rua Marques de Sao Vicente, 191 /B. s6culo19. 2cc J! ^^vrk^^utntitrr!/ujatcam II^ f
Jj Ciivea (274-5648). Pinturas e gravuras. 2- WIECKOWSKI ~ Bookamakcrs, Rua Mar- JOES HA COLEQ&0 QILBERTO CHATEAU- A 1

a 6" das 10h as 20h. SSb„ das 12h as 18h ques de Sao Vicente, 7, Gavea. Pinturas. 2° COLETIVA mkHO-MAM Avenida Infante D. Hen- 3.Gratis. Ate 12 de novembro. a sab . das 10h as 22h. Gratis. At6 26 de rique 85, Aterro do F'amengo 210-2188). T 7 JM
' A mostra reune duas gravuras e quatro novembro. POLAND, FASANO E ROBOTTON — Villa Riso, 3J a dom., das 12h ds 18h. R$ 1. Exposigao '..

-pinturas em acrilica. ' " A mostra reune obras onde a paisagens Estrada da GAvea. 728, Sao Conrado (322- permanente.'3 do Rio tema principal. 1444). Coletiva de pinturas. 2' a 6 ', das pATIO DOS CANHdES — Museu Historico /T^H .JULIANINIO IN BRASIL — MobiliJShopping CLAUDIO ACAPELA/CLAUDIOKUPERMAN 14h as 19h. Sab. e dom, das 13h as 17h. Nacional. Praca Marechal Ancora, s/n°,
5Lfr2?2 gL^TwLos Dahrhmpnte Paw Imperial/Sala dos Archeiros, Fraga IS GrSta. At614_de novembro. Centra (240-2092). Em cada canhao, uma >
52/L|_212. Gavea. Ob|etos. Diariamente. de Novembro, 48, Centro (224-2407). A exposigao reune 18 telas, dos pinto. marca, uma data, um brasao, ou at6 mesmo 1das 10h as 22h. Gratis. Ate 12 de novem- Pinturas. 3" a 6». das 11 Ms 18h30. Sab. Jf8 Luiz f0!®!"1: -Vl?.1?' Fasan0 8 Tali Ro- a efigie do Rei Luis XIV,

mi dom.. das 12h ^s 18h30. Grdtis. At6 27 de bottom. do Rio ap6s a invasao francesa de 1711. A
|?; A designer 1° SALAO REGIONAL 00S ARTISTAS PLASTI* u

nnrn riprnnrin p mndn 9ravuras e eci 08 I> A mostra reune tres telas circulares que COS NAO SELECIONADOS N014° SALAO NA- em a das as 1
seajustam a arquitetura do predio. CIONAL — Estacao Carioca do Metro, Cen» 17h30. Sab . dom. e feriados. das 14h30 «^s t

GUILHERME SECCHIN — Muscu da Ropiibli- OS 50 ANOS DA MORTF DP flkfii uicrniiTi fo. Coletiva. Diariamente, das 6h ds 23h. 17h30. Gratis, para os de/icientss visuais.
fc",d0 C#«?'.153" #e/i254" Gratis. Ate 28 de novembro. R«1. ^ /A^M302). Pinturas. Diariamente, das 12h as Branco , 99 Centro (240.0068). Pinturas. l>, A. mosItra reune a'tistas que nao loram MUSEU NACIONAL - Museu Nacional, V £ ij ( <% ||/ I19h. Gratis. Ate 13 de novembro. 3 'a 6", das 10h as 18h. Sab. e dom , das selecionados para o 14° Salao Nacional de Quinta da Boa Vista. Sao Crist6vao (264- % 1/ V III 1/ ."-T- A mostra reune 17 telas em acrilicas 14h as 18h. RS1. At6 4 de dezembro A,|BS 8262). Acervo de histdria natural e antro- 1 \s\ /-* /-* 1 V /-* /II g g JL g fi ^ I ''

%obre tela tendo como tema o Homem em I A exposipao e uma homenagem a um EM CENA OS PRESIDENTES: MEM6RIA FOTO* pologia incluindo animais, rochas e desen- (/I lAryLA/l J LA. )s f / I lyl/1^4 A 111/relacao ao mundo. dos maiores pintores brasileiros (1866- ORAFICA DO COVERNO BRASILEIRO — Bs- volvimento lisico e social do homem. 3" a

!¦ SURREALIDADES/GERALDOSOARES-- 

Es/m 1944). pn;o Cultural dos Corrcios. Rua Viscondo dom , das 10h as 17h. Entrada permitida *
co Cultural La Place. Rua Visconde de Pi- de Itaborai. 20. Centro (263-6566). Coleti- as 16h. Gratis para ate 10 anos
raja, 66/Piso P, Ipanema. Pinturas. Diaria- DRIPTO va3" a dom., das 11h as 20h. Gratis. At6 e. para o publico em geral, is quintas-fei- *

9h is Gratis. Ate 13 de WDJC1W 16 de novembro. ras.R$1. 1
0 CORPO E A TECNOLOQIA NO MNBA — Mu- ? A mostra retrata os presidents da Re- NO TEMPO DAS CARRUAQENS — Museu His- ^

O artista usa em suas obras temas liga- seu Nacional de Betas Artes, Av. Rio Bran- publica que Irequentaram os paldcios do Urico Nacional, Pra;a Marechal Ancora,cfbsaossorihos, delirioseilusoes. co, 199, Centro (240-0068). Objetos. 3" Cateteeda Alvorada nos ultimos50anos. s/n°, Centro (240-9529). Cole^ao de  • •• • j
KCULTURAS DE MAZEREDO — Museu Na- G ', das 10h as 18h. Sab. c dom., das 14h as LUCIDOS, LOOICOS, LUDICOS, LiRICOS — Go- meios de transporte terrestres utilizados no -V 1 9 1 1 9 4 5 V^-—t

finn.ilrit> Rfl.ic Artec &u RtnB,.w„ 1 pq 18h. Dom.. gratis. R$ 1. Ate 27 de novem- Icria dn Artcs UFF. Rua Miauel de Frias. 9. Brasil ao longo dos seculos XVIII e XIX. 3" f
Centro (240-0068). Esculturas. 3" a 6" br0- Icarai. Coletiva. 2" a 6-\ das lOh fls 20h. a 6J, das 10h ds 17h30. Sfib. e dom,, das ^
das lOh as 18h. Sab. e dom., das 14h .is I A mostra enfoca a constante superapao Sib. e dom., das 17h as 20h. GrAtis. Ate 17 14h30 is 17h30. RS 1.
18h. RSI. Ate 13 de novembro. tecnologica com seus rellexos nos seres de novembro. MOSTRA COLETIVA — Infinitos Objetos do O MAIS ELOGIADO E S I1 H T A C U I. O DR
I'- A mostra reune 35 esculturas, em barro, humanos. /' Boa parte dos materials utilizados sao Artes/Gavea Trade Center, Rua MarquSs T , . ^Wbnze, mirmore e granito. rejeitados cultural e materialmente pelas de Sao Vicente. 124/Lj. 218, Gavea. Pintu- T 1 1 j C AntOniO !Vl3rfinP7 O V V P "A S'

MANIFESTS RIVISTA LINOS — Sao Conrado fiRAVIIRA lunpoesque exercem, porsua identihcapao ras lotografe, gravuras e esculturas. 2» '
fashion Mall, Estrada da Givea, 899. Pai- UKAVUKA como Kitsch. sab., das 13h as 19h. Gratis. i
n^is. Diariamente, das 10h as 22h. Gratis. OEOflGES BRAQUE — Centro Cultural Banco DESENH0S E AQUARELAS DE TOULOUSE- MUSEU DA CHACARA DO C6U — Museu Ray- CURTissiMA TeMPORADA • I REQOS rOPULARliS • Tl'.ATROjOAO CAETAiNO 9

IH At613 

de novembro. do Brasil. Rua 1° do Marco, 66. Centro LAUTREC — Museu Nacional de Betas Ar- mundo Oltoni de Castro Maya,.Rua Murti- 9
t. ¦ A mostra reune 50 paineis sobre os per- (216-0223). Gravuras. 3a a dom., das 10h tes, Av. Rio Branco, 199, Centro (240- nho Nobre. 93 — Santa Teresa (224- Dc 51 a Srtbado as 21 h C doillingo as 2()h. Kcscrvas: 221.1223 3

sonagens de uma das mais antigas revistas as 22h. Gratis. Ate 18 da dezembro. 0068). Coletiva. 3J a 6J, das 10h as 18h. 8981). Pinturas, esculturas, mobilidrio „ M
gnquadrinhos da Italia. G> A mostra reune 101 gravuras. ontre lito- S4b. e dom., das 14h as 18h. RS 1. Dom., objetosde arte. 4" a dom., das 12h as 17h. ESTACIO N A M liNTO COM SliGUKAN^A 9
OS TAPETES MAdCOS DO ORIENTE  Rln gralias. aguas-fortes, pontas-secas, e gua- entrada franca. Ate 20 de novembro. lllfSEII DO ACUDE Ftnm n fauna ria Mata S^ . A A .. ! ches. C- A mostra reune cerca de 45 desenhos "Ubtuuu AV""^ Horae launaaaiviata cohphe seu incksso com anteccdCncia r iur.»« marcado has lojas Kxpress (rosros SiieiD-IIabra.Leolon, UoTAroco.»Design Center. Av. Ataulfo de Paiva.  ,,,m .„ " Atlantica num pr6diodosSculoXIX. Museu 3

^70/Subsolo, Leblon. Tapeles. 2- a sab., aquarelai, dl6m de lotos e objetos pessoais rf0 Agude. Estrada do Agude. 764 — Alto S tnRMAT nnnRAtJTT '3!Qas lOh fls22h. Dom. e feriados, das 12h AHIIADCIA aoanisia. da Boa Vista (238-0368). Oe 5* a dom.. § TMIHAHDMIl 4 mtftBit. '¦ m J|
as 22h. Gratis Ate 13 dc novembro AI^U/aKeLA ZONA NORTE-BERpO DA MPB—Centro Cut- das 11 h fls 17h CRS 520 (de 6" a dom). 1 Jgl. ,«
[- A mostra reune os v^rios estilos de ta- A PAISAGEM DESENHADA/O RIO DE PEREIRA tural Oduvaldo Vianna Filho (Caslelinho 5", gratis. « HHI'llfl SIT' «|

petes existentes nas regioes mnnulatureiras PASS0S — Centro Cultural Banco do Bra- do FlamengoJ. Praia do Flamengo, 158. c»«« no PONT1L — &r,„un mm T snn no 1 Governo do Estado do Rio dc Janeiro • Sccrclaria dc Kslado de Cultura

pfel,. ssrzsrnvxst ijArte do tnga, Rua Presidente Pedreira. 78. 22h. Gratis. Ate 18 de dezembro. , van de Beuque ao longo de quatro d6ca- 4 3Inga (719-4149). Coletiva. 3" a dom.. das > A mostra reune 27 aquarelas desenha- das. Casa do Pontal. Estrada do Pontal, —— -i
3\ 13h as 17h. Gratis. At613 de novembro das a pedido do entao prefeito Pereira Pas- ginais, textos, ambientagao de urn bar da 3.295. Recreio dos Bandeirantes (437- 1
i'i t> A mostra reune trabalhos de oito estu- sos- LC< 3 6 e grava?oes originnis. 6278). Sdbados e domingos, das 14h as f% /%. f\ IfPPIA HA fAMnn ADIA 1»j dioscompostos por designers de Niteroi. ESCULTURA CARIOCA — Pago Imperial. Pra- 17h30. RS 4 (adulto) e R$ 3 (crianpa). X # IViKLJrt L/rt vMI>IUtlL/\lvi/\ I

I SERIGRAFIA 2a407).dCOo,e,rvae™ARDO K MARTIN0 - Museu His,6rico jL  Dia 17/11 • 18 horaS |

FOTOGRAFIA uanad'URSO ~ BsPafo Cuitura, dos Co, ««»* ** di C F C T l7v A T 
Missa em memoriade Villa-Lobos jj

»awsK«a«: JfcsdHrTB fer^w'-fS4' * fcSTlvyAL feKsm ij

stoteSBms •srsssifs-ctrc t&sssssassa i tit t) A Paocf:"if 
' 

is
Qrati/Ate15 de novembro. CCn 1! T1ID Nnufmiun la rlntfn !r^0r /Ir/es. Av. Rio Branco, 199, Centro (240- 1 / I I M/ IW | »

Im 
IO,OS SUbm°,inaS' a6" ESCULTURA 0068/240-9869). Exposigaode obras res- 1 / I I W /I . *\

V^WBSm ANA LINNEMANN — Espago Cultural Sergio das 12h as 18h30 Gratis. Ate 27 de no- ^uradas. en re pinturas e esculturas, da «/¦¦/¦ / ¦ SALA CECILIA MEIRELES *J
ACHAD0S E PERDIDOS/WALTER FIRM0 Porto. Rua Humaita. 163, Humaita (266- vembro produ?ao artistica brasileira nos quatro ul- VII iVI I ¦ _. Sffi Gateria CSrididi) Mehdcs. Rua Joana An- 0896). Esculturas. 3-a 6-, das 14h as 21 h. I> Obras de Mauricio Bentes e outros ar- timosseculos. 3" a 6-, das lOhds 18h. Sftb. W ¦ ¦ JjW ^ ¦ Dia 18/11 • I9h30min fj!
qSlica, 63, lpanem<1-(267-7295). Fotogra- Sab. edom.. das 15h as21h. Gratis. At6 17 tistas, em tributo ao grandeescultor. e dom , das 14h 3s 18h. RS 1. (domingo —. —^ "Homenaeem a Villa-Lnbos" "Ifias. 2J a 6a. das 15h^s21n. S5b.. das 16h do novembro. ima#»i»iAdia r* • gratis). H M \H mi/ to *
ds20h. Gratis. At616 dehovembro. t> As quatro esculturas da artista lidam p m • ? r f/'"''' it/rS' SCOPUS GALERIA DE ARTE/5H0PPINQ CASSI* I M \m I\m i PaillO Moura, SCIXOJOHCC ClcllVWtl' 3
t-A mostra reune lotos do .irtista carioca. com situa?oes de colapso e imaterialidade. 2325)° Coletiva6'2- a s^b da NO ATLANTICO — Scopus Gateria de Arte, I ¦ |B MM IW Inacio de Nonno bmitOIW H

QUEM SOMOS N6S/TIAG0 SANTANA E CELSO AMILCAR DE CASTRO — P. A. Objetos de 10h Ss 20h Gratis. Ate 30 de novembro. Av^ A.ianhca. 4 240/M-207 Copacabana ¦ ¦ |r>M| ¦ ^ MarCO Pereira. t'ioldo S
OLIVEIRA - Espaco UFF dc Fotograiia, Arte. Rua Teixeira de Melo. 53/Lj. D. Ipa- t> A mostra reune esculturas. pinturas (247-6999) Acervo com pinturas de Bian- ¦ ¦ ¦¦ Hi I. » SfflfL Aciimhrlo fihlrn ?!Rua Miguel de Frias. 9. Icarai. Fotogralias. nema (521-0426). Esculturas e desenhos. cerSmicaspintadas co' Dacosta, Romanelli, Cecconi. ¦ mm HI ¦ INICO ASSUmpgaO. lhV\0

fi 2' a 6'. das 10h as 20h S.ib. o dom., das 2" a 6". das 10h is 19h. SSb.. das 11h is Oscar Palacios e esculturas de Bruno Gior- Osmar MilitO, pillllO 3!
ff J,7h as 20h. Gratis. Atfe 17 de novembro 15h. Gratis. At6 24 de novembro. WIDA E OIOHIA BO TEATTO DE HEVISTA ¦- gi e Vera Torres. 2" a sib., das 14h 4» 19h. •

!¦ Os artistas encontram na fotografia t> A mostra reune as esculturas eosdese- SaloesdoTeatro Carlos Gomes, PraipaTira- Gratis. 3)
pontos de convergencla para um diaiogo nhos mais recentes do pintor mineiro. rvTi'JaL MUSEU BOTANICO — Jardim Bottnico. Rua  

P—IVENS MACHADO - Pafo Imperial. Praga 15 20h3oSI"!2 30^dldezembro Jardim Botanico. lOf'^dim BotSnico. 'SflV Dia 19/11 • I9h30min ^*£, EkPEDIQAO BRASIL TRANS SAHARA/MARCOS de Novembro. 48, Centro (224-2407). Es- l> A mostra reune fotos, partituras. carta- Ex~° ifllfpHH "Poemede L'Enfant et S3 Mere" %M: PRAD0 — Sao Conrado Fashion Mall, Es culturas. 3" a 6\ das 11 h as 18h30. SAb. 7e= linurinose scriotsde tpatrn dprpvisia ecossistema mais ameapado do Brasil e itII f,„l„ 8
ifada da Gavea, 899. Fotogralias. Diaria- dom. das 12h as 18h30. Gratis. At6 27 de . jy v-M Exposigoes Kuhtmann, em homenagem ao 'III DclVld Chew. moloiKolo »,
mente. das 10h as 22h. Gratis. Ate 20 de novembro. MOSTO DA OILEQAO DE AZULEJ0S DO MU- naturalista. 3" a dom , das 11 h is 17h. ' ' Litis Cuevas. fltUlhl |!'a novembro. t O escultor expoe nove pegas trabalha- BRASIL ATRAVtS DA MOEDA - Centro Cut- . 1 Q Q /l . Marda MilhazeS ('Clilmiim 'A!• A mostra reune 60 lotos ineditas do das em concreto. material caracteristico de ™, r , 1' 1 ? !fB tural Banco do Brasil. Rua 1 ° de Margo, 66. -L 5? z) 4 t •'I lotogralo. sua obra. Sfo'eo g'7 s""1/ it ll Cenuo. CAdulase moedas, painiis lotogra- U-^———————J Michel Bessler. fi |-

%¦ MEM6RIA DE IPANEMA - Shopping Forum JOSl RESENDE — Centro Cultural Banco do dezembio se"as' licos e arte popular brasileira. 3' a dom , Patricia Endo. SOpMllO fi
|,( de Ipanema. Rua Visconde de Piraja, 351. Brasil. Rua 1" de Marpo. 66. Centro (216 I Azulejaria portuguesa s6c XVII a XX. daslOhas 22h. Gratis. ....... ^ Paulo Sergio SantOS, clilrilU'tl' | i£*. Ipanema. Fotogralias. 2J a 6das 9h as 0223). Esculturas. 3i' a dom.. das lOh as porcelana e ceramicas orientals e movilidrio CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL—Fo- MiniSteriO da Cultura | f

21h. Sab . das9h as 18h. Gratis. Ate 30 de 22h. Gratis. At6 8 de Janeiro. colonial brasileiro. Casarao sfic. XIX com yer do CCBB. Rua 1 ° de Margo. 66. Centro, InStitUtO do Patrimonio HiStOriCO t'novembro > A mostra reune Ues obras especialmen- iardinse bosques da mata atiantica. Pain6islotogrilicossobre a historia do pre- ¦ft; >• A mostra reune cerca de 60 lotos, cm te preparadas para esta exposigao. . oiurimi cu rem u> uic.n nr .< .one. dio. 3» a dom . das lOh as 22h. Gratis. e ArtlStICO Nacional IPHAN Dia 20/11 • IQh^Dmin'! fiomenagem ao centenirio do Ipanema. * rtNTURA tm SEOA K» VISAO DE 11 »HTI»- ai„ Musau Villa.! nhosi}, ¦— TAS — Muscu do Inga. Rua Presidente PAQO IMPERIAL — Papo Imperial. Praga XV. IWUSeU Villa LODOS Trio Aquarius•7 —— INSTAI AT AO Pedreira. 78, Niteroi Coletiva. 3-1 a dom. 48. Centro. Reprodugoes fotograiicas e do- f s. ' , ... * •"? rtNTURA llXOlrtLrt^nU das 13h as 17h. Gratis. Ate 31 de dezem- cumentos sobre a histbria do prddio desde 1 *>. . , RlCardo Amado, I'lolllio ,J
JK rtniuivn FATIMAMAGALHAESELUIZPREZA — Centro bro 1743 ate a restauragao em 1985. Maquete " - - ASSOCiaqaO de AmigOS Ricardo SantOTO viollWCtlo {5«T: UM OLHAR SOBRE O OUTRO/MdNICA BARKIE ; Cultural Paschoal Carlos Magno. Campo A mostra reune tecnicas variadas de sobre o centro hist6rico do Rio de Janeiro. do MUSCU Villa-Lobos Flivin AiiPiKtn ni innVg LUIZ AQUILA — Instituto Cultural Villa ^ de Sao Bento - Icarai. Niteroi. Instalapao aquarela em seda. 31 a dom , das 11h ds 18h. Gratis. rmviu nugubiu. pitinc

^aur/na Rua Geineral Dionlsio, 53 Bota- ;y 2^a 6". das lOh as 18h Sab , das lOh as ARTE SOBRE PAPEL — Museu Chacara do MUSEU CASA DE BENJAMIN CONSTANT , HiTqn f iBh-fn f Vah it " ? daS 10h is 14h Gr4,is A'6 Ceu. Rua Murtinho Nobre. 93. Santa Tere- Casa de Benjamin Constant. Rua Monte COVemO do Estado do JMi;.0 1,1 dasJ4h as 18h. 18denovembro (224-8981). Coletiva .4- a dom. das Alegre. 255 - Santa Teresa (231-1248). RiO de laneiro Dia 21111 • 19h30tTlin 'ferans. Ate 30 de novembro. Ho,e. as . Os art,stas div,demo espago do Centro. 12h as 17h. R$ 0.60. (criancas ate 12 anos P.ed.o de est,lo neo-cliss.co com mob.l.S- rnMADI . .. , " 
*A16h30. a exposigao contara com a presen- mtervindo com suas obras paopagam. 4'.gritis). Atfi 19 de marpo. no. utensilios, objetos decorativos e docu- FUNARI As Varias Faces do Violao .•

S? ^ a mnftra !!l ne ^ i „i,  A mostra reune 122 aquarelas. guaches. mentos pessoais e histdricos. 3J a dom.. Sala Cecilia MeireleS Francisco Frias. i'iohlo C tluitillTH
Aq^laT^o qtjadros de M6nica Barki de DESENHO desenhos e gravuras do acervo dos Museus das 13h as 17h. Gratis. LargO da Lapa. 47 Arthur Maia, contofaixo'
dimensoes variadas. rl.,,n .T«;.»n Castro Maya com textos exphcat,vos. MUSEU DO F0LCL0RE — Museu do Folclore, 5 K 

Ricardo CostaBl.Wtn ?2£» tenon vMunewu ^ CASSK) L0RE0AN0 — Uvraria Dantcs. Rua Rua do Catete. 181. Catete. Acervo com KlCaraO LOSta. | CKUSaIO .. j i
?' o ^ ™ J" Galena da Crdade. Dias Ferreira, 45. Leblon (511 -3480). De- nrriM A MCMTC pegas de artesanato em tecelagem. barro. I
2; Rua Humaita, 275, Humajta. Pinturas. 3" senhos e caricaturas 2'a sab. das 10h rtKMAlNcN 1L, madeira e renda. 3-a 6-, das 11h as 18h. iiwro««o<:rnaniirnc !

nXml 35 G S ^Se^ro351—S20h G-f EXPANSA0,ORDEMEDEFESA-/W^«,S- Sab. dom. e leriado, das 15h as 18h. G,a- Dia 22/11 • I9h30mill
^e~^-«'abalhos 

em acrilica 30^senhos. entrel 0 CARNAVAL CARIOCA E SUAS 0RICENS Orquestra Pro Mfeica do RLde laneiro
n cDATitun nc cny mnn oensncA 9 2092) 3J a 6J, das 10h as 17h30 Sab. Museu do Car naval. Rua Frei Caneca. s/n° DllhCteria da.baia LeCtltit MeiTelCS Lais de SOUZa Brazil. t)idlt0OEHOnslWDEFEHWIIDOPEOROS*—Ga-  dom e leriado. das 14h30 as 17h30 RS 1. — Praga da Apoteose (293-7122). Exposi- apenaS nOS respectivos dias de Cilda Mi,i-,T1«orac

le'jadeArte Toulouse Rua Marques de II I1QTR AfAO Expos,gao permanente gao de lotos, lextos, lantasias e instrumen- PcnPt5r„loD°n5e / 350. Gavea { 274 1L L j K.AVj AU A histona da conquista e da conlorma- tos do carnaval carioca. desde 1641 at6 a _!]  

Km 4044) 

Pinluras 2* a 6-*. das lOh as 20h. A BELA E A FERA/RUI DE OLIVEIRA — Centro gao do territorio nacional ontem e hoje decada de 60 3* a dom. das 11h as 17h.  . ^ ,QfllSab. das 10h as 14h Gratis. Ate 19 de r.,/.„„/D,nM^n,«7/c n 4 Hriiic v,<j s miori.nituvr -00 iCicfone Joo 3894
novembro Cultural Banco do BrasillFoyer. Rua 1° de PASSAGEM/MAURICIO BENTES — Pago Im- Gr*,,s PatrOCi'niO

iAtraves do ponto. as liguras humanas . 3). Ilustragao. periat. Praga XV de Novembro. 48. Centro MUSEU DA REPUBUCA — Palicio do Catete.
do artista sobressaem por seu erotismosem 3 a dorn . das 10h as 22h Grabs Ate 4 de (224-2407). Esculturas 3» a 6'. das 11h as Rua do Catete. 153. Catete (285-6350) ATB L;!.l rr,vwiM,»,-Stl
pecado dezembro 18h30. Sab e dom.. das 12h as 18h30 Hall de entrada. escadaria e 7 salas do l|K3wBIVlESr4#\I BSLa (tuIliTilfi\.- •.xitw.'mw

(.' .'ni  ¦ Exposicaodasilustracoesoriginaiscria- Gratis Exposicao permanente. andar nobre decoradas como a epoca da
£=5 WANDA PIMENTEL - Centro Cultural Banco das por Ru, para uma versao sem texto do A mostra reune obras em lerro e tuz Presidencia da Republica 3- a 6' das 12hn„a 1' do Mar.,n 66 Centro cel»hre conm de fadas tluoresrente as 17h Sah e dom. das 14h as 18h J
>• '

I
'Nt'.r - . - * r~ ¦ " " ' - nil' Ti ma iriif m I 11 rti i*T**~~nTT'i'l'>^- nr>nr. Ifc H I »innM«i<«iiamimin<i Mimil Tin * -f-r——,-Ti-—r.-iiri 'rr—.. ^ -¦] r- —m- — i - ,r f >*r m <i>i»ii.liiii« i i ii.

JOKNAI. IX) UHA.SIL.
B—¦ apresenta

a mulher que matou os peixes

com
Zezé Polessa
texto de
Clarice Lispector
direçào de
Lúcia Coelho

Teatro dos 4
Shopping da Gávea
Tel.: 274-9895
sábado: 17 h
domingo: 16:30h

B/R0TEIR0JORNAL DO BRASIL sábado, 12/11/94 d S

Orquestra americana

gbre hoje no Rio sua

turnê sul-americana

sivel. Temos o hábito de incluir
peças de autores locais. Mas Vil-
la-Lobos já é parte de nossas
apresentações há muito tempo,
porque a comunidade brasileira
em Miami é enorme", explicou o
maestro.

Atualmente dirigindo a Lon-
don Simphony Orchestra, além da
New World Simphony, Thomas
diz que o segredo para dirigir uma
orquestra composta de músicos
quase adolescentes é trabalhar
bem com a individualidade. "É
uma orquestra de formação e de-
ve ser vista como tal. Claro que
sào todos virtuoses, e isso traz
alguns problemas, mas o essencial
é o tratamento individual."

A orquestra da Flórida já este-
ve no Brasil em 1989 para um
concerto em São Paulo. 0 maes-
tro guarda como sua maior im-
pressão do pais a musicalidade.
"Através da música, você pode
entender um sujeito que viveu há
centenas de anos ou alguém que
vive hoje em outro canto do pia-
neta, falando uma língua que você
não entende. No Brasil, isso é ain-
da mais acentuado", concluiu Mi-
chael Tilson Thomas.

Aos sábados no Restaurante Rios
um almoço com gosto bem

brasileirinho. R$ 15,00

Jl 0RMADA por jovens músi-
cos americanos, com idades entre
Ô1 e 30 anos, a New World Sim-
phony, orquestra sinfônica sedia-
da na Flórida, Estados Unidos, se
apresenta hoje no Teatro Munici-
pai do Rio, abrindo uma turnê
pela América do Sul. De acordo
com os promotores da série de
Concertos — a orquestra america-
na passa por São Paulo, amanhã e
segunda-feira, e segue para Bue-
nos Aires e Córdoba, na Argenti-
na —, o propósito dessa turnê é o
de estreitar relações com as esco-
Ias de música da América do Sul,
ampliando o intercâmbio de mú-
slcos entre os dois continentes. A
orquestra americana acena, inclu-
sive, com a possibilidade de con-
ceder bolsas de estudos, em Mia-
ihi, para músicos sul-americanos.
. As apresentações, da New
World Simphony,^que trará 92
componentes, vão contar também

rio's restaurante
Parque do Flamengo, s/n• (em (rente ao Morro da Viúva)
L Tel,; (021)551-1131 - Fax; (021) 551-0398

(216-0223). Pinturas. 3J a dom., das 10h
ás 22h. Grátis. Até 20 de novembro.
l> A mostra reúne 11 trabalhos da artista
em acrílico sobre tela.

BUCOUSMOINTEMP0RAL/EDS0N CABRAL —
Trattoria Don Raffaello, Ruo São Francisco,
210, Tijuca. Pinturas. Diariamente, das 11 hás meia-noite. Grátis. Até 20 de novembro.f> Bucolismo intemporal é o tema da mos-

0 RIO DE JANEIRO CONTINUA LINDO - Rio
Sul Shopping Center, Rua Lauro Muller,
116, Botafogo. Coletiva de fotos, textos,
charges, objetos e ilustrações inéditas. 2° a
sáb.. das 10h às 22h. Dom., das 15h ás
21 h. Grátis. Exposição permanente.l> Dividida em quatro blocos temáticos, a
mostra ocupa os corredores do shopping
do primeiro ao terceiro piso.

ARTE MODERNA BRASILEIRA) NOVAS AQUISI-
ÇÒES NA COLEÇÃO GILBERTO CHATEAU-
BRIAND— MAM, Avenida Infante D. Hen-
rique. 85, Aterro do Flamengo (210-2188).3a a dom., das 12h às 18h. R$ 1. Exposição
permanente.

PÁTIO DOS CANHÕES — Museu Histórico
Nacional, Praça Marechal Âncora, s/n°.
Centro (240-2092). Em cada canhão, uma
marca, uma data, um brasão, ou até mesmo
a efigie do Rei Luis XIV, em peça deixada
do Rio após a invasão francesa de 1711. A
exposição contará com legendas e folhetos
explicativo em Braille. 3a a 6°, das 10h ás
17h30. Sáb., dom. e feriados, das 14h30 às
17h30. Grátis, para os deficientes visuais.
R$1.

MUSEU NACIONAL - Museu Nacional,
Quinta da Boa Vista, São Cristóvão (264-8262). Acervo de história natural e antro-
pologia incluindo animais, rochas e desen-
volvimento físico e social do homem. 3a a
dom., das 10h às 17h. Entrada permitidaaté as 16h. Grátis para crianças até 10 anos
e, para o público em geral, ás quintas-fei-ras. RS 1.

NO TEMPO DAS CARRUAGENS - Museu His-
tórico Nacional, Praça Marechal Ancora,
s/n°, Centro (240-9529). Coleção de
meios de transporte terrestres utilizados no
Brasil ao longo dos séculos XVIII e XIX. 3a
a 6". das lOh ás 17h30. Sáb. e dom., das
14h30 ás 17h30. RS 1,

MOSTRA COLETIVA — Infinitos Objetos de
Artes/Gávea Trade Center, Rua Marquês
de São Vicente, 124/Lj. 218, Gávea. Pintu-
ras, fotografias, gravuras e esculturas. 2° a
sáb., das 13h às 19h. Grátis.

MUSEU DA CHÁCARA DO CÉU - Museu Ray-
mundo Ottoni de Castro Maya, Rua Murti-
nho Nobre. 93 — Santa Teresa (224-8981). Pinturas, esculturas, mobiliário e
objetos de arte. 4° a dom., das12hás17h.

MUSEU DO AÇUDE — Flora e fauna da Mata
Atlântica num prédio do século XIX. Museu
do Açude, Estrada do Açude, 764 — Alto
da Boa Vista (238-0368). Oe 6a a dom.,
das 11 h ás 17h. CRS 520 (da 6' a dom.).
5a. grátis.

CASA DO PONTAL — Acervo com 3.500 pe-
ças de arte popular brasileira, entre objetos
em barro e madeira, reunidas por Jacques
van de Beuque ao longo de quatro déca-
das. Casa do Pontal, Estrada do Pontal,
3.295, Recreio dos Bandeirantes (437-6278). Sábados e domingos, das 14h às
17h30. R$ 4 (adulto) e R$ 3 (criança).

EDOARDO DE MARTIN0 — Museu Histórico
Nacional, Praça Marechal Âncora, s/n?,
Centro (240-9529). Pinturas. 3a a 6a, das
10h às 17h30. Sáb. e dom., das 14h30 às
17h30. RS 1.

GALERIA NACIONAL DOS SÉCULOS XVII,
XVIII| XIX E XX — Museu Nacional de Belas
Artes, Av. Rio Branco, 199, Centro (240-0068/240-9869). Exposição de obras res-
tauradas, entre pinturas e esculturas, da
produção artística brasileira nos quatro úl-
timos séculos. 3a a 6a, das 10h às 18h. Sáb.
e dom., das 14h às 18h. R$ 1. (domingo
grátis).

SC0PUS GALERIA 0E ARTE/SHOPPING CASSI-
NO ATLÂNTICO — Scopus Galeria de Arte,
Av. Atlântica, 4.240/Lj. 207, Copacabana
(247-6999). Acervo com pinturas de Bian-
co, Milton Dacosta, Romanelli, Cecconi,
Oscar Palácios e esculturas de Bruno Gior-
gi e Vera Torres. 2° a sáb.. das 14h ás 19h.
Grátis.

MUSEU BOTÂNICO — Jardim BoUnieo, Rua
Jardim Botânico, 1.008, Jardim Botânico.
Exposição Mata Atlêntic». enfocando o
ecossistema mais ameaçado do Brasil e
Exposições Kuhlmann, em homenagem ao
naturalista. 3* a dom., das 11 h ás 17h.

BRASIL ATRAVÉS DA M0BA — Centro Cul-
turalBanco do Brasil. Rua 1 ° de Março, 66.
Centro. Cédulas e moedas, painéis fotográ-
licos e arte popular brasileira. 3a a dom.,
das lOh ás 22h. Grátis.

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL—Fo-
yer do CCBB. Rua 1 ° de Março. 66. Centro.
Painéis fotográficos sobre a história do pré-dio. 3a a dom., das lOh ás 22h. Grátis.

PAÇO IMPERIAL — Paço Imperial, Praça XV,
48, Centro. Reproduções fotográficas e do-
cumentos sobre a história do prédio desde
1743 até a restauração em 1985. Maquete
sobre o centro histórico do Rio de Janeiro.
3-' a dom., das 11 h às 18h. Grátis.

MUSEU CASA DE BENMMIN C0NSTANT -
Casa de Benjamin Constant. Rua Monte
Alegre. 255 — Santa Teresa (231-1248).Prédio de estilo néo-clássico com mobiliá-
rio. utensílios, objetos decorativos e docu-
mentos pessoais e históricos. 3a a dom.,
das 13h às 17h. Grátis.

MUSEU DO FOLCLORE — Museu do Folclore,
Rua do Catete. 181, Catete. Acervo com
peças de artesanato em tecelagem, barro,
madeira e renda. 3a a 6a. das 11h ás 18h.
Sáb., dom. e feriado, das 15h às 18h. Grá-
tis.

O CARNAVAL CARIOCA E SUAS ORIGENS -
Museu do Carnaval. Rua Frei Caneca. s/n°— Praça da Apoteose (293-7122). Exposi-
ção de fotos, textos, fantasias e instrumen-
tos do carnaval carioca, desde 1641 até a
década de 60. 3' a dom., das 11 h às 17h.
Grátis.

MUSEU DA REPÚBLICA - Palácio do Catete.Rua do Catete. 153. Catete (285-6350)Hall de entrada, escadaria e 7 salas do
andar nobre decoradas como à época da
Presidência da República 3* a 6J. das 12h
à«i17h Sáh e dom . das 14h às 18h

NOVA VISTA CHINESA - Saguão nobre daBiblioteca Nacional, Av. Rio Branco, 219,
Centro (262-8255). Documentação. 2a a
6", das 9h às 20h. Sáb., das 9h ás 15h.
Grátis. Até 15 de novembro.
/> A mostra reúne documentos históricos
sobre a imigração chinesa no Brasil no
século 19.ALTIVA QUADROS — Boucherie Letras o Li-¦vros, Rua Marquês de São Vicente, 191 /B,"Gávea (274-5648). Pinturas e gravuras. 2"

o 6" das 10h às 20h. Sáb., das 12h às 18h.
cGrátis. Até 12 de novembro.

t> A mostra reúne duas gravuras e quatro-pinturas em acrílica.
JULIA NINÍO IN BRASIL - Mobili/Shopping•da Gávea, Rua Marquês de São Vicente,

52/Lj. 212, Gávea. Objetos. Diariamente,
das 10h às 22h. Grátis. Até 12 de novem-
bro.
C> A designer e estilista argentina mostra•sua linha de utilitários, gravuras e tecidos
para decoração e moda.

GUILHERME SECCHIN — Museu da Repúbti-
.ca. Rua do Catete, 153, Catete (225-¦^302). Pinturas. Diariamente, das 12h às'19h. Grátis. Até 13 de novembro.•(!> A mostra reúne 17 telas em acrílicas*èobre tela tendo como tema o Homem em
relação ao mundo.

^IRREAUDADES/GERALDO SOARES — Espa-
fio Cultural La Place, Rua Visconde de Pi-
rajá, 66/Piso P, Ipanema. Pinturas. Diaria-
mente, das 9h às 22h. Grátis. Até 13 de
novembro.
1> O artista usa em suas obras temas liga^
dbs aos soiihos, delírios e ilusões.

ESCULTURAS DE MAZERED0 — Museu Na -
cionalde Belas Artes. Av. Rio Branco, 199,
Centro (240-0068). Esculturas. 3" a 6",
ífas 10h às 18h. Sáb. e dom., das 14h às
18h. R$ 1. Até 13 de novembro.

A mostra reúne 35 esculturas, em barro,
bfonze, mármore e granito.

MANIFESTE RIVISTA UNOS - São Cornado
Fashion Mall, Estrada da Gávea, 899. Pai-
néis. Diariamente, das 10h às 22h. Grátis.
Até 13 de novembro.
t> A mostra reúne 50 painéis sobre os per-sonagens de uma das mais antigas revistas
enquadrinhos da Itália.

OS TAPETES MÁGICOS DO ORIENTE - Rio
Dósign Center. Av. Ataulfo de Paiva.
270/Subsolo, Leblon. Tapetes. 2*' a sáb.,
jçjas 10h ás 22h. Dom. e feriados, das 12h
as 22h. Grátis. Até 13 de novembro.
[> À mostra reúne os vários estilos de ta-
petes existentes nas regiões manufatureiras
do Oriente Médio ao Extremo Oriente.

Ia MOSTRA NITERÓI DESIGN - Galeria de
%rte do Ingâ, Rua Presidente Pedreira. 78,
Ingá (719-4149). Coletiva. 3" a dom., das
13h às 17h. Grátis. Até 13 de novembro.
t> A mostra reúne trabalhos de oito estú-
dios compostos por designers de Niterói.

WIECKOWSKI — Bookamakers, Rua Mar-
quês de São Vicente, 7, Gávea. Pinturas. 2°a sáb., das 10b ás 22h. Grátis. Até 26 denovembro.
ik- A mostra reúne obras onde a paisagensdo Rio são o tema principal.

CLÁUDIO A CAPELA/CLÁUDIO KUPERMAN —
Paço Imperial/Sala dos Archeiros, Praça 15de Novembro, 48, Centro (224-2407).Pinturas. 3" a 6», das 11 h ás 18h30. Sáb. edom., das 12h ás 18h30. Grátis. Até 27 denovembro.
I> A mostra reúne três telas circulares quese ajustam á arquitetura do prédio.

0S 50 ANOS DA MORTE DE ELISEU VISCONTI— Museu Nacional de Belas Artes, Av. RioBranco, 199, Centro (240-0068). Pinturas.3'1 a 6a, das 10h às 18h. Sáb. e dom., das14h ás 18h. R$ 1. Até 4 de dezembro.
f> A exposição é uma homenagem a umdos maiores pintores brasileiros (1866-1944).

COLETIVA
P0LAND, PASANO E ROBOTTON - Vil/a Riso.
Estrada da Gávea. 728, São Conrado (322-1444). Coletiva de pinturas. 2° a 6a, das
14h ás 19h. Sáb. e dom., das 13h ás 17h.
Grátis. Até 14 de novembro.,
t> A exposição reúne 18 telas, dos pinto,res Luiz Poland. Victor Fasano e Tati Ro-
bottom.

Ia SALÃO RE0I0NAL DOS ARTISTAS PLÂSTI-
COS NÃO SELECIONADOS NO 14a SALÃO NA-
CI0NAL — Estação Carioca do Metrô, Cen.
tro. Coletiva. Diariamente, das 6h às 23h.
Grátis. Até 28 de novembro.
O A mostra reúne artistas que não foram
selecionados para o 14° Salão Nacional de
Artes.

EM CENA OS PRESIDENTES: MEMÓRIA FOTO-
GRÁFICA DO GOVERNO BRASILEIRO - Es-
paço Cultural dos Correios. Rua Visconde
de Itaboraí, 20, Centro (263-6566). Coleti*
va. 3a a dom., das 11 h às 20h. Grátis. Até
16 de novembro.
D- A mostra retrata os presidentes da Re-
pública que freqüentaram os palácios do
Catete e da Alvorada nos últimqs 50 anos.

LÚCIDOS, LÓGICOS, LÚDICOS, Lf RICOS- Ga-
teria de Artes UFF, Rua Miguel de Frias, 9,
Icaraí. Coletiva. 2" a 6a, das 10h às 20h.
Sáb. e dom., das 17h às 20h. Grátis. Até 17
de novembro.
f- Boa parte dos materiais utilizados são
rejeitados cultural e materialmente pelasfunções que exercem, por sua identificação
com o Kitsch.

DESENHOS E AQUARELAS DE TOULOUSE-
LAUTREC — Museu Nacional de Belas Ar-
tes, Av. Rio Branco, 199, Centro (240-0068). Coletiva. 3a a 6a, das 10h às 18h.
Sáb. e dom., das 14h às 18h. RS 1. Dom.,
entrada franca. Até 20 de novembro.
C- A mostra reúne cerca de 45 desenhos e
aquarelas, além de fotos e objetos pessoaisdo artista.

ZONA NORTE • BERÇO DA MPB—Centro Cul-
tural Oduvaldo Vianna Filho (Castelinhodo Flamengo). Praia do Flamengo, 168,
Flamengo (205-0276). Coletiva. 2'' a 6",
das 13h às 20h. Sáb. e dom., das 15h ás
18h. Grátis. Até 20 de novembro.
l> A mostra reúne documentos, fotos ori-
ginais, textos, ambientação de um bar da
década de 30 e gravações originais.

ESCULTURA CARIOCA — Paço Imperial, Pra-
ça 15 de Novembro, 48, Centro (224-2407). Coletiva. 3» a 6», das 11 h às 18h30.
Sáb. e dom., das 12h às 18h30. Grátis. Até
27 de novembro.
D> A mostra reúne trabalhos de 18 artistas
contemporâneos.

HAR0LD0 BARROSO E 0 INGÁ - Paço Impe-
rial/Sala Armazém Del fíey. Praça 15 de
Novembro, 48, Centro (224-2407). Coleti-
va. 3a a 6a, das 11 h ás 18h30. Sáb. e dom.,
das 12h às 18h30. Grátis. Até 27 de no-
vembro.
O Obras de Maurício Bentes e outros ar-
listas, em tributo ao grande escultor.

CIA. IMAGINÁRIA — Góvea Trade Center,
Rua Marquês de São Vicente. 124/Lj. 226.
Gávea (511 -2325). Coletiva. 2a a sáb., das
10h ás 20h. Grátis. Até 30 de novembro.
t> A mostra reúne esculturas, pinturas e
cerâmicas pintadas.

VIDA E GLÓRIA DO TEATRO DE REVISTA -
Salões do Teatro Carlos Gomes, Praça Tira-
dentes. 19/2° andar. Centro (222-0124).Coletiva. Diariamente, das 11h30 às
20h30. Grátis. Até 30 de dezembro.
l> A mostra reúne fotos, partituras, carta-
zes, figurinos e scripts de teatro de revista.

MOSTRA DA COLEÇÃO DE AZULEJOS DO MU-
SEU DO AÇUDE — Museu do Açude, Estra-
da do Açude. 764, Alto da Boa Vista (238-0368). Coletiva. 5a a dom., das 11 h às 17h.
RS 0,60. Grátis, às 5"s feiras. Até 31 de
dezembro.
í Azulejaria portuguesa séc. XVII a XX,
porcelana e cerâmicas orientais e moviliário
colonial brasileiro. Casarão séc. XIX com
jardins e bosques da mata atlântica.

A PINTURA EM SEDA NA VISÃO DE 11 ARTIS-
TAS —- Museu do Ingá, Rua Presidente
Pedreira. 78, Niterói. Coletiva. 3a a dom.,
das 13h às 17h. Grátis. Até 31 de dezem-
bro.

A mostra reúne técnicas variadas de
aquarela em seda.

ARTE SOBRE PAPEL — Museu Chácara do
Ccu. Rua Murtinho Nobre. 93, Santa Tere-
sa (224-8981). Coletiva. 4a a dom., das
12h às 17h. PS 0.60 (crianças até 12 anos
não pagam. 4*. grátis). Até 19 de março.

A mostra reúne 122 aquarelas, guaches.
desenhos e gravuras do acervo dos Museus
Castro Maya com textos explicativos.

0 CORPO E A TECNOLOGIA NO MNBA - Mu-
seu Nacional de Belas Artes, Av. Rio Bran-
co, 199, Centro (240-0068). Objetos. 3U a
6 ', das 10h às 18h. Sáb. e dom., das 14h às18h. Dom., grátis. R$ 1. Até 27 de novem-
bro.
! A mostra enfoca a constante superação
tecnológica com seus reflexos nos seres
humanos. O Mais Elogiado Espetáculo de

Luis Antônio Martinez Corrêa

Curtíssima Temporada • PREÇOS POPULARüS • Ti:atro Joào Caetano
Dc 5' a sábado às 21 h d domingo às 2()h. Reservas: 221.1223

Estacionamento com Segurança
Compre seu ingresso com antecedência f iugar marcado nas lojas Hxpress (postos SheuMJarra.Leülon,Botafogo.

JORNAL DO BRASIL
l TRAN8%brmilji W -Emzi
| Governo do Estado do Rio dc Janeiro • Secretaria de Estado de Cultura

Fundação dk Arti-s do Estado do Rio de Janeiro

GE0RGES BRAQUE — Centro Cultural Banco
do Brasil, Rua 1o do Março. 66. Centro
(216-0223). Gravuras. 3o a dom., das 10h
às 22h. Grátis. Até 18 de dezembro.
[> A mostra reúne 101 gravuras, entre lito-
gradas, águas-fortes, pontas-secas, e gua-ches.

AQUARELA
A PAISAGEM DESENHADA/0 RIO DE PEREIRA

PASSOS — Centro Cultural Banco do Br a-
sil. Rua 1o de Março, 66, Centro (216-0223). Aquarelas. 3a a dom., das 10h às
22h. Grátis. Até 18 de dezembro.
I> A mostra reúne 27 aquarelas desenha-
das a pedido do então prefeito Pereira Pas-
sos. IGREJA DA CANDELÁRIA

Dia 17/11 • 18 horas
Missa em memória de Villa-Lobos
Monsenhor Schubert. cMmintt'
Associação de Canto Coral
Maurílio Costa, nyeiüc

FOTOGRAFIA UANA D'URS0 — Espaço Cultural dos Cor-
reios, Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro
(263-6566). Serigrafias. 3o a dom., das
11 h ás 20h. Grátis. Até 4 de dezembro.

IMENSIDÃO DE NORONHA/MARCELO DE PAU-
IA — Royal Grill/Casashopping. Av. Ayr-
ton Senna, 2.150, Barra (325-6166). Foto-
grafias: Diariamente, das 12h à meia-noite.
Grátis.''Até 15 de novembro.
fe^nWstra reúne fotos submarinas, aé-
reaSe* terrestre^.

ACHADOS E PERDIDOS/WALTER FIRMO -
Çaleria Cânàidb Mendes. Rua Joana An-
qéiica, 63, lpaneiVtá*(2é7-7295). Fotogra-
fias. 2J a 6a, das 15hvàs2lfi. Sáb., das 16h
òs 20h. Grátis. Até 16 de hovembro.te-'? A mostra reúne fotos dó aVtista carioca.

QUEM SOMOS NÓS/TIAC0 SANTANA E CELSO
OLIVEIRA — Espaço UFF dc Fotografia.
Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí. Fotografias.
2a a 6n. das 10h às 20h. Sáb. o dom., das
J7h às 20h. Grátis. Até 17 de novembro.
{-• Os artistas encontram na fotografia
pontos de convergência para um diálogo
permanente.

EXPEDIÇÃO BRASIL TRANS SAHARA/MARC0S
PRADO — São Conrado Fashion Mall, Es-
irada da Gávea, 899. Fotografias. Diaria-
mente, das 10h às 22h. Grátis. Até 20 de
Sovembro.; A mostra reúne 60 fotos inéditas do
fotografo.

MEMÓRIA DE IPANEMA — Shopping Fórum
de Ipanema, Rua Visconde de Pirajá, 351.
Ipanema. Fotografias. 2a a 6 ', das 9h às
21 h. Sáb., das 9h às 18h. Grátis. Até 30 de
novembro.
£ A mostra reúne cerca de 60 fotos, em
fíomenagem ao centenário de Ipanema.

ESCULTURA
ANA LINNEMANN — Espaço Cultural Sérgio
Porto, Rua Humaitá, 163, Humaitá (266-0896). Esculturas. 3a a 6a, das 14h às 21 h.
Sáb. e dom., das 15h às 21 h. Grátis. Até 17
de novembro.
(- As quatro esculturas da artista lidam
com situações de colapso e imaterialidade.

AMILCAR DE CASTRO -PA. Objetos de
Arte, Rua Teixeira de Melo, 53/Lj. D. Ipa-
nema (521-0426). Esculturas e desenhos.
2a a 6a, das 10h ás 19h. Sáb.. das 11 h ás
15h. Grátis. Até 24 de novembro.
[> A mostra reúne as esculturas e os dese-
nhos mais recentes do pintor mineiro.

IVENS MACHADO — Paço Imperial. Praça 15de Novembro, 48, Centro (224-2407). Es-culturas. 3a a 6a. das 11 h ás 18h30. Sáb. edom., das 12h às 18H30. Grátis. Até 27 denovembro.
O O escultor expõe nove peças trabalha-
das em concreto, material característico desua obra.

JOSÉ RESENDE — Centro Cultural Banco do
Brasil, Rua 1° de Março, 66. Centro (216-0223). Esculturas. 3a a dom., das 10h às22h. Grátis. Até 8 de janeiro,t A mostra reúne três obras especialmen -
te preparadas para esta exposição.

SALA CECÍLIA MEIRELES
Dia 18/11 • I9h30min"Homenagem a Villa-Lobos"
Paulo Moura, saxofone e clarinete
Inácio de Nonno. barítono
Marco Pereira, violão
Nico Assumpção. Oaixo
Osmar Milito. piano

Dia 19/11 • I9h30min"Poème de L'Enfant et sa Mère
David Chevv violoncelo
Luis Cuevas. (Imita
Mareia Milhazes. bailarina
Michel Bessler. violino
Patrícia Endo. soprano
Paulo Sérgio Santos, clarineteMinistério da Cultura

Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional IPHAN
Museu Villa-Lobos Dia 20/11 • I9h30min

Trio Aquarius
Ricardo Amado, violino
Ricardo Santoro. violoncelo
Flávio Augusto, piano

INSTALAÇA0
FÁTIMA MAGALHÃES E LUIZ PREZA Associação de Amigos

do Museu Villa-Lobos
CentroCultural Paschoal Carlos Magno. Campode São Bento - Icaraí. Niterói. Instalação2a a 6a. das 10h às 18h. Sáb.. das 10h às16h30 Dom. das 10h às 14h. Grátis. Até18 de novembro

í - Os artistas dividem o espaço do Centro,intervindo com suas obras.

UM OLHAR SOBRE O OUTRO/MÒNICA BARKIE
LUIZ ÁQUILA — Instituto Cultural Villa
Maurina. Rua General Dionísio, 53, Bota-
fogo (286-9766). Pinturas. 2a a 6a, das
11h30 ás 18h30. Sáb . das 14h às 18h.
Grátis. Até 30 de novembro. Hoje. às
76h30, a exposição contará com a presen-
ça do critico Lauro Cavalcanti.
t> A mostra reúne oito quadros de Luiz
Àquila e oito quadros de Mônica Barki de
dimensões variadas.

FEUCIA KORNREICH — Galeria da Cidade.
Rua Humaitá. 275. Humaitá. Pinturas. 3a a
dom . das 15h às 21 h. Grátis. Até 18 de
novembro.
t> A mostra reúne trabalhos em acrílica
sobre tela.

O EROTISMO DE FERNANDO PEDROSA - Ga-teria de Arte Toulouse. Rua Marquês de
São Vicente. 52/Lj 350. Gávea (274-4044) Pinturas. 2a a 6a. das 10h às 20h.
Sáb . das 10h às 14h Grátis. Até 19 de
novembro
l> Através do ponto, as figuras humanas
do artista sobressaem por seu erotismo sem
pecado.

WANDA PIMENTEL — Centro Cultural Banco
rtt» Si.isiI Ruu }'• do M.'irf,o 66 Centro

Governo do Estado do
Rio de laneiro
FUNARI
Sala Cecília Meireles
Largo da Lapa. 47

Dia 21/11 • 19h30min"As Várias Faces do Violão"
Francisco Frias, violão e guitarra
Arthur Maia. contrabaixo
Ricardo Costa, percussãoCÃSSIO L0RE0AN0 — Livraria Dantes. RuaDias Ferreira. 45. Leblon (511 -3480) De-senhos e caricaturas 2a a sáb.. das 10h àmeia-noite. Dom. das 14h às 20h Grátis.Até 17 de novembro

D A mostra reúne 30 desenhos, entre ori-
ginais e páginas de jornal.

INGRESSOS GRATUITOS
Os ingressos estarão disponíveis na
bilheteria da Sala Cecília Meireles
apenas nos respectivos dias de cada
espetáculo

EXPANSÃO, ORDEM E DEFESA — Museu His-
tórico Nacional, Praça Marechal Âncora,
s/n°. próximo à Praça XV. Centro (240-
2092) 3J a 6'. das lOh às 17h30 Sáb.
dom. e feriado, das 14h30 ás 17h30 RS 1.
Exposição permanenteA história da conquista e da conforma-
ção do território nacional ontem e hoje.

PASSAGEM/MAURÍCIO BENTES — Paço Im-
perial. Praça XV de Novembro. 48. Centro
(224-2407). Esculturas 3a a 6". das 11 h às
18h30. Sáb e dom., das 12h ás 18h30
Grátis. Exposição permanente.

A mostra reúne obras em ferro e luz
fluorescente

Dia 22/11 • I9h30min
Orquestra Pró Música do Rio de laneiro
Lais de Souza Brasil, piano
Mário Tavares, reacnte

ILUSTRAÇAO
A BELA E A FERA/RUI DE 0UVEIRA CentroCultural Banco do Brasil/Foyer. Rua 1o deMarço. 66, Centro (216-0223). Ilustração.
3J a dom., das 10h às 22h. Grátis. Até 4 dedezembro
D- Exposição das ilustrações originais cria-das por Rui para uma versão sem texto docélphro conto de fadas

Patrocínio
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'Irmlos 
Brother'/*** ''."'"¦'""."•'^j|^"">':"".""

\ estreia Modernas 
Dalhacadas

B Capacidade: 280 luaarei. S* e dom.. is DIvulgatBo/ Angalade Almeida .... . . .,. „ g r-. ii«.  i. u-u t> Muslcal infantil, onde os quatro perf$
*22h30 e 6" e sib., As 23h. Convert a R$ LUCIA 

CERRONE delirtO da platflB. OlltWS CCnaS, ^Umt vovd eontadof. d«,hl.t6fl.» m«- nagens cantam a representam ern buica'tfe
iV2 (5« e Dom.) e R» 15 (6a e sib.) F1 CriadaSpara0espeticulo — comoa um«m»omelhor.Consumapio a RS 6 (5° e dom.) RS 7,60 |J „!Z „S„ Joc^h™ *UWM 10MHOMARAVKHOSO- Dlrepio FANTASMINHA SAPSCA — Texto e direpio8 "(6° esSb.). Ii. , do troglodita que nao descobre da Marcalo SabacK. ^Mlro ClaraNunes, de Ressy Mario Penalort. Teatro de Lorn.

I jj> Show de lanpamento do CD Solo brasl- JJXISTEM Casas de eSDet&CUlOS roda maS inVenta 0 malabansmo Bfflg"** d».5«° .¥!S*njj,j.°?'°hoP- Avenida Ayrlon Sena, 1791, Berra. Sib.e
* HL ^ ».'«,=.»« a. que conslrulram sua, hisloria pelo .HWH' com as clavas, ou o «,.«•!. com a«aaK»iSR Sg3m3K&&

E'SE?tipo de plattia que cativaram. Dos mulher, marido e amante que termi- . Wtm • • gS fe® muito Kg adoravam danpar, cantaT
I jpacidade: 180 lu'gares. 5», As 22h3o o 6* sobreviventes se destaca o Teatro na num incrivelnumerode prestidi- (M«bi»m£u*d<uJ|||umaTsmp'ada ------- -
I ,f2b(6t"hb3)OconZ^oaRR.10.(B,)' 

Ipanema. Um templo no auge da Wgkxm, M«| gyao com ca.xas-, se destacam nl 
SSfS^JS!^S!S$| > 0 cantor mostrari canpfies da MPB con- hippie generation, pot \i pUSSmm, pelO humor mUSltadO. *r?T ¦°™7°tM~ °l,e'Jo do Teatro Villa Lobos, Avenlda Prince^

fegradasnasd6cadasd.30.40, entre outras, as cu/r-montagensde c°m paineis supercoloridos que
Mite do MonsnoNAL amador — Mistu- Hoje e dia de rock e A China e azul. se sobrepoem e que trazem a ima- 295s). capacidade: 190 lugares. sib.e r« 5, aim e de dezembro ]

| 266-5844^' CapaddadeMM ?u- A decada Seguinte Se dividiu entre gem do quarteto, os cenarios de t° MuVicTnovTvUo para o clisslco ^ Baseada am O mWico vol.ma, de Mo,
'gares. 6*«sib, is 20h3o. couvrt a Ri s« pioneinsmo do Asdrubal trouxe Eduardo Andrade sao interessantes infamii.

I OTC^nv.r^d.cord.s e shows musicais alterna- molduraspara a a?aodos c/oww. I
fj -.«™T tivos, que acabaram lan?ando algu- ilumina9ao de Rogeno Wiltgen Rua sao Francisco xavier, 104, niuca
¥ DAMI10 CAVMMI — People, Av. Bartolomau mas nnn cJ/irc nn p«n4riA artictirn nrecisa da« lu7M (M rihaltfl an ar GllbBrto Gawronski. Caia de GivM. Prapa (284-9812). Capacidade: 429 lugar^^
I Mitre, 370. leblon (294-0547). 4« a sib., maS pop StarS M) CenariO artlStlCO. precisa, aas luzes aa noaiia ao ar- Santos Dumont, 116, Givea (239-3511). Sib. e dom., is 17h. RS 3.'is 23h. Couvert a R$ 10 (5») e R$ 15 (6* Da eXplOSaO aO marasmO, muita co-ins de spots no fundo do palco. Capacidade: 80 lugares Sib. e dom., is 4 inni DOHAOO DO AlKO^Rll - [: Mu
1 

"v£mbroC0nsuma910 8 '$ 6'Art 27 d# no' coisa aconteceu. Mas os cultuado- Humor inusitado em cena Ja os figurinos de Jefferson Miran- t> 0 texto de Rog6rio Blat 6 sobro um val- 8®caj d* Valmir Vignolli. Teatro da \
| & 0 cantor mostra vdrios sucessos de sua TCS OU nao deSSa inStltUifOO ]k tem Qar ft tnnnp mp|anrA1iC0 de Chanlin Vestem aPenaS 0S WpazeS, doso monarca que investe na transpardncia **{*'Ff®jc|8®®motivos de sobra para festejar. I|^gSai»| F»

fcstifeap: ^tealiifiis aiMpaqM| sssmmum^! '^acidade: 156 lugares. s-'a sib., il 23h deiro Eduardo Andrade e R.cardo hmaos Brothm, esse espetaculo
.e dom.. is 21 h. Couvert a rs 15, 'Mts reaiizam um misio(ae espeia Resende — os brothers — realizam diferente e inovador aue comeca kmuiido ¦ wanca - Di^ao de Frederi-
^ 

Lanpamento do cd viva meu samba. culo e despacho teatral capaz de n0 
paico numeros acrobaticos Sefo final pXS listo como um6s COPACABAMAS — Catedral Up. Estrada acordar OS mais sonolentos deuses malahflri^tico'! com temoo teatral » . I ' Vorguel'Q M Flamonoo ^ZB.gi85) 0)- hist6riassonhando com dias molhores

do Olimpo. Concebido e dirigido ^S'SKSoPI berro teatrf' P^carnavalesco ou paddagoo.uga,., sib .gisieh a hoc* i o hipopOtamo — Direcao"'c)e i(447-4745). 6- e s4b. as 22h30. Couvert , C . !i „ Ht ® exatO. VindOS em SUa maiOria Oa como um lanpamento de verao. C. Trata-s« de uma .venlura nollclal nam Flivio Kactus. Museu da Reptlblica, IWtf
^ IOflrZZese0n.aRos5c.issicos da mc- f0.r ^ M sh.ow l|p^ Trupe, os irmaos repetem Mas e, sobretudo, um imperdivel c,ZTs?0 ZlZV^oZ3 ^r^T° (225"7662) S6b"e

I slba brega no show 0 inferno de Dantas. talentos para palha$0S modernos algumaS cenas que, mesmo ja CO- acontecimento. pnnheira Bianca entrenlando a torrlvel Me- t ^ris Irttoas ambulantes contom u™
vira do canto bmbuo—AuBar, Av. Epiti- tem de tudo um pouco, reveren- nhecidas — o macaco que escala as ¦ Irmaos Brothers esti em cartaz r»irrin <**ut*d mhtab estbrlo envolvendo uma mopa, uma aldoia e

i sibr23he8domLSh2cLZ1aRs°i2 ciando mestres como Buster Kea- cadeirasdosespectadoresouachu- no Teatro Ipanema, aos sfibados s6Rob"Mend".f
: (5-e dom.) e r» i4 (#• • sib.) e consum.- ton e os Irmaos Mart, sem dispen- va de pistola dagua fazem domingos, as 18h. Ingressos a RS 6. _*««. d!IWS!S£^^T^J^rTSSl (pio a R$ 0. At6 27 de novembro, 'e om'* Marquds de Sao Vicente, 52, Givea (27US^i- >~Acantora, ao ladodo pianista Edson Fre- A MUXINHA QUI DU BOA — Direpio de 9896). Sib.is 17hedom is 16h30 R91T,.{lerico, Interpreta clissicos do cinema. lupe Gigliotti e Cininha de Paula. Teatro O Uma mie esquece de'atimentar os pei,A DA OAITA BUIIS BAND Clrco Voador i .1 ,, Bnrrashopping. Avenlda das Amdricas, *es de estimapao do lilho i os bichinhas

^,rn^L?n77/Zu«!a^<221.040B\ SAh qu8s de S3o Vicente, 52/2". Reservas palo is 22h30. Dom.. as 21h30. RS 10 (dom.) Imperatriz Leopoldina, 1, Prapa Tiradenles 4666, Barrada Trjuca (325-5844). Capaci- morrem. . ..'J 
is21h R9 7 

tel. 274-9895. Capacidade: 96 pessoas. Com RS 12 (sib.). Consumapioa R»6. Rs3- dpde: 232 lugares. Sib. e dom., is 17h. RS -0 f
1 [> . Quarteto Blues e Atlintlco Blues abrem ^.i9iU/5^h^e^aDj^b^8i melaMh^ OS C0MCABANAS — Catedral Up. Estrada de MNTOIOUPE ViDEO MR - Rua Jangadeiros, ^ Um convite 4 reilexao onde as criancas Cavalcanii. Teatro Bnrrashopping, AviiiSidaJ# anoite. 5*. 23n30,6tt e sab., a meia-noite e dom^, jaCHreDaau^ 7503 JacarepaguA (447- 28, Ipanema (267-3588). Musica para dan- u>um convite a renexao, onde as criangas AmArira.; arrr Rnrra^n^R.Rfldi\°

v mmiA aiun h'iuiab c rut 22h. Couvert a RS 11 (5* e dom.) e R$ 15 4745) s^b As 22h30 Couvert a R$ 10 par eexibipaode videos em telfio. Oiarlamen- poderao pensar sobre a preservagao da na- s^bedom ds 14h a 18H30 RS 8J ATAULFO ALVIS JUNIOR — Espaw Cultural (6«esdb.). Consumagfloa R$6. te.a partirde 19h. Consumacfloa R$5. tureza e a fronteira que separa o bem e d M . 1 1 • TLa Place. (267-4015) Rua Visconde de Pira- I 0 sho;w pue maugura a casa apresenta consumapfio a R$ 5. Z A 7^ "* 
enrt mal. > °fl,ho do PaPa« N°el resolve.vlr A Terra.

1 i^6lpanam,5»asab..is21hedom..is faceta do escritor, a,o,¦.« JOiO CARLOS AMIS BRA8IL A CLAUDIO BOTE- 0 CAVAIO QUE PAIAVA INQlfiS — Texto de
?nranl.r flnrocontn m.'icirflc Ho c«„ Falabella mostra versoos bem-humoradas das LHO — Antonino Piano Bar. Avenida EpitAcio consumacao a R$ 5 (6U s^b e vespera de Pedro Cardoso. Teatro do Lebfon, Rua Con- 0 PA8SAR0 DO LIMO VERDE — Direcaode

ffi t> 0 cantor apresenta musicas de seu ulti- cenpees clissicas de Walt Disney. Pessoa, 1244 (267-6791). sibado, is 23h. feriadol de Bernadote, 26, Leblon (294-0347). Co- Carlos Augusto Nazaieth. Pafo Impertot?
h mo CD. Couvert a R$10. Sem consumapao. turnj iCQ pacidade: 430 lugares. Sab. e dom., is Prapa XV; 48, Centro (224-2407). Sab

PAULINHOTAPAJbS, ALINE E MU — Vinlcius, DR.SMITH- Rua da Passagem, 169, Botafo- 17H30.RS5. dom, as 17h. RS6. 0
I Rua Prudente de Moraes, 39, Ipanema (267- F)P T,R ATA JANGADEIROS - Rua Teixelra de Melo, 53, go (295-3135). 4« a sib., a partir de 22h. O A pepa procure seguir de perto a aven- C- Baseado em conto original dos Irmaotf

5757). 5" a dom., is 23h. Couvert a RS 10. UL IVnYrl Ipanema (267-7721). Jazz com Paulo Rego. Dom., Clube Domingon, a partir de 20h. R» tura sugerida na |atra da moslca. Grimm. •fl®
'A At6 o dia 20 de novembro. PRAIA DO DILlRtO — Quiosque SOS Lagoa. na Sib, is 23h. Couvert a RS (4J, 5a e dom.) e RS 10 (6" e sib.). 0 CtRCO PALHA ASSADA — Direcao de Elza 0 PEQUENO POLEQAR — Direpao de Marcos!
itj > Show que relembra as alguns dos su- Praia de Piratlnlnga.Sib.. is 23h. Com Forpa BASEMENT — Sib., a partir de 23h30. Av. do Andrade Teatro Pnsin fi Rua Funrisrn Marcondes Teatro Casa Grande, Avenida>1 cessos do compositor e poeta Paulinho Te- da Gravidade. CAUFA DE BAQDA - Clube Slno e Lrbanes. Copacabana, 1.241 (521-4425). RS 6 (com SS 51CoDacabana ?2fi7 74961!^ Alr.lnio do Mollo Franco. 290, Lebfbn"

pajfis. Rua Marquis de Olinda. 38, Botafogo (653- direito a uma'cerveja). 
dl 

4s16h30 
^ (239-4048). Sib. edom., is 17H.RS 6.-W

rj ' , ~ r\ ACCIPA 5228). Musica irab. e danpa do ventre. 6 e WELL'S FAROO Run Gal Urnuiza 105 (274 i-mimi/im'J,., > £a histfiria do (ilho de um ienhador qutf
!j ULTIMOS DIAS CLASSICO sib.is22h30.RS4. 7895). 4- a domi a P«tir da-saw <ittcot«ca'. "a busca de uma irvore miglca se envolvej

FAQNIR Canecao Av Venceslau Braz THE NEW WORLD SIMPWNY — Uatro Mupici- HAVANA CAFt CONCERTO — Fashion Mall, 2° 6's,is22h, Bier Fast. Matini, jib. edom., is da^S^i^^^^te 2Z'. em a'^es aventuras ffi
I 215 (296-3044). 6« .'sib., is 22h30 Piso'^sUada fa °4v8a 899 (322-0269). 16h. RS 2,50 e consumapio a RS 3' BiarFaat cidade: 232 luga'res Sib.edom..is15h30. PIANISSIMO- Direpao de Karen Aciol*J dom As 91 h rs in fni«tji\ rs m fmacn (262-3935). Capacidade: 2.350 lugares. Com Manangela Marques & Ot6vio Granjei- a R$4 (mulheras) a R$6 (homans).Matine o$7 rfla^o l/anucc/ Run MnfouAi Hn san Vi/
I feill1®® iSSS ,0 rfb; 41 22h3° 6 d°-m' 48 2,h3a S8m Rs4(sib.) e RS3(dom.). E^ri,a a partir do convex com crianpas
I B, e RS 40 (setor C). A.i 13 de novembro. »; (M5 * IT 

COnSUma¥a°' *W* " Av. N. S. Copacabana. 1.144 (267- de virias idades. dom.. is 16h. RS 5. • m
!/| > 0 cantor mostra o show Caboclo So- lateral! Onica aoresentajo CLUBE 34# — Rua Gonzaga Baslos, 346, Vila 1497). Diariamente, a partir de 22h. RS 2.50 A CORUJA SOFIA — Direpao de Caci Mour- £> Uma menina 6 obrigada pela mae a-
i nhador- >. A orquestra americana! reglda por Mi- Isabel (288-7297). Timbalada, pagode (de dom. a 5°) e R9 4.60 (6°, sib. e vispera th4. Teatro Tab/ado, Avenida Lineu do "xe,cl,ar 0 ^-ri-fni oo piano em planjj,
M DIANNA PEQUENO — Cafe-Concerto Teatro chael Tilson Thomas, tem como convldado MPB. Sib, is 22h. Couvert RS 2 (mulher) defenado). Paula Machado, 795 (294-7847). Capaci- domingo. •

g Rival, Rua Alvaro Alvim, 33, Centro (532- especial o violinista Robert McDuHle, inter- RS3(homem). RISUMO DA OPERA — Av. Borges de Medei- dade: 230 lugares Sib. e dom, is 17h. RS RAPUNZEL — Dirapao do Claudio Juaro?
ja 4192). Capacidade: 400 lugares. 4» a sib, pretari obras de Beethoven, Villa-Lobos »pp»inosA — Arabella Estrada do Itanhan ros, 1.426 (274-5895). 4» a dom, a partir de Teatro do Gra/atl Country Club, Rua'S[ is 19h. RS 7. Ingressos a domiclllo peios outros. "T22h. Ingrasso a RS 5. Consumapio a RS 12; Inspirada no lilmo Kmg Kong. Os bandidos fessor Valadares, 262, GraiaO (571-23001I>
1 vembfo'°575 

B 222'512Z m 12 ^ n°" . 
MOSTRA ARTE NACIONAL DE CANTO CORAL doslnos SoTaof sit CARINH080 - Diariamente, a partir da, 21h. fc a COfUia da ,lo'osta e a "a'a fik e dom, is 17h. RS 3,50. S6clpr|

fl vembro. I MOSTRA ARTE NACIONAL DE CANTO CORAL R$6 Rua Visconde de Pira|i, 22 (287-0302). cldade 2,50.DJ A cantora apresenta o show Jardtm se- Teatro da Praia, Rua Francisco Si. 88. Ipane- Couvert 6 RS 4 (dom. a 6") e R$ 5,50 (6", A CRIADA PATROA — Da Cia. Instivel de Hu- > Um casal de camponeses espera ancio0
SS creto. ma (287-7794), Capacidade de 120 lugares. LA CAVE DC PARIS — Rua do Oriente, 437, sib. e vispera de ferlado). mor. Teatro Villa Lobos, Avenida Princesa so a vinda de um bebi. '|S
: CONTINUACAO O.Com oCoraldaShell, Coral Whit. Mar- ^aahSO.^ouverr a9RS4* HELP — Av. Aliintica, 4332 (521-1296). Dia- ddade:^85fug^es^b.^dom.6^'!SABE TUDO E 0 ESPliO — Direpio de,£a 4

»,iii«iun«.>w tins, Coral do Instituto' Goetha-Baukurs e namente, a partir das 22h. RS 8 (homem) e- .briel Fomtp. Tqatro da Barra, Avenida S.^(T
m DANIELA MERCURY — Imperator, Rua Dias Coral de Coro de Cimera Pro-Arte. PARADISO PIANO BAR-Rua Maria Angillca. RS7(mulher). & Uma versBo oara a obra La Sorva Pa nambetiba, 3.80{l, Barra. (439-3415)..Sih,
0, da Cruz, 170, Miier (592:7733). Capaci- 29. jardim Botinico (537-2724). Apresen- SOBRE AS ONDAS - Av. Atlintica 3432 (521 d, ona P ' ?Wpa- e dom! is,17h. RS 5. .
1 dade: 1.820 lugares. 5°. is 21 h30, 6° tapao dos pianistas 2e Maria e Chlqulnho (? 1296). Musica ao vivo. Diariamente a partir !> Trapalhadas e desenconlrosacontocojn
i'j s4b- 22h e dom, is 21 h. RS 12 (pista). PAGODFS F. GAFIEIRAS do cantor e pienista Italiano Roberto Aita. 2" das 21 h. Couvert de 4a e 5" a RS 3 e 6" e sib. ACIOARRA E AFORMIQA— De ta Fontaine. quando o Sabetudo descobre a pres'Sh'pak RS 40 (camarote). At6 20 de novembro, a sib, a partir de 18h. Consumapio a RS 30. aRS55 Teatro Galeria, Rua Senador Vergueiro, 93, deumespiao. yj» Ingressos a domic/lio nos tels. 595-2764 ESTUDANTINA MUSICAL — Com a Orquestra ln... i -a- ion i„. Flamenoo (225-91851 CaDacidade- 400ft 592-1851. com uma taxa de RS 2 por in- de Waldir Calmon. 5* a sib, is 23h. Ppa. PAUL DE CASTRO—Cali Laran/elras, Ruadas Him Rni'inirn OTP R1711 cih Ha« lugares Sib e dom is17hRS3 SALAMt MIHQUt — Musical infantil defiii?-
f 9'ossa. Tiradentes. 79. Centro. Reservas pelo tel. Laranjeiras, 402/sobrado, Uran,e,ras (205- dim Botanico 239-5171 ) Sib. , par. r das ||S,agem mbdernUda do clissicd de c° Anlsio sob a direpao de Rogerio F'aW

> A cantora baiana estari apresentando 232-1149. RS 5 e RS 2 (mesa). 0994). sib. 4s 22h30. Couvert a RS 6 22h:30, Hi-fi r^tight, iCom os DJs Beto Larg- La Fontaine, em (orma de musical. n0- Te«"° America, Rua Campos Sales,vshow Musica de rua. consumapao a RS 4. man e uuau Mawicz tntraoa a ks oe consu- 118. Tijuca (567-1572) Sib e dom iis!
„ . rl' JAMELiO E ORQUESTRA RAUL DE BARROS mapaoaRS5. 0 PAIS DOS MASTODOHTES-Texto e dire- 18h. RS 5. Ati 18 de dezembro J^ CEHLESTE JHUUA AuBar.Av. Epiticio Centra Cultural Josii Bonifacio, Rua Pedro LEVANTE FLAMENCO — 1.900, Rua Capitflo PONTO ALTO — Rua Boavista, 12, Alto da pdo musical de Roger Mello. Teatro Nelson (> Uma turma de meninos de rua aua^HTI r°S»a- ^ goa (259-1041). 6» e sib,. Ernesto, 80, Gamboa (233-7754). Sib, de SalomSo, 55, Botafogo (266-7497). Musica Boavista (238-6047). 6*s, a partir de 22h. Rodrigues, Avenida Repiibllca do Chile, envolve no sumico de uma oobre meni™is 20h. Couvert a RS 10 e consumapio a RS 21h is 2h. Gritis. e danpa flamenca. sib. a partir de 22h. Coo- slide dancing. Sib, a partir de 22h, golden 230, Centro (262-0942). Capacidade: 394 ,jca B

H 5. Ati 10dedezembro. vert RS 5. hits. Couvert a RS 4 e consumapao a RS 3. lugares. Sib. e dom, is 17h. RS 7. estriia
i 1> A cantora mostra o show Tributo a Bil- ENSAIO ABERTO DO SALQUEIRO — Em frente ^ r tnn BEVERLV HILLS - Rua Aimirante Cochrane, neste sibado. SONHO DE UM ESPANTALHO - Direpao tiehe Holhday, quadra da escola, Rua Silvia Telles. 104, An- PMWHIIA BAH — Av iernamDetioa, o.juu. 4g {284-4607). Com a banda Cactus. Sib, > Um painel do que teria ocorrido na era Marllia Danny. Teatro Sesc de Madureira,,
i CHA DAS CHIQUES - Cafi do Teatro, no daral (238-0635). Sibado, a partir de 22h. Barra da Tiiuca 38b-J/Ob). Marcia Br partir de 22h Consuma9ao a R, 4,50 „ cou. pri-hist6rica. Rua Ewbanck da Cimara, 90, Madureira
B Shopping da Givea. Rua Marquis de Sao Gritis. ««». is 22In e t^a^dre, is 23h30. Sem a, 50 -ofUMD* n„ wilHo . (350-9433). Sib. edom, is 17h. RS 3" ¦rjy ii; , co/on pi.,., Dnm.wBP nil|_ 4_i coovfirf c ssm consumapao. ecu cAlrtA mdukiabu Uinen nsiire r„ O PHIriClPE FEUZ — De Oscar Wi'de sob a
I 274 -9895 Capacidade 96 I una r e s3" ENSAIOS DA MOODADE —- Quadra da Escola, "^SSd^toS^MT5l -7913? largo direpio de Marcla Torres. Espafo Schop- TA NA HORA - Direpao do Luc,a Coolho:'
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vt Metropolitan. Av. AVrton Senna, 3.000-Uni- partir de 22h30. RS 1,50 (homens) e entrada cantoras Bibba e Euginia e os pianistas Ro- (450-1450). Com a banda Via Brasll e nodocirco.
afl dade 1006, subsolo do Via Parque (385- franca para mulheres. Grupo Sedupao. 6»s e sib, a partir de 21 h. SHAKUNTALA • 0 ANIL PERDIDO — Direpao TUDO POR UM FK) — Direpao de Caci Mour*
jSl 0518). Capacidade: 4-196 lugares. 5«, is „ Apresentafao RS 5 (homem) e RS 3 (mulher). Mulheres de Ricardo Venincio. Teatro Candido thi. Teatro Estafao Beira-Mar, Rua Dois do'.y 21 h30,6" e sib, is 22h30 e dom. is 20h. RS DA DEC especiar oe i-anos Lona. nao pagam ati is 21 h. Mcndcs. Rua Joana Angelica, 63. Ipanema Dozembro, 63. Flamengo (556-3189) Ca-35 (camarote ePBlco).RS 30 (especial) eRS DAK.E0 PARAnANfAR TRIOONOMETRIA DANCE - Rua Leoppoldina (267-7141). Capacidade: 133 lugares. pacidade: 80 lugares. Sib. e dom .is]
M 20 (fnsa e platiia). Ati o dia 13 de novem- SKYLAB BAR — Rio Otbon Palace, Av. Atlinti- mi\A Rego, 52 (290-1725). 6* e sib, a partir de Sib. e dom, is 17h. RS 6. esW/a nej/e 17h30. Entrada franca ^
K °roc . , . . . _. ca, 3.264, Copacabana (521-5522). Rio PRESS — Av. Sernambetiba, 4700, Barra da 22h. Matlni, sib. e dom, a partir de 16h. RS . ' , .. ,, . . . „ .':j u'""49fc t> Festival com os migicos Ruby Coby, ' Quartet. De 5" a sib. is 22h. Apresentapao Tijuca (385-2813). Mislca para danpar sob 3 (mulher) e RS 6 (homem). Matini a RS 2. t> A fibula conta a histdria do prlncipe VIRAVEZ, 0 CORTES - Direpao de Hen^

Guy Tell, Otto Wessely, Wladimir Daniiin, d Cehleste Jhulia Consumacao o comando do DJ Sirgio Dantas. 3° a dom, mmfiaiiaB a„„„1h= d „ o.„„„ que em, um? de s"as ca^adas com seu Pagnocelli. Teatro GHucio Gil, Prapa car.,,
a dupla The Pendragons, que se apresen- RS 5 Sem couvert a partir das 22h. Ingresso e consumapao a RS . Sikh amigo invade um bosque sagrado e se deal Arcoverde. s/n°, Copacabana (237,^

^ tam em todas as noites. couveri. g" , Centro (220-1298). 2° a s6b.. a partir del 8h, apaixona por Shakuntal6. 7003). S6b. e dom., ds 18h. R$ 6. _.«rp
J FALABILLASOLTAOSBICHOS — Cafi do EUANAPITTMAN — LeStreghe. Rua Prudente BARQUITCfO — MCisica para danpar sob co- RS 2,50 (mulheres). RS 4 {sbb.). Estaciona- OS SALTIMBANCOS — De Chico Buarque oue^azumtra'u)comosocTP°n6SI Teatro, no Shopping da Givea. Rua Mar- de Moraes, 129. Ipanema (287-1369). sib. mando de Belo Veloso. 6a e sib., is 21 h. Rua mento com manobreiro. sob a direpao de Rogorio Fabiano. Teatro H nv-.' • t!
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ABAIXO 0 MICO LBAOTM A VILHA DO PORÃO— Dlraçio da Cedo» Henrique Caaanova.
Tntro América, Rua Campos Salea, 118,Tljuca (234-2060). Sib. a dom., ia 16H30.
RIS.

Uma vovó contadora da .hlitórlaa me-dlavila.
AUOIM BOQftNIO MARAVILHOSO — Direpio

da Marcelo Saback. Tntro Clara Nunes,¦ Rua Marquês da Sto Vicente, 62/Shop-
plng da Gávea, Gávaa (274-9696). Capa-
cidade: 460 lugares. Sib. a dom. ia 17h. RS
6.
t> Tudo começa quando o jovem Aladin
recebe a mlssio de recuperar uma limpadavelha no Interior da uma gruta,

AIADIM10 QÉNN) M LÂMPADA - Direpio
de Brlgltte Blalr. Teatro Brlgltt* Blalr, Rua
Miguel Lemoa, 61, Copacabana (621-29SS). Capacidade: 190 lugares. Sib.edom., ia 18h30. RI 6.
t> Musical.. Nova vorsio para o clisslco
infantil.

ANORSB^O CONTADOR NNISTÒMASIM ANOVA ROUPA DO IMPERADOR - Direpio deGilberto Gewronski. Casa da Givaa, PrapaSantos Dumont, 116, Givea (239-3611).Capacidade: 80 lugares Sib. e dom, is17h30. RI 5.
0 texto de Rogério Blat i sobre um vai-doso monarca que investe na transparênciado seu governo.

AVENTURAS DE UM DIABO MALANDRO - Dlrepio de Gilson Barcla. Eco Dancing Club,
Rua Geremirio Dantas, 1079, Jacarepagui
(392-7070). Sib. e dom, is 18h. RS 3.

BERNARDO E 8IANCA - Direpio de Frederi-
co D'Amico. Teatro Galaria, Rua SenadorVergueiro, 93, Flamengo (225-9186). Ca-
pacidade: 400 lugares. Sib. e dom, is 16h.
RS 3.
C> Trata-se de uma aventura policial paracrianpas do detetive Bernardo e sua com-
panheira Bianca enfrentando a terrível Me-dusa.

CANTAR CANTAR CANTAR - Direpio de Jo-
só Roberto Mendes. Mercado Sio José das
Artes, Rua das Laranjeiras, 90 (502-2033).Sáb; e domrràs^ 8hrR$"3r

A BRUXINHA QUE ERA BOA - Direpio de
Lupe Gigliotti e Cininha de Paula. Teatro
Borrashopping, Avenida das Américas,
4666, Barra da Tijuca (325-5844). Capaci-
dade: 232 lugares. Sib. e dom, is 17h. RS

CEZAR CAMAROO MARIANO — Jaizmanla, Av.Rainha Elizabeth, 769, Ipanema (227-2447).Capacidade: 280 lugarea. 6* e dom., is'22h30 e 6* e sib., is 23h. Couvart a RI
aV2 (5« e Dom.) e RI 15 (8« e sib.) e
Cqnsumapio a RS 6 (6° e dom.) RS 7,60'(6° esib.).

ij> Show de lanpamento do CD Solo brasl•
leiro.

2É RENATO — Mistura Fina, Av. Borges de-Medeiros, 3207, Leblon (266-6844). Ca-
,pacldade: 180 lugares. 5*. is 22h30 e 6* e'sib, is 23h30. Couvart a RI 10 (6a) e RI
,12 (6° e sib.) consumapio a RI 6.

t> O cantor mostrará canpôes da MPB con-'sagradas nas dicadas de 30 e 40.
ftOm DO PROFISSIONAL AMADOR - Mistu-
ya Fina, Av. Borges de Medeiros, 3207,
Leblon (266-5844). Capacidade: 180 lu-'geres. 6a a sib, ás 20h30. Couvart a RI 6 a

,consumapio a RS 3.*t> Com o grupo Conversa de Cordas
DANILO CAVMMI — People, Av. Bartolomeu
(Mitre, 370, Leblon (294-0647). 4a a sib,'is 23h. Couvart a RS 10 (6a) a R116 (6a e
sib.). Consumapio a fS 5. Ati 27 de no-vembro.
ft> 0 cantor mostra vários sucessos de sua
çarrelra e homenageia Dorival Caymmi e-Tom Jobim.

JAIR RODRIGUES — Rio Jazz Club, Rua Gus-
tavo Sampaio, s/n°, Leme (641-9046). Ca-'pacidade: 160 lugares. 5a a sib, is 23h

ja dom, is 21 h. Couvert a R116.
O Lanpamento do CD Viva mau samba.

ÒS COPACABANAS — Catedral Up. Estrada
de Jacarepagui, 7.503, Largo da Freguesie'(447-4745). 6a e sib. is 22h30. Couvert a
;R110 e consumapio a RS 5.

0 grupo apresenta os clissicos da mú-
siba brega no show O inferno de Dantas.

VERA DO CANTO S MELLO- Au Bar, Av. Epiti-
cio Pessoa, 864, Lagoa (259-1041). 5° a
.sib,. ás 23h e dom, ás 21 h. Couvert a RS 12
(5a e dom.) e RS 14 (6a e sáb.) e consuma-

tpio a RS 6. Ati 27 de novembro.~ [> A cantora, ao lado do pianista Edson Fre-
.çjerico, Interpreta clissicos do cinema.

Zt DA OAITA BLUES BAND - Circo Voador,
Arcos da Lapa, s/n° Lapa (221 -0405). Sib.,
ás 21 h. RS 7.

Quarteto Blues e Atlintico Blues abrem'a noite.
ATAULFO ALVES JÚNIOR — Espaço Cultural

La Place, (267-4015) Rua Visconde de Pira-
ji, 66, Ipanema. 5a a sab, às 21 h e dom, is
20h. RS 6.
O O cantor apresenta músicas de seu últi-
mo CD.

PAULINHO TAPAJÓS, ALINE E MU — Vinícius,
Rua Prudente de Moraes, 39, Ipanema (267-5757). 5" a dom, is 23h. Couvert a RS 10.Ató o dia 20 de novembro.
I> Show que relembra as alguns dos su-cessos do compositor e poeta Paulinho Ta-
pajós.

delirio da platéia. Outras cenas,
criadas para o espetáculo—como a
do troglodita que não descobre a
roda mas inventa o malabarismo
com as clavas, ou o entreato com
mulher, marido e amante que termi-
na num incrível número de prestidi-
gitação com caixas —, se destacam
pelo humor inusitado.

Com painéis supercolorídos que
se sobrepõem e que trazem a ima-
gem do auarteto, os cenários de
Eduardo Andrade são interessantes
molduras para a ação dos clowns. A
iluminação de Rogério Wiltgen é
precisa, das luzes da ribalta ao ar-
co-íris de spots no fundo do palco.
Já os figurinos de Jefferson Miran-
da vestem bem apenas os rapazes,
ficando um tanto prejudicado o lay
out das Irmãs Sister, mesmo que
com episódica participação.

Irmãos Brothers, esse espetáculo
diferente e inovador, qué começa
pelo final, pode ser visto como um
berro teatral pré-carnavalesco ou
como um lançamento de verão.
Mas é, sobretudo, um imperdivel
acontecimento.
¦ Irmãos Brothers está em cartaz
no Teatro Ipanema, aos sábados e

LÚCIA CERRONE

JJXISTEM casas de espetáculos
que construíram sua história pelo
tipo de platéia que cativaram. Dos
sobreviventes se destaca o Teatro
Ipanema. Um templo no auge da
hippie generation, por lá passaram,
entre outras, as cn/f-montagens de
Hoje é dia de rock e A China é azul.
A década seguinte se dividiu entre o
pioneirismo do Asdrúbal trouxe o
trombone e shows musicais alterna-
tivos, que acabaram lançando algu-
mas pop stars no cenário artístico.
Da explosão ao marasmo, muita
coisa aconteceu. Mas os cultuado-
res ou não dessa instituição já têm
motivos de sobra para festejar.

0 sol voltou a brilhar no palco
de Ipanema. Por lá, os Irmãos Bro-
ther.s realizam um misto de espetá-
culo e despacho teatral capaz de
acordar os mais sonolentos deuses
do Olimpo. Concebido e dirigido
por Jorge Fernando, esse show de
talentos para palhaços modernos
tem de tudo um pouco, revéren-
ciando mestres como Buster Kea-
ton e os Irmãos Marx, sem dispen-

Humor inusitado em cena
sar o toque melancólico de Chaplin
ou o molejo de Carequinha.

Alberto Magalhães, Dalmo Cor-
deiro, Eduardo Andrade e Ricardo
Resende — os brothers — realizam
no palco números acrobáticos e
malabaristicos. com tempo teatral
exato. Vindos em sua maioria da
Intrépida Trupe, os irmãos repetem
algumas cenas que, mesmo já co-
nhecidas — o macaco que escala as
cadeiras dos espectadores ou a chu-
va de pistola dágua —, fazem o

Imperatriz Leopoldina, 1, Prapa Tiradentes
RS 3.

KAHT0L0UPE VÍDEO BAR - Rua Jangadeiros.
28, Ipanema (267-3588). Música para dan-
par o exibipio de vídeos em telio. Diariamen-
te. a partir de 19h. Consumapio a RS 5.

BOATE BÚSSOLA — Av. Sernambetiba, 600
(389-3388). 4" a sáb., a partir de 22h. R$ 5 e
consumapio a RS 5 (6", sib. e véspera de
feriado).

DR.SMITH — Rua da Passagem, 169, Botãfo-
go (295-3135). 4a a sib, a partir do 22h.
Dom., Clube Domingon, a partir de 20h. R$ 7
(4a, 5a e dom.) e R$ 10 (6° e sáb.).

BASEMENT - Sáb, a partir de 23h30. Av.
Copacabana. 1.241 (521-4425). RS 6 (comdireito a uma cerveja).

WELL'S FAROO — Rua Gal.Urquiza. 102 (274-7895). 4° a dom.; a partir de 22h; discoteca.
6's.is22h, Bier Fest. Matinê, Mb. è dom, às
16h. R$ 2,50 é consumação a RS'3l Bier Fest
a RS 4 (mulheres) e RS 6 (homén$).'Matinã a
RS 4 (sib.) e RI 3 (dom.).

VIVARA-Av. N. S. Copacabana, 1.144 (267-1497). Diariamente, a partir de 22h. RS 2.50
(de dom. a 5a) e RI 4,50 (6°, sib. o véspera
de feriado).

RESUMO DA ÓPERA — Av. Borges de Medei-
ros, 1.426 (274-5895). 4o a dom., a partir de
22h. Ingresso a RI 5. Consumapio a RS 12:

CARINHOSO — Diariamente, a partir das 21 h.
Rua Visconde de Piraji, 22 (287-0302).Couvert S RI 4 (dom. a 6a) e RS 5,50 (6",sáb. e véspera de feriado).

HELP — Av. Atlântica. 4332 (521 -1296). Dia-
riamente, a partir das 22h. RS 8 (homem) e-
RS 7 (mulher).

SOBRE AS ONDAS — Av. Atiintica, 3432 (521 -
1296). Música ao vivo. Diariamente, a partirdas 21 h. Couvert de 4a e 5° a R$ 3 e 6a e sáb.,
a R$ 5,5.

LOCAL & Co. — Rua Pacheco Leão, 780, Jar-
dim Botânico (239-5171). Sib. a partir das
22h30, Hi-fi night. Com os DJs Beto larg-
man e Dudu Rawicz Entrada a RS 5 e consu-
mapão a RS 5.

PONTO ALTO — Rua Boavista, 12, Alto da
Boavista (238-6047). 6*s, a partir de 22h,
slide dancing. Sáb., a partir de 22h, goldenhits. Couvert a R$ 4 e consumação a R$ 3.

BEVERLY HILLS — Rua Almirante Cochrane,
49 (284-4607). Com a banda Cactus. Sib, a
partir de 22h. Consumapio a RS 4,50 e cou-
vert a 1,50.

SEM SAÍDA CERVEJARIA VÍDEO DANCE - Es-
trada Padre Roser, 233 (391-7913). Largo
do Bicão. 3a a sáb.. a partir de 21 h, discoteca.
Matinô, dom., a partir de 16h. 3a, a R9 6. 4a e
5a a R$ 5 (homem) e R$ 4 (mulher). 6* e sáb.,
a RS 6 (homem) e RS 5 (mulher). Domin-
gueira e matinê a R$ 4.

TEM TUDO — Praça Armando Cruz, 120/2°
(450-1450). Com a banda Via Brasil e o
Grupo Sedupão. 6as e sib, a partir de 21 h.
RS 5 (homem) e R$3 (mulher). Mulheres
não pagam ató às 21 h.

TRIQONOMETRIA DANCE - Rua Léoppoldina
Rego, 52 (290-1725). 6a e sáb., a partir de
22h. Matinê, sáb. e dom, a partir de 16h. RS
3 (mulher) e RS 6 (homem). Matinê a RS 2.

BIERKLAUSE — Avenida Rio Branco, 277,
Centro (220-1298). 2° a sib, a partir de 18h,
música ao vivo. 5a e 6a a RS 5,50 (homens) e
R$ 2,50 (mulheres). R$ 4 (sáb.). Estaciona-
mento com manobreiro.

quês de Sio Vicente, 52/2°. Reservas pelo
tel. 274-9895. Capacidade: 96 pessoas. Com
Miguel Falabella. Direpio de Flivlo Marinho.
5a, is 23h30, 6a e sáb, à meia-noite e dom,
is 22h. Couvert aRS11 (5aedom.)eRS16
(6a e sib.). Consumapio a RS 6.
[> O show que inaugura a casa apresenta
uma nova faceta do escritor, ator e diretor.
Falabella mostra versões bem-humoradas das
canções clássicas de Walt Disney.

ás 22h30. Dom, às 21h30. RS 10 (dom.) e
RS 12 (sib.). Consumapio a RI 6.

OS COPACABANAS — Catedral Up. Estrada de
Jacarepaguá, 7503, Jacarepaguá (447-
4745). sib. is 22h30. Couvert a RS 10 e
consumação a R$ 5.

JOÃO CARLOS ASSIS BRASIL A CLÁUDIO BOTE-
LHO — Antonino Piano Bar. Avenida Epitácio
Pessoa, 1244 (267-6791). sibado, is 23h.
Couvert a R$10. Sem consumapio.

JANGADEIROS — Rua Teixeira de Melo, 53,
Ipanema (267-7721). Jazz com Paulo Rego.
Sáb, is 23h. Couvert a RS 3.

CAUFA DE BAQDA — Clube Sírio e Libanês.
Rua Marquês de Olinda. 38, Botafogo (553-
5228). Música irabe è danpa do ventre. 6a e
sáb. às 22h30. RS 4.

HAVANA CAFt CONCERTO — Fashion Mall, 2o
piso. Estrada da Gávea 899 (322-0269).Com Mariangela Marques Si Otávio Granjei-
ro. sáb. às 22h30 e dom. ás 21h30. Sem
couvert e sem consumação.

CLUBE 346 — Rua Gonzaga Bastos, 346, Vila
Isabel (288-7297). Timbalada, pagode e
MPB. Sib, ás 22h. Couvert RS 2 (mulher) e
RS 3 (homem).

APPALOOSA — Arabella, Estrada do Itanhan-
gá, 1636, Barra da Tijuca (493-3460). Rock
dos anos 60 a 80.6" e sib, is 22h. Couvert a
RS 6.

LA CAVE DE PARIS - Rua do Oriente, 437,
Santa Teresa (252-9520). Jazz Creole. sib,
is 22h30. Couvert a RS 4.

PARADISO PIANO BAR - Rua Maria Angélica.
29, Jardim Botânico (537-2724). Apresen-
tação dos pianistas Zé Maria e Chiquinho ç
do cantor e pianista italiano Roberto Alta. 2a
a sib, a partir de 18h. Consumapio a RS 30.

PAUL DE CASTRO — Café Laranjeiras, Rua das
Laranjeiras, 402/sobrado, Laranjeiras (205-
0994). sib. ás 22h30. Couvert a RS 6 e
consumação a R$ 4.

LEVANTE FLAMENCO - 1.900, Rua Capitão
Salomão, 55, Botafogo (266-7497). Música
e dança flamenca. sáb. a partir de 22h. Cou-
vert RS 5.

PARCERIA BAR — Av. Sernambetiba, 6.300,
Barra da Tijuca (385-3706). Márcia Brito,
sàb, is 22h e Alexanndre, is 23h30. Sem
couvert e sem consumapio.

ZEPPSLIN — Estrada do Vidigal, 471. Vldigal
(274-1549). Candò. sib. is 22h e dom, is
21 h30. Couvert e consumação a RS 3 (dom.)
e RS4,60 (sib.).

CHIKCS BAR — Av. Epiticio Pessoa. 1.560,
Lagoa (287-3514). Música ao vivo com as
cantoras Bibba e Eugênia e os pianistas Ro-
mildo e Pedrinho. Diariamente, a partir de
17h. Consumapio a RS 15. Apresentação
especial de Carlos Colla.

> Um convite à reflexão, onde as crianpas
poderão pensar sobre a preservapão da na-
tureza e a fronteira que separa o bem e o
mal.

O CAVALO QUE FALAVA IMQLÊS - Texto de
Pedro Cardoso. Teatro do Leblon, Rua Con-de Bernadote, 26, Letfion (294-Q347). Ca-
pacidade: 430 lugares. Sib. e dom, ás
17h30. RS 5.
t> A peça procura seguir de perto a aven-
tura sugerida na letra da música.

O CIRCO PALHA ASSADA - Direpio de Elzade Andrade. Teatro Posto 6. Rua Francisco
Si, 51, Copacabana (287-7496). Sib. e
dom, is 16h30. RS 3.

CONFISSÕES INFANTIS - D e L e n 11 a
Plonczynski. Teatro Barrashopping, Aveni-
dadas Américas. 4666 (325-6844). Capa-
cidade: 232 lugares Sib. e dom, is 15h30.
RS 7.
Escrita a partir de conversas com crianpasde virias idades.

A CORUJA SOFIA — Direpio de Caci Mour-
thé. Teatro Tablado, Avenida Lineu de
Paula Machado. 795 (294-7847). Capaci-
dade: 230 lugares Sib. a dom, is 17h. RS

DE GRAÇA
PRAIA DO DfÜRIO — Quiosque SOS Lagoa, na
Praia de Piratinlnga.Sib, is 23h. Com Forpa
da Gravidade.

THE NEW WORLD SIMPHONV - TÍaúo Mufiici-
pai, Prapa Marechal Floriano, s/n". Centro
(262-3935). Capacidade: 2.350 lugares.
Sib., is 21 h. RS 300 (frisas e camarotes: 6
lugares), RS 50 (platéia e b.nobre), RI 30 (b.simples), R$ 20 (galeria) e RS 15 (galerialateral) Única apresentação.
t> A orquestra americana, regida por Mi-
chael Tilson Thomas, tem como convidado
especial o violinista Robert McDuffie, inter-
pretará obras de Beethoven, Villa-Lobos e
outros.

FAQNER — Canecáo. Av. Venceslau.Braz,
215 (296-3044). 6a e sáb., às 22h30 edom., às 21 h. RS 10 (pista), RS 15 (mesalateral). RS 20 (mesa central), RI 30 (setorB) e RI 40 (setor C). Até 13 de novembro.
> O cantor mostra o show Caboclo So-
nhador.

DIANNA PEQUENO — Café-Concerto Teatro
Rival, Rua Álvaro Alvim, 33, Centro (532-4192). Capacidade: 400 lugares. 4a a sáb.,
ás 19h. RS 7. Ingressos a domicilio pelostel. 221-0515 e 222-5122. Até 12 de no-
vembro.
O A cantora apresenta o show Jardim se-creto.

Inspirada no filme King Kong. Os bandidos
raplam a coruja da floresta e a levam para a
cidade.

A CRIADA PATROA — Da Cia. Instável de Hu-
mor. Teatro Villa Lobos, Avenida PrincesaIsabel, 440, Copacabana (275-6695). Capa-
cidade: 485 lugares. Sib. e dom, ás 17h. RS

I MOSTRA ARTE NACIONAL DE CANTO COfUL -
Teatro da Praia, Rua Francisco Si, 88, Ipane-
ma (287-7794), Capacidade de 120 lugares.
Sib, ás 18h. Grátis.
t> Com o Coral da Shell, Coral White Mar-
tins, Coral do Instituto Goethe-Baukurs e o
Coral de Coro de Câmera Pro-Arte.DANIELA MERCURV - Imperator, Rua Dias

da Cruz, 170, Méier (592:7733). Capaci-
dade: V.820 lugares. 5°; às 21h30, 6a e
sáb, às 22h e dom, às 21 h. RS 12 (pista),RS 40 (camarote). Até 20 de novembro.
Ingressos a domicilio nos tels. 595-2764 e
592-1851. com uma taxa de RS 2 por in-
gressa.> A cantora baiana estará apresentando o
show Música de rua.

CEHLESTE JHUUA - Au Bar. Av. Epiticio
Pessoa, 864, Lagoa (259-1041). 6a e sib,.
ás 20h. Couvert a RS 10 e consumapão a RS
5. Até 10 de dezembro.
t> A cantora mostra o show Tributo a Bil-
lie Holliday.

CHA DAS CHIQUES - Café do Teatro, no
Shopping da Givea. Rua Marquês de São
Vicente, 52/2°, Givea. Reservas pelo tel.
274--9895. Capacidade: 96 lugares. 3a a
sib, is 18h. Couvert a R$ 8 (3a e 4a) e 10
(5* a sib.) e consumapão a RS 6. Até dia
12 de novembro.
[> A cantora Rosita Gonzales interpreta
grandes sucessos da música latina.

I FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÁGICA -
Metropolitan, Av. Ayrton Senna, 3.000-Uni-
dade 1005, subsolo do Via Parque (385-0518). Capacidade: 4.196 lugares. 5a, is
21 h30,6a e sib, is 22h30 e dom. is 20h. RS
35 (camarote e palco). RS 30 (especial) e RS20 (frisa e platéia). Até o dia 13 de novem-
bro.
t> Festival com os migicos Ruby Coby.
Guy Tell, Otto Wessely, Wladimir Daniiin, e
a dupla The Pendragons, que se apresen-
tam em todas as noites.

FALABELLA SOLTA OS BICHOS - Café do
Teatro, no Shopping da Givea. Rua Mar-

yma.ver.são para ..a:obra La. Sei^a.Pa-
drona.

A CIGARRA E A FORMIGA - De La Fontaine.
Teatro Galeria, Rua Senador Vergueiro, 93,Flamengo (225-9185).Capacidade: 400lugares. Sib. e dòm, ás 17h. RS 3.
O Montagem modernizada do clássico de
La Fontaine, em forma de musical.

O PAlS DOS MASTODONTES — Texto e dire-
pão musical de Roger Mello. Teatro Nelson
Rodrigues, Avenida República do Chile.
230, Centro (262-0942). Capacidade: 394
lugares. Sáb. e dom., ás 17h. RS 7. estréia
neste sábado.
O Um painel do que teria ocorrido na era
pré-histórica.

O PRÍNCIPE FELIZ — De Oscar Wilde sob a
direpio de Mareia Torres. Espaço Schop-
pen Artes, Rua Real Grandeza, 129, Bota-
fogo. (226-6176). Capacidade: 60 lugares.
Sib. e dom, is 17h. RS 6. estréia neste
sábado.
t> A peça fala do relacionamento da está-
tua de um príncipe e uma andorinha a
caminho do Egito.

SHAKUNTALA - O ANEL PERDIDO - Direpio
de Ricardo Venâncio. Teatro Cândido
Mendes, Rua Joana Angélica, 63, Ipanema
(267-7141). Capacidade: 133 lugares.Sáb. e dom., às 17h. iR$ 6. estréia neste
sábado.

A fibula conta a história do príncipe
que em uma de suas capadas com seuamigo invade um bosque sagrado e seapaixona por Shakuntalá.

OS SALTIMBANCOS — De Chico Buarquesob a direção de Rogério Fabiano. Teatro

PAGODES E GAFIEIRAS
ESTUDANTINA MUSICAL — Com a Orquestra
de Waldir Calmon. 5a a sáb., às 23h. Pça.
Tiradentes. 79. Centro, Reservas pelo tel.
232-1149. RS 5 e RS 2 (mesa).

JAMELÃO E ORQUESTRA RAUL DE BARROS -
Centro Cultural José Bonifácio, Rua Pedro
Ernesto, 80, Gamboa (233-7754). Sáb., de
21h is 2h. Grátis.

ENSAIO ABERTO DO SALGUEIRO - Em frente à
quadra da escola, Rua Silvia Telles, 104, An-
daral (238-0635). Sábado, a partir de 22h.
Grátis.

ENSAIOS DA MOODADE - Quadra da Escala.
Rua Coronel Tamarindo. 38, Padre Miguel
(332-5823). Sábados, a partir de 22h. RS 2
(homens) e RS 1 (mulheres).

ENSAIO DA ESCOLA DE SAMBA ENGENHO DA
RAINHA — Quadra da Escola, Rua Mário Fer-
reira, 257, Engenho da Rainha. Sábados, a
partir de 22h30. RS 1,50 (homens) e entrada
franca para mulheres.

PARA DANÇARSKYLAB BAR — Rio Othón Palace, Av. Atlinti-
ca, 3.264. Copacabana (521-5522). Rio

. Quartel. De 5a a sib. is 22h. Apresentação
da cantora Cehleste Jhulia. Consumapio a
RS 5. Sem couvert.

PRESS — Av. Sernambetiba, 4700, Barra da
Tijuca (385-2813). Música para danpar sob
o comando do DJ Sérgio Dantas. 3a a dom.,
a partir das 22h. Ingresso e consumapão a RS

ELI ANA RiTTMAN — Le Streghe, Rua Prudentede Moraes. 129. Ipanema (287-1369). sib. BARQUITETO — Música para danpar sob co-
mando de Belô Veloso. 6a e sáb., às 21 h. Rua

EXTRA jsyb
IRMÃOS BROTHERS - Direpio geral de Jor"
ge Fernando. Teatro IpVhema, Rua PrudenüA
te de Moraes,'824, Ipanema (247-9794«)3
Sáb. e dom;, às 18h. RS 6.
O Um show de variedades unindo técnift
cas circenses e teatrais - «a

A CRISE NO CIRCO — Direpio da Elza du Àn-
drade. Centro de Artes Calouste Gulbeo,«\
kian, Rua Benedito Hipólito, 125, Cidaije
Nova (232-1087). Capacidade: 230 lugá-;
res. Dom, is 17h. Entrada franca

OS DOIS CAVALHEIROS DE VERONA - Dire"
ção de Marcos Vogel Teatro ElizabefáilM
da Cultura Inglesa, Avenida Pasteur, 49G
(Uni Rio), Urca (295 2548). Sáb e dom*'
às 17h. RS 3. t..* V
t> A peça começa quando um dos cava)*
lheiros decido deixar sua cidade nataCemi'
busca de aventuras ô)

SHOW DO XIXI — Apresentapio de números,
de mágica, brincadeiras e distribuição .c&)
brindes Sáb., às 18h. P/aytoy Tijuca, Ave-*
nida Maracanã, 987, Tijuca (442 2877X#i
Grátis Até 26 de novembro.

TOBOPLAV — Sáb, dom. e feriados 9h30 àS'
18h. RS 55 centavos (preço médio da ff^
cha). Descontos para excursões e colégios?
Praia de Piratininga —- Praião/NittflôP
(709-3488).t> Parque aquático composto por toboá^'
guas gigantes em frente à praia.

PLANETÁRIO DA GÁVEA - Programação*^
Sáb. e dom. As 16h30. Bonequinho de
neve: às 18h Nordoon e Shalissa e.-àa.
19h30 Universo, os caminhos da vida RS -
0.50 (crianças até 10 anos) e RS 1 (adulv^tos). Avenida Padre Leonel Franca. ?4ü/>
Gávea (274-0096). Capacidade 120 luga--^
,es 01»
O Sessões de cúpula nos fins de semana
para crianças e adultos

JARDIM ZOOLÓGICO - Parque da Quinta Ha
Boa Vista. s/n° (254-2024) De 3a a dom.
das 9h às 16h30 RS 2 Entrada franca paracriança até um metro de altura, deficientes
e para quem apresentar o vale-idoso
D» 2 400 animais entre répteis, aves e
miferos Mini fazenda

FAZENDA ALEGRIA - Diariamente de Bh-iV'
17h Estrada Boca do Mato. s/n° — Vàf- .
gem Pequena. Informações pelo tel 442-
1992 Entrada a RS 4

Parque aquático, piscinas naturais, to-'
boágua. floresta encantada, fazendmha.'
atividades recreativas

Caderno

Seu Bolso

DOMINGOAv. Bartolomeu Mitre, 370 Tel.: 294-0547 274-6448

De 11 a 18 de novembro, o Asian Comer do Rio Othon Palace vai estar oferecendo o melhor da

culinária da Tailândia, Malásia, Indonésia e Vietnã. Som Tam, Pia Neuk Tod, Rempah Rempah e uma

grande variedade de pratos exóticos e deliciosos com qualidade cinco estrelas. Uma ótima oportunidade

de conhecer um pouco mais dos mistérios do Oriente.

Data: 11 a 18/11 «Horário: Das 19h à Olh
Preço: RS 26,00 + 10%

Informações e Reservas: 521-5522 R 8136/8137
Aceitamos todos os cartões de crédito.

Manobreiros no local.

IQTHQNlMLACE
Au Atlântica, 3.264Tel: 521-5522
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'Sermao 

da quarta-feira de cinzas'/* *
__ (» rigorosamente no horirio e nio sen) per-^^^^^^SS^VEVnRlHiHI mitida a entradaapds o initio. W 4 . Mil *
IlilVwf I mi cpticti7pl fro no hn Ha qt ai^

estreia ¦tl«ri vJlIl oCIlalVCl lIclUcllllU LlC dlUl
If flJ WW MATOU 0 CANDIDATOT - Oe Fernando », _ .da Padre Antdnio Vlelra. Direpio da Moacir Reskl. Direpio deRanatb Prieto, Com Marco -jc d«j„ n„,,u Dor.IS Shaves. Com Pedro Paulo Range) • Kelzy pimentel e Sirgio HlMi.Je.tro Henrique!, C\ MACKSEN LUIZ . reqUintada de Pedro PaulO Ratl-

Ecard.e,p,<ocunu,.is<,B**>'[<>¦*"» Bthb*.doTijucaT«msciube.Ruacond*de it Eei Sermao da auarta-feira de
ffi H"m»l«*. 163 (26« 08a«). 6-• 21 h« Bonfim, 151 Tijuca (268-1012). Reserve 1 Kel' ^™ao ua quarva IC1F.1 UC

Tfcifn., it 20h. R$ 8. Ati o dia 20 de novem- mgressos , domkifiopefo lei. 267-6796.6« . L Jem Mr ,,m Cinzas e MM montagem HltereS-
i>°orsm*. Etpeticuio baieado em textot de KEI? 

ser exatanrcnte um textoW I ¦¦ sante, que traz a cena um tema'M Padre AntAnio Vlelra que critlcam compor- > EspeticulO interalivo. A trama se desen- teatral, ° 
^ denSO, e de forma fluentC.

-¦S* lamento do homem. volve no sagyio de um aeroporto a partir do de Cinzas, do Padre AntOniO Viei- ^ j„ DoJ,/* D.,..'
^•S§ OQWTODOi MMM — Temo de Bill assaaatrwlb deum candidate a Pretlderite da fa PfOifta grandfS diflCllldadfiS ™ interpretaQaO ae rcarO rail-

"•"*-•¦ na sua adaplagao para o pako, lo Rangel se smtmta nam toja

n® sIPl HaH riu" rOMTINIIArifl Na verdade, nao ha exatamente "h\?$*Sbique traz a essencia do sermao,
rv;,r.''«s4.:s"4'ioV MffllaSfcgla -a ». o <«e * a^e

^o'idTa1 Um'ov^m'seminariBta entra Luis AntOnio Martinez Corria e Marshall DO Espa$0 Cultural SfrgjO Porto „ , - ( ' 
,,, llltellgente VISaO. reSSalta em 111^

>•¦ <im conironto com'um pastor ,n«scrupuio' Ne.hedand^ D.re^o de Lu,s An.ftnw Mar um monologo em que um excelen- '" ;e^t xoes quase brincalhonas o carater
^3@5 tinez OorrAa e Paulo Betti. Com Andrea •• ° ^ . . •• ' iwlrMi"f--*" ^¦. .* > . ,,, , . nrt iM

so Dantas. uci« Manzo e ootros. jeatto jdo te ator empresta sua tecnica, mte- :vp mdefinitivo da palavra do raare
II STt'Cp-K^.W ligenciae sensibilidade interpreta- * £ Xjpr :\ H fBBt Vieira. 0 ator procura no detalhe
kW 'nH'e outrot Teauo da UFF, Rua Miguel dc 21he dom., As 2Oh. R» 7 (6° e dom.) e RS9 tlVa BO dlSCUTSO rellglOSO de Cara- 0 pontO 3 partir do qual flindan

etm^2Th.^i080e0) 
6,'4s20esAb >°Mii8^ai. 

Remowagem do espei4cuio de ter exemplar. 0 papel de uiH dire- dg*5' r^MllllBIIilliMB^^ ^ menta a palavra do sermao. Ha
«9 tv,Drama. Os problemas enfrantados por luiz Antdnio Martinez Corr4a, que mos- tor diailte da eXOeletlCia dO atOr !lMr PL '''''' nm mmmlarin wmnn. nrKpnlpk'jB wm grupo de teatro que se prepare para iraa hist«fiado.BraailatravtodamOsica. anniar ciw intcmrptarnn p nan in. i f ' COmenidriO scmprc piCSCUlC
;'j| encenar um espetAculo. DinM lit  Texto de Lawrence Roman iHfll'l I A (V em cada uma das frases, numa
,'yS 0HOMIM DA PIZZA — Texto de Oarlena Dlre^iode Josi Renato Peccora. Com Paulo terfenr CKmaiS n0 Sell DnlnO pes- jn W >k <¦ otinmn (5a KmnlJa m jlalwEa Craviotto. Adaptagao de FIAvio Madnho. Oi- Goulart, Nicete Bruno e outros. Teauo dos cna] Pedm Pa 11 In Ranop] rvrria mm vionm c^rmart rie Vifira aiUa^aO iaO llmpiad na SUd.eidOO-

re?So de Cininha de Paula e Roberto Talma. Qualr0, RUa Marques de SSo Vicente. 52, 2° |ffl rCOr° raWO Kan&l recna com VlgOr O sermao Qe VWira . . sensibili*.
t.Com Raul Ganola, CISudia lire e Catarian andar, Givea (274-9896). 4«. 6* e 84b.. is 0 diretOf MoaCir ChaVeS, aill- ™ C UC

AbdeHa. r»a»/o ^ Rua M4ri° akw 2. 2ih. 5», 4s i6h e 2ih e dom . 4s 20h. rs io . h vflinri7fldn 9 atiia- dade de filigrana. Numa monta-I Icaral. Niter6i (719-5711). Capecidade de (4» e 5"). RS12 (6* edom.) e R« 16 (s4b.) Oa que Knna VaiOnzaOO a aiUa ilncfrflf^n pnivwlin Whlir/i p n rfa CrKtz alpm rfo n>cnk»>r lv>m ,¦; 530 lugares. 6- e s4b.. 4s 21 h e dom., 4s 20h. > comidia. uma tipica famiiia burguesa ca0 de Pedro Paulo Raneel (sua l,",3*30,ae, ePlsoai° J> I51?00 e 0 °?_V9sta'a,ei" J£; resoiver bem o gem de pouco menos de uma ho-

""c.S;if0DrSn..»m^i, J.~«"linha dc atuasao, scm davida, foi ^ Range! cria uma
Ij a mo a uu um uuc< n baom) — om- .nd.cada pelo eu«nador), com- um palco circular com deseuhos ^brasaoi uma relacao ialensa
L. APARCCIU A MAHQAMM — Texto de Ro- 9S0 e Concep?So de Enrique Diet. Com « montaeem em OUe Se defl- ™ P Antes de prOVOCar em pedraS portuguesas como um nlateia A narticinarao Hpberto Athayde. Dire?4oe adaptapao de Mana Cia. dos atores. Teauo Ziembinski. Rua Ur- H. qualquer COIlStraSte ObviO — 3S CIClorama para 3S DrojeCOeS. COtTl a plateia. A partlCipaQaO <3e

fi Una Rabello. Com Jaqueline Lobo e o Grupo bano Duarte, 30. Tijuca. 5« a s4b.. as 21 h nem OS traCOS do SenTiaO (em eS- • j r I J l> U - A u. - KelzV Ecard e anenas Comnle-^;| Serrote. Sato carios couto. Rua xv de No- dom., 4s 20h. rs 8. „ efcZPrc> rfa P*i«^nria imagens da favela da Rocinha sao cnando uma abstra^ao atempo- Ke,zy ccara e aPenas compie-

rt^b,i;ji'h^nsso N',e,6'(622'1246) 6°a I ppmidia. um autor eria situates ima- , ... ?rancirr.rio^ as que mais ehfatizam um comen- ral, mas com referencias a ima- mentar. idom.,4s21 h.r$5. ginjriascomobjetoseatores. hmites da vida) e a transitoneda- .. . . , M , , . _ »k.'t; t> Drama. Passada em uma.escola, a pe;a __ nacndn T.VI. . j-rilt , , . ... 4. taHO SOCial — eSSejOgO de COIltra- gens reCOnheClVeiS. OS figUnnOS, _ A c„„s^ c¦ • „ J
to^w»#iJLkmr>- de

®§|S."Sfco6'™X%fV7 diretor 
cscolhcu o equilibno dos deria apenas servir de evidencia rem bem a dualidade da funtao Ma em cartaz no E5pa?o

Adyr Gomes,Angelica Breyer e outros. Teauo ,cinei4ndia (240-4879). 4» a 6«, 4s i9h, contranos, mostrando sinais de da inadequa?ao do sermao como do interprete. Mesmo que nao te- scrgw rorto, de quinta-teira a sa-

if c^ae^oTmR^°o Aimodo- em«>ntrapontoao religioso, pe^a teatral. nha um melhor acabamento que bado, as 21h, e domingo, to 20h.i
3$ m$wil , , var, a pe<a trata de um triinguto amoroso 0 kitsch de um filme bibUoo como 0 cenario de Fernando Mello spoie no mesmo piano a atuacao Ineressos a R$ 8.§3 „Com4dia. Eneena?4o do antigo seriado entre trfts rapazes que se envolvem com um

de TV. que abordava o dia-a-dia de uma transexual.
famlliadeclassemidia. IAHHCHI0 PIMtHIHO - Texto e dire<;ao de

Sfil -3^  - Regina Antonini. Com Cibele Santa Cruz, ¦
iffi DCnOTDEI Luiza Thiri e outras. Teatro Candkh Men- Sandra Barsotti e outros. Teatro Suam. Pra?a t> Netinho, um aluno do colegio militar. se CONFISSOESDCUMA00MNNHA — Direpao de CARMEN — Tealro Carlos Gomes. Prapa Tiraden-IvpEiJ 1 IVDlrt t/es, Rua Joana Angelica, 63. Ipanema (267- das Na<p6es, 88, Bonsucesso (270-7082). RS suicida apbs uma punipSo. Baseado em fatos Renato Prieto. Com lolanda Moura e Andre tes, 19 (232-8701). 5" a dom., 4s 19h RS 4."ffl OURRIHIAt DO AMOII — Adaptacao de Li- 7265).5'aS4b , 4s21h30e dom., 4s 20h. R$ 6 (6» e s4b.) e R$ 5 (dom.). Dura?4o: 1h30. reais. Luiz. Telefone para cortato: 247-5128. Du- !> Bal6 com diregao e concepgao dc Sfirgio

sistrata, de Arist6fanes, por Domingos de 10 (5» e dom.) e RS 12 (6-e s4b.) "®"d°cencon,,a a mulher em ML I UNAS DC VnOllMO - De Luis Fernan- rapSo: th15. Brito e Fabio de Mollo. Participa?ao da can-
8:3 Oliveira. Com Luiza Thomi, Maria Mariana $ Com6dia. Esquetes com mulheres de v^- cflsa com^do»s homens. do Vef|ssjmo Djre^0 de Joao BrandSo. Com Lym—a Bvtict . . tora espanhola Dolores Mar.

Qutros. Teatro da Lagoa, Av. Borges de Me- "as classes socias, que discutem suas rela- TAIfTA — Oe Rafael Camargo. Dtregao de Elias 0 gfopo Mj| Caras. Teatro de Bo/so Aurimar n v? ~~ S1'®?30 e m*erProtagao
deiros, 1426 (274-7748). 5a a sib., ds 21 h 9^es amorosas dentrode um baobeko. Andreato. Com Cristina Pereira. Safa Cbiqui- Rocha, Avenida Ataulfo de Paiva, 269. Le- p'ababar. Telefone para contato: 
dom., As 20h30. R$ 10 (5»), R$ 12 (6- UMAff^OSAPARAHITLSR-UMORrrODIALIRTA rtho Brandio. da Casada Giyea. Pra^a San- bkm (294-1998). 6a adorn., ds 21 h. R$ 5. 2 4'29Q5- HUMOR
R^ 15 (s4b.). Desconto de 50% para - Texto de Greghi Filho e Roberto Vignati. '°fi' t> Comidia. Cfftnicas sobre um homem que 0ICT W0* • HttrtWAI DC CAU» - De Ha- rneriuua t c d ,, m -htudanlos DwacSo de Roberto Vkmati Com Alice de 3511). 5a as4b., 4s21 hedom., 4s 19h30. R$ vive situacaes inusitadasdesde a inMncia at4 i^ COSTIHHA — Tealro Suam. Prapa das Naipoes.

lAu huwr m ma um pica ~ b. «r«™
SMdoemcontodeAlbertoMoravia.com dado: Rubens de Fatco. Teatro SCSI. Rua 5c/% para estudontes e marores de 65 SUMKMU DOS AKQADOI — Texto de Nelson contato: 258-3147. Durac4o: 1h. ? n h t . «hM r,la
Udy Francisco. Frederico D-Amico e ou- Gra?a Ar«,ha. 1 (533-3495). 5*e6".4s21 h, 1 Jraoicomedia Traz oetes raminhns d- Rodrigues. Oire^io de Vonne Stomi. Com o 1 feO humor,sta apresenta o show £i(a note

tros. Teatro Santos Rodrigoes, - Rua Henri- s4b: 4s 21h e dom. 4s 20h. R$ 10 (5'), RS 12 !r".P*"5 ""°s.°a grupo de Papel Recielado. Teatro Dirceu de PUSTKO CUMS - Concep<p4o, direpao e in- eminha.
fit que Dias, 95. Rocha (201 -5552). 6» e s4b„ (6» edom.) e RS 15 (sib.). bitam as mentM e os coracoes humnrviB /Hanoi, Rua Bario de Petr6polis, 897, Rio terpretacAo de Anne Westphal. Telefone para a HORA t A VCZ DO HUMOR — Fover do Teatro<4 Mf>21 hi Dom.. 4s 19h30. RS 5. DuracSo: t> Drama. Uma tentative de relembrar Warn as mentes e os corayoes humanos. Comprido (273-6348). Capacklade de 120 coniat?: 286-9153. Durapao: 50m. l7a£l AM 2.o,

1h15. At6 30 de outubro. horror do holocausto nazista. IWMCUIJUUCTA-OOUTWO LADO DA HHT6- lugares. S4b. e dom.. 4s 20h. Gr4tis. Ate 27 « „ V"'a£^"caoadd^e 'JMSS:
'J Drama. Um visao crua. em alguns mo- RfdCU-TCOU TC DCVOBO - Texto de Re- "*7 ctnTit^FranM'ofve^o e^ros8 ^8,~vemb'°- o!rec^d?EdI^n\uisP Com'Swla res. 5" a s4b. 4s 20h20 e dom.. 4s 19h20.Kji mentos bem humorada, da prostitui^ao fe- nina Antonini DimrAn R«natn ractdln Jesus. Com Tito Franca, Di vetoso e outros. t> Drama. O assasssmato de uma prostituta Nunes. Dtrepao de Edwin luisi. com bteia .

arsvjsiRurs, »««»«-«» 2sa8«sst"—-*
™c»™: *sajss™?"" wjRsrs.'casssBt

,ji] Branco, 179, Centro (220-0259). 5" e 6J, 6° e sib, 4s 21h e dom., 4s 20h30. RS 5. ^ s4tira Insoirado na obra de Shakesoeare COM A SUA MiE — De Jos6 Sampaio e Colo direipao de Paulo Leao. Com Arildo Figueire- blico.SrS; 4s 19h e sSb. e dom,, 4s 20h. RS 8. Descon- t> Comidia. Com a morte da mae, uma ' Sant'Anna. Direqao de Nick Nicola. Com Co- do e Marina Vianna. Commedia Dell'Arte.•A) to\de 50% para estudantes. maiores de 65 famllia 6 atormentada por um corretor de TRtLOQU AHIOMK) HOBREOA — Figural. Com (6, Jussara Calmon e outros. Teatro Sesc do Tele/one para contato: 553-0912. AQILDO RIBEIRO — Tealro Princesa Isabel, Av.-i,« iflfsse. Durapao de 1 h. Orgaos. Antdnio NObrega. 5»s, 4s 21 h. Brincante. Engenho de Oentro, Avenida Amaro Caval- Princesa Isabel, 186, Copacabana (275-
Jf® !> Espet4cuk) de bonecos. 0 grupo ence- MB) FILHO DC BATOM — Texto de Fernando Com Ant6nio N6brega e Rosane Almeida. canti, 1661, Engenhode Dentro (249-1391). DOMtSTtCA SMDKALIZADA—DeCI6visCor- 3346). 5° e 6*. 4s 21h, s4b. 4s 20h e 22h e
e] na Trds pepas curias de Samuel Beckett: Reski DirecSo Celso Terra. Com Laura de 6°s'Vh' S*dB "if.1^!85' Com Amd- 6° e s4b„ 4s 20h30 e dom.. 4s 20h. RS 7. rea. Direpao de Cristina Ribeiro. Com Gabrie- dom.. 4s 20h30. RS 5 (6» e6») e RS 7 (s4b. eAto sem palavras I e II e Improviso de Vison. Priscila Prado e outros. Teatro Alas- nto NObrega e Rosane Almeida. Sib., as 21 Durapao: 1 h30. la Carletto, Cristina Ribeiro e Cldvis Corrfia. dom.). Ati 20 de novembro.
4® Ohio. *a.Av. N. S. de Copacabana.. 1241 (247- > ComAdia. Dois vigaristas fazem de tudo Telefone para contato: 295-2417. t> 0 humorista mostra Bye-bye Rio.
|B AHOITC CU MC CHAIN) HOCK AND BOLL 9042). 6- e sib.. 4s 21h30 e dom . 4s19h fiKMres RS8 7 e RS S (AS 18^1^77 para apltcar o golpe do bau. MVAISO COSTA INTBVMTA FBWAHOO PCS-sj TS*to. direpio e musicas de Alexandre Ri- RS 4. At4 o die 27 de novembro. K^es^RS 7 e RS 5 (4s 18h). Ati 27 de |m JUMM QUC S*0 CUS - Texto e dire<;4o dSkSo^d^NivaWo CwiTfefat k PRIMBBA-JWWI* NUNCA CSQUECC -f

cardo Camaratte Com Sylvinho Blau. Cliu- BBUAHOO H — Texto de Christooher Mario-  ' A, de Ckrvis Gierkens. Com Ctovk Gierkens e M contato-589-2862 SescdeMadureira, Rua Ewbanckda Cimara,
S& dia Scheer e outrc»6. Teatro Brigrtte Blah, Rua WB Tradueao de Bibara Heliodora Dire AWORA DA MMHA VIDA — De Naum Alves Luis Vatentim. Teatro Brigitte Blah II. Rua 90. Madureira (350-9433). Capacidade: 216

Miguel Lemos. 51 (521 -2955). 6" a dom.. 4s Cao de Moacvr G6es Com Guilherme Le- ^ Sowa. Oi»e«4o Roberto Bomtempo: Senador Dantas. 13 (220-5033). 6» e sib. is KpAS DC ARTHUR AZIVIDO — Uma consulti. lugares. 6» e sib., is 21 h e dom.. 4s 20h. RS
ffl 5lh30 4s19h. Dura?4o:1hT0. RS10. ^ Beth cSJlart e'outros TeitrSfi do Com Jo4o Rebek), Bruno Sobral e ™tros. 21 h e dom. 4s 18h30. RS 7. oJem casa quer casa e Amor por Anexirts. 6. Duracao: 1 h20. Ati 30 de outubro.«® fi Musical. Rapaz, com problemas de re- Centra Cultural Banco do Brasil Rua 4° de „ pafo c~ ,5 ™ Villa-Lobos. Avenida t> Musical com translormistas. Dire?ao de Juracy Alarcdn. Telefone para > Espeticulo sok) em que Andri Rangel

comopai.ptranslorma^ Mar^.66, Centra (#^23). ,Capadda- Vs%ZTXvZ»U A INHDCUDADCICOISA NOSSA — Texto e contato: 238-3237. i^a oilo^agens com trocas su.
de. 140 lugafes. 4 a 6 ¦ as_19h e sib. is s4b„ is 21 h. RS 7 (6'. sib. e dom.) e RS 8 direpaode Gugu Olimecha. Com Andri Sabi- 

-r^ , fx e dom. is 20h. RS (5», com desconto de 50% para estudantes). no, Renata Lee e outros. Teatro Brigitte Blair pv * vip 
|« TIMOS DIAS L Drama Sobre a rela^ao amorosa do re, p, Ttaaicdmico. Sobre alunos da escolas »¦ R"a Miguel Lemos. 51. Copacabana UI\N\l\ RPVKTAC¦a ULlIiVIUOUinO Eduardo II com seu protegido Gaveston. prim4,iaesecundiriaeseucotidino. (521-2955).Capacidade: 190lugares.Sib.e 0 MUNDO SE Vt HO FASHION MALL — Sao KEVUIAi

TERROR NA PRAIA . DANpA COM VAMPMOS 1"® escandalizou a Inglatena do sic. 14. _ Adaolac5o ^ conto dom.. is 21 h. RS 8. Desconto de 50% para conrado Fashion Mall. Estrada da Givea, A NOITE DOS LEOPARDOS - Dire?ao e apre--aa Texto e direrpao de Anselmo vasconce- Cl^RNC POR CUkRICS — Texto de Clarice h<. 1 ima RarrjTrWim maiores de 60 anos. Sortelo de brindes. Du- 899. Sao Conrado. Sib.. 4s 17h. Gritis. senta?ao de Eloina. Participapao especial do
'os- Com Claudio Lins, Cristina Moura Lispector. Direpio de Eduardo Wotzik. Com drioues Com o aruoo do Tn.-itrn rn-r 'Tiinn racpilo: 1 h30. r„m n nrunn Arrnhainno iu Hanci tni Rogiria e Erik Barreto. Teatro Alaska, Av.

«. Andrea Veiga. Teauo da Praia, Rua Fran- Clarice Niskier. Teatro Estafao Beira-Mar, Teatro H do StL BarSo d^Moufta i Comidia. Aborda de lorma divertida a ^nl^^aHnl»«ron' N.Sra. Copacabana, 1.241 (247-9842). 5" e
clido Si, 88. Copacabana (267-7749). 6» RuaDoisde Dezerrtbro, 63 (556-3189). Ca- 539^iiucW201^5332^ Mh e 2° £ 20h infidelidade mostrando a histdria de tris ca- ^r,ca italiana, formado por 35 adolescen- dom., is 21 h30 e 6 ' e sib., 4s 24h. RS 6.

Til BT- ^^^,uga,e,6»ad°m. is19h. —
r«J so pagam meta. Ati 12 de novembro. Gritis. Distribuifao de senhas a partir de franca Ourncao 1 h 

mri!, uL'nii!? 'rf^l ¦ a 
' 

a r, t> Drama. Homem'misterioso muda a vida AH01 FSfFMTFsalver a mocinha das garras de vampiro [> Coletanea de textos de Clarrce Uspec- de uma pacata cidade ao reveler os segredos AUULCSLLN1L -¦ I f\ JRtV » ITA i ISg ~— tor, com enfase na palavra. da transforma^fto de ossos em ouro. BALUMO I BINTO — Texto de Beth Arau)o. i i «4S I I jf A I Jf AI I I f Ik I
GRATIS UMSRANCAS OS OUTRAS VIDAS De Marllia OS T SR0TMM0S — Texto e direpao de Flivio Direpio de Joao Gomes, Com Antdnio Car- V II W V J\_\ I« |\ I

jS UOA508S LOCAIS COM MILIAR ISIMIJUIUH1 PriTw' Com'Madlia^X^P^J^ErnT Ma,inho- Com Fernando Eiras, Anderson AvViT^ Sou^ 176°fpa™ma (26™ ¦¦¦ I \IPBM
—" Coletinea de textos de Milldr Fernan- rii.Sesc de Madureira, Rua Ewbank da Cima- ^'da^4Hcas,MM6i°BaH^a0TS 1647). Capacidade de 265 lugares. Sib., 4s Q« IwMHMlM mm I l||||lSS des. Direpio de Eduardo Wotzik. Apresen- ra, 90, Madureira. Capacidade de 220 luga- (325-5844). 5»e6", is21h, sib., is20h30e 17h '

Wr tapao de Domingos de Oliveira. Museu do ros. 6-' a dom. is. 20h30. RS 5. Durapao: 22he dom., 4s 20h30. RS 8 (5*)"rS 9 tti'tfS ^ Musical. A histdria de dois andarilhos de
Telephone, Rua Dois de Dezembro, 63, Cate- 5. RS 12 (sib! e dom.). Durapao 1 h30 gerapdes diferentes, que viajam juntos para

|e (556-3189) Sib., is 19h. Gritis. t> Esotirica. A espiritualidade 6 o tema cen- |> Comidia. Direlora teatral convoca rapa- Moritanhados Olhos de Cristal.
ijf ,,a'd® pepa. conduzida por um casal que ji se 2es pafa trabalhar om musical. Os candidatos, QS Q0(S CAVALBROS DC VERONA — Texto de

INnDRCCnC A TYiMiril in encontrou em outras aneama«o^ mais do que talento, revelam suas carencias Willian Shakespeare. Tradupao de Paulo «3MKW7 . \ fBr-IINUREOOUO n UUM1L1L1U ARTAUD - UMA HOMCNAQCM A RUSCItt COR- frustrapoes. Mendes Campos. Direpio de Marcos Vogel. I *1 JMCAPITALESTRANOCIRO—De Silvio deAbreu. RtA —Textoadaptadoedirepaode John Vaz AIMPORTANCIADCSBIHONCSTO — De Oscar Com Mirio Piragibe, Marcos Franpa Filho U ^ JJlkj Direpio de Cecil Thiri. Com Edson Celulari, e Luiz Carlos Dias. Com John Va2. Luiz Car- Wilde.DirepiodeLuizCarlosRipper.Com outros. Teatro Elizabetano da Cultura Inglesa. 41 ^ AUlutllOVBtS Jr-'
pn Patricia Travassos e Hilio Ary. Teatro Ginis- los Dias e Maria Clara. Teatro Poroo. Rua Thais Portinho, Nihl Neves e outros. Teatro Av. Pasteur. 436, Urea (295-2548). Sib. e CCONOMICOijfi tlco. Av. Grapa Aranha, 187, Centro (220- Riachuelo. 217 (242-4100). 6" e sib. is 20h. Posfo Se/s, Rua Francisco Si, 51. Copacaba- dom., 4s 17h. RS 3. Durapio: 1 hora. ^8?94e 532-2148).4"e5", 4s 19h. 6"esib.. PS3. na (287-7496). 5» a sib., is 21h e dom.. is l> Comidia. Dois amigos se enfrentam na ^ Jr "T"

Is 21H'e dom.. is 20h. RS 10 (4»), RS 12 (5°. LAOOtS — Adaptapiode Eduardo II. de Mar- 19h30. RS 5 (5« e 6') e RS 7 (sib. e dom). disputa do amor de uma mulher. »¦ HAMITIM A
fl ^t,,!,R,VrS^b^- °tom" lowe. Direpio de Jorge Takla. Com Jairo Desconto de 50% par.a estudantes is S's RIDfCULOAMOR — DeTuninho Reis, Bi, Arru- . * \| 'MM UAlN1L11N »

W^mI: MattosCharies Moelter e outros rearro rite 6's e aos dom., para pessoas com mais de 60 da e Felipe Miguez. Diropao de Tuninho Reis. - + f
> Comidia. Uma alegoria das dtliculda- Arena. Rua Siquena Campos, 143. Copaca anos. Durapao: 1h55. Com Canrfla ntanoa Du MMroufeU'otirac + -A- . i9r ^ <X-

des enlrentadas pela sociedade brasileira nos bana (235-5348)..5. a sib., is 21h e dom., > Comidia. 0 autor trata com ironia temas .cSl, ^ M * 4
j| ulfimos anos. is 20h. R» 12. Durapio: 1 MO. como o nasc,memo o amor e o casamento 3,193, Lagoa (226-0577). S4b. e dom., 4s M. Jf ^ f u i m ± #¦M AS RCQRAS DO JOQO. — De Noel Coward. t> Drama. Sobre a relapaO amorosa do rei retratando um caso de dupla identidade. 19h30 RS 10 (com direito 4 matine e um .. T . \£MjA S

Direpdo de Doriva^ Carper.Com GI6ria Me- Eduardo II com seu proteg»do Gaveston, que ATO VARIAOO — Textos de Clarice Lispector, refrigerante). t fC | r\n ^ Y~to
?9ti >>ezes, Sergio Votti e outros; Teatro Tereza escandanzou a Ingiaterrado s6c. 14. Fernando Sabino, Luis Fernando Verlssimo, O Esquetes sobre a paixao baseadas em ^ Hpl lHf|a |»V| I IRachel. Rua Siqueira Campos. 143, Copa- NASCt PARA BAILAR — Texto e direp&o de Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. D»- musicas de Roberto Carlos e Tim Maia. K T r»nn/\'ll \(\ I I ^ **

cabana (236-1113). Capacidade: 660 lu- Hu«o Sandes. Com Simone Carvalho. Ua repSo de Italo Rossi. Com Esther Jablonsky t%c*krkn nntmrkuwk m . *it ¦^ra^Oll\V//^\lb I ^ .1
gares. 5a a sib., is i21h e dom.. is 20h. RS Fw,eleoolros. Casa de Cuttura Laura Ahrim. Luiz Cooo**>. Sat. Momeko LobMo. do nA"^b.u'f , P SSll 1 \J^T ;'Pa 

^UV5^K//4J H )12 (5" e 6"), RS 15 (sib.) e RS 13 (dom ). Av. Vieira Souto. 176. Ipanema (267-1647) Teatro Villa Lobos. Avenida Princesa Isabel. Direpaode Cisar Eduardo. Com Joao Rebel- a JJ j^UU « % •* ^4rJLJ w
SB Irfgressos a domicUio pelos tel. 221-0615 Capacidade: 265 lugares. 5' a sib. is 21 h 440 (275-6695). Capacidade: 56 lugares. 5J. lo. Caio Junqueira e outros. fjpapo/// do xt- IkjL 3 ,'•$ 222-5122. Durapio: 1h10. dom . 4s 20h. RS 5 (5-e dom) e RS 9 (6-e vesperal is 17h 5'a sib., is 21h e dom , is 1 ± ^ M. M

f Comidia. Atriz de cinema aposentada sib.). Durapio: 1h35 20h. Durapio: 50m. RS 7. ^ ?nh nmlrSn ?Kf« ? . . W -k . -i T Jr w w W '
^^ureas,obias9<"adaspe,a Lr^:^ra"av4sdoo,h3rdo

HAVALHA NA CARNC - DePHnio Marcos. TCATRO DC CORDCL - De Orlando Senna. TRAIR E COQAR t S6 COMEQAR - De Marcos *a8 P"1"*"88"" 
| , ¥ l/UUl6\ * ^

vit Dwe^fto de Marcus Alvts1. Com Diogo Vile- Dire^do de Ewerlon de Castro. Com Stela Caruso. Dire^So de Atllio RiccO. Com Renata QUERUomS DO BRASIL Argumento e dtre- ^ ^«| lacnLouise Cardoso e Hiltoni Cobra. Teatro Freitas, Tiio D'Avila o outros. Teatro Cacikla Laviola. Mirio Cardoso e outros. Teatro pao deZicarlos Moreno. Com Natilia Grim- > V A A ptDT A NO MFSMO SHOW A PARTICIPACAOJ, Villa-Lobos. Av. Princesa Isabel, 440 (275- Rua do Catete, 338, Catete (265- America. Rua Campos Salles, 118. Tijuca berg e Robson Sanchoz. Teatro da Pra,a Rau 5 WAU rilRtA, 11IU MCSfllU 3nWW, A1l^llVvirnV1"
§1 669®>' CapacKlade: 1 463 hjgares 5» a sib. 9933, Capacidade: 280 lugares. 5" a sib., is (567-1572). Capacidade: 285 lugares. 6" Francisco Si 88, Copacabana (267-7749). r\rvo Vj AJC PRpMIADOS MAGICOS DO MUNDO.4a 21h e dom is 2W. RS 7 (6-). RS 21hedom.. 4s 20h. RS 10. Durapao: 1h20. Sib . 4s 21h30 e dom.. 4s 20h30. RS 8 (5-). 6° e sab., 4s 19h. RS 4. Durapao: 1 h20. L>U3 riVCl«mi/UJ 1TUW1VVAJ i/v/
•T| (6* e dom.) eRS 10 (sib.). As 6's. estu- > Fotetofe. Cinco histdrias de cordel, adap- RS 9 (6-') e RS 10 (sib. e dom.). Durapao: p" Enloca a luventude brasileira, desde a rr\DV . C\TV TCII > DTTn WEWFIV • THF PFNDR AP.ONK •

BP dantes tim 50% de desconto. Ingressos tadas Dor Orlando Senna 1 h30 Ati dia 18 de dezembro inocincia dos bailes dos colegiais. passando RUDY CUdY * (jUl ItLL * U1 1U WtOOtLl • 1 Ht ttlNUKAuUlNJ
Bb tUmfcllio peh tel. 221-0515 e 222-5122.   . r, w.„A,uiii„ r;,. „m mmn do hinAmsec He pela repressao dos anos 60, ate os caraspin- .

°f'^a1h^^am"t!^^da prosti- Carte GoMoni. DiTepio'deVfeti* VHlfU'cot adultirio provocadas por uma empregada tadas. DIREPAO: MIELE/APRESENTA^AO: CISSA GUIMARAES

^rS'tt'ri Am - 
5eaP,OVB TEATRO 

EM CASA INGRESSOS A PARTIR DER$ 20,00
aH^,^!r8' boral 20. Centro (563-8770). 6» a dom.. is A QUANTA COMPANHIA - De Desmar Cardo- 1 Crt 1 I\U Cm VnOn

r«L Dwepiode Jort Wilker Com Eva Wilmae 19h30. RS 6 e RS 3 (estudantes e pessoas so. Direpio de Desmar Cardoso e Paula Hor- BSUO DC HUMOR — Texto e direpao de Irene
*£. Ellana Giardtni. TMto, Clara A/onhex, Rua com ^ ©0 anos). Promofao: a sogra ta. Com Jalusa Barcellos e tlcio Romar. Tea- Ravache. Com Raul de Orofino. Telefone pa- ———
Sj Marques de Sao'Vicente, 52/3° (274-9696). qoe hvar o genro e a nora nSo paga ingresso. tro do Leblon, Rua Conde Bernadotte. ra contato: 286-8990. Durapao: 1 h.

Capacidade: 450 Iug»re^5*4s17h30.6* Ati 1B de dezembro. 26/loja 104. Leblon (294-0347). 5-a sib.. _ . _ . Jf k.
s4b^s21he dom 4s20h RS15.De«omo Comidia. A disputa pelo poder entre duas 4s 18h30. RS 6 (5a e 6*) e 7 (s4b ). Alunos A MAIS FORTC - De August Strindberg. D„e- . /\ '"w . *
d*20%(S-.6-edom.)ede 50%paraestu- ^iheres genidsas em uma famiiia nobre de- de escolas militares. uniformizados. nao pa- pao de Jaqueline Laurence. Com Rosane ^ X |P%/\ ?dantes. classe e pessoas com mais de 65 cadenie Durapao: 1h30. Estacionamento pr6- Gofmane Metis Mai a. Telefone para contato: M fT.. *# 1 T if •% ~

'ij anos Ingretsos a domicllio pelo tel. 221- .... ° 571-5174. . Jr'M 0515 e 222-5122. Durapao: 1h30. OS SMOS BA CANDCURIA — De Aurea Char- DIA 17 (.5 V \ V» \JINL ^
JS >oTragicdmico. Mae e filha vivem um re- pinel. Direpio de Iklemar Nunes. Com Ga- .mm. ^

laeionamento marcado por muitos conflitos briela Alves. Cristiano da Costa e outros. _ _ __ w ^ niniraimmi** ftrfTT fl 1 |Tll1Afl'\. 
-4 . M

A MELHOR PONTE QUE JA INVENTARAM LIHU SANT0S^®K^ oumsSs)*
Fe,nsTk> ?°m 8 (6*»-R$ 10 <»4b >e Rs 9 <d°m) D^° ENTRE* A RIfi 1? MirFROI ingressos 

A paktir DE RS 15,00 {

II ?b.Leb'0n¦ 26/^ 1 
h3Musical. 

Music a. danpa e poesia se mis- ENTKc 0 luU 111 Mlfimll. DIA18(68) E20(DOM)

ISSSSS =" Ibdo 

Doming), no seuJB, ION 
^DA JORGE BEN JOR20h. Rs 12 (5*) e RS 15 (6* a dom.) Ingres- A QAKKA DAS UNICAS - De Jean Poinet j. rrvrrmr* T r*ATmAff A Ivil wliVill/ll T" ^ V

sos a domicilio nos tels. 221-0515 e 222- Direpao die Jorge Fernando. Com Jorge 00- JUlliNAL DU JdJK A INGRESSOS A PARTIR DE RI 20,00 INGRESSOS A PARTIR DE K$ 17,005122 ria, CiMVarninnO e OUtrOS. Teatro Vaoucci, •••.,.  T. mmmHHMMmm^^mmmm—^mfmrnammmmMMwmmmb—
: Musical Casal tarn o pneu do carro Rua Marques de Sao Vicente, 52/3°. Gavea INGRESSOS' VIA PARQUE * BANCO ECONOMICO: OUVIDOR,furado na estrada e pede ajuda no casteio (274 7246). Capacidade: 415 lugares 4' ^\$A KI C TODArARAMA <; rOMRAnO I ROTANirO F TIIUCA * FIAT F1NITdo Dr. Frank'n'Furter. umcientista louco. sib. 4s 21h e dom . is 20h. RS 10 (4« e 5*) »• V3 N. S. COPACABANA. i). LUNKAI >U,J. BUIAINIUU C 11JUCA * riAI. rilNll,

LounaiLtnsmmuo.pnocuiu__ nP Rs 12 (6- e dom), RS 15 (sib, lenedo HMfiel j! - ,.-""1^^ ^,rv\ DELSUL, BRILHAUTO. EUROBARRA E ROMA * TEATRO DA LAGOA
ZfSw.TLc^b^, I(A0LAD000RESUM0DA6pERA)*1NF:385 05n•FAX: 385-°32°

SST&U"^Tc^XZaXL Comidia. Rapazcnadofwhomossexuais 1 1 ' 
rilUP" ' W 

~~~

n,o de Me,o Franco. 290. Leblon. (239- ^ ft HWI cMIHIinpc4046) Capacidade 604 lugares 5- 4s - : QflWWI HMjUlMM tTD SWKRUFF.21h30. 6' e sib. 4s 22h e dom. 4s 20h A MULHER ALMBA — De Theo Drumond Dire- ri aSsSKt CrOSS R*Rfc
Rs 11 (5-*). RS 13 (6' e dom.) e Rs 15 q^0 de Natdo Dias Com Milton Carnetro M————

I

B/R0TEIR0DO BRASIL sábado, I2/I1/94 o T

(sib.. leriado e véspera de feriado). Ingres-
soi a domicilio pelo t»l. 221-0615 e 222-
5122. Duraçfo: 1h20. 0 espetáculo come-
ça rigorosamente no horário e não será per-mitlda a entrada após o inicio.
t> Comédia. 0 ator interpreta 17 persona-
gens que se encontram nó terreiro de Pai
Adamastor, um sensitivo que entra em con-
tato com pessoas desaparecidas. *

0UCMMATOUOCANDIDATOT — De Fernando
Reski. Oirepio de Renato Prieto. Cdm Marco
Pimentel e Sérgio Muniz. Teatro Henrtqueta
Brbba. do Tljuea Tinte Clube. Rua Conde de
Bonfim. 151, Tijuea (268-1012). Reservas e
ingressos a domicilio pelo lei. 287-6796.6' a
dom., 4s 21 h., R» 6. Durapio: 1h10. Até 27 de
novembro.
> Espetáculo interativo. A trama se desen-
volve no saguão de um aeroporto a partir do
assassinato de um candidato a Presidente da
República.

IMUODAQUARTfrPIMADCCMZA — Texto
da. Padre Antônio Vieira. DlreçAo de Moacir
Chaves. Com Pedro Paulo Rangel e Kelzy
Ecard. Espaço Cultural Sérgio Porto, Rua
Humaltà, 163 (266-0896). 5*asib..is21he"dom., às 20h. RS 8. Até o dia 20 de novem-
bro.
t> Drama. Espetáculo baseado em textos de
Padre Antônio Vieira que criticam o compor-
tomento do homem.
<í'«mDOSAMOS - Texto de Blll C

Davis. Tradupáo de Flávio Marinho. Dite-
tfib de Gracindo Júnior. Com Rogério Frôes
o Tadeu Aguiar. Teatro Ipanema, Rua Pru-'«ante de Morais. 824 (247-9794). 6* a
sib.. ás 21 h30 e dom., às 20h30. RS 10 (5*édom.) e RS 12 (6*esib.).Comidla. Um jovem seminarista entra
em1 confronto com um pastor inescrupulo-
so

TDWBRO SINAL — Texto e direpâo de Jonas
Blòch. Com Irving Sèo Paulo, Sylvia Vian-'nB'e outros Teatro da UFF, Rua Miguel dc
Frias, 9, Icarai (717-8080). 6», ás 20 e sib
edom., 4s 21 h. RS 10.
b..,Drama. Os problemas enfrentados por
Um grupo de teatro que se prepara para
encenar um espetáculo.

0HOMEM DA PIZZA - Texto de Darlena
Craviotto. Adaptapão de Flávio Marinho. Di-
repio de Cininha de Paula e Roberto Talma.
Com Raul Gazzola, Cliudia Lira e Catarian
Abdalla. Teatro Abai, Rua Mário Alves 2,
Icarai, Niterói (719-6711). Capacidade de
530 lugares. 6* e sib., 4s 21 h e dom., ás 20h.
RS 12. Durapáo de 11)20.
t> Comidia. Duas meninas tantam seduzir
um entregador de pizza.

APARCCCU A MARGARIDA - Texto de Ro-
berto Athayde. Dlrepio e adaptapão de Maria
Lina Rabello. Com Jaqueline Lobo e o Grupo
Serrote. Sala Carlos Couto. Rua XV de No-
vembro, 27, Centro, Niterói (622-1246). 6" a
dom., às 21 h. R$ 6.
t> Drama. Passada em uma .escola, a peçatrata dos conflitos entre 6'aluno e profes-

FESTIVAL ODUVALOO VIANNA FILHO - A 0RAH-
DC FAMÍLIA — Direpâo de Luiz de Uma. Com
Adyr Gomes.Angélica Broyer e outros. Teatro
do Praia, Rua Francisco Si, 88. Copacabana
(267-7749). 6" e sib., às 21 h e dom.. 4s
19Ji3Q.RS 3.

Comédia. Encenação do antigo seriado
ãê TV. que abordava o dia-a-dia de uma
família de classe média.

requintada de Pedro Paulo Ran-
gel, Sermão da quarta-feira de
cinzas é uma montagem interes-
sante, que traz à cena um tema
denso, e de forma fluente. £

A interpretação de Pedro Pau-
lo Rangel se sustenta num tom
que traz a essência do sermão,
mas ao qual o ator empresta uma
inteligente visão: ressalta em infle^
xões quase brincalhonas o caráter
definitivo da palavra do Padre
Vieira. O ator procura no detalhe
,o ponto a partir do qual funda^
menta a palavra do sermão. Há
um comentário sempre presente
em cada uma das frases, numa
atuação tão limpida na sua elabb-
ração técnica e de uma sensibilit
dade de filigrana. Numa monta-
gem de pouco menos de uma ho-
ra, Pedro Paulo Rangel cria uma.
vibração e uma relação intensa
com a platéia. A participação de
Kelzy Ecard é apenas comple-
mentar. <

¦ O Sermão da quarta-feira de
cinzas está em cartaz no Espaço
Sérgio Porto, de quinta-feira a sá-
bado, às 21h, e domingo, às 20h.':
Ingressos a RS 8.

MACKSEN LUIZ

Is/EM ser exatamente um texto
teatral, o Sermão da quarta-feira
de cinzas, do Padre Antônio Viei-
ra, projeta grandes dificuldades
na sua adaptação para o palco.
Na verdade, não há exatamente
uma adaptação. 0 que se assiste
no Espaço Cultural Sérgio Porto é
um monólogo em que um excelen-
te ator empresta sua técnica, inte-
ligência e sensibilidade interpreta-
tiva ao discurso religioso de cará-
ter exemplar. O papel de um dire-
tor diante da excelência do ator é
apoiar sua interpretação e não in-
terferir demais no seu brilho pes-
soai.

0 diretor Moacir Chaves, ain-
da que tenha valorizado a atua-
ção de Pedro Paulo Rangel (sua
linha de atuação, sem dúvida, foi
indicada pelo encenador), cons-
traiu a montagem em que se defi-
nem os traços do sermão (em es-
pecial o efêmero da existência e os
limites da vida) e a transitorieda-
de do tempo. Estilisticamente, o
diretor escolheu o equilíbrio dos
contrários, mostrando sinais de
festa em contraponto ao religioso,
o kitsch de um filme biblico como

THCATM MUSICAL, MASJUmO - Texto de
Lúis Antônio Martinez Corrêa e Marshall
Netherland. Dirapáo de l^ils Antônio Mar-
tinez Oorréa e Paulo Betti. Com Andréa
Dantas. Lleie Manzo e outros. Teatro'Joio
Caetano, Praça Tlradentes s/n". (221-0305).Capacidade de 1.222 lugares. 5a a sib., is
21h e dom., ás 20h. RS 7 (5* e dom.) e RS 9
(6*esáb.)O Musical. Remontagem do espetáculo de
Luiz Antônio Martinez Corrêa, que mos-
tra a histôfia do.Brasil através da música.

CNFIM SÓS — Texto de Lawrance Roman
Dlrepio de José Renato Peccora. Com Paulo
Goulart, Nicete Bruno e outros. Teatro dos
Quatro, Rua Marquês de SSo Vicente. 52, 2°
andar. Gávea (274-9895). 4*. 6* e sáb., is
21 h, 5°, ás 16h e 21h e dom., ás 20h. RS 10
(4® e 5"). RS 12 (6* e dom.) e RS 16 (sáb.)I> Comédia. Uma típica família burguesa
se envolve em diversas situações engraça-
dos.

A SAO A OU (UM LANCS DC DADOS) - Dire-
pão e Conceppio de Enrique Oiaz. Com a
Cia. dos atores. Teatro Ziembinski. Rua Ur-
bano Duarte. 30. Tijuca. 5a a sáb.. 4s 21 h e
dom., 4s 20h. RS 8.
D> Comédia. Um autor crio situapões imo-
ginárias com objetos e atores.

FLOR DC OMCSSiO - Texto e direpâo de
Robert Guimarães. Com Frederico Benedi-
ni. Heitor Martinez Melo e Malu Valle. Tea-
tro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara. 17
.Cinelindia (240-4879). 4a a 6a. 4s 19h.
sib., 4s 21 h e dom., ás 20h. RS 10.
t> Comidia. Inspirado em Pedro Alrhodo-
var, a peça trata de um triângulo amoroso
entre trés rapazes que se envolvem com um
transexual.

SANHCIRO PCMININO - Texto e direpãò de
Regina Antonlni. Com Cibele Santa Cruz,
Luiza Thiré e outras. Teatro Cândido Men-
des, Rua Joana Angélica. 63. Ipanema (267-
7265).5a a Sib., is 21 h30 e dom., 4s 20h. RS
10 (6a edom.) e RS 12 (6aesib.)Comédia. Esquetes com mulheres de vâ-
rias classes sócias, qua discutem suas rela-
pões amorosas dentro de um banheiro.

UMA ROSA PARA HITUR • UM QRITO DC AURTA— Texto de Greghi Filho e Roberto Vignati.
Direção de Roberto Vignati. Com Alice de
Carli. Francisco Milani e outros. Ator convi-
dado: Rubens de Falco. Teatro SESI, Rua
Graça Aranha. 1 (533-3495). 5a e 6a. ás 21 h,
sáb: às 21 h e dom. 4s 20h. RS 10 (5a). RS 12
(6a edom.) e RS 15 (sib ).O Drama. Uma tentativa de relembrar o
horror do holocausto nazista.

RECICLA-TE OU TC DCVORO — Texto de Re-
gina Antonini. Direção de Renato Castelo.
Com Rejane Zilles, Cristiana Lara Resende
e outros. Porão da Casa de Cultura Lauta
Alvim, Av. Vieira Souto, 176 (267-1647).6° e sib. is 21 h e dom., is 20h30. RS 5.
t> Comédia. Com a morte da mãe, uma
família é atormentada por um corretor de
órgãos.

MCU FILHO DC BATOM - Texto de Fernando
Reski. Direção Celso Terra. Com Làura de
Vison, Priscila Prado e outros. Teatro Alas-
ka. Av. N. S. de Copacabana.. 1241 (247-9842). 6a e sáb.. ás 21h30 e dom., ás 19h.
RS 4. Ati o dia 27 de novembro.

CpUARDO N — Texto de Christopher Mario-
we. Tradução de Bibara Heliodora. Dire-
ção de Moacyr Góes. Com Guilherme Le-
me, Beth Goulart e outros. Teatro I, do
Centra Cultural Banco do Brasil. Rua 1° de
Março. 66. Centro (216-0223). Capacida-
de: 14Ó lugares. 4a a 6a. às 19h e sib. is
19he 21h e dom 4s20h. RS 4
!> Drama. Sobre a relação amorosa do rei
Eduardo II com seu protegido Gàveston,
que escandalizou a Inglaterra do séc. 14.

CLARICC POR CLARICC — Texto de Clarice
Lispector. Direção de Eduardo Wotzik. Com
Clarice Niskier. Teatro Estação Beira-Mar,
Rua Dois de Dezerrtbro, 63 (556-3189). Ca-
pacidade de 100 lugares. 6° a dom. 4s 19h.
Grátis. Distribuição de senhas a partir de
18H30
U Coletânea de textos de Clarice Lispec-
tor, com ênfase na palavra.

LfMSRANÇASOC OUTRAS VIDAS — De Marllia
Danny. Direção e apresentação de Renato
Prieto. Com Marllia Dannv e Paulo Ema-
ni.Se$c de Madureira, Rua Ewbank da Cáma-
ra, 90, Madureira. Capacidade de 220 luga-
res. 6a a dom. às, 20h30. R$ 5. Duração:
1h15.
O Esotérica. A espiritualidade é o tema cen-
trai da peça. conduzida por um casal que ji se
encontrou em outras encarnações.

ARTAUD • UMA HOMENAGEM A RUBCNS COR-
RÉA — Texto adaptado e direção de John Vaz
e Luiz Carlos Dias. Com John Va2, Luiz Car-
los Dias e Maria Clara. Teatro Porão. Rua
Riachuelo. 217 (242-4100). 6-e sib. is 20h.
RS 3.

IAOOS2 — Adaptação de Eduardo II. de Mar-
lowe. Direção de Jorge Takla. Com Jatro
Mattos, Charles Mòeller e outros. Teatro dc
Arena. Rua Siqueira Campos, 143, Copaca-
bana (235-5348) 5" a sib.. is'21h e dom.,
is 20h. RS 12. Duração: 1h40.'
t> Drama. Sobre a relação amorosa do rei
Eduardo II com seu protegido Gaveston. queescandalizou a Inglaterra dó séc. 14.

NASCI PARA BAIUM —' Texto e direção de
Hugo Sandes. Com Simorve Carvalho, Ua
Farrel e outros. Casa de Cultura Laura Alvim,
Av. Vieira Souto. 176. Ipanema (267-1647).Capacidade: 265 lugares. 5a a sáb.. is 21 h e
dom., às 20h. R$ 5 (5- e dom.) e R$ 9 (6a e
sib.). Duração: 1 h35.
O Comédia. Sobre as fobias geradas pelasociedade atual.

TEATRO DC CORDCL — De Orlando Senna.
Direção de Ewerton de Castro. Com Stela
Freitas, Tião 0'Avila o outros. Teatro Cacilda
Becker, Rua do Catete, 338. Catete (265-9933). Capacidade: 280 lugares. 5' a sib.. is
21hedom.. is 20h. RS 10. Duração: 1h20.
> Folclore. Cinco histórias de cordel, adap-
tadas por Orlando Senna.

SOORA C A NORA - Adaptação do original de
Carte Gotdoni. Direção de Victor Villar. Com
Cláudio Ramos e Mareio Alexandre. Centro
Cultural dos Correios. Rua Visconde de Ita-
botai. 20, Centro (563-8770). 6a a dom., às
19h30. R$ 6 e R$ 3 (estudantes e pessoascom mais de. 60 anos). Promoção: a sogra
que levar o genro e a nora não paga ingresso.
Até 18 de dezembro.
t> Comédia. A disputa pelo poder entre duas
mulheres gemosas em uma família nobre de-
cadente.

OS SINOS DA CANDCURIA - De Áurea Char-
pinei. Direção de llclemar Nunes. Com Ga-
briela Alves. Cristiano da Costa e outros.
Teatro Galeria. Rua Senador Vergueiro. 93.
Flamengo (225-9185). Capacidade: 400 lu-
gares. 6' a sib.. 4s 21 h e dom. 4s 19h30. RS
8 (6a). RS 10 (s4b.) e RS 9 (dom ). Duração:
1h30.
l> Musical. Música, dança e poesia se mis-
turam para contar a história de um grupo de
meninos de rua.

A QAKHA DAS LOUCAS - De Jean PoirretDireção de Jorge Fernando. Com Jorge Dó-ria, Carvathinho e outros. Teatro Vanucci.
Rua Marques de São Vicente. 52/3". Givea
(274-7246). Capacidade: 415 lugares. 4"1 asáb.. is 21h e dom.. 4s 20h. RS 10 (4a e 5').RS 12 (6"* e dom ), RS 15 (sáb.. feriado evéspera de feriado). As 4"s e 5's desconto de20% para estudantes. Duração: 1 h50
í> Comédia. Rapaz criado por homossexuais
enfrenta situações inusitadas ao apresentar
sua família á da noiva, ir

A MULHER ALHEIA - De Théo Drumond Dire-
ção de NaWo Dias Com Milton Carneiro

Pedro Paulo Rangel recria com vigor o sermão de Vieira

ilustração de episódio biblico e o
Hamlet, de Laurence Olivier, su-
blinhando a inevitabilidade de
sermos pó. Antes de provocar
qualquer constraste óbvio — as
imagens da favela da Rocinha são
as que mais enfatizam um comen-
tário socjal—esse jogo de contrá-
rios retira uma solenidade que po-
deria apenas servir de evidência
da inadeqüação do sermão como
peça teatral.

0 cenário de Fernando Mello

da Costa, além de resolver bem o
difícil espaço do Sérgio Porto, usa
um palco circular com desenhos
em pedras portuguesas como um
ciclorama para as projeções,
criando uma abstração atempo-
ral, mas com referências a ima-
gens reconheciveis. Os figurinos,
entre o padre e o cidadão, suge-
rem bem a dualidade da função
do intérprete. Mesmo que não te-
nha um melhor acabamento que
apóie no mesmo plano a atuação

Sandra Barsotti e outros. Teatro Suam, Prapadas Napões, 88. Bonsucesso (270-7082). RS6 (6o e sáb.) e R$ 5 (dom.). Duração: 1 h30.O Comidia. Marido encontra a mulher emcasa com dois homens.
tantA — De Rafael Camargo. Direção de Elias
Andreato. Com Cristina Pereira. Sala Chiqui-
nho Brandão, da Casa da Givea. Praça San-
tos Dumont, 116/sobrado, Gávea (239-3511) . 5a a sáb., às 21 h e dom., às 19h30. RS
10 (5a a dom.) e RS 12 (6" e sib ). Desconto
de 50% para estudantes e maiores de 65anos.
> Tragicomédia. Traz pelos caminhos da
comédia as questões mais essenciais que ha-bitam as mentes e os corações hurnanos.

ROMCU C JUUCTA • 0 OUTRO LADO OA MST6-
RIA — De Di Veloso. Direção de Maneca de
Jesus. Com T>to França, Di Veloso e outros.
Teatro de Bolso Aurimar Rocha, Av. Ataulfo
de Paiva, 269, Leblon (294-1998). Capaci-
dade: 135 lugares. 5n e dom. ás 21 h e 6n e
sáb. às 21 h30. R$ 8. Duração: 1 h30.
O Sátira. Inspirado na obra de Shakespeare.

TRILOGIA ANTÔNIO NÓBREQA - Figurai. Com
Antônio Nóbrega. 5's, às 21 h. Brincante.
Com Antônio Nóbrega e Rosane Almeida.
6as. às 21 h. Segundas Histórias. Com Antô-
nio Nóbrega e Rosane Almeida. Sáb., ás 21 he dom., às 20h. Teatro Glória, Rua do Russei,
632, Glória (245-5527). Capacidade: 350lugares: RS t e RS 5 (às 18h). Até 27 de
novembro.

A AURORA OA MINHA VIDA - De Naum Alves
de Souza. Direção de Roberto Bomtempo.'
Com João Rebelo. Bruno Sobral e outros.
Espaço III, do Teatro Villa-Lobos. Avenida
Princesa Isabel. 440. Copacabana (541 -
6799). 5a e dom., às 19h. 6a. 4s 17h e 21 h e
sáb., às 21 h. R$ 7 (6a, sáb. e dom.) e R$8
(5a, com desconto de 50% para estudantes).

Tragicômico. Sobre alunos da escolas
prim4ria e secundária e seu cotidino.

A NOVA CAUPÕRNU - Adaptação do conto
de Lima Barreto. Direção de José Maria Ro-
drigues. Com o grupo de Teatro Sesc/Tijuca.
Teatro II, do Sesc. Rua Barão de Mesquita.
539. Tijuca (208-5332). Sáb. e 2a. is 20h e
dom., is 18h. RS 1. Comerciirios têm entrada
franca. Duração: 1 h.
t> Drama. Homem misterioso muda a vida
de uma pacata cidade ao revelar os segredos
da transformação de ossos em ouro.

OS 7 BMTINM08 — Texto e direção de Flávio
Marinho. Com Fernando Eiras, Anderson
Muller e outros. Teatro do Barrashopping.
Av. das Américas, 4.666, Barra da Tijuca
(325-5844). 5»e6a. ãs 21h, sib., 4s 20h30e
22h e dom.. 4s 20h30. RS 8 (5a), RS 9 (6a) e
RS 12 (sib. e dom.). Duração: 1 h30.
t> Comidia. Diretora teatral convoca rapa-
zes para trabalhar em musical. Os candidatos,
mais do que talento, revelam suas carências e
frustrações. ?

A IMPORTÂNCIA DC SCR HONESTO — De Oscar
Wilde. Direção de Luiz Carlos Ripper. Com
Thais Portinho, Nihl Neves e outros. Teatro
Posto Seis, Rua Francisco Sá, 51, Copacaba-
na (287-7496). 5a a sib., is 21 h e dom., is
19h30. RS 5 (5a e 6a) e RS 7 (sib. e dom ).Desconto de 50% para estudantes is 5's e
6"s e aos dom., para pessoas com mais de 60
anos. Duração: 1h55.
t> Comédia. O autor trata com ironia temas
como o nascimento, o amor e o casamento
retratando um caso de dupla identidade. Ir

ATO VARIADO — Textos de Clarice Lispector,
Fernando Sabino, Luis Fernando Veríssimo,
Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. Dt-
repio de ítalo Rossi. Com Esther Jablonsky e
Luiz Conceição. Sala Monteiro Lobato, do
Teatro Villa Lobos. Avenida Princesa Isabel,
440 (275-6695). Capacidade: 56 lugares. 5J,
vesperal ás 17h. 5a a sáb., ás 21 h e dom., às
20h. Duração: 50m. RS 7.
t> Um crônica da cidade através do olhar de
nossos melhores autores.

TRAIR C COÇAR t SÓ COMEÇAR — De Marcos
Caruso. Direção de Atílio Riccó. Com Renata
Laviola, Mário Cardoso e outros. Teatro
América. Rua Campos Salles, 118. Tijuca
(567-1572). Capacidade: 285 lugares. 6a a
Sib.. 4s 21 h30 e dom.. 4s 20h30. RS 8 (5a).R$ 9 (6a) e RS 10 (sáb. e dom.). Duração:

h30. Até dia 18 de dezembro.
O Vaudeville. Gira em torno de hipóteses de
adultirio provocadas por uma empregada
que se aproveita da desconfiança entre ca-
sais.

A QUARTA COMPANHIA - De Desmar Cardo-
so. Direção de Desmar Cardoso e Paula Hor-
ta. Com Jalusa Barcellos e Êlcio Romar. Tea-
tro do Leblon. Rua Conde Bernadotte.
26/loja 104. Leblon (294-0347). 5a a sib..
4s 18h30. RS 6 (5a e 6a) e 7 (s4b.). Alunos
de escolas militares, uniformizados, não pa-
gam Duração: 1h30. Estacionamento pró-
orio.

Netinho, um aluno do colégio militar, se
suicida após uma punição. Baseado em fatos
reais.

MIL C UMAS DC VCRÍSSIMO - De Luis Fernan-
do Veríssimo. Direção de João Brandão. Com
o grupo Mil Caras. Teatro de Bolso Aurimar
Rocha. Avenida Ataulfo de Paiva, 269, Le-
blon (294-1998). 6a a dom., às 21 h. RS 5.
O Comédia. Crônicas sobre um homem que
viva situações inusitadas desde a infância até
arnorte.

SENHORA DOS AFOGADOS - Texto de Nélson
Rodrigues. Direção de Vonne Stomi. Com o
grupo de Papel Reciclado. Teatro Drrceu de
Mattos, Rua Barão de Petrópolis. 897, Rio
Comprido (273-6348). Capacidade de 120
lugares. Sib. e dom., is 20t): Gritis. Até 27
de novembro.

Drama. O àssasssinato de uma prostitutase reflete, tempos depois, na vida do culpa-
do.

VOCt CASA COM A MINHA FILHA QUE EU CASO
COM A SUA MiC - De José Sampaio e Coli
SanfAnna. Direção de Nick Nicola. Com Co-
lé, Jussara Calmon e outros. Teatro Sesc do
Engenho de Dentro, Avenida Amaro Cavai-
canti, 1661, Engenho de Dentro (249-1391).6a e sib., 4s 20h30 e dom., às 20h. RS 7.
Durapáo: 1 h30.

Comédia. Dois vigaristas fazem de tudo
para aplicar o golpe do baú.

EUS JURAM QUC SÃO SUS — Texto e direpâo
de Ckrvis Gietkens. Com Ctõvis Gierkens e
Luis Vatentim. Teatro Brigitte Blarr II, Rua
Senador Dantas, 13 (220-6033). 6a e sáb. às
21 h e dom. às 18h30. RS 7.
t> Musical com transformistas.

A INFIDBJDADC t COISA NOSSA - Texto e
direção de Gugu Olimecha. Com André Sabi-
no, Renata Lee e outros. Teatro Brigitte Blair
II, Rua Miguel Lemos, 51. Copacabana
(521 -2955). Capacidade: 190 lugares. Sáb. e
dom., ás 21 h. RS 8. Desconto de 50% para
maiores de 60 anos. Sorteio de brindes. Du-
rapio: 1 h30.
t> Comédia. Aborda de forma divertida a
infidelidade mostrando a história de três ca-
sais.

BONFISSOCS DC UMA QOMHNHA — Direpâo de
Renato Prieto. Com lolanda Moura e André
Luiz. Telefone para contato: 247-5128. Du-
ração: 1h15.

I TOA CM CXTASC — Direção e interpretaçãodo grupo Prababar. Telefone para contato:234-2905.

CARMEN— Teatro Carlos Gomes. Praça Tiraden-
tes. 19 (232-8701). 5a a dom., 4s 19h RS 4.
t> Balé com direção e concepção de Sérgio
Brito e Fábio de Mello. Participação da can-
tora espanhola Dolores Mar.

GUERREIRAS DO AMOR - Adaptação de Li-
sistrata. de Aristõfanes, por Domingos de
Oliveira. Com Luiza Thomi, Maria Mariana e
Qutros Teatro da Lagoa, Av. Borges de Me-
deiros. 1426 (274-7748). 5a a sib., 4s 21 h e
dom.. 4s 20h30. RS 10 (5a). RS 12 (6a e
dóm.) RS 15 (sáb.). Desconto de 50% pata
qstydantes.

UMA MULHER DC VIDA NASA PiCtt. - Ba-
sciqdo em conto de Alberto Mor avia. Com
l£dy Francisco, Frederico D'Amico e ou-
tros. Teatro Santos Rodrigues, Rua He nó-
que Dias, 95. Rocha (201 -5552). 6a e sáb.,
à« 21h. Dom., ás 19h30. RS 5. Duração:
1 h15. Até 30 de outubro.
I& Drama. Um visão crua, em alguns mo-
mentos bem humorada, da prostituição fe-
minina.

IECKETT — Criação e realização do Grupo
Sobrevento. Teatro Glauce Rocha, Av. Rio
Bjanco, 179, Centro (220-0259). 5° e 6a,
4s 19h e sib. e dom.. 4s 20h. RS 8. Descon-
to\de 50% para estudantes, maiores de 65 e
fiasse. Duração de 1 h.
£• Espeticulo de bonecos. 0 grupo ence-
na Três peças curtas de Samuel Beckett:
Ato sem palavras I e II e Improviso de
Óhio.

IHCT SHOW • HtSTOMAS DC CASAIS — De Ha-milton Moss. Direção de Viva Ido Moss. ComRosa Rabelo e Luiz Santos. Telefone paracontato: 258-3147. Duração: 1h.
pUstkobuics — Concepção, direção e in-
terpretação de Ànrie Westphal. Telefone paracóniato: 286-9153. Durapão: 50m.

CL0MS, A MULHER MODCRNA —? De Anamaria
Nunes. Direção de Edwin Luisi. Com Stela
Freitas. Telefone para contato: 286-9820.

A INCRtVCL HISTÓRIA DO NOBRE CAVALEIRO
ERRANTE E DA POBRC MOÇA CAÍDA — Texto e
direpâo de Paulo Leão. Com Arildo Figueire-
do e Marina Vianna. Commedia Dell'Arte.
Telefone para contato: 553-0912.

DOMtSTICA SMOKAUZADA — De Clóvis Cor-
tea. Direpâo de Cristina Ribeiro. Com Gabrie-
Ia Carletto, Cristina Ribeiro e Clóvis Corrêa.
Telefone para contato: 295-2417.

NIVALDO COSTA INTERPRETA FERNANDO PES-
SOA — Direpâo de Nivaldo Costa. Telefone
para contato: 589-2862.

POÇAS DC ARTHUR AZEVEDO — Uma consulta.
Quem casa quer casa e Amor por Anexirts.
Direção de Juracy Alarcón. Telefone paracontato: 238-3237.

COSTINHA — Teatro Suam, Praça das Napões.
88/A, Bonsucesso (270-7082). 6a a dom., às
21 h. RS 7. Duração: 1h.
t> 0 humorista apresenta o show Esta noite
é minha.

A HORA í A VEZ DO HUMOR — Foyer do Teatro
Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel, 440, Copa-
cabana (275-6695). Capacidade 1.463 luga-
res. 5° a sáb., às 20h20 e dom., às 19h20.
Cortesia para o público do horário nobre do
teatro. Até 27 de novembro.
t> O mímico Ariel Gol apresenta um espeti-
culo de esquetes com a participação do pú-blico.

AQILDO RIBEIRO — Teatro Princesa Isabel, Av.
Princesa Isabel, 186, Copacabana (275-3346). 5" e 6a. is 21 h. sib.. às 20h e 22h e
dom., às 20h30. RS 5 (5a o 6a) e RS 7 (sib. e
dom.). Ati 20 de novembro.
E» 0 humorista mostra Bye-bye Rio.

A PRIMCIRA~AQCNT1 NUNCA CSQUECC -
Sesc de Madureira, Rua Ewbanck da Câmara,
90, Madureira (350-9433). Capacidade: 216
lugares. 6a e sáb., às 21 h e dom., às 20h. R$
6. Duração: 1 h20. Ati 30 de outubro.
O Espeticulo solo em que Andri Rangel
interpreta oito personagens com trocas sur
cessivas de figurinos.

T&íito. direção e músicas de Alexandre Ri-
r&rdo Camaratte Com'Sytyinho Blaú. Cliu-
dia Scheer e outros. Teatro Brigitte Blair, Rua
íüiguel Lemos, 51 (521 -2955). 6a a dom., às
2Vh30 4s 19h. Duração: 1h10. RS 10.
O Musical. Rapaz, com problemas de re-
lacionamento com o pai. se transforma em
astro do rock

0 MUNDO SE VÈ NO FASHION MAU - São
Conrado Fashion Mall, Estrada da Gávea,
899. São Conrado. Sib., is 17h. Gritis.
O Com o grupo Arcobaleno de dança foi-
clórica italiana, formado por 35 adolescen-
tes.

TERROR NA PRAIA • DANÇA COM VAMPIROS
Texto e direção de Anselmo vasconce-

los. Com Cláudio Lins, Cristina Moura e
Andréa Veiga. Teatro da Praia, Rua Fran-
cliíoo Si, 88, Copacabana (267-7749). 6a
o'sáb.. meia-noite. RS 7. Estudantes e cias-
se pagam meia. Até 12 de novembro.
t> Terror. Um cientista, faz de tudo parasalvar a mocinha das garras de vampiro

A NOITE DOS LEOPARDOS - Direção e apre-
sentação de Eloina. Participação especial de
Rogéria e Erik Barreto. Teatro Alaska, Av.
N.Sra. Copacabana, 1.241 (247-9842). 5a e
dom., às 21 h30 e 6a e sáb., às 24h. RS 6.

BALUNO C BENTO — Texto de Beth Araújo.
Direpâo de João Gomes. Com Antônio Car-
losouza, Orlando Leal e outros. Teatro Laura
Alvim. Av. Vieira Souto. 176, Ipanema (267-1647). Capacidade de 265 lugares. Sáb., às
17h.
t> Musical. A história do dois andarilhos de
gerapões diferentes, que viajam juntos para a
Montanha dos Olhos de Cristal.

OS DOIS CAVALOROS DC VERONA - Texto do
Willian Shakespeare. Tradução de Paulo
Mendes Campos. Direção de Marcos Vogel.
Com Mário Piragibe, Marcos França Filho e
outros. Teatro Elizabetano da Cultura Inglesa,
Av. Pasteur. 436. Urca (295-2548). Sib. e
dom., ás 17h. RS 3. Duração: 1 hora.
t> Comédia. Dois amigos se enfrentam na
disputa do amor de uma mulher.

RIDÍCULO AMOR — De Tuninho Reis, Bia Arru-
da e Felipe Miguez. Direpâo de Tuninho Reis.
Com Camila Pitanga, Du Moscovis e outros.
Sweet Home. Avenida Borges de Medeiros,
3.193. Lagoa (226-0577). Sib. o dom., ás
19h30. RS 10 (com direito à matinê e um
refrigerante).
[> Esquetes sobre a paixão baseadas em
músicas de Roberto Carlos e Tim Maia.

OERAÇiO ESPONTÂNEA- De Ney Azambuja.
Direpâo de Cisar Eduardo. Com João Rebel-
Io, Caio Junqueira e outros. Espaço III. do
Teatro Villa-Lobos. Avenida Princesa Isabel,
440, Copacabana (275-6695). 5a, 4s 17h e
6a e sáb., ás 20h Duração: 1 h05.
p> Adolescente. Fala sobre o primeiro amor,
a primeira passeata e as primeiras perdas.

QUERUBINS DO BRASIL - Argumento e dire-
ção de Zécarlos Moreno. Com Natália Grim-
berg e Robson Sanchez. Teatro da Praia. Rau
Francisco Sá. 88, Copacabana (267-7749).
6a e sáb.. às 19h. RS 4. Duração: 1 h20.
O Enfoca a juventude brasileira, desde a
inocência dos bailes dos colegiais, passando
pela repressão dos anos 60, até os caras-pin-
tadas.

UOAÇdCS LOCAIS COM MIUj6R FERNANDES— Coletânéa de textos de Millôr Fernan-
des. Direção de Eduardo Wotzik. Apresen-
tação de Domingos de Oliveira. Museu do
Telephone, Rua Dois de Dezembro, 63, Cate-
|V(556-3189) Sib., is 19h. Gritis.

CAPITAL ESTRANGEIRO - De Silvio de Abreu
DfréÇáo de Cecil Thiré. Com Edson Celulari,
Patrícia Travassos e Hélio Ary. Teatro Ginás-
tico. Av. Graça Aranha, 187, Centro (220-8?94 e 532-2148). 4a e 5a, is 19h, 6a e sib.,
ás 21 H e dom., is 20h. RS 10 (4a), RS 12 (5a.6a e dom.) e RS 15 (sib.). Ingressos a domi-
cilio petos tel. 221 -0515 e 222-5122
t> Comédia. Uma alegoria das dificulda-
des enfrentadas pela sociedade brasileira nos
úlfimosanos.

AS RCORAS DO JOQO, — De Noei Coward.
Direpâo de Dorival Carpe*.-:Com Glória Me-
nezes, Sérgio Votti e outros; Teatro Tereza
Rachel, Rua Siqueira Campos."143. Copa-
cabana (236-1113). Capacidade: 550 lu-
gares. 5a a sáb.. ès 21 h e dom., às 20h. RS
12 (5a e 6a), RS 15 (sáb.) e RS 13 (dom.).Irigressos a domicilio pelos tel. 221-0615 e
222-5122. Duração: 1h10.
^' Comédia. Atriz de cinema aposentada
reencontra famoso escritor com quem teve
um caso no passado

NAVALHA NA CARNC - De Plínio Marcos.
Direção de Marcus Alvisi. Com Diogo Vile-
lacnLouise Cardoso e Hilton Cobra. Teatro
Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel, 440 (275-
6695). Capacidade: 1 463 lugares. 5a a sáb..
4a-21 h e dom. is 20h RS 7 (5a). RS 8
(6a e dom.) e RS 10 (sib.). As 6's. estu-
dantes tim 50% de desconto. Ingressos a
domicilio pelo tel. 221-0515 e 222-5122.
Dúraçáo: 1h10. Até 27 de novembro.
t>t Drama. Os dramas e agruras da prosti-tutV Neusa Sueli e do cafetâo Vado. h

QUOHDA MAMAC — De Maria Adelaide Ama-
ral. Direção de José Wilker Com Eva Wikna e
Eliane Giardini. Teatro Clara Nunes, Rua
Marquês de São Vicente. 52/3° (274-9696).
Capacidade: 450 lugares. 5a às 17h30, 6* e
sáb., ás 21 h e dom., às 20h RS 15. Desconto
de. 20% (5*, 6* e dom.) e de.50% para estu-
dantes, classe e pessoas com mais de 65
anos. Ingressos a domicilio pelo tel. 221-
0515 e 222-5122. Duração: 1 h30.

Tragicômico. Mãe e filha vivem um re-
lacionamento marcado por muitos conflitos
e raros encontros amosoros. ? ?

THtROCKY HORROR SHOW - De Richard
0'Brien. Direção de Jorge Fernando. Com
cráudia Ohana. André Felippe e outros. Tea-
tro Leblon. Rua Conde Bernadotte. 26/loja
1*04. Leblon (294-0347). Capacidade: 500
pessoas. 5*. às 21 h30. 6* ás 21 h30 e meia-
noite, sib. is 21h30 e meia-noite e dom. is
20h. RS 12 (5a) e RS 15 (6a a dom.) Ingres-
sos a domicilio nos tels. 221-0515 e 222-
5122'• Musical Casal tem o pneu do carro
furado na estrada e pede ajuda no castelo
do Dr Frank'n'Furter. um cientista louco.

LOURO, ALTO, SOLTEIRO, PROCURA De
Mtguel Falabella e Maria Carmem Barbosa.
Direção dè Jacqueiine Laurence. Com Mi
goel Falabella Teatro Casa Grande. Av Afrà-
mo de Melo Franco. 290. Leblon. (239-4046) Capacidade: 604 lugares. 5-*. às
21K30. 6* e sáb. às 22h e dom. ás 20h
RS 11 (5a). RS 13 (6* e dom ) e Rs 15

€CONOMICO

1* ? *

j * * ? 
4

i NÃO PERCA, NO MESMO SHOW, A PARTICIPAÇÃO
DOS MAIS PREMIADOS MÁGICOS DO MUNDO.

RUDYCOBY * GUYTELL » OTTOWESSEY «THEPENDRAGONS

DIREÇÃO: MIÉLE/APRESENTAÇÃO: CISSA GUIMARÃES

INGRESSOS A PARTIR DE R$ 20,00TEATRO EM CASA
BSIJ0 DC MUM0R — Texto e direção de Irene
Ravache. Com Raul de Orofino. Telefone pa-ra contato: 286-8990. Duração: 1 h.

A MAIS FORTE — De August Strindberg. Dire-
ção de Jaqueline Laurence. Com Rosane
Gofman e Melis Maia. Telefone para contato:
571-5174.

DIA 17 (5»)

* * *

DIA 19 (SÃB ) ?
E 20 (DOM)

INGRESSOS A PARTIR DE RS 15,00

DIA 18 (68) * f

JORNAL DO BB A INGRESSOS A PARTIR DE Rí 17,00INGRESSOS A PARTIR DE RI 20,00
INGRESSOS: VIA PARQUE * BANCO ECONÔMICO: OUVIDOR.
N. S. COPACABANA. S. CONRADO.J. BOTÂNICO E TIJUCA * FIAT: FINIT.
DELSUL, BRILHAUTO. EUROBARRA E ROMA * TEATRO DA LAGOA
(AO LADO DO RESUMO DA ÓPERA) ? INF.: 385-0515 - FAX: -385-0320

St* Bobó !

smirnoff.Goklen
Cross

RARK
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H ^^M H^njp' megou ali, no tcatro do mesmo nome, fago cooper, e o cair da tarde, quando
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¦ piamsta Cesar Camargo Mpi ¦ , Dica para o turista — "Conhccer a N da _ Comprar rounas'I Mariano tem na cabeca um | . 

' Lapa. Aprcnde-scum pouco da his- »Nuncadi temp0." £
I Rio ideal: a Avemda Atlan- i :}^mimillm^m^ . toria do Rio e do Brasil." „ ,. _ ... S

tica sem camelos, a Lapa sem trom- , 
' 

mBHhBbBk- Armadilha para o turista • "Conhcccr a MelhorPapo TomJobim. a

badinhas, um servigo telefonico ^4.1 Lapa. E preciso ter muito cuidado." Rio que funciona — "0 contato com g
perfeito. Mas, apesar de todas as |||| ' A' J- £ Praia — "Nao vou ha seculos." as pessoas. Nos, musicos, costuma: 
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que viveu na cidade por 14 anos e ¦ Bl MM Sabado no Rio - "Comer em bons prajas» |
que mora em Nova Jersey ha o.to SBS^j restaurantej c„dcP°is ver um bom Rio que nao funciona - 0 servigo g
meses, mantema conv.cgao de que filme no video." tdcf'nico. "Fico desesperado, por-1 o Rio tem quahdades que nenhuma Domingo no Rio — "Assistir futebol quedependo demais dele." v

I joutra cidade tem. "E o lugar mais pela televisao. Pela manha, jogar te- yxo _ «0s camelos da Avenida I
bonito do mundo. Alem da beleza 11 jIBm ' | 

nis e ficar com as crian?as." Atlantica. Respeito o trabalho deles;1 plastics, a cidade tem um clima ' v.- t Rio boemio — "Chico's Bar. Onde a masdeveria ser uma coisa mais orga- £
muito particular, propicio a cria^ao '# gente encontra artistas e escritores, nizada." ^

; artistica", acredita o pianista, que .i.C f?S& conversa sobre arte e ouve boa musi- Luxoi As mulheres cariocas. "Indc' I
encerra amanha, no Jazzmania, CA' pendentemente da classe, do slants] t*

; etapa carioca da turne de lan?a- " Escola-de-samba — Mocidade Inde- sao todas muito bonitas." j„
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.T^A gos'" Homem carioca - Aldir Blanc. { |¦jRiodesde novembro doano passa- Rio chique — "0 bar, o restaurante, Mulhercarioca — Danuza Leao. «S
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|Tniran M'iriinn - -'•> K10ann8° a comomagao ao ate medo de usa-los. t

jmargo Mariano miciou a ca ei a, morro de Santa Teresa com o Hotel P1 H !o rlinJSIt HdadeV ••tocando no Teatro Pnncesa Isabel, Gloria. Tem cara de filme antigo, J" 
fl" 

0f SaTao aue ? imnar N Ina rua do mesmo nome, em Copa- „um a* iemura, historias de narentes pr0plC10 cna?ao' qufc "Pp.ar- Ni >¦"0 era muito S doSo 
* 

F 4
Rio nodemo de a M

! tambem, o musico se casou com a . . Canto do Rio — |
"Acho que e o de muita gente. Quant |

o do que ele PasseK) do nos
sua motocicleta, quando Manjar 

— "Arroz, mos para e ficava
I >;precisava de paz e sossego. Com saudades da cidade, Cesar Camargo Mariano diz que ja fechou acordos ate na praia bife, batata frita, salada de tomate passarinhos." , \
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San Francisco e Rio de Janeiro  .. mente, tres pe?as de --Itt'
CIDADE NUA autoria marca ¦

161130-Jules Dassin (I)-Naked City.deJulesDassin.Com
I 0 DESENHO MODERNO NO BRASIL Barry Fitzgerald, Howard Duff, Dorothy Hart. EUA, 1948. ^fez ^om ^fos"

^ Cole^ao Gilberto Chateaubriand/MAM-RJ f 
trfta 0 com° u.m

NUNCA AOS DOMINGOS fenomeno. Tres

1 DMW ADTrAO mi I prnnM 18h30 -Jules Dassin (II) -PotetinKyriaki.de Jules Dassin. anos depois, Souza

t| BMW AHT V/AH UULLcUllUN Com Melina Mercouri, Jules Dassin, Georges Foundas. continua^a cokcio- .

i m De ter9a a domingo das 12:00 as 18:00 h. treia hoje sua nova x
I i* DOMINGO 13 pega, Riyetition,m

I I. 
"ENCONTRO COM VILLA LOBOS" QUANTO MAIS QUENTE Paul°'no momento |||^^ IflHRHi

4 ^ Recital com Licia Lucas (piano), MELHOR em que outros qua- Andreato (E), Xuxa Lopes e Souza

| | 
Rildo Hora (gaita) e Ivinete Rigot-Muller (soprano) 16h30 - Billy Wilder (I) - Some like it hot, de Billy Wilder. tro trabalhos seus

I nn_ i^iLmnn Tnnuri irtic Marilvn Monroe EUA viajam pelo pais: Fascmafcio, Co- Repetition, uma produ?ao de
:j i:; Domingo, 13 de novembro as 17:00h. Com Jack Lemmon, Tony Curtis, Manlyn Monroe. EUA, 

^ desesperados, Camaleoa e US$ 9 mil, reune no palco tres

| | 
local: Galpao das Artes ingresso: R$ 3,00 1959. Sexo dos anjos. atores (Xuxa Lopes, Elias Andrea-

| § 
Nada mal para esse paulistano to e o proprio Flavio de Souza) e

I IRMA LA DOUCE de39 anos, que comegou a escrever tres musicos, que fazem ao vivo a
§L Visita Glliada a Bienal Internacional I8h30-Billy Wilder (ll)-lrma la douce, deBillyWilder.com pe^as aos 17 anos, porque 

"sobra- trilha incidental, para contar a his-
3 

® 
deSao Paulo Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Lou Jacobi. EUA, 1963. vam ideias" das reunioes que parti- toria de um casal e seu amigo en-

s >¦¦ cipava no grupo Pod Minoga. Mas saiando uma pe^a brega, pautada
Ingresso- R$ 2,00 isso nao e tudo. Flavio de Souza no triangulo amoroso — triangulo

|| i saida nos dias 25/11 e 02/12 a • • 
tambem se prepara para filmar seu que se repete entre os tres persona-

: informa^oes no tel: (021) 233-7775 primeiro curta, uma comedia poli- gens. Para diferenciar a pe^a dentro
fe cial com Denise Fraga, Ary Franpa, da pega, o unico recurso utilizado e

Marisa Orth, Luciene Adami, Ly- o da interpretapao diferenciada. "0

|a a a mncpu de arte modema do rio de ianeiro .mm J . . . . gia Cortez e Elias Andreato. "Mi- tema tem a ver com todos os meus
lAAA Tu ?nl«n»p riom^pnriaue 85 ateTO AAA museu de arte modema do no de Janeiro cultura tem muit0 mais a ver textos, que tratam das situa?6es-li-

f 
" X av- m,ante dom hennc^ue' 85 aterro / W \ av. infante dom henrique, 85 aterro com Q dnema do que com 0 tea. mites"5 expiica Fiavio de Souza, e o

i ... j u i j • j • ... . tro", afirma o dramaturgo. "Mas charme da pe*^i esta no jogo neuro-
apoio: prefeitura da cidade do no de jane.ro 

_^^^apojo|prefeit^ fazer pe^ssemprefoi mais rapidoe tico dos atSres durante os reoetiti-

¦ §f ^
¦
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A combinação do Hotel Glória
com o morro de Santa Teresa

tem cara de filme antigo'?

"Independente 
da classe e do

status, as mulheres cariocas
são todas muito bonitas"

Marco Antonio Rezende

O pianista diz ter boas

recordações do 
'lugar

mais lindo do mundo'

com pepino e pudim de leite, como
sobremesa. E, antes, uma boa cachai
cinha."
Hora do dia — "0 rair do dia, quando
faço cooper, e o cair da tarde, quando
as coisas começam a acontecer." ;
Na agenda — Comprar roupas,
"Nunca dá tempo." 1
Melhor papo — Tom Jobim. j
Rio que funciona — "O contato cort
as pessoas. Nós, músicos, costuma;
mos fazer contatos e fechar acordos
nos lugares mais estranhos, como
praias."
Rio que não funciona — O serviço
telefônico. "Fico desesperado, por-
que dependo demais dele." \
Lixo — "Os camelôs da Avenidíi
Atlântica. Respeito o trabalho deles;
mas deveria ser uma coisa mais orga-
nizada."
Luxo — As mulheres cariocas. "Indc1

pendentemente da classe, do statits,
são todas muito bonitas." ) „ , |
Utopia — "A de que essa beleza plásJ
tica que a gente vê de cima seja vistil
também internamente." ,
Homem carioca — Aldir Blanc. 1

Mulher carioca — Danuza Leão. ,
Rio que espanta — "O serviço de
transporte coletivo e os táxis. Tenhó
até medo de usá-los." ,
Rio que seduz — "O clima da cidadej
propício à criação, que é impar. Ná
arte, a gente precisa de paixão, e q
Rio tem isso." (
A cara do Rio —"A feijoada." \
Canto do Rio — Largo do Boticário,'"Acho 

que é o de muita gente. Quan-i
do morei aqui, nos momentos ínti-
mos ia para lá e ficava ouvindo oá
passarinhos." ,

Paisagem — O morro da Urca.
Bairro — Joatinga.
Rua — Princesa Isabel, em Copaca-
bana. "Minha vida profissional co-
meçou ali, no teatro do mesmo nome,
nos anos 60."
Dica para o turista — "Conhecer a
Lapa. Aprende-se um pouco da his-
tória do Rio e do Brasil."
Armadilha para o turista - "Conhecer a
Lapa. É preciso ter muito cuidado."
Praia — "Não vou há séculos."
Estação do ano — Primavera.
Sábado no Rio — "Comer em bons
restaurantes e depois ver um bom
filme no vídeo."
Domingo no Rio — "Assistir futebol
pela televisão. Pela manhã, jogar tê-
nis e ficar com as crianças."
Rio boêmio — "Chico's Bar. Onde a
gente encontra artistas e escritores,
conversa sobre arte e ouve boa músi-

CARLOS HELÍ DE ALMEIDA

U 

pianista César Camargo
Mariano tem na cabeça um
Rio ideal: a Avenida Atlân-

tica sem camelôs, a Lapa sem trom-
badinhas, um serviço telefônico
perfeito. Mas, apesar de todas as
imperfeições, o músico paulistano,
que viveu na cidade por 14 anos e
que mora em Nova Jersey há oito
meses, mantém a convicção de que

Rio tem qualidades que nenhuma
outra cidade tem. "É o lugar mais
bonito do mundo. Além da beleza

1 plástica, a cidade tem um clima
; muito particular, propício à criação
, artística", acredita o pianista, que
1 encerra amanhã, no Jazzmania, a
; etapa carioca da turnê de lança-

mento de seu mais recente álbum,
Solo brasileiro, gravado em Los

; Angeles.
O músico não se apresentava no

¦ Rio desde novembro do ano passa-
do. Ele deixou a cidade em 1980,
levando impressões caras à sua me-

. mória afetiva. Aqui, em 1966, Ca-
margo Mariano iniciou a carreira,

j tocando no Teatro Princesa Isabel,

jna rua do mesmo nome, em Copa-
Jcabana: 

"O lugar não era muito
S bonito, mas tenho boas recorda-

jçòes dos bares da região." Aqui,
; também, o músico se casou com a
(cantora Elis Regina, em 1971. E era
fpara o Largo do Boticário que ele"corria, 

em sua motocicleta, quando
> precisava de paz e sossego.

Escola-de-samba — Mocidade Inde-
pendente de Padre Miguel.
Time de futebol — Fluminense.
Saudade — "Da Joatinga e dos ami-
gos."
Rio chique — "O bar, o restaurante,
enfim, todo o complexo do Teatro
Municipal."
Rio antigo — "A combinação do
morro de Santa Teresa com o Hotel
Glória. Tem cara de filme antigo,
além de lembrar histórias de parentes
meus do século passado."
Rio moderno — "Apesar de tudo, a
Barra. Porque tem uma proposta ur-
bana nova, moderna."
Passeio — "Floresta da Tijuca, a pé."
Manjar dos deuses — "Arroz, feijão,
bife, batata frita, salada de tomateCom saudades da cidade, César Camargo Mariano diz que já fechou acordos até na praia

apontado pela imprensa alemã co-
mo um dos cincos melhores do
mundo. Ele adaptou para gaita as
peças Canção do poeta do século 18
e Lundu da Marquesa de Santos,
originalmente compostas para pia-
no e voz. "Nestes dois momentos,
nos apresentaremos todos juntos.
Rildo não deturpou a obra de Vil-
la-Lobos, apenas trabalhou em ci-
ma dela. Ele é um músico fantásti-
co, de grande sensibilidade, e a
adaptação ficou muito bonita",
elogia Ivonete.

A idéia de produzir o concerto
surgiu da vontade que Ivonete ti-
nha de prestigiar seu compositor

predileto. 
"Villa-Lobos sempre está

presente em minhas apresenta-

ções", lembra. No programa, tam-
bém foram incluídas as seguintes
peças: Impressões seresteiras e Festa
no sertão, do Ciclo Brasileiro; 71
canoa virou, Theresinlia de Jesus e O
cravo brigou com a rosa, das Ciran-
das; Serenata", Evocação-, Ária e
cantilena da Bachiana n°5; e Concer-
to para harmônica e orquestra,
adaptada para piano. A Serenata,
Ivonete canta acompanhada apenas
pelo piano de Lícia Lucas. "É de
uma densidade musical imensa,
além de ser rica e exuberante melo-
dicamente. Não sabia como iria in-
terpretá-la, mas decidi pelo meio
termo. Respeito a exuberância da
música e preservo o texto, que é
bem mais suave."

Lembrança

da música

üoVilla

«s 

35 anos da morte de Heitor
Villa-Lobos serão lembrados
com um grande concerto no

Salão das Artes do Museu de Arte
Moderna (MAM), amanhã, a par-
tir das 17h. Organizado pela con-
certista, soprano e admiradora do
compositor, Ivonete Rigot-Müller,
o evento contará também com a
pianista Lícia Lucas e o gaitista
Rildo Hora, que foi recentemente Ivonete Rigot-Müller (à esquerda), Lícia Lucas e Rildo Hora: concerto no MAM

Flávio de Souza lança sua

nova peça e prepara filme

mm

Divulgação
BRENDA
FUCUTA

UAO PAULO -
Em 1991, o autor,
diretor e ator de tea-
tro Flávio de Souza
conseguiu ter em
cartaz, simultanea-
mente, três peças de
sua autoria, marca
que fez com que fos-
se tratado como um
fenômeno. Três
anos depois, Souza
continua a colecio-
nar recordes. Ele es-
tréia hoje sua nova
peça, Répètition, no
Centro Cultural São
Paulo, no momento
em que outros qua-
tro trabalhos seus
viajam pelo pais: Fascinação, Co-
rações desesperados, Camaleoa e
Sexo dos anjos.

Nada mal para esse paulistano
de 39 anos, que começou a escrever
peças aos 17 anos, porque 

"sobra-

vam idéias" das reuniões que parti-
cipava no grupo Pod Minoga. Mas
isso não é tudo. Flávio de Souza
também se prepara para filmar seu
primeiro curta, uma comédia poli-
ciai com Denise Fraga, Ary França,
Marisa Orth, Luciene Adami, Ly-
gja Cortez e Elias Andreato. "Mi-

nha cultura tem muito mais a ver
com o cinema do que com o tea-
tro", afirma o dramaturgo. "Mas

fazer peças sempre foi mais rápido e
barato do que fazer filmes."

BIENAL BRASIL
SÉCULO XX

THE EXCHANGE SHOW
San Francisco e Rio de Janeiro

CIDADE NUA
16h30 - Jules Dassin (I) - Naked City, de Jules Dassin. Com

Barry Fitzgerald, Howard Duff, Dorothy Hart. EUA, 1948.

NUNCA AOS DOMINGOS
18h30 - Jules Dassin (II) - Pote tin Kyriaki, de Jules Dassin.

Com Melina Mercouri, Jules Dassin, Georges Foundas.
Grécia, 1960.

O DESENHO MODERNO NO BRASIL
Coleção Gilberto Chateaubriand/MAM-RJ

BMW ART CAR COLLECTION

De terça a domingo das 12:00 às 18:00 h,

ENCONTRO COM VILLA LOBOS'
Recital com Lícia Lucas (piano),

Rildo Hora (gaita) e Ivinete Rigot-Muller (soprano)

QUANTO MAIS QUENTE
MELHOR

16h30 - Billy Wilder (I) - Some like it hot, de Billy Wilder.
Com Jack Lemmon, Tony Curtis, Marilyn Monroe. EUA,

1959.

Andreato (E), Xuxa Lopes e Souza

Répètition, uma produção de
US$ 9 mil, reúne no palco três
atores (Xuxa Lopes, Elias Andréa-
to e o próprio Flávio de Souza) e
três músicos, que fazem ao vivo a
trilha incidental, para contar a his-
tória de um casal e seu amigo en-
saiando uma peça brega, pautada
no triângulo amoroso — triângulo
que se repete entre os três persona-
gens. Para diferenciar a peça dentro
da peça, o único recurso utilizado é
o da interpretação diferenciada. "O
tema tem a ver com todos os meus
textos, que tratam das situações-li-
mites", explica Flávio de Souza, e o
charme da peça está no jogo neuró-
tico dos atores durante os reoetiti-
vos ensaios.

Domingo, 13 de novembro às 17:00h.
local: Galpão das Artes ingresso: R$ 3,00

IRMA LA DOUCE
18h30 - Billy Wilder (II) - irmã Ia douce, de Billy Wilder. Com

Jack Lemmon, Shiriey MacLaine, Lou Jacobi. EUA, 1963.
Visita Guiada à Bienal Internacional

de São Paulo

Ingresso: R$ 2,00
saída nos dias 25/11 e 02/12

informações no tel: (021) 233-7775

museu de arte moderna do rio de janeiro
av. infante dom henrique, 85 aterro

museu de arte moderna do rio de janeiro
av. infante dom henrique, 85 atem)

apoio: prefeitura da cidade do rio de janeiroapoio: prefeitura da cidade do rio de janeiro
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kafkiano romance de Dino Buzzati, 0 IvflMaiilPn primeiros efeitos, assustando os criminosos. Ad- ffvj
desertodos tartaros, um classico sobre mite-se mesmo que a possibilidade de uma resis- J£ if?;angustia e o. desgaste da espera. 0 hero1, um tencia dos bandidos, tao desejada por alguns IKS

oficial, e destacado para um forte militar distante I policiais, se transforme numa pacifica capitula- yonde pa8sa anos e anos a espreita de um mimigo V / J gao. Por mais que se tente ridicularizar por insig- §jj£
e a espera de uma guerra que teirtia em nSo nificante as primeiras depositees de armas, elas §i*'iacontecer. 0 chma do Rio est* mais ou menos 

/f $K \ / L/ podem ter algum sentido Se em vez de rir do fe
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spriii a fa«> Hn "ttuprra ivsicnlloicfl" nara irar '« Sf o numero de serie, que e quase sempre raspado. iJj ra
seria a fase da guerra psicologica , para usar i r- . • ... 'n ... , r . .K , Ww
uma categoria em desuso e que voltoii a moda t A W\ Com;ta«s 

registros e o auxiho das autondades /; «
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"invasao" — ainvasaodasfavelas. —m m —M— madas mudaram e ja deram provas de que se ®
Mas nem sempre chegam so boatos; chegam converteram a democracia. Cabe agora aos filhos

tambem muitos offst ou seja, aquelas informa- milhao, como teria sido o caso da soltura <Jo Isso nao e novidade. Quando secretario de fazer o que os pais nao fizeram. |l$
?5es ctija fonte nao e revelada e que voltaram a traficante Robertinho de Lucas ha tempos. Policia Civil, Nilo Batista chegou a afirmar que Oafastamento dos oito delegados esta semana
frequentar os jornais, de onde sumiram desde o A taxa de libera?ao oscila conforme a pericu- crime organizado no Rio nao era o Comando e uni bom sinal, principalmente porque entre eles ol
regime militar. Fica-se entao sabendo que os losidade do bandido e esta e determinada com a Vermelho nem o jogo do bicho — era a Policia. estavam pelo menos dois intocaveis, Helio Vigio e ..<«
membros do comando da Operagao Rio, estarre- ajuda da midia. Ele vale o espa?o que ocupa nos Em uma ponta da organiza?ao estava o grupo do Luiz Mariano, conspicuos remanescentes do pri- m

,1 cidos com o envolvimento de policiais com os jornais ou na televisiio. Quando aparece no Jor- exterminio e na outra o grupo da mineira. Os meiro esquadrao da morte nos anos 50 e sobrevi- oj ^
traficantes — uma grande banda podre da insti- nal Naekmltnltot,* cota^lo salta, nao tern mais exterminadores, cerca de 300, foram para a pri- ventes de todos os expurgos.
tuiQao —, acabaram por constatar que o inimigo prep. Nada melhor para essa valoriza?ao artifi- sao — e essa justisa tem que ser feita ab atual A metastese, porem, atingiu areas mais amplas- Jp[
mais dificil de ser comt»tido nao estaria nos cial do que atribuir ao delinquente ousados fei- governador. do corpo policial — civil e militar. Resta saber se |y|
morros, mas dentro da pr6pria Policia. NSo seria tos, assaltos espetaculares e a participa?So em 'M isso e o inicio ou o fim do tratamento, se e uma ^

traficante, mas a mineira — aquela cbrriquei.fa alguma organizado como.o Comando Vermelho p . . . cirwgia restauradora, como diz um deles, ou jg||
' pratica da extorsao que consiste em prpnder um ou Terceiro Comando. Melhor negocio do que 

wra. wtavam come<;anqo a agir. a execuijao apenas um paliativo. 
®

traficante para solta-lo mediante um pagamento esse nem o trifico. A imprensa faz o papel de bandido Macarrao ja parecia ser o micio de Se for o inicio, vai ser preciso muita coragem |§|
que varia de US$ 50 a US$ 500 mil. Em condi- inocente util, ajudando a manter o mecanismo uma serie de queima de arquivos — ate porque,. politica. Tomara que os filhos a tenham, para ^
poes excepcionais, o pre?o pode atingir US$ 1 em funcionamento. se os traficantes forem mantidos vivos e comega- fazer o que os pais nao fizeram. |pf.

'Magnum 

cinema' exibe tesouros I

^ Emboraasfotossemisturem, semcronolo-
M g>a, a mostra divide-se claramente em duas M

Wpartes: a dos cineastas e a dos interpretes. BBh^I %'!
Retratos de John Huston, Elia Kazan, Roberto J

MS Rossellini, Jean Renoir, Emir Kusturica ou #Joseph Losey comprovam a existencia de la^os «B|K B-i de amizade entre os artistas da foto e os da .A w
camera. A mesma intimidade 6 tambem percep- «
tivel nas fotos dos interpretes, como Iogrid ¦

I|: XHH que, na maioria dos trabalhos expostos, os W

3 W W 
^ 

' / ¦' iff artistasaparecemdescontraidos,k vontade. Pa-
ra Alain Bcrgala, curador da mostra. Magnum ¦1

|. cinema, "e uma homenagem ao centenario do BB L' JaM Wj/^j Wr
Wn^BBBB^'JI^fiM cinema". Quando omes da fotografia terminar,

Entre Duke Ellington (a esquerda) e Cab Calloway, esta programado um giro internacional pelos Johnny Hallyday, Alain Dclon, Roger Vadim e a
o cineasta Orson Welles pela lente de Frank Driggs museus e galerias especializados. be/a Catherine Deneuve em outra foto de Depardon ^

I
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rem a falar, alguns batalhões e delegacias treme-
rão nos alicerces.

O comando da Operação Rio acredita que a
"guerra 

psicológica" já tenha produzido seus
primeiros efeitos, assustando os criminosos. Ad-
mite-se mesmo que a possibilidade de uma resis-
tência dos bandidos, tão desejada por alguns
policiais, se transforme numa pacífica capitula-
çãó. Por majs que se tente ridicularizar por insig-
nificante as primeiras deposições de armas, elas
podem ter algum sentido. Se em vez de rir do
material entregue, a polícia resolvesse examinar
alguns daqueles revólveres velhos deixados em
Parada de Lucas, por exemplo, encontraria neles
o número de série, que é quase sempre raspado.
Com tais registros e o auxílio das autoridades
americanas, uma boa polícia técnica chegaria aos
compradores,' o que não seria pouca coisa.

Os militares que estão aí nessa operação são
filhos — reais ou históricos — da geração que fez
64 e que teve 20 anos para realizar a limpeza da
Polícia. Em vez disso, os revolucionários preferi-
ram utilizar a instituição em trabalhos sujos,
inclusive de tortura, tudo em nome do combate à
subversão. Os tempos são outros, as Forças Ar-
madas mudaram e já deram provas de que se
converteram à democracia. Cabe agora aos filhos
fazer o que os pais não fizeram.

O afastamento dos oito delegados esta semana
è um bom sinal, principalmente porque entre eles
estavam pelo menos dois intocáveis, Hélio Vigio e
Luiz Mariano, conspícuos remanescentes do pri-
meiro esquadrão da morte nos anos 50 e sobrevi-
ventes de todos os expurgos.

A metástese, porém, atingiu áreas mais amplas
do corpo policial — civil e militar. Resta saber se
isso é o início ou o fim do tratamento, se é uma
cirurgia restauradora, como diz um deles, ou
apenas um paliativo.

Se for o início, vai ser preciso muita coragem
política. Tomara que os filhos a tenham, para
fazer o que os pais não fizeram.

Á no ar alguma coisa que lembra o
kafkiano romance de Dino Buzzati, O
deserto dos tàrtaros, um clássico sobre a

angústia e o. desgaste da espera. O herói, um
oficial, é destacado para um forte militar distante
onde passa anos e anos à espreita de um inimigo
e à espera de uma guerra que teima em não
acontecer. O clima do Rio está mais ou menos
assim: sugere o de uma pré-guerra. Mas é prová-
vel que, ao contrário daquela imaginada pelo
romancista italiano, a nossa guerra aconteça.

Essa primeira fase seria apenas o começo,
seria a fase da "guerra 

psicológica", para usar
uma categoria em desuso e que voltou á moda
junto com expressões como "Dia D", "Hora H","operaçâo'\ "comando" etc. O sigilo que cerca
as preparações bélicas está aumentando a expec-
tativa e gerahdo especulações. Há sempre um
repórter entrando pela redação cheio de boatos e
excitação, com ar de quem anuncia o desembar-
que da1 Normandia: "Parece 

que vai ser essa
noite." Q sujeito oculto da frase nem precisa ser
pronunciado/Todo mundo sabe. O não-dito é a"invasão" — a invasão das favelas.

Mas nem sempre chegam só boatos; chegam
também muitos qffs, ou seja, aquelas informa-
ções cuja fonte não é revelada e que voltaram a
freqüentar os jornais, de onde sumiram desde o
regime militar. Fica-se então sabendo que os
membros do comando da Operação Rio, estarre-
cidos com o envolvimento de policiais com os
traficantes — uma grande banda podre da insti-
tuição —, acabaram por constatar que ò inimigo
mais difícil de ser combatido não estaria nos
morros, mas dentro da própria Policia. Não seria
o traficante, mas a mineira — aquela corriqueira
prática da extorsão que consiste em prçnder um
traficante para soltá-lo mediante um pagamento
que varia de US$ 50 a US$ 500 mil. Em condi-
ções excepcionais, o preço pode atingir US$ 1

Isso não é novidade. Quando secretário de
Polícia Civil, Nilo Batista chegou a afirmar que o
crime organizado no Rio não era o Comando
Vermelho nem o jogo do bicho — era a Polícia.
Em uma ponta da organização estava o grupo do
extermínio e na outra o grupo da mineira. Os
exterminadores, cerca de 300, foram para a pri-
são — e essa justiça tem que ser feita aò atual
governador.

Mas os corruptos ficaram inexplicavelmente
fora. E estavam começando a agir. A execução
do bandido Macarrão já parecia ser o início de
uma série de queima de arquivos — até porque,,
se os traficantes forem mantidos vivos e começa-

milhão, como teria sido o caso da soltura do
traficante Robertinho de Lucas há tempos.

A taxa de liberação oscila conforme a pericu-
losidade do bandido e esta é determinada com a
ajuda da mídia. Ele vale o espaço que ocupa nos
jornais ou na televisão. Quando aparece no Jor-
nal Nacional então, a cotação salta, não tem mais
preço. Nada melhor para essa valorização artifi-
ciai do que atribuir ao delinqüente ousados fei*
tos, assaltos espetaculares e a participação em
alguma organização como, o Comando Vermelho
ou Terceiro Comando. Melhor negócio do que
esse nem o tráfico. A imprensa faz o papel de
inocente útil, ajudando a manter o mecanismo
em funcionamento.

Fotos em exposição em Paris

foram selecionadas a partir de

seis mil negativos da agência

M
Ingrid iii
Bergman o-j
Yves n
Montand, o
Françoise(\
Sagan e %
Sacha
Distei
bailam na %
festa para o
lançamento
de Aimez-
vous
Brahms?,
fotografa-
dos por
Inge
Morath
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BOURIER
Correspondente

¦àRIS — O rosto travesso de Audrey Hep-
bum na janela de um Rolls Royce negro, o
olhar pensativo de Marilyn Monroe no deserto
do Nevada, concentrada no papel que interpre-
taria em Os desajustados, Orson Welles com seu
eterno charuto saindo da neblina em Falstaff
são alguns exemplos dos momentos de emoção
que a mostra fotográfica Magnum cinema pro-
voca nos fãs da sétima arte.

A exposição faz parte da centena de eventos
que pontuam o mês da fotografia de Paris. Até
o final de novembro, os maiores mestres da
foto expõem em museus, galerias e clubes da
cidade. As duzentas fotos de Magnum cinéma
foram penduradas no velho Couvent des corde-
liers, de estilo gótico, situado no sexto distrito
de Paris. Um cenário grandioso que consagra o
encontro de um grupo de fotógrafos da agência
Magnum, fascinados pelas estrelas de cinema,
com seus ídolos, como Yves Montand e Marlon
Brando.

Os organizadores da exposição pesquisaram
durante seis meses nos arquivos da agência e
examinaram seis mil negativos assinados por
Robert Capa (que foi amante de Ingrid Berg-
man), Henri Cartier Bresson, Bruce Davidson,
Elliot Erwin, Dennis Stock, Nicolas Tikhomi-
rofT, que fotografou quase todos os filmes diri-
gidos por Orson Wells, Eve Arnold, Inge Mo-
rath, Josef Koudelka e Raymond Depardon.
Em alguns casos, como na rodagem de Os
desajustados, a Magnum enviou nada menos
que dez profissionais para fotografar por trás
das câmeras o trabalho de John Huston, Ma-
rilyn Monroe, Clark Gable, e Montgomery
Clift.

Embora as fotos se misturem, sem cronok>-
gia, a mostra divide-se claramente em duas
partes: a dos cineastas e a dos intérpretes.
Retratos de John Huston, Elia Kazan, Roberto
Rossellini, Jean Renoir, Emir Kusturica ou
Joseph Losey comprovam a existência de laços
de amizade entre os artistas da foto e os da
câmera. A mesma intimidade é também percep-
tivel nas fotos dos intérpretes, como Ingrid
Bergman, Alain Dek», Romy Schneider. Por-
que, na maioria dos trabalhos expostos, os
artistas aparecem descontraídos, à vontade. Pa-
ra Alain Bergala, curador da mostra, Magnum
cinéma, "é uma homenagem ao centenário do
cinema". Quando o mês da fotografia terminar,
está programado um giro internacional pelos
museus e galerias especializados.

Captado
por

Raymond
Depardon,

um dos
mais

famosos
fotógrafos

da Agência
Magnum,

Marlon
Brando

ataca,
descon-

traidamen-
V te, um

Johnny Hallyday, Alain Delon, Roger Vadim e a
bela Catherine Deneuve em outra foto de Depardon

Entre Duke Ellington (à esquerda) e Cab Calloway,
o cineasta Orson Welles pela lente de Frank Driggs
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a Christian Dior foi um dps maiores defensores do:poa. inte- 1 P'uy*°-'» |
grando no pre'o e branco ou marinho e branco em vestidos do ^B

I estilo Mnv Look, de saia rodada e golinha branca. 0 italiano • JEESTdewr* |

. mantem a linha; como reforgou emvarios modelos, desde calQas >, [¦ *" ,J¦> 1

|. siensesdeoutubro. 
? ^Efnc£»f I

SB 

No Rio, ha uma curiosidade: Glorinha Pires Rebello, da ^B dri^uca. Rua St- jfi
B Maison d'Ellas, nao passa uma cole?ao sem uma bermuda, sTowS^wt |
B vestido abotoadinho, cal?a tipopijama. E o filho, Carlos Alber- f
ffl to Tufvesson, confessa que, por ele, esquecena um pouco o tal";1 mo*** Mm ®

p 
'poazinho.'Mas-acaba criando uma linha mais urbaria, j'ovem e5"^; 'pSJ^tU^ci jj|

M ^ '? 
TAM QSWS 

' 
' 

' • • ';, 'i;' ' ¦ ¦ - ¦ •'") iCampos, S

^ 
• ? o vestido New Look de^^^Dior, de saiai rodada|e:longa, gola I

K •' Metropolitan: |
8® IvVi^VuVV- - .. ...^ f. + + Z Via Parque Shop-
m : 

D o biquini de bolinhas amarelinhas, tao pequemninho, da Pmg ? »o» |
da8l I

ff ¦{->/ M J --^ M --•J ••v ' . j •' ¦" •¦'¦.¦•;¦ 
' ¦¦¦¦.: ' ' 

, '.•.' '. ¦ :>¦¦¦'•¦ .¦ - ¦ ¦¦ i.>.,'^-.-^.:':-,•.. ¦ /- ¦¦¦ ¦¦'¦ ¦ 
|

fe| ¦¦B||HHBHBBB' Ptonta m ^^^^SSESKf71^^ 
^j^^gBBBBB 

'^Ak&hu 
&ar,-;BB^B^BBBBBBBBBBBB^BBiB i/m p

w para ' ^ ^ Ha - 'fa 'cib, 'de 
|

H 
disparara | '; pel?bran- calga. |

des poas 1
B. Marcia disfarga a\> (A Item a- |

ft tiva)< I
% '. '"' ¦¦ 

rencia do zer de li- i
M classico,J ':avenia'ij:nho |

<l^^^^^M0tra^f>as^ (Blusaria |
;'• :wfMp©G%: 

«|^||Pw^^aj|^^^B^B Ri&)ifoa>- |
m eorte I;^^mB^I^B^^^B lia Rodri- |^^^^^^^BBMMl)Ma^!^jdl^^^BBBj buche de |;

H HI^HBHHB fGP/ij. ^^^BPPfiHK^^lB .'"- (Ai.ham- |
H Coleira c&lpr, de bra). Na |
IS em pulseira,e ^f e' I
n ^^MBBgMWMWi^rioe^^^^Bf^^PgpWB^^B^^BBoM| &tual na soft a luz |
« 

^Bcnfl^^^B ^B 
fios j lintia bo- vermelha, ^

I ^^^¦nBsH|^B^^H|Hioly ripe 
- o arquei- |

cAa> 

' ' ro I

casal Haroldo Costa c Mary dos pela empresa Balafon, que quando e como /
I Marinho circula nos meios de tambem o nome de um instru- » *~ • .' »J2to&fe ¦ • tratar esta S
B samba e show, e acaba de mento parecido com marimbas, ' ,< ' - W$gM fk . , V

acrescentar aos palcos mais um tocado no desfile por Milton Co- W' "^m 
I' 

alopecia. jj
local de trabalho: a passarela. A brinba. Cada estilista deu sua ver- tp-;eifjwjJ J 

' 
L 

"* 
V'' E quem le estk |

k' novidade come?ou ha dois anos, sao com os tecidos: Claudio Go- ¦^V^- v$*J-f»' , ' N^.^uLjyj^MB^BSpBIB fieura?
;*? num espetaculo de reveillon em mes fez camisas de diferentes lis- l-M:tl-\ 

', '• • "'"jj^^^^W^^^BB^B 
¦•>• ^ ?Ml«'lml«f^ffll S

IM 

Abidja. Costa do Marfim, quan- trados: Teresa Inglesseparougeo- ^BM8^M|HBB^B : ( /veja amanna,
B do alguem mostrou uma colepao m^tricos em preto e branco para jBB 

-¦ :V . na revista < I

l ses. E nos. que nem eramos do passaram microvestidos e listra- ^4'^iw?' »•''••¦ 7 J. • }'^f ¦' PVVHHHiB metier de moda, pensamos em dos de prateado. Outras ideias ¦ WM^r->y > y- W^SffilBlliiM •
B trazer algumas peQas'. comentou com a colegao Balafon: bijuterias /< -\'C^Oj['t,U -ft ^^BBflBflBBB
I Haroldo na noite de langamento deestampaenrolada.doZau.es- ghy3^.'^,'/^^Tj.or^''r; -SSSSsHH^HBHI
I da primeira representa?ao, quan- tofamento de poltronas, por Ma- /'t/^f^r"' 7 !') , 

'r ''r-ji¦•r,-^W/^

P do os tecidos foram apresentados ria Carmen Lopes, bolsas de Gil-
:•¦ em minidesfile de modelos criados son Martins e cupulas de abajur - - r~
| P°r cslilistas cariocas. recicladas por Giorgio Knapp. Os j | Cadcrno ! DOMINGOPara chegar a passarela. os te- pre?os dos tecidos vanam desde -¦ ^___

II 

cidos da Costa do Marfim, Gana. RS 12.50, ate RS 25,50 o metro. *+3  
1^011 IfOlSO noseu |

B Nigeria e Tunisia sao representa- (l.R.) Monica Moura usa pared longo da Sestirtda Pcle   _ _ 5^ . _. J
I
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O Boticário

Folos-de Rooérlo Falg»al/Producao de Rita Morano

pernas, S
ameaça• -
das pela
serra e/é-
t rica em-
punhada.
por Már• |cia,, de^
saia e ca- -
mi seta .....
(BIusa ria ¦¦—,
Rio), san-
dá li as
(BB Sch-
mitt),
óculos
(La Look)

rvr*v

Os tecidos de póa fazem a mágica da

moda com vários tipos de textura e

uma resistência às mudanças de estilo

¦caWíí

IESA RODRIGUES

t 

OELHOS aparecem e desaparecem de cartolas, ases es-
piam e somem nas mangas, pernas se multiplicam ou são

,;cortad'as por terríveis serras elétricas. Estes são fatos
mágicos, que continuam a fascinar as -platéias, não importa
quantas vezes vejamos os números. Nem que alguém revele
alg.um segredo, tentando acabar. com o encanto do truque,
vamos deixar de nos embasbacar com o primeiro cigarro que sai
aceso de trás da orelha do homem de cartola.

. A moda também tem deste truques, e um dos mais eficientes
é o poá. Desde que alguém Inventou um tecido com bolinhas
claras em fundo escuro—os primeiros devem tér sido bordados
— não param de surgir versões de roupas feitas em todos os
tipos de texturas. Algodões, sedàs, musselinas, Lycras, tudo
pode ser uma base para as bolinhas.

Christian Dior foi um dos maiores defensores do: poá. inte-
grando-no prefo e branco ou marinho e branco em vestidos do
estilo New Look, de saia rodada e golinha branca. O italiano
Gianfranco Ferré, que assina a marca Dior atualmente, não só
mantém a linha; como reforçou em vários modelos, desde calças
até maios, em muita combinações de cores, nos desfiles pari-
sienses de outubro.

No Rio, há uma curiosidade: Glorinha Pires Rebello, da
Maison d'Ellas, não passa uma coleção sem uma bermuda,
vestido abotoadinho, caíça tipo pijama. E o filho, Carlos Alber-
to Tufvesson, confessa que. por ele, esqueceria um poucb o tàl
poázinho. Mas acaba criando uma linha maiis urbana, jovem e
ótima de usar. . 1 

• :

SüWÊMÈ
Ficha
tócnica ,

Modelo: Mar-
cia P*r*>t»^Ko,
dá Strike ? Çele«za. Inéx limnro

locação . M^r*
tropoltton
Endoreços — OAlhambra: Rua
Visconde de Pira-
já. 577 sala 602 ?BB Schmltt: São
Conrado Fashlon
Mall ? Blusaria
Rio:. Rua Barata
Ribeiro, 774 sala
911 ? ÒMa no-
drHHMS, Rua St-
queira Campos,
53 ? F«Hp* Ro-
cha: Rua Siqueira
Campos, 53 ?Qloiinha Piras
Rebaflo: Shop-
plng Rio-Sul ?Inéx Barreiros:
342-7059 ? Loty
Qherardi: Rua Si-
queira Campos,
53 ? La Look:
Rua Visconde de
Pirajá, 207 loja
115 ? Mosbla:
BarraShopping ?Metropolitan:
Via Parque. Shop-
plng ? Shop
120: Shopping
da Gávea QKCB: (011) 2ltf>
9815

o vestido New Loók de Diòr, de saia rodada e longa, gola
branca

o biquíni de bolinhas amarelinhas, tão pequenininho, da
música americana, em versão do Ronnie Cord

da roupa de Minnie
»«yN0:;
A .. blusa,
segunda-
pele bran-
ca é o tru-
que que
disfarça a
transpa-
rência do
avental
transpas-
sado (Ce-
lia Rodri-
gues). O
sapato bi-
color, de
pulseira, é
atual na
linha bo-
neca (Fe-
lipe Ro-
cha)

Um alvo
fácil, de
calça reta
em gran-
des poás
(Alterna-
tiva), bla-
zer de li-
nho
(Blusaria
Rio), ba-
buche de
nobuk
(Alham-
bra). Na
frente,
sob a luz
vermelha,
Guy Tell,
o arquei-
ro

Pronta
para
disparara
flecha
suíça,
Mareia
revitaliza
o poá
clássico,
com o
vestido de
corte
princesa
(GPR).
Co leira
em
dourado e
fios
pretos
(Loly
Gherardi)

H

Divulgação/ Eduardo Alonso

Tecidos africanos 
que

vestem a roupa carioca Saiba por que,
quando e como

tratar esta
alopécia. ;..

Ê quem é esta
figura?

Veja amanhã,
na revista

DOMINGO,

«casal 

Haroldo Costa e Mary
Marinho circula nos meios de
samba e show, e acaba de

acrescentar aos palcos mais um
local de trabalho: a passarela. A
novidade começou há dois anos,
num espetáculo de réveillon em
Abidjã, Costa do Marfim, quan-
do alguém mostrou uma coleção
de tecidos africanos. "Até estra-
nhamos que nenhum brasileiro ti-
vesse descoberto a beleza dos al-
godões, das estampas e das visco-
ses. E nós. que nem éramos do
mêtier de moda, pensamos em
trazer algumas peças", comentou
Haroldo na noite de lançamento
da primeira representação, quan-
do os tecidos foram apresentados
em minidesfile de modelos criados
por estilistas cariocas.

Para chegar à passarela, os te-
cidos da Costa do Marfim, Gana.
Nigéria e Tunísia são representa-

dos pela empresa Balafon, que é
também o nome de um instru-
mento parecido com marimbas,
tocado no desfile por Milton Co-
brinha. Cada estilista deu sua ver-
são com os tecidos: Cláudio Go-
mes fez camisas de diferentes lis-
trados: Teresa Inglês separou geo-
métricos em preto e branco para
calças de pijama da Segunda Pele:
Luiz de Freitas usou estamparias
douradas para bermudas e colete
masculinos e da Arranha Gato
passaram microvestidos e listra-
dos de prateado. Outras idéias
com a coleção Balafon: bijuterias
de estampa enrolada, do Zau, es-
tofamento de poltronas, por Ma-
ria Carmen Lopes, bolsas de Gil-
son Martins e cúpulas de abajur
recicladas por Giorgio Knapp. Os
preços dos tecidos variam desde
RS 12.50, até RS 25,50 o metro.

âígák.

DOMINGO

no seu I Lf
<J JLJ

Caderno

Seu Bolso
Mônica Moura usa pareô longo da Segunda Pele
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^

Escritor sazonal, Ivan Ai^lo, classico aos 58 
, 

I

amosjvoltaafic^elanjao^quintolivro |
jorgemar f£lix £ I van Angelo publicou A casa  - ' x» |

II 

 de vidro, cinco histdrias do Bra- V
escritor Ivan AngelO: y//, com novelas que tem em co- ' IBlliiilii \ 

' 
h

^Li^P e urn homem sofren- mum uma reflexao original so- iMflM SUf 
' 

:* -JBUHSK -' X:' k. - > ^ vh>;; |
j° n0 1uart0- Num {,re a repressao no pais. Urn ¦; 'BB &

dos quartos de seu apartamento texto quinhentista no meio do , Jl |Pjfe-,-vr'v Jew?! 1na Avenida Sumare, em Sao ljvro amplia a pratica da opres- '--v. . : <'k-sn al> §>Paulo, onde montou seu compu- Sa0 no calendario da historia . C . JL- diHL^ilk I
tador e msiste em fazer o que brasileira. Passamseisanosateo .'1 i Jr**—* ".J BL 3! Wfira i>
maissabemasque, nofundojhe leitor reencontrar um livro seu. , Jm IfffnfMB [i
da pouco prazer: dedilhar teclas, A face horrivel, de 1986, e, na M<:% mMmMjm BS^I Ksentado horas a fio numa cadei- verdade, uma sele^ao de contos s •; ¦>
ra, longe dos amigos, da diver- revisitados. Essa e outra mania pf. "ll X ^1* If s
sao, do cinema, enchendo a tela de Ivan Angelo: ruminar seus v'v f
de letras e tendo como unica escritos ate alcan?ar uma perfei- <*£ MM /
companhia a porta fechada. Ele gao que lhe agrade. ^ * * 'j^S: '-ftfm I
nunca escondeu de ninguem que, Essa mania e heranga de Ro- *||jj K VH W.t ¦
na sua inusitada opiniao, escre- |jert0 £)runimond (autor de Hit- ViaH *, -t; aBUs^m 

% '>.« - <*
ver e um fardo. Explica-se assim </<, Furacao), seu primeiro editor

jf P°r qifc a°s 58 anos de idade, |neira IV • 
' 

«FW 
'!

tem apenas quatro titulos publi- , ... .. (l I< 1 *7- mmw « a
cados e e conhecido como um dese iniciouno jornahsmo . ; ^ ^«. iM J; §
escritor sazonal. ganhapao . Ojornalismodiano m d 

' 
J

Teimoso, insistente ou maso- e praticado, com prazer, ate ho- ff W | j , ^ Wm 
lJ

quista, Ivan Angelo, nos ultimos je, na editoria executiva do Jor- * aMBBim «
[L seis meses, Iran- r*' mI da Tarde, • 

g ^ : i
cou-se no quar- : onde fez a pri- | , aaEbsBt -v ' - P
to para escrever | I I ^'T 

' 
; meira pagina em ^ \ . *u * V |

• contov Um ho- j RobertO 

^ 

"i ~','<^rwSkK:^'' F^la mtiga trad'fSo liter"ria< 0 mineiro Ivan Angelo e um dos ultimos ficcionistas a conciliar o oficio de escritor com a conditio dejornalista 
|mem sofrendo i : "... . Minaa" ^ I

§i| I 
<££¦ 

I Uma obra-prima 
por 

decada

cadoUnoPcom = iomalismo 1 quiel Neves, Sil- I ±

!l promisso 

com a j 
J 

I S»°e NOVOS 
COntOS deDUTam as ganharia, em 1959, 0 Premio Cidade prenunciavam aquela "chuva de ou- gaiola de onde "podia ver pouca

historia e com 0 rflHHH88Hh Fjavjo Pinto ilOVOSCOIIIOiUCpUKU (O 
de Belo Horizonte com Homem so- ro, com a pnmeira e ultima polvora quantidade de mundo por op?ao,

s'ocial. Desta : • V,ei.ra*. .. COIKIIllStaS lOnXiaiS Que frendo no quarto, sete contos que so com que Fausto Cunha dava seu aval recusa ou inadequa?ao. Espa?os res-
vez, alem de j Kigi;:' , 

'...-pl : J° °cS , 'ap"1 mapparam 
ns itnnc 60 P 7ft vieram a publico em 1961: Duas fa- a estreia. 0 implacavel autor que re- piraveis tem sua vez no dehrio amo-

^ | 
«s,tmpa,certa c„m Sil»ianoSan.ia. »ia cs a„tig„S contos em 1986 chega

publico jovem, : baixasse nas ro- ¦ O ladrfio de sonhos e go. Fausto Cunha, critico pouco con- sereno a um hvro de menos de 70 de»
nuncTpretende- I \ das de bares de descendente recebeu com entusiasmo paginas que traz obras-primas como Q autor de 0 ladrao de .sonhos se
ra aventura" se j BB|H j Bel° Horizonte. At'Ca'72pg '  aquele contista que nao se apagava "Negoc.o de memnorom men.na , afasta das propostas de ,eitura perfu.
aeucou mais a : wr : ptavam c°"10  "diante de Dalton Trevisan, Guima- Vai dar tudo certo ,0a o e fante ^ jgju^g nacional para se
emocao "Nos \ ^ loucos trechos raes Rosa e Clan- -° °j 

1 deter nas especificidades do seu uni-
outros livros es- * , 'ntc.iros .de contista que agora pu- ce Lispector". Es- Meio covarde Verso de personagens. O criador da-
crevia nara me- I j • Grandes sertoes: ^ M blica O ladrao de sonhos se entusiasmo A limpidez da ou OJadrao de 

queja realidade transfigurada pelo
ier na cabeca lllMflX Vv?' M: veredas, de Joao e outras histdrias um marcou a opiniao , sonhos , reviven- "senso parodistieo" (observado por
das nessoas to- 1 SilvianO SantiaSO I Guimaraes Ro- dia declarou que escreve "com a cer- de Assis Brasil e, lingliagem e Uma do o gosto pela p.bj Lucas em ensajo dos anQS 8Q)

!1 dava 

muito na I f . . S : sa, e poemas de teza de que a arte nao e um dom em 1970, Fabio , . , pmM 
a!ta 

|u| da lugar a um navegador de aguas
parte racional" ! fol SeU parCeiTO no : Carlos Drum- divino, mas uma fun?ao social do Lucas, de 0 cara- espede de pedra de lidade literaria. calmas, embora nao distante daquele j
exdica o escri- : nrimlirn livrn Ha i monddeAndra- homem; com a certeza de que a reali- ter social da litera- Mesmo num escrevia "contra o tirano e o
tor "Neste : Primeir0 UVrU Ue i deedeJoaoCa- dade nao empobrece a arte, ao con- tura brasileira, ja toque do llVrO conto como Des- opressorqueestadentrodaspessoas,

nrocuro mais o COntOS : bral de Mello trario, alimenta-a desde Cervantes a reclamava a pre-  ligado , quando a e (...) tambem conta uma certa manei-
emocional em 

' Neto. Discutiam Robbe-Grillet,econtinuara aalimen- sen?a editorial do _ diluigao final poe ra de escrever". Nao ha em O ladrao
substituicao aos temas sociais 1 

' a paixao comum, o cinema. Vi- ta-la no futuro". Num tempo rouba- escritor nove anos ausente. A festa a perder o nervo narrativo, ha uma operosidadede antes, mas
Seeundo Silviano Santiago viam compulsivamente a vida doaojornalismo,ele retornaaomeio apareceria em meio aqueles contur- limpidez de linguagem sustentando a a crjstaiiza(;a0 de um estilo.
amieo de mais de 30 anos e seu cultural do pais. O resultado foi literario com um pequeno livro exem- bados anos 70 para, com Zero, de construgao. E este tema da perda da , ^ ,r,m - c„nnrta
parceiro no primeiro livro de uma saf,ra .de publicaroes lite- piar. Foram mais de tres decadas de- Ignacio de Loyola Brandao, trans- memoria ja foi tornado de maneira 

ra^°T® J" f 
° 
Sol

contos Duas faces (1961) Anee- rarias ate 0 jomalista Mino Car- dicadas ^ Hteratura para chegar a esta cender o retrato de epoca que preten- diversa por Dyonelio Machado em O o caos, a desordem que o escritor

lo escreve pensando sempre em I descobnr o grupo e convidar transparencia e esta simplicidade, de- deria ser duas obras-primas do ro- louco do Cati, por Enco Verissimo em
nocautear o leitor. "A obra dele vanos de daqueles jovens a inte- pois das conquistas formais dos anos mance contemporaneo. As novelas de Noite e por Lygia Fagundes Tellesem ^ 

Aniielo
tem passagens que sao um soco 8ra!:f r.eda<;a° do 

\ornal^a \ar' 60 e 70 que o tornaram um dos A casa de vidro iam levar adiante "O noivo" conto do volume M,ste- Gide "crever sabe Ivan Angelo,

na barriga, pegam o leitor pela pr^pfcmu ao enscritores # ^ 
P3iS' mUhaSdaqUe'aS ,mpllCa?5es tecnicas" ™a 

espe'cieT ndra' <fcToq?do quinha como a de um ladrao de
dor no estomago , compare. Foi autor de J /a(irao de sonhos Qms,e um Mas Iva" s6 ret0maria a0 COnt° 5 e ce a estanheza transSassa a sonhos que os colhe, recorta e mon-

. assim em todas as vezes que Ivan outras histdrias uma maneira pe- ma depuraSao entaque demandou propnamente dito em 1986, com A JSSSSSde ta para fins escusos. Ivan Angelo
Anfiel°se dlsPRs a aband°nar 05 culiar de entender o pais e as boa dose de obstina<;ao. face horrheh titulo que carrega vela- ^ tSnw «e e muito nifido O nao manipula, e sua perversidade e
CeX'num SltO^Ete Pessoas- Neste livro ele explora Ivan Angelo nao procurou d.sfar- da ironia ao livro de 1961. Com exce- faz Je Ivan Angelo um criador de querer denunciar em todos nos o

demoro ul5anos 
a ^esma sens.bil.dade da juven- ?ar sua natureza de contista ao publi- ?ao do conto-titulo, e uma transposi- 

Jersonagens condicionados nao ape- maniqueu que se disfar?a sob as

5SrlSSS^ car romance ou novela — talvez uma 
S^S,SasS Sas a su\ humanidade mas vi Jo aparencias dos atos.

&l< incomoda. Escreveu seu unico "Procurei temas aue tocassem provoca?ao aos modelos cansados excet0 uma "Denouement" que sur- sob fogos cruzados de uma realidade O ladrao de sonhos traz de volta
romance, A festa, traduzido pa- n5[ senUmen?os Jue os ioveS das divis6es e subdivis6es dos ^ne" Semrneme Sm t£o ^ foi a sua dc elei" as livrarias um nome clasJsic0 um

*v<. ra 
o alemao, Frances e ingles, tem hoie muito desenvolvidos ros. Ele assim sugeria em A festa Conto como publicado ha mais de 30 ?ao desde sempre, onde sedimentou tanto esquecido na densidade poeira

C0Pid?rad0 °D me,lhor de 
f1976 justica e a Sarcoma. "A e- (1975) um "romance: contos" e em ^ anos; a visib critica do autor sobre ES liS? "TaI s obrTIeS1

e^aa„hSlplSaSwi,r° '^omais velha vivencioua!„¦ 979),cinco"novelaa", ele hojj e a mancir. conio agora

Triis loneos anoTpasSaram-se 
ta Por os Jovens de que podem ser tambem romance ou, o escr vena, se naquela epo a. 

virtualidades que lhe dese- memoria sobre estas ausencias in-
Tres 

longos anos passaramse hoje substituiram toda essa d.s- num desmembramento obvio do ar- . 0 ladrao de sonlws mpoe dmn- desculpaveis que o mercado edito-
99 Joreemar Felix e reporter da cussao, incluindo a ideologia, , ... .. , cia consideravel sobre estes malaba- nnam esia personanuaue. uma uu.i ^

sucunal de Sao PaL do JB pela etica." cabou?° do ,'vro'varios^onto,s-- rismos esteticos de A face horrivel. metafora do (acima refendo) comple- rial de vez em quando tenta disfar-

$f. O jovem da revista Complement Majs uma prova de que QS contos xo estranhamento do mundo nestes ?ar entre o vulto enorme das
ff"| ® Continua na pagina Andre Seffrin e critico literario daquele longinquo Duas faces nao so personagens esta no menino preso na novidades efemeras.
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Ml HMD^H Unidos na semana em que 0 livro foi !an<;ado na comercializado em opera^ao sigiiosa para evitar HVranaSOUpe

O AMOR DA HmH Inglaterra para evitar o assedio da imprensa. embargos judiciais & sua publica?ao. Chegou as (U^l) 300-<illU JI

II pn TXTPrC A DIANA ^I Alemdisso, Hewitt e conhecido como um livrarias da Inglaterra com tiragem inicial de 75 
Mais UIT1 lancamentO

II 1 
IvinV-IjCJn. uinmrv incorrigivel mulherengo, com preferencia especial mil exemplares, que se esgotou em apenas uma de 

qualidade da
III O explosivo livro-reportagem da jornalista p0r mulheres casadas. O caso entre ele e Diana hora. Em dois dias, 100 mil avidos leitores ¦

| Anna Pasternak que revela em detalhes acabou em 1991. levaram para casa. Pal I11 incrivel caso de amor que a Princesa teve com o jfl| q ^.MOR DA PRINCESA DIANA, No Brasil, esta saindo com uma tiragem micial de |£££°2S|
major ingles James Hewitt. _ mm uma historia real de amor que nada deve as mais 20 mil exemplares, em edi?ao Uustrada com fotos. EDITORA RECORD
A Record ganhou a corrida para sua publicaqao.
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M Qualidade é Cultura"!

RELUME DUMARÁ

tal.: (021) 542-0248 • (ax (021) 275-0294

Roberto

Drummond, o

primeiro editor,

iniciou-o no

jornalismo gaiola, de onde "podia ver pouca
quantidade de mundo", por opção,
recusa ou inadequação. Espaços res-
piráveis têm sua vez no delírio amo-
roso adolescente em "A voz" ou
no divertido e sonante "Meio covar-

Novos contos depuram as

conquistas formais que
marcaram os anos 60 e 70

¦ O ladrão de sonhos e
outras histórias, de Ivan Ângelo.
Ática, 72 páginas, R$4,80

Alimpidezda

linguagem é uma

espécie de pedra de

toque do livro

Jorgemar Félix é repórter da
sucursal de São Paulo do JB

¦ Contínua na página 2

A venda nas principais
livrarias ou pelo telefone
(021)585-2002

tórridas páginas da ficção, foi escrito, impresso e
comercializado em operação sigilosa para evitar
embargos judiciais à sua publicação. Chegou às
livrarias da Inglaterra com tiragem inicial de 75
mil exemplares, que se esgotou em apenas uma
hora. Em dois dias, 100 mil ávidos leitores o
levaram para casa.
No Brasil, está saindo com uma tiragem inicial de
20 mil exemplares, em edição ilustrada com fotos.

Escândalo na Corte!

O AMOR DA

PRINCESA DIANA

O explosivo livro-reportagem da jornalista
Atina Pastemak que revela em detalhes o
incrível caso de amor que a Princesa teve com o
major inglês James Hewitt.
A Record ganhou a corrida para sua publicação

Diana nega tudo, mas refugiou-se nos Estados
Unidos na semana em que o livro foi lançado na
Inglaterra para evitar o assédio da imprensa.
Além disso, Hewitt é conhecido como um
incorrigível mulherengo, com preferência especial
por mulheres casadas. O caso entre ele e Diana
acabou em 1991.
O AMOR DA PRINCESA DIANA,
uma história real de amor que nada deve às mais

Mais um lançamento
de qualidade da
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A sdbado, 12/11/94 c IDEIAS/LIVROS JORNAL DO BRASH, 
j

__ Daacademia Augusto dos Anjos Camara

INF0RME/Id6ias para o 1° grau na Nova Aguilar disputada

Dcpois dc Marilcna Chaui se quatro), 0 nitptdo antigo e me- Est* em Jo5o Pessoa, a con- Pela primcira vcz depois de' 
avcnturar a cscrever sobre filo- rnval, ja esti prbhto. Na Intro- vite da Universidade Federal muitos anos, uma disputa pela

LUGIANA VILLAS-BOAS sofia para adokscentes, o histoi ducfio, o subcapltulo "O que da Paraiba, o poeta e pesquisa- presidencta da Camara Brasilei-
I riador Carlos Ouilherme Mota estudar hist6ria e oara aue estu- dor Alexei Bueno, para pales- ra.. ^ J",v.ro .a8|ta ,a «ndustna

: tomou uma decisfio ainda mais damos hist6ria" di vontade de tras sobre Augusto dos Anjos, editorial. A chapa da situacao,
*11 i • f* 1 generosa: preparar a cole?So voltar atv nrimArk) A historia- que morreu hi 80 anos nodia encabe^ P°r Henrique Mal-

l^or»llHo KlArtrOTOnO Hist6ria e Civilizacao para o 1° voitar ao pniijano. a, nisiona- mm tese, vai enfrcntar uma outra,
L/aCllfla DlOgralaQa grau. Com selo BtS <M dora Adnana Lopez 6 coautora BH por Altair Brasil (Ber-' '' 
:m 1J mgL tarn- meiro volume (dc uma serie de com Carlos GuilHerme. . SuPar,a.fov? trand). Logo agora uma disputa

. A Gera?ao. Edi- ^gpdo demomo, tarn- Aguilar as Obras completas de dessas, quando os cofres da CBL
torial encomen- ; bem de Desmond, . —— Augusto dos Anjos, um volume estao raspados pelo investimento
dou ao jornalista sobre um seguidor Antnriw nnnnnniR de 800 paginas que estara nas na festa brasileira da Feira de
Luis Andr6 do de Darwin que, AUioreB naiionais 

livrariasemdezembro; Frankfurt.' Prado uma bio- '• mais que o mes- A Rocco vai publicar em que de. Holanda sobre fe-
grafia de Cacilda tre, polemizou a novembro 13 titujosdeau- mjnismoe,cultura, a esote- Oldens '•
Becker (foto), pa- - relasao entre reli- tores brasileiros: da fic^ao rica Ana Sharp, eritre: ou- .. . Prpnn nltn
ra ser lan?ada em • .»ap.caencia.De- de Luis Vilela, Rubens Fi- tros Para ninguim diier HWIIldiaiS QO 

ailO

M&, mm mm I«m dv sitsm§ 1 ** Ch0„fcl° 
iNr i tfMri

lite MliM i

(municipal), a edi- " biografia de Ca- JUrandir Freire Costa e compra de titu o es ran Ordens mundiais velha e nova. : que foi disputadissimo por :
ora earantira ini- fSyHi cilda sera dia 21, Eduardo Coutinho, uma geiros, sem contnbuir para E tambem sua obra mais am- r editores brasilciros. Ficou 1

. cialmente a Luiz em grande estilo, coletanea de Heloisa Buar- a cultura nacional. biciosa, uma critica incendiaria : por USS 20.400,00.
Andri uma bolsa " no Masp, quando |_ __ das chamadas democracias 
de USS 1.000,00 por mes. O livro a editora distribuira um livrinbo ocidentais, da politica externa

||l -iii: vai integrar a cole^ao Biografias com M& iniditas da atriz, algu- A Vodca e fcSpobt '«£!£ Amado no video
M I i Monumentais, que ter4 inicio mas da epoca em que ela ainda boa COZinha Clinton 

aos pobres dos bsta

M y. ib com Ztenv^de Adrian Desmond assinava Cidinha, divulgando 
nefebciar com sua editora in fefifflfeita S6r^) Sadafe

w® r -,i e James Moore, para margo. Em tambem a programa?ao da Gera- A Attca publicara dois negbciar com sua editora in- radical en a ta ame n cord), negociou com Adolfo
1 11 scguida, saira Huxley, o disclpulo ?ao Editorial pam 95. bons ti.uloa do gasironomia glcsa.o Verso oonta Ban- „aO pode dfer ,uc a grande B|och os dirci.os para a TV
H 

->!^ em 95. Jose Bantim Duarte tim. O outro livro e ainda imprensa nao resenha seus li- Manchcte novelizar Tocaiagnvi-
m .......... conseguiu finalmente en- mais saborpso: A cozinha di vros: a critica do New York de_ Nao se revela a quantia, mas
m : i 

contrar na Feira de Frank- Cosa Nostra, deJoeCipoila. Times .Book Review afirma foi pagamento a vista. Vai ser
: Suviano nos EUA • furt, depois de dois anos^ de Seu autor foi cozinheiro de que "julgado em termos da um festival Jorge Amado no \i-

^ iK A Duke University Press, da entre estes, com destaque, a tra- : capos.da Mafia e, para cada for<;a, abrangencia, originali- dco on 95: Tieta do agreste fil-

H I'•§: Carolina do Norte, preparou du?ao para o ingles, por George I Ham Pokhlebkin "Oho- receita da fina culinaria sici- dade e influencia de seu pen- mado por Caca Diegues, Mar

SM 

:{3.! j material publicitario para anun- Y6dice, de Sietta Manhattan, de I mem tinha sumido nos des- liana, faz acompanhar uma samento, Noam Chomsky e o morto em minisserie da TV Glo-

J ,i dar seus ultimos lan^amentos: Silviano Santiago. j troQos da Uniao Sovietica, e divertida hist6ria da organi- mais importante intelectual bo e O sumi<;o da santa, cm pro-
^ ...y.. nao estava sendo possivel za^ao criminosa. ematividade . du?ao independente da TV Plus.

i Contimia?aoda Ia pagina HHOS MAIS VENDIDOS NO BRASIL.
FICCAO tlttlnn SfmwiiK

A 1 m. m. «m.n. '  n.a> n<Wa
M M J * N» roargtro do Rio Pfcdra cu scnlci e chorci, Paulo Coclho. Rocco, 240

/¦ f -rn -f /-^ -#-/• «-«>• /M 44 /I -f r>4 /\ fj /Yf4 1 p. Durante uma viagcm cnlre n.Frainja ca fespanha, Pilar rcdcscobrc 0Vj M J T MJ Jr* M M T ^ Ml/* fw yl y* M • T C" M W MJ L* g ¦ /J Ir* m W 1/* I amor c vive uma intensa cxpenencia religiosa. 12
i .! I. M. /. ¦ . f m A, /, M),m If Mm M m m ¦ I . /. I 11 M. ( . I I g M a [jf.f - Do amor c outros demonios, Gabriel. Garcia Marquez. Rccord, 222 p.5 is, a %/%/%/ I \r%/ %/ |/r I \r§/ LS ¦ %/kJ \rM/ KJ ¦ \r%/ J No final do scculo 18, um.padre espanhol c chantado para exorci/ar

' H > ; '« '<¦ • uma 
mcmna dc 12 anos no interior da Colombia c acaba so apaixonan- ^

i IvanAmelorelutaem ^4 ; * v^ Q do Golfo, academico ingles desco&re a existcncia de uma nodcrosissima

* Pj 
" 

d(l ida v 
anna nas maos dos iraquianos c tem quatro dias para destrui-la. 

^ 
l_3

j'l nolne llnvoa lln pyinnnn { > ^flj Kk* Ik ^ dixidc fechar o Eospilal, a !Uwnda m.ua uni' pacfaH^pofum mlha^dt
J Mj pem UUlcS UU trlU^UU • « * if • Wm dolaresea tcrceira cassassmada. 4
li Sfffl ¦S^F'^MSmXBmLs,. ' ' * W' ' j m O ctlente, John Grisham. Rocco, 432 p. Menino de 11 anos e testemu-
li ^ HontrA Ha mtartn n ora e-c :¦' * ¦ •" ' 1 W? 9® '¦'&F n nha do suicidio de um advogado, rccusando-se a revelar o que o
SHS ueniro ao quario para es- ^IBHHilmii I fc ! Ml im 

'<I 
iiii® homem Ihe contou antes de morrer. 5

2§ever 0 ladrao, Ivan Angelo J| Np9|
0 flha?"0' '*'oa't ®0rt'0"' 398 p. Jovcm rabino se apaixona pela 1

B ^^'avras 
c'e su^s Mar'a~ ^ ^ 

O seh^em da dpera, Rulxm Fonjeca. Companhia das Letras, 248 p.

 • j;' i'B <* tt. Ttrfoptta *ida, Danielle Steel. Record, 304 p. Tres casais qucstionam a
SjjgV norteavam suas ldcias. 

| 
' decisao de ter ou nao nihos a importancia da procriagao no casamcn- ^

Sm! r^crevesse alcuma coisa oara 'V: !' 0 enlje bomense mulheres no iou^c\rato?ho ^tplfu na 1
^^nja's q~^ v polemicaemtornodoa'ifiediosexual. ; , 

0

^^vens, mas tambem sem ba- mm T 
cpmputatl^grarica, que mudam ^ forma cinforme o angulo de que j ^

M tJ a- CB -rt-'-sjL-A cintnnEorlft Ji S . , •> » .» >' 0 Biogrifutde Assis ciirteaubnand (IS^i-^M^fundado^do^Dlirios¦>; uc iC conwuerdr sinionuaao Guimaraes Rosa, Druimiond e Joao Cabral: tres referencias importantes para a gerafao de Ivan Angelo fc Assoaados e personagem de destaque na politica brasileira. H
com 0 mundo contempora- <l MiPk^1nlthy <¦ dP <*<»>• MiMr Fernandes. L&PM Editores,vYw «t » a i a . » • j • a. < 528 p. Sintese de mcio scculo de produjao do autor, atraves dc mais dc A

sg® «; neo, Ivan Angelo sente arre- assuntos mais "racionais". Ele teme come^ar a produQao vista da pesquisa, e os livros g dncomiifrasesqucretratamanossahist6ria recente. o

g 
"J 

pios quando ouve uma giria Paradiscutirassunto taoatuai do romance e ficar preso aos acabam saindo em conta-go- * jiT^&i^^ottif.bdoandos0dc'

g personagens, a historia e ao tas, alem do que e preciso vi- 9
rivei, soa mai. fenu a forma romanceada. 0 fim. Escrever e uma ativida- ver os prazeres da vida. E trajet&ias pessoais de Fernando Henrique e Luia c os bastidores da

Para esse leitor preocupado romance e mais compensa- de doida", define. Depois de Casado pela segunda vez, - nih»s di chini, Jung Chang, companhia das
p « com a estetica e com a etica, dor ,justifica. Alguns trechos passar oito, nove horas por Ivan Angelo prefere irao cine- 6 Wl?!g• ele prepara um novo livro. do proximo livro ja foram pu- dia no jornal, ele se recusa a ma com a mulher, a jornalista turbuiencias da Reyoiutao cultural. o

^ Ainda sem titulo e — como blicados na revista Novos Es- chegar em casa e virar escri- Tereza Saraiva Gomes, do que 1 base na'chacina dc Viglrio 8eraJ e^no movimento de defesa da
H era de se esperar — sem data tudos, do Centro Brasileiro de tor. "Nao sobra muito para a ficar sofrendo dentro de um d\^n^!fs•^dmiSb-toS^isde^S'Tabi^ntcs^"" carioca com as 4 5

Spara publica?ao. 0 tema, 0 Analise e Planejamento (Ce- literatura, alem do mais ficar quarto. Para seus leitores, nao . untema n» pop., Roberto-Campos. Topbooks, 1.418 p. O memorialisla,
S papel dos meios de comunica- brap). sentado doi a bunda", afirma. ha outro remedio: o jeito e es- _8_ de hist6ria da ^SbUca, es^cialmente a evolugo da cconomia brasileira. 0 0

m ? ?ao na vida politica do pais, a Com a calma mineira, Ivan "Gosto de fazer uma literatu- pera-lo com paciencia. (Jorge- a SSJStt
m -¦sugere a volta do escritor aos Angel° escreve sem pressa. ra mais cuidada do ponto de mar Ftlix) * Pmoffisde sociais do seculo 21. 46SffiW *• 77 §ebastiini Quebra-Galbo: um guia pratico para o dia-a-dia das donas de
SsJf 111 e**>. Nenzinha Machado Salles. Ctvilizasao Brasileira, 157 p. TruquesBras -i • V para rcsolvcr problemas da vida domcstica, como desentupir pias, tirar¦1 manchas, cuidar de plantas e conservar alimentos. 6

St CAT TTO7 

"C xesoterismo/auto-ajuda 
Sz

SftV AA III I |l |l . O sucesso oSo ocorre dot acaso. Lair Ribciro. Objetiva, 128 p. Falando
jjrjr'J l/ml II / I 1 de desempenho, o autor sugere o uso do hcmisfcrio dircito do cerebro
iJilM m ir|vSTT!nr|TtTT|>SmTTra|n^H JL JmJ XmJ » na liberta;3o do inconscientc. 5

_ Anjos cabaBsticos, Monica Bonfiglio. Oficina Cultural Esoterica, 122 p. Com base cm anos dcatw  8888.y «ludodocsotcrismo.aaulora tra^aumparaklocntrcentidadescomo gnomos,oriwsBwfl »; T fc c cavakiros da Tavola Redonda. 1^
b'll ]!< 1% it I I I # I I #% Vlajaodo no tempo, Lair Ribciro. Objetiva, 134 p. Para o autor, aWhj  . _ . II #| KH | III || ^ X reprogramapao das imagens do passado pode ser a chave para a

j O MaitelO das Peitleelras-csoito em 14B4. R$ 21,00 I %/ I I ' I 111 II ^kl # V realia^o compteta dos desejos no futuro, 8
lam *¦ . u..„  ..  X V II 11 V I V - I I llx JL . O alqulmKta, Pauk) Coclho. Rocco, 248 p. Guiado por um sonho,

iigjif 

»¦ Desejo ae nuiner - M»lvmi Muslat - R$ 8,00 X jovcm pastor encontra um alquimista que Ihe ensina a entrar na "alma
"I "do mundo. 4

Bps j OWelhordeCannendaSilva-ot3. Lat«TivoCiv«i.RS1S,00 Brida, Paulo Coelho. Rocco, 286 p. Romancc sobre a vida c a descobcr-HBB .. mm...... n _ R ta dc uma jovcm mestra, continuadora da milcnar tradi?io das feilicei-Como Fazer Amor com a Mesma Pessoa por Toda tst .a- 9 raspagas. 0
^ Vida e Conltnuar Gostando-Dasnur O'Connor-Rs 11,50 VOLfcJ Ltlll LUIld

InS'i * , , . FonJes: Livrarias Curio, Saraiva, Siciliano c Sodilcr (Rio de Janeiro); Cultura, Saraiva e
Sgsj j Chiqumha Gonzaga: Uma Siciliano (Sao Paulo); Eldorado. Saraiva c Van Dame (Belo Horizonte); Globo e Sulinai»Sa * ... . (Porto Alegre); Saraiva (Curitiba); Livro 7, Saraiva. Sintese c Sodiler (Recife); Civiliza?ao
zty t Historia de Vida •EdinKiDinii.RS 17,00 rnnoillfa tnat"r3n3 Brasileira e Grandcs Autorcs (Salvador); Present c Sodiler (Brasilia).

H ^ 
A Mulher no TereeiroMilenio-Rose Marie Mu,a,o.R$ 10,50 LUIlbUIla IIlaiLaUa.

A Nagia do Caminho Real - Anna Sharp • RS 9,00 i "J !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
As Nais Belas Ora^des de Todos os Tempos -Vjrios¦ R$ 8,oo TOClO (/tOTYHYlQO TL0 SC-Xl JB> RELUME 

PUMARA
Poemas para Encontrar Deus - Vinos - RS 8,oo Q r

OReinodeDeusEstiem V6s-Leon Tobtor-RS 14,00 IT IjY<A3 li

- ¦wwmwiiiwMiinuniMii».ui»f«HMni«mnMiiiM ^ JORNAL DO BRASIL | H 1 W ENGRENAGENS
SBBUBBBHBBinDDHBBBBHI SSSSSS das Cdencias Sociais

u

I j^A NOVA IDADE MEDIA

t|'| Alain Mine
l&l zi . j j x* « t~> i w,o. - i , r*£- A venda nas principais livrarias

A queda do Muro de Berlim, a Mafia, os escandalos na Italia e a guerra na r

Pi ex-Iugoslavia sao alguns dos acontecimentos atuais tratados por este importante

-I'% 
"I 

M jornalista frances, que associa os fatos recentes a um retrocesso na Historia. VvHlMHlBHiir

Ijpl s i—i Uma obra surpreendente: vivemos uma nova Idade Media? Sempre um convite a leitura.
® i II Ri__ lH 81-— — . Z| !¦

^ % K ^ ^

ROSA DOS TEMPOS
OS MELHORES LIVROS
PI LOS MENORES PREÇOS

Lançamento

rKLv.C^S 1)11 t A( K )NADC)S I ISTAVHS L»fci>DF
IM T C >DAS AS lIVKAklAS OU PtLO T t LEI ONt

editora áticd

IDÉIAS/LIVROSi sábado, 12/11/94 JORNAL ÍX> BRASII

Augusto dos Anjos
na Nova Aguilar
Está em João Pessoa, a con-

vite da Universidade Federal
da Paraíba, o poeta e pesquisa-
dor Alexei Bueno, para páles-
tras sobre Augusto dos Anjos,
que morreu há 80 anos, no dia
12 de novembro de 1914. Ale-
xei organizou para a Nova
Aguilar as Obras completas de
Augusto dos Anjos, um volume
de 8Ò0 páginas que estará nas
livràrias em dezembro.

CâmaraDa academia

para o 1° grauINFORME/Idéias disputada
Pela primeira vez depois de

muitos anos, uma disputa pela
presidência da Câmara Brasilei-
ra do Livro agita a indústria
editorial. A chapa da situação,
encabeçada por Henrique Mal-
tese, vai enfrentar uma oulra,
liderada por Altair Brasil (Ber-
trand). Logo agora iima disputa
dessas, quando os cofres da CBL
estão raspados pelo investimento
na festa brasileira da Feira de
Frankfurt.

quatro), O mundo antigo e me-
dieval,\k e$tá pronto. Na Intro-
dução. o nibcapituk) "O que é
estudar históHa e para que eétu-
damos história" dá vontade de
voltar ao primário. A história-
dora Adriana Lopezécoautora
com Carlos Guilherme.

Depois de Marilena Chaui se
aventurar a escrever sobre filo-
sofiapara adolescentes, o histo-
riador Carlos Guilherme Mota
tomou uma decisão ainda mais
generosa: preparar a coleção
História e Civilização para o 1°
grau. Com selo da Átiça, o pri-
meiro volume (dc uma série de

LUGÍÀNA VILLAS-BOAS

Autores nacionais
quê de Holanda sobre fe-
minismo e cultura, a esoté-
rica Ana Sharp,, entre out
tros. Para ninguém dizer
que Páulo Rocco só faz
gastar uma dinheirama na
compra de títulos estran-

geiros, sem contribuir para
a cultura nacional.

A Rocco vai publicar em
novembro 13 títulos de au-
tores brasileiros: da ficção
de Luís Vilela, Rubens Fi-
gueiredo c o estreante J..
Gualberto aos ensaios de
Carlos Alberto Messeder,
Jürandir' Freire Costa c
Eduardo Coutinho, uma
coletânea de Heloísa Buar-

Ordens
mundiais

O ultimo trabalho de Noam
Chomsky acaba de sair pela
Columbia University Préss:
Ordens mundiais velha e nova.
É também sua obra mais am-
biciosa, uma crítica incendiária
das chamádas democracias
ocidentais, da política externa
às promessas do governo
Clinton aos pobres dos Esta-
dos Unidos. Mas desta vez o
radical ensaísta americano
não pode dizer que a grande
imprensa não resenha seus li-
vros: a crítica do New York
Times Book Review afirma
que 

"julgado em termos da
força, abrangência, originali-
dade e influência de seu pen-
samento, Noam Chomsky é o
mais importante intelectual
em atividade".

Preço alto
Paulo Rocco arrematou

Time shifting, uma espécie
de auto-ajuda para a admi-
nistração do tempo pessoal,
que foi disputadíssimo por
editores brasileiros. Ficou
por USS 20.400,00.

A vodea e a

boa cozinha
Amado no vídeo

A pedido de Jorge Amado,
seu editor, Sérgio Machado (Re-
cord), negociou com Adolfo
Bloch os direitos para a TV
Manchete novelizar Tocaia gran-
de. Não se revela a quantia, mas
foi pagamento à vista. Vai ser
um festival Jorge Amado no vi-
deo em 95: Tieta cio agreste fil-
mado por Cacá Diegues, Mar
morto em minissérie da TV Glo-
bo e O sumiço da santa, em pro-
dução independente da TV Plus.

A Ática publicará dois
bons títulos de gastronomia
em 95. José Bantim Duarte
conseguiu finalmente en-
contrar na Feira de Frank-
furt, depois de dois anos de
buscas, o autor de Uma his-
tória da vodea, o russo Wil-
liam Pokhlebkin. "O ho-
mem tinha sumido nos des-
troços da União Soviética, e
não estava sendo possível

negociar com sua editora in-
glesa, a Verso", conta Ban-
tim. O outro livro e ainda
mais saborpso: A cozinha di
Cosa Nostra, de Joe Cipolla.
Seu autor foi cozinheiro de
capos da Máfia e, para cada
receita da fina culinária sici-
liana, faz acompanhar uma
divertida história da organi-
zação criminosa.

Silviano nos EUA
!'| A Duke University Press, da entre estes, com destaque, a tra-
ií i Carolina do Norte, preparou dução para o inglês, por George
3| material publicitário para anun- Yúdice, de Stella Manhattan, de
,ciar seus últimos lançamentos: Silviano Santiago.

M Continuação da Ia página
Última Semanassemana na lista

1 
Na margem do Rio Picdra cu sentei e chorei, Paulo Coelho. Rocco, 240p. Duranlc uma viagem entre a França c a Espanha, Pilar redescobre oamor c vive uma intensa cxperiencia religiosa.

2 
Do amor e outros demônios, Gabriel Garcia Márquez. RecordT 222 p.No final dò século 18, um padre espanhol c chamado para exorcizar,uma menina dc 12 anos no interior da Colômbia c acaba sc apaixonai!-do por ela.

_ Ò Punho de Deus, Frederick Forsyth. Record, 560 p. Durante a Guerra1 do Golfo, acadêmico inglês descobre a existência de uma poderosíssimaV arma nas mãos dos iraquianos e tem quatro dias para destrui-la. _

4 
Nada dura para stmprev Sídnev Sheldon. Record, 368 p. Trabalhandono mesmo nospital, três médicas têm rumos diferentes: a primeiradecide fechar 6 hospital, a segunda mata um paciente por um milhão dedólares e a terceira e assassinada. 
Ó cliente, John Grisham. Rocco, 432 p. Menino de 11 anos é testemu-nha do suicidio de um advogado, recusando-se a revelar o que ohomem lhe contou antes de morrer.

Arquivo

6 
0 rabino, Noah Gordon. Rocco, 398 p. Jovem rabino se apaixona pelafilha de um pastor protestante, e ela sc converte ao judaísmo para viverao lado do amado.
O selvagem da ópera, Rubem Fonseca. Companhia das Letras, 248 p.Biografia romanceada de Carlos Gomes, construída a partir dc perso-nagens reais e fictícios.
Todo pela vida, Daniclle Steel. Record, 304 p. Três casais questionam adecisão de ter ou não filhos c a importância da procriação no cusamen-
Revelação, Michaci Cnchton. Rocco, 428 p. Romance sobre as relaçõesentre homens e.mulheres no local dc trabalho e a inversão de papéis na
polêmica em torno do assédio sexual. ;

O gerente noturno, John Lc Carréi Record, 512 p. Pacato gerente dehotel envolve-se, como espião, no perigoso mundo do tráfico interna-cional de armas e drogas.

NÃO-FICÇÃO Ültima Semanassemana na lista

Guümrães Rosa, Drtamxond e João Cabral: três referências importantes para a geração de Ivan Ângelo

assuntos mais "racionais". Ele teme começar a produção vista dá pesquisa, e os livros
Para discutir assunto tão atual do romance e ficar preso aos acâbam saindo em conta-go-
e polêmico, Ivan Ângelo pre- personagens, à historia e ao tas, além do que é.preciso vi-
feriu a forma romanceada. "0 fim. "Escrever é uma ativida- ver os prazeres da vida."
romance é mais compensa- de doida", define. Depois de Casado pela segunda vez,
dor", justifica. Alguns trechos passar oito, nove horas por Ivan Ângelo prefere ir ao cine-
do próximo livro já foram pu- dia no jornal, ele se recusa ma com a mulher, a jornalista
blicados na revista Novos Es- chegar em casa e virar escri- Tereza Saraiva Gomes, do que
tudos, do Centro Brasileiro de tor. "Não sobra muito para ficar sofrendo dentro de um
Análise e Planejamento (Ce- literatura, além do mais ficar quarto. Para seus leitores, não
brap). sentado dói a bunda", afirma, há outro remédio: o jeito é és-
1 Com a calma mineira, Ivan "Gosto de fazer uma literatu- perá-lo com paciência. (Jorge-
Ângelo escreve sem pressa. ra mais cuidada do ponto de mar Félix)

Ültima Semanassemana na listaESOTERISMO/AUTO-AJUDA

Anjos cabaüsticos, Mônica Bonfiglio. Oficina Cultural Esotérica, 122 p. Com base cm anos dcestudo do esoterismo, a autora traça um paralelo entre entidades como anjos, gnomos, orixásc cavaleiros da Tàvoia Redonda.
Viajando no tempo, Lair Ribeiro. Objetiva, 134 p. Para o autor, areprogramação das imagens do passado pode ser a chave para arealização completa dos desejos no futuro.
O aíqulmkta, Paulo Coelho. Rocco, 248 p. Guiado por um sonho,
jovem pastor encontra um alquimista que Ine ensina a entrar na "alma
do mundo".
Brida, Paulo Coelho. Rocco, 286 p. Romance sobre a vida c a descober-ta dc uma jovem mestra, continuadora da milenar tradição das feiticci-ras pagas.

O Martelo das Feiticeiras ¦ «ciito «n 14B4. RS 21,00
Deaçjo de Mulher - Matam Muslut - Ri 8,00
O Melhor de Carmen da Silva - ot3. Lama W Cmu • Rs 15,00
Como Fazer Amor com a Mesma Fessoa por Toda a
Vida e Continuar Gostando - Das™ OConnor - Rs 11,50
Chiquinha Gonzaga: Uma
História de Vida • Edinhi Dmiz ¦ RS 17,00
A Mulher no Terceiro Milênio - Rose Matic Muraro - Rs 10,50
A Magia do Caminho Real - Am» Sharp ¦ Rs 9,00
As Mais Belas Orações de Todos os Tempos - Vírios - RS 8,00
Foemas para Encontrar Deus - Virios - RS 8,00
O Reino de Deus Está em Vós -Lcon Toktoi - RS 14,00

Você tem uma

consulta marcada.

Todo domingo, no seu JB

Fontes Livrarias Curió, Saraiva, Siciliano c Sodiler (Rio de Janeiro); Cultura, Saraiva eSiciliano (São Paulo); Eldorado, Saraiva c Van Dame (Belo Horizonte); Globo e Sulina
8'orlo 

Alegre); Saraiva (Curitiba); Livro 7, Saraiva. Sintese c Sodiler (Recife); Civilizaçãorasileira c Grandes Autores (Salvador); Presença e Sodiler (Brasilia).

Relume Dumará

Peçase

Engrenagens
das Ciências Sociais

JORNAL DO BRASIL

Alain Mine

A queda do Muro de Berlim, a Máfia, os escândalos na Itália e a guerra na

i ex-Iugoslávia são alguns dos acontecimentos atuais tratados por este importante

A jornalista francês, que associa os fatos recentes a um retrocesso na História.

Uma obra surpreendente: vivemos uma nova Idade Média?

À venda nas principais livrarias

Sempre um convite à leitura

U
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I • ^LITERATURA BRASILEIRA ^ LAWCAM EWTQS . 
|

| JJ -a J LITBRATURA 
BRASILEIRA 

|

I Um escritor nas pegadas de Jesus SsSsS5 Ifl J
1 ; B 1 T, || « ,, .-*¦ 1 Rtjiil • , ¦ Vencedor do Concurso Litera- I

1 Fiel aos Evangelhos, Fernando Sabmo reconta, a seu modo, a Iristona mais antiga do mundo rio Civiliza?ao Brasileira, o ro- ^

I / , . .. . \I  . . I. I. 
" 
Arquivo mancetemcomopanodefundoo k

I 
• a^Com a grata de Deus: ^^ Evangelhos. tema do sincretismo religioso, j['

I • f in«P,rada nohumor de Ja>u» cos em rdatfo ao casamento im^ Slip ilti!!? 
brasileiro e a rea* 

K^^dSBBk^Ai 1

P 

Fernando Sabino. Record, ¦> 
pjjfjhum um complexo ritual des canoca. ^

I i huoosukman It como ja vimos no caw de Jose Ed't0rial' "46 
Ik:: .1

| 

^rl^e^er^ ^ana^ i 

^^utor ret^a| ^

ij orieinais — e umexerdcio litera- wRKLm'I . 18 citaooes de amigos de Sabino. Jai- conta uma historia de amor entre mestral e dedicado a poesia alerc a 1
n C mh. v,.flS me Ovalle, que tinha uma teoria uma mulher fatal e dois homens . , J; , ^ , I
y| rio de Sabino, que nao cria, mas \ 

IfPpPf toda especial sobre santos ("os no Rio de Janeiro dos anos 50 contemporanea, de Paul Celania 1

1 ; ta no inconsciente das pessoas. \i 11 
* 

gnj^s da fe _), Manuel Bandeira, Niemeyer: um romance, de Teixei- f 8
$ > :'ri„£S „„„„„ i»; „e»,„fA„ „„ SK^SS^wSp. mBBSS HelioPellegnnoeoutros saoper- n ' _ . ' . . „n0 tambem ha se?oes sobre poesa v

I 

Quem nunca leu, estudou, ou :¦¦¦ ¦ 

^ 
sonagens do Evangelho de Sabi- ra Coelho. Geragao Editorial, 208 |atjno-americana e portu^ues |

I d b°|Sr^s°u^vranamwm nagens pr6prios — como Eduar-— ocritico paulistaTeixeira Coelho PSICANAUSE |

^ * paixao, o jazz, e como tentar im- p^""' omndp 'mpntpnnnin 
nnnntaHn f ^ ~ 1 t. f . ¦ rpc Circulo Psicanalitico do Ri 0 !i

^ provisar sobre um standard por Em Com a graga de Deus, Sabino improvisa sobre tema conhecido %\uLZlZT£ci, ™ 
fat0S COmUnS 6 flC?a° hterana em 

T\ S 5S 1
I : demais conhecido - ha que se alias como uma espeae.de suces- que um biografo conta a um nar- de Janeiro, 178 paginas, R$ 10,Of) t

I saber tocar. E Sabino sabe: "Kaf- Neste caso, Sabino partiu de Apesar de certa liberdade nar- sor de Jesus na provmcia de Mi- rador suas peripecias intelectuais ¦ 0'n° 8 da revista Cademos he 1
I : kadaeletricidadepositiva",como uma ideia original: contar a histo- erais' 01S mi anos e" e emocionais com a ex-mulher. Psicanalise traz ensaios de Jural- V
I 

' 
definiu Paulo Mendes Campos, na a partir do humor de Jesus. aos Evangelhos, a ponto de repro- pois . . . t liD , ,J |
crande talento do escritor estana entenda-se como humor a presen- duzir integralmente certos tre- E impossivel, contudo, ler Com ECONOMIA dir Freire Costa, Bernadet e o *

f forma simples e direta de contar ?a de espirito, o prazer em pregar, chos. Os sermoes de Jesus, por a grata de Deus'com um roman- 0 milagre alemao e o desenvolvi- declinio do homem privadfiS'; &

| qualquer historia Pode sera com- em usar o verbo de maneira criati- exemplo, sao reproduzidos na in- ce normal. Sua originalidade esta mento do Brasil, de Moniz Ban- Chaim Samuel Katz, "Forma?ao :-

| plexa passagem da juventude para va/O Jesus de Sabino vive tudo tegra. Ele so nao se furta a co- g: 
jm« 

hi^oria nova pam deira. Ensaio, 248 paginas, e menoridade: novissimas notas"; I
% a maturidade em Encontro marca- que o dos Evangelhos viveu, mas, mentar os fatos - como por contar, babino retugia-se no ofi- R$ 14,00 rnrh;c;flr «A:ii ^ i
I do ou a pueril historia do homem ao transformar esta historia em exemplo o gosto de Jesus e dos cio de escrever e faz disso a sua B_ Q estudo ayalia a importancia Pau^a A,uet 

Ca 
pdf |

| que fica pelado em pleno hall de. literature, o escritor optou por apostolos pela higiene pessoal,vto- arte. No fundo, qualquer livro, da reconstrucao alema nara n humildade ; Carlos Alberto ;§.il- g
j seu predio em O homem nu. Ou explorar os discursos e pensamen- tal novidade a epoca — e aproxi- sobre qualquer assunto (ficcional nmre«n Hp inHiKtriahWSr. Hn va, "Tempo narcisico"; alem de f
\ pode ser a sagrada historia de Je- tos do personagem. E inevitavel ma-los da realidade atual. Por ve- ou nao), e valido pela forma como ;|g^^|||^n|zgaa to 

nove colaboradores. A.re- S
i sus. sorrisofao se ler que Jesus teria zes, o livroi^1,a historia'de Jesus, e-wcrito, ordenado. Com a graga Brasil nos anos 50 e acompanha a ij S
i pensado, ao ver um homem exces- mas por <?iftras, e jiistamente nas </e £)e«i, tratando-se de uma his- evolugao das relagoes entre Ale- vista pode ser comprada no yr- |
I Hugo Sukman e reporter do sivamente crente, a seguinte frase: pai^|#»;.lqiais interessantes, 6.' toria tao cpnhecida, deixa isto manha e o Brasil e a America culo Psicanalitico do Rio de to- |
\ CadcrnoB "Vai ter ft assim mais adiante". uma historia comentada da vida apenas mais exphcito. Latina. . .neiro. ^ J

^ poesia .. ; : |H 
|

| 
Com seus tra?l e versos, Ziraldo redescobre o lirismo que se esconde nas letras do alfabeto |

I~~— 
OINSOLITO 

FESTIM | j
| v, As desvcntum do Mr. w., Os Qoando Doutor Lemuel acordou, contudo, EyySEIDBSISBElSi n—•—I "1 ?

y, misteriosdcx,0 YeomareZ estavaamarradocomfiosecombarraseimobilizado viabmzamososeu p'rojeto Denise 
Emmer 

j |
I 

amissao. por grampos — queeram interrogacoese virgulas — e todo Li^nueSmn4 v«^tC" \ "A nrimeira imnressao aue nos K

I uma^t^do'tnuamenTo^iaki- * «"Jama;oes!!!" (Trecho Je As mgm de i) SluaioFtSEdira-533-2664 d« este livro e de que se esta |'i co que Ziraldo impos a cada um .... . ,. \ \ ^entrn de um caleidoscoDio I j' dos simbolos graficos de nosso impor-se uma obngatonedade que lhe parecem por demais alt.- LIVRARIA UNIVERSO PSI \ 
\ aentro ae um ai i p o. . 

|
> alfabeto: as inocentes letrinhas qualquer (aqui no caso a inciden- vas... ) Na letra N, Ziraldo ela- rono/ nr nvcrnNTOl \ \ Umjogo permanente de luzes j
i revelam toda uma biografia ima- cia do som que na cesura do ver- bora uma arquitetura grafica em |Zti% UK. ULauwmi \ \ e cores, uma dan?a de palavras, :

St. 

ginada e imaginosa, adquirem so) e fazer toda uma historia res- torno das palavras noite e oito, \ iPMMlj \ uma sucessao vertieinosa de i'¦/. 
personalidade multifacetada, peitando a imposi?ao. Quase tao que, num bom numero de ldio- R335^223E!03^3 \ \ .'i 
mergulham nos abismos da ver- difieil quanto escrever sonetos mas, parecem constituir um so- \ ™a8ens' mas <3ue °bedece

% naculidade, percorrem os campos monossilabicos... matorio: acht-nacht, otto-notle, 3 xR$ 100,00 at618/11. \ \ aumritmo,umasequencia."
I fartos da polissemia, embarcam Graficamente os livros sao Imit-miit. campus Praia vermeUja -UFRj \ \ ^ \ Rachel de Queiroz
| com o autor em jogos de palavras mais que deslumbrantes, sao De todas as bola<;oes ziraldia- v* xei:^mi-stbi"" 

08 \ 
\ «

e armncoes caleidnsconims m- mesmo alumbrantes, pois Ziraldo nas em torno das letras do alfa- VBwrL—-—r E o Drimeiro romance de
mo aquelas gravuras a trompe- aproveita para enriquecer os co- beto, a que nos pareceu contudo «»». n. . nmAC Denise Emmer deDois de 8
I'oeil de Escher. em que as aguas nhecimentos plasticos dos leito- mais bela. seja pelo desenho, seja / FE1KADE LIVROS ,• , , , 

' . . . ^
correm para cima e a barriga de res- levando-os a percorrer as ga- pela poesia do texto, foi As via- # 

" vw livros de poesia, vencedores de muitos prenuos.Si

i| 

um passaro e a asa de outro. Ierias do bom-gosto pictorico, gens de L. em que as letras LL LARANJEIRAS
I Alem disso. ou seja alem de numa Pr°fus^° de cores e de for- sao identificadas como as botas LG°. DO MACHADO a

estar soltinho e no mais a vonta- mas tao variegada quanto a ver- de Gulliver. Odesenho em que os Estande N° 22 ACOMPANHE TODAS AS SEMANAS
II de dos mundos da cria^ao litera- satilidade e pirotecnica do texto. LL gigantescos estao deitados na TIJUCA OQ I AMPAMFNTOQ nA

ria, Ziraldo parece arrastarconsi- Na hisj6ria do W essa amostra" Praia e sao invadidos e amarra- PQa. SAENS PEISIA r^.T^vn'a1rnrtircm a
go para essas aventuras grafico- gem adquire o seu ponto culmi- dos por milhoes de anoezinhos- Estande N° bill IOKA NOVA rKUN I tIKA: j
especiaisalgunsestilistasdaestir- nante com a reprodu?ao de um letras ou de letrinhas-anas, e de- RuaMexico,31 sobreloja . .^r>.n , , .. r. , I
pe. por exemplo. de um Georges quadro de Manet (Opasseio: mu- certo um dos mais belos poemas entrada pela portaria MESMO SORKINDO, PRECISO CHORAR, de J. M. Simmel ;

I Perec, e quando'nos damos con- ll,er com sombrinha, 1875) que e desse artista grafico que, nao DESC 20% ELES E EU • Memorias de Ronaldo Boscoli,
| ta, la esta numa historia (a do Q versao W*™ epigonico contente em ser dos maiores de r^7™UZnmm? de Luiz Carlos Maciel e Angela Chaves s1
1 ) uma delas) um artificio caro in poema de Rimbaud, Memoria seu genero, resolveu agora mva- CARTOES E cheques pre datados b a.

| iTiTwirj ("A senhora mantem-se inleiriQa- dir (com suas botas de Gulliver?) LERELERZAHAR NUMEROS ANONIMOS, de Armando Freilas Filho {|
da na planicie: a sombrinha nos as praias desertas de nossos po- TEL.* 262-5073 a 76 ROSALINA, de Bia Hetzel - ilustra^oes do Gracn 1 ima |ho Barrowe tradutor epacta dedos. pisando as florezinhas. bresdominios poeticos. 1^ 

" 'I .?
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PUBLIQUE SEU LIVRO

FREUD OBRAS COMPLETAS
SUPER PROMOÇÃO
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de Jesus, a partir dos Evangelhos.
Pór exemplo: "Os costumes judai-
cos em relação ao casamento im-
punham um complexo ritual, des-
de o compromisso do noivado,
como já vimos no caso de José e
Maria. E a cerimônia das núpcias
se desdobrava em várias etapas,
cuja originalidade se pode imagi-
nar pela curiosa parábola de Jesus
sobre as dez virgens, narrada por
São Mateus". Depois deste breve
comentário, entra à mencionada
parábola de Jesus, quase como a
narrou Mateus.

A aproximação com os dias de
hoje também é feita através de
citações de amigos de Sabino: Jai-
me Ovalle, que tinha uma teoria
toda especial sobre santos ("os
gênios dà fé"), Manuel Bandeira,
Hélio Pellègrino é outros são per-
sonagens do Evangelho de Sabi-
no. Outra tática dè aproximação
utilizada pelo autor foi pôr perso-
nagens próprios — como Eduar-
do Marciano, de O encontro mar-
cado, e Geraldo Viramundo, de O
grande mentecapto, apontado
aliás como; uma espécie de suces-
sor de Jesus "na 

província de Mi-
nas Gerais, dois mil anos de-
pois".

É impossível, contudo, ler Com
a graça de Deus como um roman-
ce normal. Sua originalidade está
aí: sem. uma história nova para
contar, Sabino refugia-se no ofi-
cio de; escrever e faz disso a sua
arte. No fundo, qualquer livro,
sobre qualquer assunto (ficciorial
ou não), é válido pela forma como
é<escrito, ordenado. Com a graça
de Deus, tratando-se de uma his-
tória tão conhecida, deixa isto
apenas mais explícito.

I Com a graça de Deua:
leitura fiai do Evangelho
inspirada no humor de Jesus
de Fernando Sabino. Record, 272
(Jáginas, R$12,50

l HUGO SUKMAN
i O princípio foi o verbo, e Fer-
j nando Sabino levoii isso ao pé da
| letra. Resolveu recontar fielmente
j ós Evangelhos. A própria idéia de
; escrever Com a graça de Deus já
• indica a profunda fidelidade do
I autor ao verbo e a Deus, muitas

j vezes associados em um mesmo
! conceito. O livro — realmente os
: Evangelhos reunidos em apenas
> uma história e realmente fiel aos
; originais — é um exercício literá-

rio de Sabino, que não cria, mas
, apenas narra uma história que es-
; tá no inconsciente das pessoas.
| Quem nunca leu, estudou, ou

mesmo viu um filme ou peça so-
: bre a Paixão de Cristo?

Pois Sabino teve a louca idéia
de bater mais uma vez na mesma
tecla, o que, fiel à sua grande

: paixão, o jazz, é como tentar im-
: provisar sobre um standard por
; demais, conhecido — há que se
: saber tocar. E Sabino sabe: "Kaf-

! ka da eletricidade positiva", como' 
definiu Paulo Mendes Campos, o
grande talento do escritor está na
forma simples e direta de contar
qualquer história. Pode ser a com-
plexa passagem da juventude para
a maturidade em Encontro marca-
do ou a pueril história do homem
que fica pelado em pleno hall de
seu prédio em O homem nu. Ou
pode ser a sagrada história de Je-

-Kv. ..v.mvwmwww¦ ¦ t w ¦•¦v-v ....W< _ ;   , .
Em Coma graça de Deus, Sabino improvisa sobre tema conhecido

Neste caso, Sabino partiu de Apesar de certa liberdade nar-
uma idéia original: contar a histó- rativa, Sabino consegue ser fiel
ria a partir do humor de Jesus. aos Evangelhos, a ponto de repro-
entenda-se como humor a presen- duzir integralmente certos tre-
ça de espírito, o prazer em pregar, chos. Os sermões de Jesus, por
em usar o verbo de maneira criati- exemplo, são reproduzidos na ín-
va. O Jesus de Sabino vive tudo tegra. Ele só não se furta a co-
que o dos Evangelhos viveu, mas, mentar os fatos — como por
ao transformar esta história em exemplo o gosto de Jesus e dos
literatura, o escritor optou por apóstolos pela higiene pessoal,vto-
explorar os discursos e pensamen- tal novidade à época — e aproxi-
tos do, personagem. É inevitável má-los dã realidade atual. Por ve-
sorriso-ao< se.ler que Jesus teria zes, o livroiiía história1 de Jesus,
pensado, ao ver um homem exces- mas por outras, e justamente nas
sivamente crente, a seguinte frase: passagens: mais interessantes, é
"Vai ter fé assim mais adiante". uma história comentada da vida

Hugo Sukman é repórter do
Caderno B

¦ Coleção ABZ, de Ziraldo.
Melhoramentos, 26 volumes,
R$ 5,14 cada

IVO BARROSO
Entre os grandes livros de poe-

sia surgidos neste ano de 1994,
um (?) terá certamente escapado à
vista nem sempre acurada da cri-
tica, mesmo porque, a julgar das
aparências, todos o terão arrola-
do na categoria de literatura in-
fantil, levados pelos contagiantes
coloridos das capas dos 26 fascí-
culos de que a obra se compõe.

Examinados de perto e por
dentro, no entanto, descobrimos
estar diante de verdadeiros poe-
mas em prosa (e em verso!), com a
imaginação espiralante do autor
ziguezagueando como um foguete
adoidado pelos céus da criativida-
de. Estou falando da coleção ABZ
da Melhoramentos, em que Ziral-
do inventa, disserta e/óu poetiza a
respeito das letras do alfabeto: A
história do A, O ABC do B, Um C
em concerto, A dieta do D, O G è
um gênio, H-nos.io herói, A história
do I que engoliu o pinguinho, As
viagens de L, Na terra de M, A
letra N e o nascimento da noite, O
Sfeinho, Todos com T, Os vôos do
V, As desventuras do Mr. W., Os
mistérios de X,OYe o mar e Z —
a missão.

Só pelos títulos já se pode ter
uma idéia do tratamento gestálti-
co que Ziraldo impôs a cada um
dos símbolos gráficos de nosso
alfabeto: as inocentes letrinhas
revelam toda uma biografia ima-
ginada e imaginosa, adquirem
personalidade multifacetada,
mergulham nos abismos da ver-
naculidade, percorrem os campos
fartos da polissemia, embarcam
com o autor em jogos de palavras
e armações caleidoscópicas. co-
mo aquelas gravuras à trompe-
l'oeil de Escher. em que as águas
correm para cima e a barriga de
um pássaro é a asa de outro.

Além disso, ou seja. além de
estar soltinho e no mais à vonta-
de dos mundos da criação literá-
ria, Ziraldo parece arrastar consi-
go para essas aventuras gráfico-
especiais alguns estilistas da estir-
pe, por exemplo, de um Georges
Perec, e quando nos damos con-
ta, lá está numa história (a do Q é

) uma delas) um artificio caro ao
autor de A rida, modo de usar.

A HERANÇA MESSIÂNICA;

Michael Baigent, Richard Leigh e Henry Lincoln.
Sâ Tradução de Maria Luiza Borges
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No rastro do sucesso do livro o
"O Santo Graal e a Linhagem' -

Sagrada", os autores trazem agora" 
'

novas e intrigantes revelações:-;7

qual a verdadeira origem de,c;
i Jesus Cristo e a formação dò^
l cristianismo? É uma grandé( 

•

I reportagem mantendo os mes-
A mos ingredientes de um clás-—
B sico romance de mistério. 

'1$
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O INSÓLITO FESTIM
"Quando Doutor Lemuel acordou, contudo,
estava amarrado com fios e com barras e imobilizado
por grampos—que eram interrogações e vírgulas—e todo
alfinetado de exclamações!!!" (Trecho de As viagens de L)

Viabilizamos o seu Projeto
Literário, Científico, etc.

Pague em 3 vezes
Studlo F&S Editora 1533-2664

que lhe parecem por demais alti-
vas...") Na letra N, Ziraldo ela-
bora uma arquitetura gráfica em
torno das palavras noite e oito,
que, num bom número de idio-
mas, parecem constituir um so-
matório: acht-naelit, otto-notte,
huit-nuit.

De todas as bolações ziraldia-
nas em torno das letras do alfa-
beto, a que nos pareceu contudo
mais bela. seja pelo desenho, seja
pela poesia do texto, foi As via-
gens de L. em que as letras LL
são identificadas como as botas
de Gulliver. O desenho em que os
LL gigantescos estão deitados na
praia e são invadidos e amarra-
dos por milhões de anõezinhos-
letras ou de letrinhas-anãs, é de-
certo um dos mais belos poemas
desse artista gráfico que, não
contente em ser dos maiores de
seu gênero, resolveu agora inva-
dir (com suas botas de Gulliver?)
as praias desertas de nossos po-
bres domínios poéticos.

impor-se uma obrigatoriedade
qualquer (aqui no caso a incidên-
cia do som que na cesura do ver-
so) e fazer toda uma história res-
peitando a imposição. Quase tão
difícil quanto escrever sonetos
monossilábicos...

Graficamente os livros são
mais que deslumbrantes, são
mesmo alumbrantes, pois Ziraldo
aproveita para enriquecer os co-
nhecimentos plásticos dos leito-
res, levarido-os a percorrer as ga-
leriás do bom-gosto pictórico,
numa profusão de cores e de for-
mas tão variegada quanto a ver-
satilidade e pirotécnica do texto.
Na história do W essa amostra-
gem adquire o seu ponto culmi-
nante com a reprodução de um
quadro de Manet (O passeio: mu-
llier com sombrinha, 1875) que é a
versão em pintura do epigònico
poema de Rimbaud, Memória
("A senhora mantém-se inteiriça-
da na planície: a sombrinha nos
dedos, pisando as florezinhas.

3 x s/juros e cartões de crédito

3 xR» 100,00 até 18/11
Campus Praia Vermelha - UFHJAv. Venceslau Brás 71 fundos

Tri; 641-8791
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-~ f ENTREVISTA/JOHN GRAY 
~ 

jj |
"Naobasta 

uma traigaopara separar" 
(j

_ A aceitagao das diferengas entre mm ifgi . , |m -¦ -¦ i? j
¦ o homem e ntulher e a chave Yt 1 ¦ :< §

para urn relacionamento sadio e ma- jSjg ' |
claudio castilho dur0; Essa conclusao banal rendeu ao \ ¦ :0 « ' 

filho. Muitas vezes a mulher assume o f
jS correspondents psicdlogo John Gray afama de mes- Y> </"£ . !< • =... papel de mae com o marido. Ele nao #j
1 — Como surgiu a ideia de escrever -tre e-conselheiro mats respeitado hoje ||g -<-iM ''*T pode continuar apaixonado se e cons- §
S Homens sao de Marie e as mulheres de por casaisheterossexuais tiosEstados s Ik ill: m ' tantemente tratado como um filho. j;. I

p Venus? Unidos. Sao 20 anos de seminarios \ J M li 
— Quando e a hora certa de se por fim a 1; |V; — Como conselheiro de casais, descobri palestras para mais de 100 mil pes- * ¦ - \ . um casamento? As vezes as pessoas le- "j' 

I
| o sucesso de meu trabalho ao traduzir soas sobre a importancia da comuni- ini s - . »am anos para tomar esse tipo de deci- i: |coisas que as mulheres freqiientemente cagao no relacionamento homem/mu- *¦ f ! sao... : ^
1 dizem eque os homens nao conseguem Iher. 0 sucesso nacional W i - Quando o coragao de uma das pes- : Ientender. Entao comecei a falar mats internacional.no entanto, chegoucom Wfflm M * ^ , soas envolvidas conclui que a outra nao j
§ 

sobre o assunto em meus seminarios a publicagao do livro Homens sao de . , 'XVJPS j e a pessoa para ela. Na maioria das : I
^ 

as pessoas adoraram. Para isso.usei Marte e as mulheres de Venus, que ^ ^ f vezes nos nao temos essa clareza. Acho • i
if metaforadeque homensemulheres sao ha 75 semanas esta na lista de best- MmT . que a pessoa deve procurer respeitar o i 1
$ 

de Planejas diferentes, ja que ha uma sellers do jornal The New York Ti- . 
"ty 1 parceiro, buscar todas as opgoes para I

f 
associagao natural na qual temos Marte mes e sera langado no Brasil, em 95, J tentar resolver os problemas juntos. j(homem) e Venus (mulher), o primeiro peja pocco q psicdlogo John Gray - Jf Procurar manter um relacionamento f 

' 
I

1 vi^nc^n^nft",0^6 
8"erre'ros>e vendeu ate agora, so nos EVA, monogamico. Se apos tentar de tudo, f" ' Planeta do 

?m°r 
e da beleza- milhoes e meio de exemplares de seu H nao ver resultado, a unica saida e a \~ 

,®e 
os h""Jens sao def 

^art® 
e as Hvro, ja traduzido para 20 linguas. separa?ao. E hora de ficar um pouco so jmulheres de Venus, quem e filho do pla- Homens sao de Marte e as mulheres Para reavaliar a sua vida, cuidar um |ne 

* sat, n.iA q uictArU co V^us e tambem um gwu pratico Pouco de s' proprio. )

parte da suposi?ao de que os homens de Pa\a melh,orar«^mmcgmJo. ca- 1 
T IMarte foram visitar os habitants de sf com dlJ do 1ue deve ou nao ser Pessoas d,ferentes Podem se entender

L. -Venusrno caso as mulheres. Eles se dito por cada um e a Iwra certa para bem-" j . ,
encontraram e se relacionaram perfeita- abordar determinados assuntos. Para jflHr ^ 1 Quando voce esta com o companhei- ji

I® 

mente bem. Entao eles resolveram mu- Jolm 43• casado Pela segunda &W -.. ro cert0' geralmente esta pessoa e com-
dar-se para a Terra, esquecendo-se de vez M 9 a'ws- 0 mais import an- f - pletamente diferente de voce. As dife-
que eram de planetas diferentes. Foi lc numa relagao e o respeito pela • ^ 

ren?as se atraem. No meu caso, por
quando surgiram os desentendimentos opiniao e pelos sentimentos de cada < *A" 

\ exemplo, minha mulher e eu somos bem
divergencias entre os dois. As discussoes um'. Falando ao Ideias em Los Ange- diferentes. Eu a conheijo ha 15 anos. «!
surgem porque nos esquecemos que so- les, Gray defende o relacionamento ^ Primeiro namoramos por quase dois |

^ mos seres completamente distintos. Cer- monogamico, mas nao a separagao de ' *«. > anos, lamos nos casar, mas senti na j
;-j tos casais insistem em permanecer no duas pessoas que se amam de ver- j^HL epoca que ainda nao estava preparado. j ^
^ planeta Terra, deixando de lado as ori- dade por causa de um so caso de - Entao nao ficamos juntos. Acabei me

^ gens de cada um. Qualquer relaciona- traigao. "E um problema serio, mas . casando com outra pessoa, de quem me

| mento pode permanecer magico e apai- que tem de ser resolvido com muita separei dois anos mais tarde. Depois |
xonante em muitas formas, se nos lem- o casal. A repeticao que I
constante deste tipo de conporta-^^^^^^^^^^^mt |

... entanto, e sinal deque ha considero muito
o homem eTmulhirT6"93' alg0 dc. ermio' pode,ndo atk ser uma 1 ~W ~ Na maioria das discuss6es de
— A diferenga principal a forma pela situagao 

de abuso. Neste percebemos que geralmente uma das pcs-
| qual os dois se comunicam. Homem psicdlogo recomenda a separagao. BBBHBBHBBBBBBBBBBBHBBBBBHI ' 1 soas esta sempre tentando modificar a

^ mulher falam linguas distintas por natu- outra, e vice-versa. Como evitar esse jogo \

Ireza. 

As mulheres tendem a falar mais transmitida. Entao ele se defende: "0 algo dele. Muitas discussoes surgem dai. afasta, voltando para sua toca, ate que 
C" eSt°U Cert° 6 V0C® errado? 

;sobre seus problemas quando voltam do que voce esta querendo dizer: quem dis- Outra situagao e quando a mulher pro- se sinta atraido novamente. Ele se retrai 
— Por isso e fundamental que saibamos •

trabalho. E uma forma de elas se senti- se que nao ajudo? Eu fiz isso, eu fiz cura uma conversa. Ela quer que o ho- como um elastico. Ja a mulher nao. respeitar nossas diferengas. Quando :
rem melhores e mais proximas do com- aquilo"... Ele vai tentar provar que ela mem tome essa iniciativa. Entao come- Mesmo apos o sexo ela quer se sentir uma mu"ler esta insatisfeita, o homem ,»
panheiro. Os homens, por sua vez, ge- esta errada, o que pode gerar uma bri- ?a a fazer perguntas que fazem com que proxima, quer aten?ao. Nao se confor- tenta fazer com que ela pense como ele, ; |
ralmente nao gostam de discutir os pro- ga. Portanto, minha conclusao e de que o marido, ou parceiro, se sinta controla- ma com esse afastamento, sentimento que suas PreocuPa9oes nao sao impor- •
bjemas. Ha circunstancias em que eles sentimentos nao sao fatos, mas sim ex- do, tais como. "0 

que e que voce tem?"; que o homem deve entender e respeitar. tanles' °.clu.e ocorre ® 'I11® essas Preocu" ?

Iso 

querem relaxar em silencio quando pressoes emocionais do momento, co- "como foi seu dia hoje?"; "a 
que horas Portanto, quando o homem tem essa Pa?°es sao importantes sim para ela, e ?

chegam em casa. E quando o homem mo a poesia. Quando a mulher usar voce saiu de la?"... 0 meu conselho as liberdade de espa?o para se distanciar Podem nao;ser Para ele. Portanto, S
nao fala com a mulher, ela pensa que ele palavras como nunca e sempre em mo- mulheres e simplesmente nao hesitar em momentaneamente, o que e parte de seu quando voce tenta mudar uma pessoa, *|
nao liga, nao a ama. Por outro lado, mentos de irritagao, o homem deve bus- expor ao companheiro sua necessidade instinto, a paixao aumenta, e, conse- corre o risco de ferir, por nao estar )
quando a mulher insiste em conversar, car evitar uma discussao, e nao por de conversar, mesmo que ele nao parega qiientemente, a vida sexual do casal me- respeitando sentimentos e personalida- |
homem pensa que ela esta querendo mulher para baixo, ridicularizar seus muito receptivo. Ao ser perguntado e lhora. de' jaborrece-lo, o que nos dois casos nao e sentimentos. Ja a mulher deve se lem- sabendo que isso ira fazer sua compa- — Um casamento sem sexo pode ser — Como o senhor explica essa procura t
verdade. Isso e uma coisa universal. brar que em certas ocasioes o que se tem nheira sentir-se melhor, o homem saira recuperado? por livros de auto-ajuda que inundaram o jComo a mulher e^ o homem podem a fazer e nao falar nada. de sua toca e vai ouvi-la sem proble- — E claro que sim. Ha casos em que ho- mercado nos anos 90?

¦ melhorar a comunicagao entre os dois? — Entao o senhor aennselha as miilhprpc mas- mem depois de um certo tempo perde o — Acho que o interesse do leitor por
.*»* — Quando as mulheres estao emocio- . mesmo tinn de cnmnnrtamrntn Hns — Como melhorar a vida sexual em um interesse sexual pela companheira. En- este tipo de literatura tem a ver com a j' :
|J nalmente aflitas, elas fazem comenta- J casamento que se estabilizou? tao, para recuperar o desejo perdido, propria realidade da sociedade america- ; j

J"^08 como: Voce nunca me escuta"; problemas? — Paixao e um sentimento que sempre comega a fantasiar e pensar em outras na. Ate certo ponto, nos Estados Uni-
essa casa esta sempre uma bagunga, eu pode ser resgatado pelo casal. 0 homem pessoas quando faz amor com ela. 0 dos, as pessoas nao precisam mais lutar {

i ja estou cansada, um dia eu vou sumir"; De maneira nenhuma eu aconselho e como um elastico. Ele se sente atraido que o homem deve fazer e direcionar pela sua sobrevivencia, o pao de cada
» "eu fago tudo sozinha"... Quando ela as mulheres a nao falar. Elas precisam sexualmente pela mulher, joga-se de en- sua vida sexual exclusivamente para a dia esta garantido. Quando estamos
«§ usa estes argumentos, o homem leva falar. 0 que estou dizendo e que ha contro a companheira, faz charme e mulher que ama. Outra razao da perda com nossas necessidades materials satis-

tudo ao pe da letra, ou seja recebe horas em que o homem nao esta dispos- tudo mais a procura de um momento de de interesse do homem pela mulher e feitas, passamos a cuidar do aspecto
p| 

mensagem exatamente como ela foi to a conversar, e a mulher tenta puxar intimidade. Uma vez satisfeito, ele se quando ele e tratado como se fosse um emocional de nossas vidas. • ;

| 
= O QUE ELES ESTAO LENDO HLXFORA ~ '

1 Paulo Fernando Marcondes Ferraz ^
^ Empres^rio T\ 7 ^*1^1 /^\ i

1 

¦—,rPr Dolorosa 
cromca do seculo 20 i

^ Comecei a folhear Fernando Morais Arquivo
;y, livro do Roberto Hnp. (Companhia das nelson franco jobim guerra entre potencias tornou-se obsoleta. •

I 

Campos, A lanterna IB- Letras), que me correspondente t. 
"I Nao haveria vencedores ncm vencidos, na-

na popa (Topbooks). ^ B surpreendeu ¦ ONDRES — Este e um seculo ( ' * da mais a conquistar, apenas a terra arrasa- !
- E um livro fl fascinou. Por alguma marcado por guerras entre as 

' 
da e sem vida. •

importantc porque BbkI razao, pensava que potencias industrials. A guerra Agente e vitima desta era da catastrofe,' ^ele reconstitui muito Hk ''!/^B seria mais monotono. deixou de ser decidida por soldados e seus V?a Europa deixou de ser o centro da civili- <bem a nistonado W&B' Zr\B E um retrato perfeito comandantes. Passou a envolver toda a so- ' zagao. Os europeus e seus descendentes,
mundo linanceiro mowjt « de um momento do ciedade, uma ampla retaguarda produtora <. ' 

que chegaram a ser um tergo da humani- 3
1 desde Bretton mm 

fl| 
Brasil, do jornalismo de armas, munigoes e comida para alimen- dade» hoie na0 Passam de um sexto e estao' :

^ 
Woods, em 1944. MM e da politica do pais. tar as linhas de frente. Nesta guerra total, 

"entrincheirados contra as pressoes mi^ ¦

todo homem c um alvo e tudo o que for util ^s.^Kj|B gratorias das regioes pobres". Talvez v
Jornalistae produfor de cinema ao 'n^igo deve ser dcstruido. Em 1993, . - desafio do Pr°xil"° seJa 0: I

•J§ ¦ Fctmi ipnHn n livm —.. . c ... . . cx-assessor de Seguranga Nacional dos jS^SSS^BBBIB dramatico aumento da distancta entre n-

I donossoauerido Jjjfa Editorial que o Jorge EUA Zbginew Brzezinski calculou em 187 % 
cosepobres. _ : j

:§ Fernando Morais - 
Roberto da Silveira milhoes o total de mortos em guerras no \ B ^^^m8B8b Houve tambem uma revolugao cultural e j

if Cliato, o rei do Brasil. S J§Ik % ^ 
esta fundando. seculo 20, ccrca de 10% da populagao mun- .^JmIBBBI de costumes. A partir dos anos 50, as classes j

S E imprcssionante 1;® Trata-se de uma dial em 1900 e mais do que todas as guerras media e alta dos paises capitalistas passa-
material que ele jyKg&| Wa oficina do Gabo na tinham matado ate entao. SMk^ ' ram a adotar a musica, as roupas e a lingua-

rccolheu Releioum M Escola Internacional E a partir desta tragcdia que o historia- ^ 
das classes mais 

fbres. 
0 palavrao, I

| 
original do Gabriel fc: \ 1 dc Cinema, Televisao dor tags Era: Hobsbabawm conslruiu o ; 

11H fc^ ^0!"'u JoZSiano pra. !
J Garcia Marquez, e Video, em Cuba, na seu ultimo livro. A era dos extremismos: o ' a ..¦&?, homens e mulheres resoeitaveis !'i Como con tar uma | qual ele contou como seculo 20 (1914-1991),tempto- na '' 

^ % JaHBK Essa cultura de massa atingiu os paises! !
I • historia, cuja primeira |r criava suas historias. Inglaterra nofim do mes passado continua . 

^ /fAM do Terceiro Mundo. Como exemplo, Hobs- 2 |
edigao sera brasileira, Eric Nepomuceno vai a serie dividida em tres hvros: A era das - 

bawm cita "Chico Buarque de Holanda,; ,
I da Casa Jorge »| traduzir revokes A era do capital e A era dos Hobsbamn menaona Chico Buarque principal figura da m6sicMa pop brasileira,: \
jl rn°S-1 pnnc'paldlfcrcun?u e que "CfC filho de um eminentc historiador progres-
:'4 Alba Zaluar "ltin^° 0 hlstonador e tambem testemunha Outubro nem surgina a Uniao Sovietica. E sista que foi uma figura central no ressurgi- J
1 Socibloga dos fatos que conta. Lembra. por exemplo, Sem a URSS, Hitler nao teria sido derrota- mento intelectual e cultural no pais nos; \

im 

Estou lendo 1969 que trata dos que voltava da escola em 30 de janeiro de do. Assim, a revolugao que veio para aca- anos 80". I
Histoire de lo violence, . aspectos quando leu a manchete. Hitler eleito bar com o capitalismo liberal acabou por O fim da ordem mundial criada pelas |,io Jean-Claude socio-psicologicos da chanceler da Alenianha. salvar a democracia durante uma breve grandes guerras e pela revolugao comunista: (Chesnais (Pluriel). E MBMi^ • jjjllk violencia. Analisa ® seculo 20 comegou com um sonho: o alianga contra o nazifascismo. Segundo joga a humanidade em nova era de insegu- iuma historia da HBB^^^P^B sobretudo as relagoes extraordinario desenvojvimento cientifico Hobsbawm, salvou a democracia na guerra ranga, crise permanente e ausencia de qual- I

; violencia no mundo W entre homens j ovens criaria uma era de ilimitado bem-estar. A e na paz. Com sua ameaga, o comunismo quer status quo. Mas, com certa dose demuito bem contada. 
||jp| ,W — por que sao tao Primeira Guerra arrasou esta ordem liberal levou a um crescimento das liberdades no otimismo, Hobsbawm conclui que a missaoAborda a questao do agressivos entre si. a tal ponto, observa Hobsbawm, que uma mundo liberal. do historiador e mostrar como se chegou 5

medo miaginario das Outro bom livro sociedade rural eurasiana devastada por Depois de sobreviver a guerra, a depres- ate aqui. Querer fazer do futuro um prolon-p.cssoas' hf!oum Justiga liberal, de uma guerra civil conseguiu apresentar-se sao e ao fascismo, o capitalismo liberal teve gamento do passado e do presente e umelassico da area v Alvaro De Vita, como alternativa as potencias capitalistas. entao de enfrentar o seu maior inimigo. erro. "E o prego do fracasso, isto e, a: '

I 
lolenimim, de Hans 

§ publicado pela Paze Sem a Primeira Guerra, afirma o histo- Mas ai o desenvolvimento militar tinha alternativa a mudar a sociedade, e a escurP,
| . Toch. E um livro dc sSfc « Terra. riador. nao teria havido a Revolugao de prodnzido uma arma tao mortifcra que a dao." *f I

^ *" \

. .....   ...

ENTREVISTA/JOHN GRAY

¦ 
A aceitação das diferenças entre
o homem e mulher è a chave

para um relacionamento sadio e ma-
duro. Essa conclusão banal rendeu ao
psicólogo John Gray a fama de mes-
tre e conselheiro mais respeitado hoje
por casais heterossexuais nos Estados
Unidos. São 20 anos de seminários e
palestras para mais de 100 mil pes-
soas sobre a importância da comuni-
cação no relacionamento homem/mu-
llier. O sucesso nacional e
internacional, no entanto, chegou com
a publicação do livro Homens são de
Marte e as mulheres de Vênus, que
há 75 semanas está na lista de best-
sellers do jornal The New York Ti-
mes e será lançado no Brasil, em 95,
pela Rocco. O psicólogo John Gray
vendeu até agora, só nos EUA, 2
milhões e meio de exemplares de seu
livro, já traduzido para 20 línguas.
Homens são de Marte e as mulheres
de Vênus é também um guia prático
para melhorar a comunicação__dQ ca-
sal, com dicas do que deve ou não ser
dito por cada um e a hora certa para
abordar determinados assuntos. Para
John Gray, 43, casado pela segunda
vez há 9 anos, o mais importan-
te numa relação é o respeito pela
opinião e pelos sentimentos de cada
um. Falando ao Idéias em Los Ange-
les, Gray defende o relacionamento
monogâmico, mas não a separação de
duas pessoas que se amam de ver-
dade por causa de um só caso de
traição. "É um problema sério, mas
que tem de ser resolvido com muita
conversa entre o casal. A repetição
constante deste tipo de comporta-
mento, no entanto, è sinal de que há
algo de errado, podendo até ser uma
situação de abuso." Neste caso, o
psicólogo recomenda a separação.

filho. Muitas vezes a mulher assume o
papel de mãe com o marido. Ele não
pode continuar apaixonado se é cons-
tantemente tratado como um filho.

Quando é a hora certa de se pôr fim a
um casamento? Às vezes as pessoas le-
vam anos para tomar esse tipo de deci-
são...

Quando o coração de uma das pes-
soas envolvidas conclui que a outra não
é a pessoa para ela. Na maioria das
vezes nós não temos essa clareza. Acho
que a pessoa deve procurar respeitar o
parceiro, buscar todas as opções para
tentar resolver os problemas juntos.
Procurar manter um relacionamento
monogâmico. Se após tentar de tudo,
não ver resultado, a única saída é a
separação. É hora de ficar um pouco só
para reavaliar a sua vida, cuidar um
pouco de si próprio.

Ao ler o seu livro descobrimos que
pessoas diferentes podem se entender
bem...

Quando você está com o companhei-
ro certo, geralmente esta pessoa é com-
pletamente diferente de você. As dife-
renças se atraem. No meu caso, por
exemplo, minha mulher e eu somos bem
diferentes. Eu a conheço há 15 anos.
Primeiro namoramos por quase dois
anos, íamos nos casar, mas senti na
época que ainda não estava preparado.
Então não ficamos juntos. Acabei me
casando com outra pessoa, de quem me
separei dois anos mais tarde. Depois
reencontrei minha ex-namorada que há
nove anos vive comigo e com quem
tenho três filhos, com uma vida que
considero muito feliz.

Na maioria das discussões de casais,
percebemos que geralmente uma das pes-
soas está sempre tentando modificar a
outra, e vice-versa. Como evitar esse jogo
de eu estou certo e você errado?

Por isso é fundamental que saibamos
respeitar nossas diferenças. Quando
uma mulher está insatisfeita, o homem
tenta fazer com que ela pense como ele,
que suas preocupações não são impor-
tantes. O que ocorre é que essas preocu-
pações são importantes sim para ela, e
podem não ser para ele. Portanto,
quando você tenta mudar uma pessoa,
corre o risco de ferir, por não estar
respeitando sentimentos e personalida-

CLÁUDIO CASTILHO
Correspondente

Como surgiu a idéia de escrever
Homens são de Marte e as mulheres de
Vênus1

Como conselheiro de casais, descobri
o sucesso de meu trabalho ao traduzir
coisas que as mulheres freqüentemente
dizem e que os homens não conseguem
entender. Então comecei a falar mais
sobre o assunto em meus seminários e
as pessoas adoraram. Para isso, usei a
metáfora de que homens e mulheres são
de planetas diferentes, já que há uma
associação natural na qual temos Marte
(homem) e Vênus (mulher), o primeiro
o planeta da guerra e dos guerreiros, e
Vênus, o planeta do amor e da beleza.

Se os homens são de Marte e as
mulheres de Vênus, quem é filho do pia-
neta Terra?

A forma que a história se desenrola
parte da suposição de que os homens de
Marte foram visitar os habitantes de
Vênus, no caso as mulheres. Eles se
encontraram e se relacionaram perfeita-
mente bem. Então eles resolveram mu-
dar-se para a Terra, esquecendo-se de
que eram de planetas diferentes. Foi
quando surgiram os desentendimentos e
divergências entre os dois. As discussões
surgem porque nos esquecemos que so-
mos seres completamente distintos. Cer-
tos casais insistem em permanecer no
planeta Terra, deixando de lado as ori-
gens de cada um. Qualquer relaciona-
mento pode permanecer mágico e apai-
xonante em muitas formas, se nos lem-
brarmos e respeitarmos nossas diferen-
ças.

Quais são as diferenças básicas entre
o homem e a mulher?

A diferença principal é a forma pela
qual os dois se comunicam. Homem e
mulher falam línguas distintas por natu-
reza. As mulheres tendem a falar mais
sobre seus problemas quando voltam do
trabalho. E uma forma de elas se senti-
rem melhores e mais próximas do com-
panheiro. Os homens, por sua vez, ge-
ralmente não gostam de discutir os pro-
blemas. Há circunstâncias em que eles
só querem relaxar em silêncio quando
chegam em casa. E quando o homem
não fala com a mulher, ela pensa que ele
não liga, não a ama. Por outro lado,
quando a mulher insiste em conversar, o
homem pensa que ela está querendo
aborrecê-lo, o que nos dois casos não é
verdade. Isso é uma coisa universal.

Como a mulher e o homem podem
melhorar a comunicação entre os dois?

Quando as mulheres estão emocio-
nalmente aflitas, elas fazem comentá-
rios como: "Você nunca me escuta";"essa casa está sempre uma bagunça, eu
já estou cansada, um dia eu vou sumir";"eu faço tudo sozinha"... Quando ela
usa estes argumentos, o homem leva
tudo ao pê da letra, ou seja recebe a
mensagem exatamente como ela foi

transmitida. Então ele se defende: "O

que você está querendo dizer: quem dis-
se que não ajudo? Eu fiz isso, eu fiz
aquilo"... Ele vai tentar provar que ela
está errada, o que pode gerar uma bri-
ga. Portanto, minha conclusão é de que
sentimentos não são fatos, mas sim ex-
pressões emocionais do momento, co-
mo a poesia. Quando a mulher usar
palavras como nunca e sempre em mo-
mentos de irritação, o homem deve bus-
car evitar uma discussão, e não pôr a
mulher para baixo, ridicularizar seus
sentimentos. Já a mulher deve se lem-
brar que em certas ocasiões o que se tem
a fazer é não falar nada.

Então o senhor aconselha as mulheres
a ter o mesmo tipo de comportamento dos
homens, que é o de se calar diante dos
problemas?

De maneira nenhuma eu aconselho
as mulheres a não falar. Elas precisam
falar. O que estou dizendo é que há
horas em que o homem não está dispôs-
to a conversar, e a mulher tenta puxar

algo dele. Muitas discussões surgem daí.
Outra situação é quando a mulher pro-
cura uma conversa. Ela quer que o ho-
mem tome essa iniciativa. Então come-
ça a fazer perguntas que fazem com que
o marido, ou parceiro, se sinta controla-
do, tais como. "O 

que é que você tem?";"como foi seu dia hoje?"; "a 
que horas

você saiu de lá?"... O meu conselho às
mulheres é simplesmente não hesitar em
expor ao companheiro sua necessidade
de conversar, mesmo que ele não pareça
muito receptivo. Ao ser perguntado e
sabendo que isso irá fazer sua compa-
nheira sentir-se melhor, o homem sairá
de sua toca e vai ouvi-la sem proble-
mas.

Como melhorar a vida sexual em um
casamento que se estabilizou?

Paixão é um sentimento que sempre
pode ser resgatado pelo casal. O homem
é como um elástico. Ele se sente atraído
sexualmente pela mulher, joga-se de en-
contro à companheira, faz charme e
tudo mais à procura de um momento de
intimidade. Uma vez satisfeito, ele se

afasta, voltando para sua toca, até que
se sinta atraído novamente. Ele se retrai
como um elástico. Já a mulher não.
Mesmo após o sexo ela quer se sentir
próxima, quer atenção. Não se confor-
ma com esse afastamento, sentimento
que o homem deve entender e respeitar.
Portanto, quando o homem tem essa
liberdade de espaço para se distanciar
momentaneamente, o que é parte de seu
instinto, a paixão aumenta, e, conse-
qüentemente, a vida sexual do casal me-
lhora.

Um casamento sem sexo pode ser
recuperado?

É claro que sim. Há casos em que ho-
mem depois de um certo tempo perde o
interesse sexual pela companheira. En-
tão, para recuperar o desejo perdido,
começa a fantasiar e pensar em outras
pessoas quando faz amor com ela. O
que o homem deve fazer é direcionar
sua vida sexual exclusivamente para a
mulher que ama. Outra razão da perda
de interesse do homem pela mulher é
quando ele é tratado como se fosse um

Como o senhor explica essa procura
por livros de auto-ajuda que inundaram o
mercado nos anos 90?

Acho que o interesse do leitor por
este tipo de literatura tem a ver com a
própria realidade da sociedade america-
na. Até certo ponto, nos Estados Uni-
dos, as pessoas não precisam mais lutar
pela sua sobrevivência, o pão de cada
dia está garantido. Quando estamos
com nossas necessidades materiais satis-
feitas, passamos a cuidar do aspecto
emocional de nossas vidas.

= O QUE ELES ESTÃO LENDO
Paulo Fernando Marcondes Ferraz

Empresário
¦ Leio muita coisa
ão mesmo tempo.
Comecei a folhear o
livro do Roberto
Campos, A lanterna
na popa (Topbooks).
É um livro
importante porque
ele reconstitui muito
bem a historiado
mundo financeiro
desde Bretton
Woods, em 1944.

Dolorosa crônica do século 20
Acabei de ler Chalô,
o rei do Brasil, de
Fernando Morais
(Companhia das
Letras), que me
surpreendeu e
fascinou. Por alguma
razão, pensava que
seria mais monótono.
É um retrato perfeito
de um momento do
Brasil, do jornalismo
e da política do país.

Arquivo
guerra entre potências tornou-se obsoleta.
Não haveria vencedores nem vencidos, na-
da mais a conquistar, apenas a terra arrasa-
da e sem vida.

Agente e vítima desta era da catástrofe,
a Europa deixou de ser o centro da civili-
zação. Os europeus e seus descendentes,
que chegaram a ser um terço da humani-
dade, hoje não passam de um sexto e estão"entrincheirados contra as pressões mji
gratórias das regiões pobres". Talvez q!
maior desafio do próximo milênio seja o
dramático aumento da distância entre ri-
cos e pobres.

Houve também uma revolução cultural e
de costumes. A partir dos anos 50, as classes
média e alta dos países capitalistas passa-
ram a adotar a música, as roupas e a lingua-
gem das classes mais pobres. O palavrão,
antes uma linguagem de operários e solda-
dos, começou a ser usado no cotidiano por
homens e mulheres respeitáveis.

Essa cultura de massa atingiu os países i
do Terceiro Mundo. Como exemplo, Hobs-
bawm cita "Chico Buarque de Holanda,
principal figura da música pop brasileira,
filho de um eminente historiador progres-
sista que foi uma figura central no ressurgi-
mento intelectual e cultural no país nos
anos 80".

O fim da ordem mundial criada pelas
grandes guerras e pela revolução comunista
joga a humanidade em nova era de insegu-
rança, crise permanente e ausência de qual-
quer status quo. Mas, com certa dose de
otimismo, Hobsbawm conclui que a missão
do historiador é mostrar como se chegou
até aqui. Querer fazer do futuro um prolon-
gamento do passado e do presente é um
erro. "E o preço do fracasso, istj é, a
alternativa a mudar a sociedade, é a escuri]
dão." •]

NELSON FRANCO JOBIM
Correspondente
¦ ONDRES — Este é um século

marcado por guerras entre as
potências industriais. A guerra

deixou de ser decidida por soldados e seus
comandantes. Passou a envolver toda a so-
ciedade, uma ampla retaguarda produtora
de armas, munições e comida para alimen-
tar as linhas de frente. Nesta guerra total,
todo homem é um alvo e tudo o que for útil
ao inimigo deve ser destruído. Em 1993, o
ex-assessor de Segurança Nacional dos
EUA Zbginew Brzezinski calculou em 187
milhões o total de mortos em guerras no
século 20, cerca de 10% da população mun-
dial em 1900 e mais do que todas as guerras
tinham matado até então.

E a partir desta tragédia que o historia-
dor inglês Eric Hobsbabawm construiu o
seu último livro. A era cios extremismos: o
pequeno século 20 (1914-1991), lançado na
Inglaterra no fim do mês passado, continua
a série dividida em três livros: A era das
revoluções, A era do capital e A era dos
impérios. A principal diferença é que neste
último o historiador é também testemunha
dos fatos que conta. Lembra, por exemplo,
que voltava da escola em 30 de janeiro de
1933 quando leu a manchete: Hitler eleito
chanceler da Alemanha.

O século 20 começou com um sonho: o
extraordinário desenvolvimento científico
criaria uma era de ilimitado bem-estar. A
Primeira Guerra arrasou esta ordem liberal
a tal ponto, observa Hobsbawm, que uma
sociedade rural eurasiana devastada por
uma guerra civil conseguiu apresentar-se
como alternativa às potências capitalistas.

Sem a Primeira Guerra, afirma o histo-
riador. não teria havido a Revolução de

Nei Sroulevich
Jornalista e produtor de cinema

¦ Estou lendo o livro
do nosso querido
Fernando Morais,
Cliatô, o rei do Brasil.
É impressionante o
material que ele
recolheu. Releio um
original de Gabriel
Garcia Márquez,
Como contar tona
história, cuja primeira
edição será brasileira,
da Casa Jorae

Editorial, que o Jorge
Roberto da Silveira
está fundando.
Trata-se de uma
oficina do Gabo na
Escola Internacional
de Cinema, Televisão
e Vídeo, em Cuba, na
qual ele contou como
criava suas histórias.
Eric Nepomuceno vai Hobsbawm menciona Chico Buarquetraduzir.

Outubro nem surgiria a União Soviética. E'
sem a URSS, Hitler não teria sido derrota-
do. Assim, a revolução que veio para aca-
bar com o capitalismo liberal acabou por
salvar a democracia durante uma breve
aliança contra o nazifascismo. Segundo
Hobsbawm, salvou a democracia na guerra
e na paz. Com sua ameaça, o comunismo
levou a um crescimento das liberdades no
mundo liberal.

Depois de sobreviver à guerra, à depres-
são e ao fascismo, o capitalismo liberal teve
então de enfrentar o seu maior inimigo.
Mas ai o desenvolvimento militar tinha
produzido uma arma tão mortífera que a

Alba Zaluar
Socióloga

¦ Estou lendo
Históire de Ia violence,
,io Jean-Claude
Chesnais (Pluriel). É
uma história da
violência no mundo
muito bem contada.
Aborda a questão do
medo imaginário das
pessoas. Leio um
clássico da área.
Violem man, de Hans
Toch. É um livro de

1969 que trata dos
aspectos
sócio-psicológicos da
violência. Analisa
sobretudo as relações
entre homens jovens— por que são tão
agressivos entre si.
Outro bom livro é
Justiça liberal, de
Álvaro De Vita,
publicado pela Paz e
Terra.
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( A vasta literatura dos via- rei ao mencionar a mare demo- capaz de deixar Stephen King com assombrada. A questao, na verdade, nem e o livro nao tem igual carisma. Quan- * >
| jantes e escritores franceses cratica dos anos 1860: "Con- insonia. Alias, ela parece mais uma La encontram-se as descenden- tamanho do livro. Como nunca de- do mudamos o casting, a historia se • 1: que falaram do Brasil, escreve trariamente ao que afirma rainha do suspense — sua legiao de tes da lamiha Mayfair, um matnar- veria ser. O que fica claro e que sustenta? Talvez o fascinio dos ^

ele, "diz, 
por demais freqiien- Wilson Martins" escreve ele las fica num suspense permanente cado de bruxas que segue a rota Anne Rice quer diversificar o vampiros tenha sido tao grande jj

temente, respeito ao fantasma, "o Brasil nao conheceu uma' torcendo pelo proximo livro ou h,istonca da magia- da Europa do oculto e o erotismo sao elementos que, sedentos de mais historias, nao a |
quando nao se instala no pito- 
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mordaz do Brasil. mas co- nao disse, e, de qualquer ma- cano pode-se ir decustando uma caminhando ao lado do sobrenatu- 1! |
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sua maneira um pouco mito- conforme parece claro no tre- lembrar os enjoados titulos cinema- niqueismo das historias de horror. :rni |
mana... a a um encontrou cho incriminado. Eu me referia tograficos de horror como Hora doneste continente o que nele ti- a polemica sobre a mentira de pesadelo). deve morrer no fim. ioj n
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elas a "impermeabilidade" de meiros vagalhoes da mare de- Nova Orleas", esteve rolando du- do um afogamento, uma semi-mor- 0 Me,hor de Carmen da silva - o,s. UumWCwh - rs is,oo ^
Albert Camus, que retribuiu mocratica assinalada por rante anos na Rocco sem despertar te que lhe deixou com poderes sen- Como Fazer Amor com a Nesma Pessoa por Toda B
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ralmente nos prosternamos an- Historia da inteligencia brasi- brasileiros so estivessem interessa- herdeira dos Mayfair. O destino, ...... _ ¦> i
te os visitantes ilustres: os "re- leiro. Nao era mare democrati- dos em vampiros ou, ainda prova- ciaro'acaba ,18ando e^s. Jovens- q uonzaga. uma 
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tratos dos intelectuais que 0 ca nronriamente dim n nnp nin vel, pela dimensao da historia. Sao Por tras deste romantico par es- Historia de Vida - Edinhj Di™ - rs 17,00 ¦ 5
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caricatura e ele fica especial- 
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¦ Nada dura para aampra,
de Sidney Sheldon. Tradução de
Pinheiro Lemos. Record, 368 pâgi-
nas,R$15,50É rica a história

dos intercâmbios
culturais entre o
Brasil e a França

A história das relações inte-
lectuais entre o Brasil e a Fran-
ça está longe de ser a via de
sentido único pela qual tivésse-
mos passivamente recebido e
adotado as leis, as armas e as
artes dessa "mãe das artes, das
armas e das leis" celebrada por
Du Bellay em versos conheci-
dos. Sendo esses, embora, o
lugar-comum e a sabedoria
aceita entre historiadores e
cronistas que se contentam
com as aparências, é indispen-
sável distinguir, antes de mais
nada, o que é influência e o que
é presença, conforme observei
em estudo já antigo ("French-
Brazilian crosscurrents: an in-
troduetion". Comparative Lite-
rature Studies, vol. V, n° 1,
-J96&).

È curioso lembrar que tais
relações ocorrem paradoxal-
mente antes do descobrimento
oficial do Brasil, começando
por ser a influência do Brasil
sobre a França, para se trans-
formarem posteriormente na
influência da França sobre o
Brasil. Há referências a esse
nome desde o século 12, sem
falar no fato de que numerosos
termos dos nossos dialetos in-
dígenas, como ananás, mandio-
ca, tamanduá, tapir, acaju e ou-
tros teriam chegado à França
sem passar pelas línguas ibéri-
cas. Pelo menos è
o que garante
Claude Lévi- \ A A
Strauss, igual- ^(\A
mente convenci- i >i\| U
do da prioridade y \ R I
de Jean Cousin VLnJ
desde 1488 nas
navegações tran- "
satlânticas. Tais Jreconstruções da / .
história têm ape- / (
nas um pequeno / „ }
defeito: os papéis / I
de Jean Cousin I l
que serviriam pa- 1 l
ra documentá-las V \
desapareceram \ *nr rr
no incêndio dos / M 11
arquivos de "J|yi7111
Dieppe durante I xyW/*
os bombardeios I III
ingleses do século
17. Pérfida Al- —
bion!

Como seria de esperar, foi
um francês, nas palavras de
Paul-Arbousse Bastide, que in-
ventou o bom selvagem, en-
quanto numerosos outros
franceses através dos séculos
pensaram que só havíamos in-
ventado o selvagem. Seja como
for, trata-se da nossa primeira
contribuição para o pensamen-
to francês, início de uma longa
história agora retomada por
Mario Carelli em perspectivas
de síntese informativa destina-
da ao leitor do seu país (Cultu-
ras cruzadas. Intercâmbios cul-
turais entre França e Brasil.
Tradução de. Nícia Adan Bo-
netti. Campinas: Papirus,
1994).

A vasta literatura dos via-
jantes e escritores franceses
que falaram do Brasil, escreve
ele, "diz, 

por demais freqüen-
temente, respeito ao fantasma,
quando não se instala no pito-
resco exótico ou no olhar con-
descendente sobre este pais do
futuro. Claudel havia sentido o"mordaz" do Brasil, mas co-
nheceu-o mal; Cendrars dei-
xou-se maravilhar por este pa-
raíso reencontrado que amou á
sua maneira um pouco mitô-
mana... "Cada um encontrou
neste continente o que nele ti-
nha vindo buscar". Daí o que
denomina de "diversas catego-
rias de incompreensão", entre
elas a "impermeabilidade" de
Albert Camus, que retribuiu
mal o servilismo com que ge-
ralmente nos prosternamos an-
te os visitantes ilustres: os "re-
tratos dos intelectuais que o
festejaram no Rio cotejam a
caricatura e ele fica especial-
mente chocado pelo subdesen-
volvimento". Ah! mas soube-
mos nos vingar á altura com a
péssima tradução pespegada
aos seus diários de viaeem.

Mario Carelli não teve me-
lhor sorte, pois, intelectual e
linguisticamente, sua tradutora
estava abaixo da tarefa. Mes-
mo sem conhecer o original,
imagino que aquele cotejam a
caricatura deve corresponder a
côtoient, isto é, confinam com a
caricatura. Ela traduz honnête
homme por homem honesto, e
onde Mario Carelli terá escrito
Gobineau era mécrivaind'hu-
meur, ela entendeu que se tra-
tava de escritor humorista. Sua
tradução para romancier é ro-
manceiro, o que teria levado
Alencar á beira da apoplexia,
enquanto parti pris correspon-
de em nossa língua (quero di-
zer, na dela) a partido tomado.
Pior ainda é quando retraduz
nossas palavras postas em
francês por Mario Carelli, sem
cotejá-las (aqui sim!) com os
originais. Assim, o famoso cer-
/;e euclidiano transforma-se em

—oTOfo-da-naeionalidadereTr
raquitismo exaustivo dos litorá-
neos em raquitismo exaurido.
Os Fastos da ditadura militar
no Brasil aparecem como Re-
gistros de casos notáveis (...),
perífrase provável do texto
francês, inadmissível no brasi-
leiro, por ser o título de um
livro. Ela consultou conscien-
ciosamente as enciclopédias
para acrescentar notas eruditas
ao texto original, não raro à
custa de incorreções. É claro,
por exemplo, que o autor em-
pregou no sentido figurado a
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rece um dos bons filmes-catástrofe |-|j|
da década de 70, quando os mais |oq
variados tipos eram reunidos em >ub
um avião caindo, um edifício em
chamas ou no sopé de um vulcão su
em erupção. Antes do desfecho, a Oi
câmera mostra a história pessoal de;,,rrf
cada personagem, seus dramas, con- 1 n

flitos e segredos, tudo para retardar ó ,^u
momento em que o mundo irá expio- -;í
dir. A diferença é que essas fitas ms
duravam no máximo duas horas, e o |>V
livro tem 366 páginas. E ao invés da [ 

''

tragédia em sensorround, o que o
leitor encontra no final é aquela fór- ,( {
mula dramática que é uma das maio- $È
res paixões americanas: o drama-de- nf.í
tribunal, com seus advogados, teste- "f'
munhas e reviravoltas. Previsíveis. f 1Alexandre Martins è redator do JB

palavra Tebaida para indicar a
solidão em que Hércules Fio-
rence vivia na cidade de São
Carlos, e não como "parte me-
ridional do Egito antigo, que
tinha Tebas como capital". E
assim por diante.

Destinado, como ficou dito,
a leitores franceses, é natural
que o livro contenha esclareci-
mentos didáticos, às vezes in-
corretos: o vaga-lume, por
exemplo, não é exclusivo do
Nordeste,,nem se deve à políti-
ca sigilosa do governo portu-
guês a edição tardia de Alexan-
dre Rodrigues Ferreira. De
minha parte, desejo esclarecer
que, lendo apressadamente,
Mario Carelli entendeu que er-'
rei ao mencionar a maré demo-
crática dos anos 1860: "Con-
trariamente ao que afirma
Wilson Martins", escreve ele,"o Brasil não conheceu uma'maré democrática' própria-
mente dita". Esta última cláu-
sula mostra que ele solicitou o
texto para fazê-lo dizer o que
não disse, e, de qualquer ma-
neira, não sou eu quem o afir-
ma: é Joaquim Nabuco, que
sabia do que estava falando,
conforme parece claro no tre-
cho incriminado. Eu me referia
à polêmica sobre a mentira de
bronze criada a propósito do
monumento a Pedro I, inaugu-
rado em 1862: "Eram os pri-
meiros vagalhões da maré de-
mocrática assinalada por
Joaquim Nabuco", escrevi na
História da inteligência brasi-
leira. Não era maré democráti-

Anne Rice troca vampiro

pelas bruxas ao contar a
saga da família Mayfair

to, este livro não é exatamente o
melhor cartão de visitas.

No livro, os leitores fiéis de Rice
encontrarão uma série de elementos
típicos da autora que, de uma for-
ma ou de outra, dialogam com as
crônicas vampirescas. A hora das
bruxas se passa no Garden District
de Nova Orleãs. Exatamente no
mesmo bairro onde moravam os
vampiros Louis, Lestat e a pequena
Claudia. Ou, mais precisamente, na
casa onde a família Rice mora des-
de 1988 e que, não por obra do
acaso, tem a reputação de ser mal-
assombrada.

Lá encontram-se as descenden-
tes da família Mayfair, um matriar-
cado de bruxas que segue a rota
histórica da magia — da Europa do
século 17 para o Haiti colonial e de
lá para Nova Orleãs. A saga das
Mayfair é uma aventura que envol-
ve religiosidade e romance. E aqui
entra a constante de Rice: o desejo
caminhando ao lado do sobrenatu-
ral. As bruxas são seguidas por um
maligno e sedutor que não é exata-
mente o vilão — desafiando o ma-
niqueísmo das histórias de horror.
O mal (pode-se chamar assim?) não
deve morrer no fim.

A trama básica envolve um su-
jeito chamado Michel Curry, que
era apenas um médico até ter sofri-
do um afogamento, uma semi-mor-
te que lhe deixou com poderes sen-
sitivos. e a também médica Rowan,
herdeira dos Mayfair. O destino,
claro, acaba ligando esses jovens.

Por trás deste romântico par es-
tá a história, épica, das bruxas e de
Lasher. Parece uma superprodu-
ção, com um jeito de £ o vento
levou, onde coisas e pessoas, de
Rembrandt a Kronos Quartet, vão
aparecendo como se fossem mer-
chandising.

Ao ver os volumes na livraria
você pensará: precisa de tantas pá-

ginas? Mais do que uma questão de
bom senso, a leitura confirma que
não. Apesar de percorrer um uni-
verso fascinante e de ter um sentido
de saga, não há uma dissecação da
bruxaria que o justificasse.

Mas é preciso notar que se lida
aqui com uma outra realidade. O
mercado editorial americano é um
outro negócio. Livros de gente po-
derosa como ela envolvem contra-
tos de alguns milhões de dólares.
Nesse ambiente, a concisão de 200
páginas não faz páreo para a proli-
xidade de 900.

A questão, na verdade, nem é o
tamanho do livro. Como nunca de-
veria ser. O qüe fica claro é que
Anne Rice quer diversificar — o
oculto e o erotismo são elementos
vastos e tentadores demais. Dai as
incursões na egiptologia de Ramsés
ou na ambigüidade sexual dos cas-

trati de Cry to heaven, ou ainda as
versões hardeore de A bela adorne- '.»Ú
cida, publicadas com pseudônimo. S'V
Tematicamente geniais, mas nem
sempre a fórmula funciona. Na ver- p
dade Anne Rice é uma Agatha piCristie da fantasia. Seu sucesso vem
da construção de personagens que .
são mais sedutores do que os pró-
prios livros. Onde Agatha nos dei- f|
xou Miss Marple e Poirot, Anne
veio com o Vampiro Lestat e Ram- ,'A
sés. Apesar de o mesmo ocorrer, ' 1
mesmo em menor escala, com Las- J !
her, os outros personagens desse ' 

jlivro não têm igual carisma. Quan- * ^
do mudamos o casting, a história se • jsustenta? Talvez o fascínio dos l ]vampiros tenha sido tão grande t?_
que, sedentos de mais histórias, não a i
se presta tanta atenção assim. O ^
que está em jogo é o feitiço que -X
Rice jogou em cada leitor. v

¦ A hora das bruxas, de An-
ne Rice. Tradução de Waldéa Bar-
ceilos. Rocco, Vol. 1, 490 páginas,Vol. 2, 486 páginas. Preço a fixar

LUIZ MARCELO MENDES
Anne Rice, a rainha dos maldi-

tos, é a escritora americana do mo-
mento. A única do ramo de fantasia
capaz de deixar Stephen King com
insônia. Aliás, ela parece mais uma
rainha do suspense — sua legião de
lãs fica num suspense permanente
torcendo pelo próximo livro ou
adaptação para o cinema.

Mas chega de espera: enquanto
a polêmica versão cinematográfica
de Entrevista com o vampiro acaba
de ser lançada no mercado ameri-
cano, pode-se ir degustando uma
outra vereda da autora em A hora
das bruxas (tradução literal, porém
feia, de The witching hour, que faz
lembrar os enjoados títulos cinema-
tográficos de horror como Hora do
pesadelo).

No lugar de vampiros, as bru-
xas. A idéia de lançar essa história
passada numa "úmida e Sombria
Nova Orleãs", esteve rolando du-
rante anos na Rocco sem despertar
confiança. Talvez por receio que os
brasileiros só estivessem interessa-
dos em vampiros ou, ainda prová-
vel, pela dimensão da história. São
975 páginas divididas em dois volu-
mes (não adianta ter somente um
deles). Somadas dão quase um Ro-
berto Campos sem ilustrações.

Para quem gosta da autora e
tem dinheiro suficiente é um prato
cheio. Aos não inciados, entretan-

O Martelo das Feiticeiras - escrito cm 1484. Rs 21 ,oo
Desejo de Mulher - MjIvím MusU . RJ s,oo
O Melhor de Carmen da Silva - ot3. UxiTimCmu. R$ is.oo
Como Fazer Amor com a Mesma Pessoa por Toda a
Vida e Continuar Gostando - Digmif OConnot - Rs 11,50
Chiquinha Gonzaga: Uma
História de Vida - Edinhi Dinz - R$ 17.00
A Mulher no Terceiro Milênio - Ro* Mjiíc Muwo - R$ 10,50
A Magia do Caminho Real - /w Slutp ¦ R$ 9,00
As Mais Belas Orações de Todos os Tempos - Vim*. ks 8,00
Poemas para Encontrar Deus - Vim» ¦ Rs 8,00
O Reino de Deus Está em Vós - Lcon Totsto,. R$ 14,00

ca propriamente dita, o que não
foi dito nem por Joaquim Na-
buco, nem por mim: era a maré
democrática no sentido etimo-
lógico da palavra, não como
regime político. É até cons-
trangedor ter de esclarecê-lo.

Luiz Marcelo Mendes é jornalista

¦ Nada dura para aampra,
de Sidney Sheldon. TradupSo de
Pinheiro Lemos. Record,.368 pAgi-
nas, R$ 15,60
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m tor de Brando: the biography com a natureza que evoca seus tenham entrado e saido da vida vida: sua mae, Kazan e princi- so5re um mesmo tema. Dian- r,Rqnrn rin Rr,„: V ¦' '

BBS (lan?ado nos Estados Unidos tempos de infancia. de Brando, homens como Wally palmente a legendaria Stella te de tal auadro oesforcoaue 
' 

. ! ' I |
pela Hyperion e aindasemtra- Osdoisretratosde Brando e sua Cox e o ator Frances Christian Adler, sua professora de teatro. Hef SEdlXSu' '0Utra aVCntUra qUC CXIglU e -

|E ducao para o portugues. N.R.), familiasaobemdiferentesemuitas Marquand tiveram papel mais Nos dois livros, o ator surge acvtwrcmpicg«iuofciiuM,iiu- exigc _ p0IS no momento ,
iif escreveu a cronica dos triunfos vezes contraditorios. Manso certa- importante na sua vida. Muitas como um talento nato que foi do de preservar o estuo ao au- passa por um novo tratamen- •'
WrM tragedias do cla dos Brando em mente fez um trabalho pesado: ele vezes, no entanto, Manso se destruido por Hollywood. Man- tor apesar de as opera^oes jq — uma metodologia total- '

1.021 paginas. Brando conta entrevista e cita centenas de teste- apoia em boatos e rumores, dei- so acredita que o ponto critico se cstruturais, por vezes radicals, niente diferente da que inven- ¦' ;
B muito pouco. Manso nao deixa munhas, incluindo as ' xando o leitor deu quando Brando perdeu proprias do processo de trans- tei oara o romance FovoHBw nadadefora irmas mais velhas de Rraniln mncfro • imaginar como controle do western One-eyed. criacao de um idioma narrati- . ^ i - i j d
m 

¦ FIS,. cancSes aue Brando, Jocelyn e KranflO mOStra Brand6i que apare. Jack (A face ocuH de 1961)) cna?ao de um idioma narrati- m0rt0t de jose Lins do Rego, 1

ffi nha mae me eiisinou, o ator, que Frances. Brando, que despreZO por SUaS ce adorar uma bri- sua unica tentativa na dire?ao. a8ora 
^nsformado 

cm tea-
m se tomou um icone rehelde dos co-escreveu sua auto- nprfnrmanpps p ga, respondena Como mostraram 0 poderoso por sendas musitadas. A tro. nUasa de Cultura Laura

IS ZSbiografia com o jor- ccrtos.recho, cl.efio, 0 iWmo mgo en, Paris adapta,ao e uma viagem ao AWim.
S voz inconfundivel. E, se as vezes "al^ta Robert Lind- CTltlCa ate a Ao ler os dois li- e ate mesmo Apocalypse now, umverso do autor, cujo objeti- —g——

|1 6 divertido, em outras faz ser- seV> ex-colaborador atuacao em ficamos com Brando a.nda era capaz de ren- vo 6 descobrir as forgas criati- S3 
2 P ' 

W •
II moes em torn professoral a res- do.% \Y§ Tttm> SLa-IISL aL 1 imPress5.° dP dois df.r .^1
10 peito das causas que abracou. trabalha com uma bllidlCatO de homens similares, altura Mas os dots livros dei- J .
» Ele omite aualauer mencao as memona seletiva e, | porem muito dife- xam claro que ele sempre foi am-

I 

IB 

certameme, um tanto  rentes Braadose =H
. » p.. falha. apresenta como di- balno como ator, mesmo

S,°-re 
S6?S ?e Os livros coincidem em dois vertido e perspicaz, mas tam- quando o mundo o aplaudia co- AAlinilC

I BSlSSteS pon.oS impor.an.es, Oprimeiro bem como'um^dor a pro- mo^mgenio. CAMPUSH a ultima desgra?a a desabar so e 
que os pais de Brando, tanto o cura de uma causa, sempre E pouco provavel que estes

H bre sua tumultuada Familia: odiado Marlon Brando oai pronto a dar li?6es sobre o esta- dois livros sejam os ultimos so- . . • .
tiro que o filho, Christian Bran- ,rfOMHa nnrothv Pph do de Israel, direitos civis e bre o assunto. A contradigao en- n , I , ,

I ™ IS m-S°bre 
°hn°iV0 

nebaker Myers Brando, erLal- Sde^sfe^^S^ CompleXWade

I loucurada sua'filhaeniaogTavi- ?»dlalrasdestru.ivos.Osegundo de denegrir suas proprias'atua- estudo psieologico de Manso Seguindo o tiemplo de ou- jidades e sislemas dinamieos". ;
da Chevenne e que ojovem Brando deu vazao goes. Critica ate a performance ainda espera uma solucao. Mas, tras universidades, que incenti- Na quinta, as 16h, Leopoldo de

'Vm LjiiaKiiiSn, ao longo da sua vida a um apeti- que lhe valeu um Oscar em 5w- dada a multiplicidade das suas vam cada vez mais pesquisas de Meis fala sobre "Complexidade
H anao. tht biogi apliy, te sexual incrivelmente prodigo. Lucai0 ^ ladrocs. Ao recordar muitas vidas, o verdadeiro Bran- carater interdisciplmar, a UFRJ em Biologia", e Gilberto Velho <

m Malcolm Johnson icokborador Jo Fica-se com a impressao de que, primeira projegao que assistiu do pode muito bem ficar oculto inaugura esta semana a Coorde- aborda o tema "Sociedades com- j
Washington Post se vivesse na era da Aids, ele ao lado de Elia Kazan, ele con- para sempre. na?ao de Programas ae tstudos 

p|exas" Na sext3i ;js uma •
Uim¦ Avancados. A L-opefl comeca . , , \

===== —-——— suas atividades com o ciclo de mesa-redonda reune Luiz Pin-
I ~ ^ ICQAO conferencias Introduce) aos sis- guelli Rosa, Luiz Davidovich, 11-

"1 "T" J 
f r M If temas complexos, de 16 a 18 de deu de Castro Moreira e Paulo

l\l f\ CI T1/9 /~11A #/• Si/I I /^fl^T/^T/l novembro, no Forum deCiencia Murillo de Oliveira. 0 seminario |
Ml / Vft r,\ VI IVllll I I ti J l\ (ir I I IIK Irrl e c«Ilura da UFRJ na Praia pretende ser uma preparagao pa-

JL 1 V/U I \A/i l/l %/\S V/I/Xs JL \S V! V %/\S # Vermelha. Na quarta, as 16hl5, ra um novo ciclo de conferencias
o fisico Moyses Nussenzweig faz dedicado a complexidade, progra-

Nova edi^ao de um classico da literatura fantastica (%lebra escritor que cultaava a imagina^ao

¦ o senhor dos anftis, de maligno e poderoso que deve ser diversas ragas — elfos, anoes, ho- autor, que recheia o livro de notas ;—;  •
j.r.r. Tolkien. Volumes i, 2 e 3. destruido para que nao caia nas mens e hobbits — decide que, pa- pretensamente historicas e expli- ¦ 

"Toulouse-Lauircc: quimica, quimica in- publicafao da Funda-
jradupSo de Lenita Maria Rimoli maosde um perverso inimigo. Ate ra salvar o mundo, e preciso nao ca?oes desnecessarias a com- LiTfiBura'hum'ma" 6 HohlninJ^nS^Esteves. Martins Fontes, R$ 22,50 ai, nada demais. Mas Tolkien bo- deixar que tal anel caia nas maos preensao da trama. 0 tema da palestra que grafia, o Jrso comc?a- ca, (cm como tema "0

I; tou seus neur6nios para trabalhar de seu criador. Isso so pode aeon- E inegavel a qualidade de Lilia Sampaio c o psi- ra no inicio de 95. In- impacto da violencia
_—: e criou um molho especial para o tecer se for destruido nas chamas senhor dos aneis. Trata-se de um canalista Ivan Ribeiro formai;ocs: 228-4803. social sobre a saude" c
edmundo barreiros qUe 

poderia ser apenas uma aven- em que foi forjado. marco na literatura fantastica. fMcm> h°Jc:;IS 16h'no ¦ Andre Porto faz pa- tcnta apresentar uma
M ¦ m dos titulos mais turinha simples e descartavel. Ele Uma pequena comitiva, lidera- Mas, se seu autor tinha uma ima- Museu Nadonal de Be- lestra sobre "0 espago sintese dos estudos

H IJ celebres do genero criou povos, paises, animais, da pelo poderoso mago Gandalf gina?ao privilegiada, nunca foi rcs( 'r' 
veSanT°dia n'1 is SSKlrtiS'li

¦| fantastico, 0 senhor plantas e magia, e reuniu tudo nas composta por quatro hobbits um estilista da palavra. Seu texto, i Na serie Encontro I8h30, no Centro Cul- i|m de aci'dcntes de
dos aneis, de John Ronald Reuel aproximadamente 1.800 paginas um anao, um elfo e dois homens simples e direto, nao compromete. com Lcitores, Luiz Ro- tural Banco do Brasil. triinsito. homicidios,
Tolkien, acaba de ganhar nova tra- de sua obra. parte, entao, em diregao de Mas quando ele desanda a fazer berto Mee fala sobre a cntrada c franca e as acidentes de trabalho.
du?ao em portugues. A Martins Na aldeia dos hobbits, vive um Mordor, terra de onde emanam poesia, por mais que sua intengao seu livro Viagem a Tre- "senhas devcm ser red- suicidio e violencia

lUffi Fontes editou em tres volumes os povo de criaturas de ^—m—— todos os males, com fosse escrever versos primitivos, vaierra, hoje, as I8h, na radas no dia, a partir contra criani;as.
mm seis livros que compoem a saga forma humana e de . . , objetivo de destruir coisa nao funciona bem. Casa da Leitura. dasJ0,^' ¦ A Univcrsidade

imaginada por Tolkien e que, ao baixa estatura. Um O alitor fleU 3 a pequena joia. Ai Isso nao prejudica a obra, que f lit!' tTwmj i « a^ cnar o pnmciro curso bre a obra de Nclida crimes para a 25a tur-
llJ l0ng0jde quatro decadas, conquis- de seus habitantes, o sua aventura UIH come^am as grandes proporciona mementos de emogao de quimica ambiental Pifion, amanha, as I7h. ma do Curso de Espe-
fjia tou admiradores e tietes pelo mun- anciao Bilbo, desa- _ # aventuras. Ha mor- e prazer ingenuo em sua leitura. do Rio. Dirigido a gra- na Casa da Leitura (R. cializapaoemPsicanaii- 1

do inteiro, mudando a cara da lite- parece e deixa para colorido especial tes, batalhas, magia Tanto para adolescentes quanto duados nas areas de Pereira da Silva, 86). sc. Informafoes: 551-
ratura de aventura e gerando, como seu herdeiro Frodo . e todos os deliciosos para adultos em busca de um livro quimica, cngenharia ¦ 0 novo numero da 5542, ramal 139/248.
filhos bastardos, os RPGs. todos os seus bens. 30 CFiaF pOVOS, ingredientes que for- que nao exija muito raciocinio.

0 senhor dos aneis, comoexer- incluindo um miste- niflntn> p animais mam uma ave?tura A tradufao e edi?ao foram
cicio de imaginacao e criativida- noso anel que tem a c a daquelas que nao da muito bem cuidadas. Ha. inclusi-
de, e algo incomparavel. Tolkien capacidade de tor- flctlcioS vontade de Parar de wj a revisao tecnica de um inte- ^

pfe criou nao apenas uma nova trama nar invisivel seu  ler. grante da Tolkien society, e todas | ^ ¦
e personagens. mas todo um mun- portador. Muitos 0 problema e que as novas palavras e nomes foram '

m do ficticio que, apesar de absolu- anos mais tarde, descobre-se que muita gente levou isso a serio de- bem adaptados para o portugues. 50 ESTANDES EXPOSITORES
&§|i tamente fantastico. soa perfeita- o anel e extremamente poderoso, mais, nao se contentou com as Os mapas no final de todos os . ntrcroMTn nc on°L

mente verossimil. capaz de mudar os destinos da enuxjoes do extenso romance volumes ajudam o leitor a com- OUM utiiUUlNiu ut

5 ¦ A historia. resumida, e baslan- hnmanidade se cair nas maos de proenrou desesperadamente rev,- preender melhor o irajelo percor- Em LARANJEIRAS ¦ Lg° DO MACHAOO

l te simples. Um personam, e seus seu criador. o poderoso e perverso 
™'las ^ pe,os,pe"°"a8ens' De|*"s Na 

j *»¦ SAWS PENA e Pea. AFONSO PENA
HB ilhHnuem em nm c desenvolvem detalhes da narrati- todo esse trabalho. quem pegar Reaiizapao:
gj|gg Sauron. va de Tolkien como se fosse uma livro nas maos tem a garantia de [aRI ! ASSOCIAQAO BRASILEIRA DO LIVRO

Edmundo Barreiros e reporter do Como Sauron tem muitos po- historia veridica. Especulacoes. horas de bom entretenimento. I I InformacSes: 240-9115
Cadcrnn deres. um con^lhn de sahios de alias, estimuladas pelo proprio Mas pouca coisa alem disso. —•; "T"

¦
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RECADO

SIDNEY CRUZ

HH

¦ Brando: cançfies que mi-
nha mãe me ensinou, de
Marlon Brando e Robert Lindsey.
Tradução de J.E.Smith Caldas, Si-
cilianó, 428 páginas, RS 24,50

MALCOLM JOHNSON'M 
^H arlòn Brando
conta a sua pró-

:P 
™ 

pria história em
428 páginas e em alguns poucos
capítulos. Já Peter Manso, au-
tor de Brando: the biography
(lançado nos Estados Unidos
pela Hyperion e ainda sem tra-
dução para o português. N.R.)*
escreveu a crônica dos triunfos e
tragédias do clã dos Brando em
1.021 páginas. Brando conta
muito pouco. Manso não. deixa
nada de fora.

Em Brando: canções que mi-
ilha mãe me ensinou, o ator, que
se tornou um ícone rebelde dos
anos 50, fala com sua própria
voz inconfundível. E, se às vezes
é divertido, em outras faz ser-
mões em tom professoral a res-
peito das causas que abraçou.
Ele omite qualquer menção às
Suas mulheres, fala de modo um
tanto vago sobre seus filhos e
não diz uma única palavra sobre
a última desgraça a desabar so-
bre sua tumultuada família: o
tiro que o filho, Christian Bran-
do, disparou sobre o noivo de
sua meio-irmã, e a subseqüente
loucura da sua filha então grávi-
da, Cheyenne.

Em Brando: the biography,

CAMPUS

Seguindo o exemplo de ou-
tras universidades, que incenti-
vam cada vez mais pesquisas de
caráter interdisciplinar, a UFRJ
inaugura esta semana a Coorde-
nação de Programas de Estudos
Avançados. A Copea começa
suas atividades com o ciclo de
conferências Introdução aos sis-
temas complexos, de 16 a 18 de
novembro, no Fórum de Ciência
e Cultura da UFRJ, na Praia
Vermelha. Na quarta, às 16hl5,
o físico Moysés Nussenzweig faz
uma introdução ao tema, e Ja-
cob Palis Jr. fala sobre "Complc-

xidades e sistemas dinâmicos".
Na quinta, às 16h, Leopoldo de
Meis fala sobre "Complexidade

em Biologia", e Gilberto Velho
aborda o tema "Sociedades com-
plexas". Na sexta, às 16h, uma
mesa-redonda reúne Luiz Pin-
guelli Rosa, Luiz Davidovich, II-
deu de Castro Moreira e Paulo
Murillo de Oliveira. O seminário
pretende ser uma preparação pa-
ra um novo ciclo de conferências
dedicado â complexidade, progra-
mado para 1995, com participan-
tes nacionais e estrangeiros.

Malcolm Johnson ü colaborador do
Washington Posl

autor, que recheia o livro de notas
pretensamente históricas e expli-
cações desnecessárias à com-
preensão da trama.

É inegável a qualidade de O
senhor dos anéis. Trata-se de um
marco na literatura fantástica.
Mas, se seu autor tinha uma ima-
ginação privilegiada, nunca foi
um estilista da palavra. Seu texto,
simples e direto, não compromete.
Mas quando ele desanda a fazer
poesia, por mais que sua intenção
fosse escrever versos primitivos, a
coisa não funciona bem.

Isso não prejudica a obra, que
proporciona momentos de emoção
e prazer ingênuo em sua leitura.
Tanto para adolescentes quanto
para adultos em busca de um livro
que não exija muito raciocínio.

A tradução e edição foram
muito bem cuidadas. Há, inclusi-
ve, a revisão técnica de um inte-
grante da Tolkien society, e todas
as novas palavras e nomes foram
bem adaptados para o português.
Os mapas no final de todos os
volumes ajudam o leitor a com-
preender melhor o trajeto percor-
rido pelos personagens. Depois de
todo esse trabalho, quem pegar o
livro nas mãos tem a garantia de
horas de bom entretenimento.
Mas pouca coisa além disso.

¦ O senhor dos anéis, de
J.R.R. Tolkien. Volumes 1, 2 e 3.
.Tradução de Lenita Maria Rlmoli
Esteves. Martins Fontes, R$ 22,50
cada

publicação da Funda-
çào Oswaldo Cruz, Ca-
th nos de Saúde Públi-
ca, tem como tema "O
impacto da violência
social sobre a saúde" c
tenta apresentar uma
síntese dos estudos
mais recentes sobre o
assunto. Os artigos fa-
Iam de acidentes de
trânsito, homicídios,
acidentes de trabalho,
suicídio c violência
contra crianças.
¦ A Universidade
Santa Ursula abriu ins-
crições para a 25' tur-
ma do Curso de Espe-
cializaçàoem Psicanáli-
se. Informações: 551-
5542, ramal 139/248.

¦ "Toulouse-Laulrec:
a paixão de um artista
pela figura humana" é
o tema da palestra que
Lilia Sampaio c o psi-canalista Ivan Ribeiro
fazem, hoje, às I6h, no
Museu Nacional de Be-
las-Artcs (240-0068, r.

química, química in-
dustrial e professores
de biologia ou oceano-
grafia, o curso começa-
rá no inicio de 95. In-
formações: 228-4803;

André Porto faz pa-
lestra sobre "O espaço
arquitetônico e a arte
veneziana", dia 17, às
18h30, no Centro Cul-
tural Banco do Brasil.
A entrada c franca e as
senhas devem ser reti-
radas no dia, a partir
das lOh.

Bella Jozef fala so-
bre a obra de Nélida
Piiion, amanhã, às I7h.
na Casa da Leitura (R.
Pereira da Silva, 86).

O novo número da

EDMUNDO BARREIROS

Um 

dos títulos mais
célebres do gênero
fantástico, O senhor

dos anéis, de John Ronald Reuel
Tolkien, acaba de ganhar nova tra-
dução em português. A Martins
Fontes editou em três volumes os
seis livros que compõem a saga
imaginada por Tolkien e que, ao
longo de quatro décadas, conquis-
tou admiradores e tietes pelo mun-
do inteiro, mudando a cara da lite-
ratura de aventura e gerando, como
filhos bastardos, os RPGs.' 

O senhor dos anéis, como exer-
cicio de imaginação e criativida-
de, é algo incomparável. Tolkien
criou não apenas uma nova trama
e personagens, mas todo um mun-
do fictício que, apesar de absolu-
tamente fantástico, soa perfeita-
mente verossímil.

A história, resumida, é bastan-
tç simples. Um personagem e seus
aliados têm em suas mãos um anel

Na serie Encontro
com Leitores, Luiz Ro-
berto Mee fala sobre
seu livro Viagem a Tre-
vaterra, hoje, às 18h, na
Casa da Leitura.

A Uerj acaba de
criar o primeiro curso
de química ambiental
do Rio. Dirigido a gra-
duados nas áreas de
quimica, engenharia

50 ESTANDES EXPOSITORES' 
COM DESCONTO DE 20%

Em LARANJEIRAS - Lg° DO MACHADO
Na TIJUCA - Pça. SAENS PENA e Pça. AFONSO PENA

Realizaçao:
ABI 1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO LIVRO

I Informações: 240-9115Edmundo Barreiros é repórter do
Caderno B

CAMPUS

Complexidade
Seguindo o exemplo de ou- xidades e sistemas dinamicos".

tras universidades, que incenti- Na qujnta) as 16h, Leopoldo de
vam cada vez mais pesquisas de jvleis fala sobre "Complexidade
carater interdisciplinar, a UFRJ. em Bio, ja» | Gilbert0 Vdho
inaugura esta semana a Coorde- ^ Q (ema .Sociedadcs com_nacao de Programas de Estudos . „ . , .,.
Avancados. A Copea come<;a Plexas ' 

,Na ,sexta: 
as 

,l6h< 
"ma

suas atividades com o ciclo de mesa-redonda reune Luiz Pin-
conferencias Introdu(do aos sis- 8 ' a' Davidovich, II-
temas complexos, de 16 a 18 de ^eu Castro Moreira e Paulo
novembro, no Forum de Ciencia Murill° dc Oliveira. 0 seminario
e Cultura da UFRJ, na Praia pretende ser uma preparagao pa-
Vermelha. Na quarta, as 16hl5, ra um novo ciclo de conferencias
o fisico Moyses Nussenzweig faz dedicado a complexidade, progra-
uma introdugao ao tema, e Ja- mado para 1995, com participan-
cob Palis Jr. fala sobre "Complc- tes nacionais e estrangeiros.

"Toulouse-Lautrec: quimica, quimica in- publicapao da Funda-
a paixao dc um artista dustrial e professores ?ao Oswaldo Cruz, Ca-
pela figura humana" de biologia ou oceano- demos de Saude Pitbli-
o tema da palestra que grafla, o curso corneal- ca, tem como tema "0
Lilia Sampaio c o psi- ra no inicio de 95. In- impacto da violencia
canalista Ivan Ribeiro formates: 228-4803; social sobre a saude" c
fazem, hoje, as 16h, no p Andre Porto faz pa- tcnta apresentar uma
Museu Nacional de Be- lestra sobre "0 espaijo sintese dos estudos
las-Aries (240-0068, r. arquitetonico e a arte mais recentes sobre o
29). veneziana", dia 17, as assunto. Os artigos fa-

Na serie Encontro 18h30, no Centro Cul- lam de acidentes de
com Lcitores, Luiz Ro- tural Banco do Brasil. transito, homicidios,
berto Mee fala sobre A cntrada e franca e as acidentes dc trabalho.
seu livro Viagem a Tre- "senhas devcm ser rcti- suicidio e violencia
vaterra, hoje, as 18h, na radas no dia, a partir contra crian^as.
Casa da Leitura. das lOh. ¦ A Univcrsidade

A Uerj acaba dc ¦ Bella Jozef fala so- Santa Ursula abriu ins-
criar o primeiro curso bre a obra dc Nclida crimes para a 25" tur-
dc quimica ambiental Pifion, amanha, as I7h. ma do Curso de Espe-
do Rio. Dirigido a gra- na Casa da Leitura (R. cializa<;ao cm Psicanali-
duados nas areas de Pereira da Silva, 86). sc. Informafoes: 551-
quimica, cngenharia ¦ 0 novo numero da 5542, ramal 139/248.
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• ¦ Brando: Canutes que mi-
nha m8e ma ensinou, de
Marlon Brando e Robert Lindsey.
Tradugao de J.E.Smith Caldas, Si-
ciliano, 428 pdginas, R$ 24,50



il_  _ .

"^a -rxrxi iriifiTf rnnn ^"T| '43 CNNADMITEERRO W /Vu ' El'f If A'TCHI ¦ B^IlP § "' v?"-;'/ V$&& a ,$^V'>"v sp ' '/
| ; EM MATERIA ... I - ::||;. 1; •-*¦ v 7 ¦

0 
ELISTA-16 

\;_c-m 
'-C', NOVEMBRO O 12 O 18 '

rj - gBBBBBBBBBBWBBBBBBMBWBBBBBBBBBBj^

B"B M ¦ ¦;;^W- M ^^¦ ?B?»^b^.m.-b^^B. >w enteade camo 1 ¦

|vHHg|^^Hpp^, j|. 
|

«B Kb- ~. ¦;' -JB ¦

*X^lT'^ii^jBni^lHTyV^yrjff^^T^'*^;Pyi'*T

JORNAL DO BRASIL

Ãs cenas de nude^. nas novelas,
protagonizadas por atrizes como Isadora
Ribeiro, atraem audiência, dividem os
artistas e até provocam brigas conjugais.
Autores e diretores discutem quando se deve
ou não apelar para o nu na TV, Páginas 8 e 9
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NARIZINHO MOSTRA'SÍTIO'AOS FILHOS 6 '-"• -

CNN ADMITE ERRO
EM MATÉRIA
SOBRE 0 RIO.:..... .7
DIAS GOMES LEMBRA
COMO ERA DIFÍCIL A
VIDA DE NOVELISTA
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•* • ?esclarecimento neste bairro — ha quase dois :
 

" 
| «^9SHRMj9|^H\N. : Informo que o canal Fox, anos — nao consigo receber :

C-. _g.. . ° . ° -^WSSk• c'ta^o em materia publicada as imagens da TVE em meu • J
\ fm m (l—tf /vr, II xk /r^\N f{XrfortTx\ : n9 sabado, dia 5/11 — "A aparelho, mesmo utilizando :

wV \l Vv 1 \l tIaj I guerra dos super-herois"—, recep?ao em VHF. Todas as j
I 1\hIIj/P f'p> I V^|l \ 75, 1 rjJI yy|, 3 yV+lNni*~-JJ ; nao e da TVA. O canal Fox outras emissoras sao capta- j
llmlPil \l 1/7/ ILSo L, J\J U /r^vi] : da Fox Inc. Este canal e co- das normalmente. E um ab- i
lIl B^irrv TS ll \KV IP,A \]A 1 f\rL Y If • nhecido na industria de TV surdo que uma emissora seria ;
VI IB ft 1! I \ |1 )jpi ll'/rW 1 1—I }/7^ rf i Por assinatura como FLAC- do Rio nao consiga alcangar jn\l| lVi \ 1 |i * 

j |r"; '^'^•^1 I II • Fox Latin American Chan- todos os bairros. Sera que os • j
VUNHII I f/J*====y=» ft |1 II I/ijlj ff/vi If /kw j nel, e foi langado para todos cidadaos da Zona Geste nao j
\ .miL l/T Hi ¦ d&M JUMLMM 

" 
i os paises da America Latina Sao publico-alvo da TVE? jUjjR»®0LL : em agosto de l993. O canal (Mauro Cesar Manzione — :

&x3E—— 8 ~~~ ?r ?' -p* — : programado em Los Angeles, Campo Grande/RJ) :
I com base nos arquivos de ou- ?oomtra o t^oioa 

^4 : tra emPresa pertencente ao Em meio as cenas de idiotice j
sz-~JL f& JJf : SruP°j_os estudios da Twen- explicita que nos proporciona i

pu  11 «** mi:—ii—#jj| : tieth Century Fox e carrega- a tediosa e angustiante pro- ;
: do no satelite Panansat. No gramasao televisiva aos do- :

: Rio de Janeiro foi langado no mingos — Em nome do amor, •

Af 
*. ,, ...i ___ ____ rl n ¦ m r> r» mr9- * ^na' de agosto pela operado- q tfai do Gugu, Topa tudo i

formula que ja CIOII certo j radecaboNETRio. Hacer- por dinheiro, Fantastico e ou- !

S: 

ca de dois meses passou a ser ^ros —j quando as pessoas :
ilvio Santos mandou que a sim que estreasse As pupilas, que cisio Filho, Luciana Braga, Jandi- \ divulgado que o canal passa- parecem que perderam a no- !
casa de dona Lola nao fosse vai entrar as 19h45 e as 21h50, ra Martini, Marcos Caruso e tan- • ria a ser distribuido tambem ?gQ ridiculo, surge um oa- i
demolida e o bonde de Era- como a anterior. tos outros. Irene foi tao j pela TVA, o que devera sis: O excelente Domingo 10, :

mos sets continuasse nos trilhos. Muitos outros fatores contri- 'importante 
para Eramos seis que : acontecer em breve. O jorna- com a nao menos excelente e : ¦!

i Essas foram as unicas coisas que buiram para que o publico acei- se transformou em madrinha do j lista Artur Xexeo pergunta competentissima Marilia Ga- : I
sobraram da demoligao da cidade tasse essa novela de primeira. Sil- elenco da produgao seguinte. Pela i em sua coluna, no ultimo do- briela. Ate que enfim surge ¦
cenografica que agora vai dar lu- vio Santos contratou Rubens primeira vez, Portugal, precisa- j mingo, porque a TVA vem ajgo novo e digno de aplau- I
gar a nova produgao do SBT, As Ewald Filho para adaptar a obra mente a TVI, comprou os direitos : divulgando que o canal ja es- sos na televisao brasileira pa- j I
pupilas do senhor reitor. O gesto de Maria Jose Dupret e abriu o de uma novela feita pelo SBT. j ta disponivel para seus assi- ra apiacar 0 tedio. (Edson I !
foi simbolico. Afinal, a novela bolso, gastando mais do que a esta era uma area exclusiva da j nantes no sistema MMDS, Barreto de Jesas Salvador/ I
que inaugurou o novo nucleo de concorrente. Para contar a histo- Globo, desde os anos 70. • quando nao esta, ainda. Exis- :
dramaturgia da emissora pode ser ria leve e familiar, convidou : te um relativo desconheci- j
considcrada um sucesso, em va- diretor artistico Nilton Travesso e Ao gravarem as ultunas cenas mento da industria de TV por !T C_HAT,CE 

<-ir.hr> i
rios sentidos. Em cinco meses, os diretores Henrique Martins e de Eramos seis, os atores demons- j assjnatura e uma grande ,s 

a . , :
Eramos seis conquistou uma me- Del Rangel, que tiveram toda li- traram tristeza e saudade. Paulo : oferta de programagao. Por co o^sse .ou ™ CG1, „ 

' 
j

dia 16 pontos no Ibope, mas che- berdade para trabalhar. Esponta- Figueiredo declarou que, num cli- i isso e normal as pessoas, ven 
uras o up

gou a 19emsetembro, no capitulo neamente, apresentadores como ma assim, gravaria mais um ano. : principalmente jornalistas, e 
°, ;

que mostrou a morte de Carlos Hebe Camargo e Serginho Grois- Denise Fraga foi mais emotiva j confundirem e associarem as ° oce 
f-"'oe'cira !

(Jandir Ferrari). E esses indices man fizeram questao de apoiar o chorou sem culpa. O publico sen- : distribuidoras aos canais. se f>nij" cansa|^ ' i
sao considerados muitos bons. produto desde o comedo, convi- tiu que havia carinho do lado de \ (RJcardo Braga — Art Press jj!1® nao a. Par? 

Te_ j
Transmitir a mesma novela em dando artistas e diretores para la. A segunda emissora brasileira —Sao Paulo/SP) ® °"as ma*^ cna 

j
dois horarios mexeu com a logica seus programas. continua na briga, apesar de, mais : ? fob* ok sintonia ° j?*0* Maria Lino^
geral e, mesmo assim, deu certo. Importante tambem foi reunir uma vez, usarumtextoquejafez | Gostaria de saber por que jjfjL de F' tima/RJ) !
Tanto que andam espalhando nos um elenco de primeira, encabega- sucesso anteriormente. Um dia, : TVE nao pode ser sintoniza- ° :
bastidores da emissora paulista do por Irene Ravache. Ela foi o quem sabe, ela arrisca voos mais j da no bairro de Campo • cartas para esta se?ao de- |
que o Jornal national, da podero- chamariz para outros atores, e as- altos. : Grande, na Zona Oeste do vem ser endcepadas & TV, :
sa Rede Globo, deve mudar de sim foram chegando, aos poucos, : municipio do Rio de Janeiro. Avenida Brazil,*soo,""andar! :
horario — iria para 20h30 — as- Osmar Prado, Othon Bastos, Tar- rose esquenazi : Desde que passei a residir cep 20929-900' 
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Santos mandou que a
casa de dona Lola não fosse
demolida e o bonde de Éra-

mos seis continuasse nos trilhos.
Essas foram as únicas coisas que
sobraram da demolição da cidade
cenográfica que agora vai dar lu-
gar á nova produção do SBT, As
pupilas do senhor reitor. O gesto
foi simbólico. Afinal, a novela
que inaugurou o novo núcleo de
dramaturgia da emissora pode ser
considerada um sucesso, em vá-
rios sentidos. Em cinco meses,
Éramos seis conquistou uma mé-
dia 16 pontos no Ibope, mas che-
gou a 19 em setembro, no capítulo
que mostrou a morte de Carlos
(Jandir Ferrari). E esses índices
são considerados muitos bons.

Transmitir a mesma novela em
dois horários mexeu com a lógica
geral e, mesmo assim, deu certo.
Tanto que andam espalhando nos
bastidores da emissora paulista
que o Jornal nacional, da podero-
sa Rede Globo, deve mudar de
horário — iria para 20h30 — as-

sim que estreasse As pupilas, que
vai entrar ás 19h45 e às 21h50,
como a anterior.

Muitos outros fatores contri-
buiram para que o público acei-
tasse essa novela de primeira. Sil-
vio Santos contratou Rubens
Ewald Filho para adaptar a obra
de Maria José Dupret e abriu o
bolso, gastando mais do que a
concorrente. Para contar a histó-
ria leve e familiar, convidou o
diretor artístico Nilton Travesso e
os diretores Henrique Martins e
Del Rangel, que tiveram toda li-
berdade para trabalhar. Esponta-
neamente, apresentadores como
Hebe Camargo e Serginho Grois-
man fizeram questão de apoiar o
produto desde o começo, convi-
dando artistas e diretores para
seus programas.

Importante também foi reunir
um elenco de primeira, encabeça-
do por Irene Ravache. Ela foi o
chamariz para outros atores, e as-
sim foram chegando, aos poucos,
Osmar Prado, Othon Bastos, Tar-

císio Filho, Luciana Braga, Jandi-
ra Martini, Marcos Caruso e tan-
tos outros. Irene foi tão
importante para Éramos seis que
se transformou em madrinha do
elenco da produção seguinte. Pela
primeira vez, Portugal, precisa-
mente a TVI, comprou os direitos
de uma novela feita pelo SBT. E
esta era uma área exclusiva da
Globo, desde os anos 70.

Ao gravarem as últimas cenas
de Éramos seis, os atores demons-
traram tristeza e saudade. Paulo
Figueiredo declarou que, num cli-
ma assim, gravaria mais um ano.
Denise Fraga foi mais emotiva e
chorou sem culpa. O público sen-
tiu que havia carinho do lado de
lá. A segunda emissora brasileira
continua na briga, apesar de, mais
uma vez, usar um texto que já fez
sucesso anteriormente. Um dia,
quem sabe, ela arrisca vôos mais
altos.
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w JT1 ^T no humor Hi M I ¦ 11
manoe, Debora Bloch fia.-:-..,- I w Br- %| I 11

I T 11 v I < i
a tipos debochados e irre- »^§PlBii«^BBfc*.r " 

|verentes, que tern a inten- jl^SsfejfeiS
qao declarada de fazer PVfW^HR9P^PW|iVV^^^EWW9FV

-¦ , 
Quase conflrmada co--^la do SBT. O convite a^? xWSf contirmaaa co^

vtdaprivada, Globo q^0 p0r incompatibili-em dadedehorario.Elapode-
atragao mensal, a partir de ria gravar so alguns
um episodio da Terga no- Da semam, tempo iDsuli-

que Debora parti- - V
C'P0U- Estou curtindo fa- teirodeum personagem ij
zer uma interpretagao principal. Resumo: Suza-
mais mteriorizada, mats |§g^^H| r |contida , diz, as voltas com a' concordancia do ^ ^^
com uma outra estreia: autor Silvio de Abreu.
partir de janeiro, copi 0 . •' "^m novela, o persona- .'.
partner Marco Nariini, ela -'" ; gem so existe se for feito ¦¦[i^^^HlHlMHfB^Kii^^^lMocupa o teatro Cultura - B -.• pelo ator certo", diz ele. Suzana entrou no lugarde Regina Ouarte na das oito
Artistica de Sao Paulo a ¦ •" ••••••••••••«••••••••••••••#•••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••
com a pe?a Kean. Com to- posta irrecusavel, que nao 'Ter^a nobre'? IS*© e- \ :
do o folego do mundo. tinha muito o que pensar. — Nao poderia participar incrivel! Uma gente escfuisita

O que a atraiu nesta - Ten. medo de ser rotula- da^Comedia pois fui con- Apesar da aparencia j P6blico do A qui instantanea de audien- [novela? da como 'atnz de humor'? vidada pelo SBT logo apos chocha, a teledramaturgia ! fl^ra pertence a classe cia. Toda vez que entra :
Exatamente o fato de - Nao sei se tenho este a grava?ao do programa, da Manchete anda a mil. : media paulista, as vezes uma materia com nor- i k

ser um personagem com- rotulo, porque tambem quando ja existia a possi- Senao, vejamos: marcada : a reacionario e nao destinos o indice cai I
pletamente diferente do sou convidada para fazer bilidade de virar seriado, para estrear dia 23, a serie : 

'sto 
de £m ^0^^ A tj

que eu vinha fazendo ulti- papeis que nao sao dessa mas nao estava confirma- Incrivel, fantastico, ex- \ e nordestino. E mais ou situa?ao melhora um |mamente, que me possibi- linha. Qualquer rotulo do. Alem disso, 0 seriado traordinario ja tem seis : men0s este o perfil que pouco se 0 nearo for :
lita trabalhar num outro um pouco aprisionador, nao tera elenco fixo. Gos- episodios gravados (como . j a pro(]u?a0 do progra- paulista. Carioca tam- i
torn e exercitar um outro mas, se ele existe, nao me to muito de trabalhar com A garra do macaco, que : ma do SBT tem de seu bem nao da ibope Pro- =
ladocomoatriz. incomoda em nada Ao 0 Guel Arraes, mas neste abre a serie, O convento e j eSpectador medio. As va disto foi b quadro !

Pensou muito ate acei- contrano. E muito dificil momento e mais mteres- Possessao), um editando, : _nrlll - - cnn_ .nrp..nta(1n nf)r At„ :
tar fazer? fazer humor e trabalhei sante, mais diferente fazer dois em fase de produ^ao e • , ^ , c- . . , z-

Fui convidada pelo Ni- bastante para conseguir. novela. Tanto que, se nao um cronograma de grava- j - nenhuma pes- xandre Frota. quando :

ton Travesso de uma ma: —'Comedia da vida priva- estivesse em As pupilas, ?5es ate fim de dezembro. : quisa, mas surgiram da entrava no ar, 0 pro- j
neira tao carinhosa, com da'vai ser seriado. Nao deu talvez fizesse a proxima do Sem contar as ideias que \ observagao do Datal- grama despencava em :
condi?oes de trabalho vontade de estar no progra- Silvio de Abreu, que tam- continuam sendo coloca- : bope, que faz medigao ate seis pontos. j

.muito confortaveis, pro- ma, ja que fez o episodio na bemadoro. dasnopapel. :

' -''V:V::';;;pS *'Em busca ."2
do tempo

***** para 0 Nao foi toa que nas de rua de Recife, valeu perdldo
- ravjejata** estudios Disney, ao lanca- oingresso.' 

Novilades -na rem 0 rei leal no Brasil, • Mkou o affair do volu- m
Terfa nobre- Brg ScTmlroo 

Snl ^ 
Fernando Vanucci com dirios t mais ou menos

^espeaaimm 
95^ Feh^ Camargo para po- a reporter Pr.sc.la Bran- 0 caso de Fernandasar nas fotos em que apa- dao, tambem da Globo. Lobo. Com algumas pe-e Roberto Talma-O recenam J unto aos animal- A T>nni<; Hp vkitar fa7pn- ri ie Koberto 1 aima, j 

fi • 
uepois de visitar lazen fas fiimes e n0veias no

programa csnhs Jo** -. das no sul dc Minas, Bene** curnculo a atriz comccou
se Lavigne comodi-1 a jmagem belica do casal ditoRuy Barbosaestaindo aXTnotadaaoorotaeoni- Mmiio^oragem^erao novo pouso da'estreante' Fernanda''•,,-' 1 -• • nao combinava com qa p^ro rnnhprpr 11m np» ' • j t* 1 • \Iretor. Vai acumular a emdafita ao 

rara connecer um pe- zar 0 anuncio da Teleq em \Lsg&| '
a tarefa com a dire- mensagem a 1 a. cuarista, dono de 100 mil qUe aparece de pois da ca-' c56 do iassefa • Assim que terminar de cabefas de gado. O escn- be?a aos pes, incluindo o 111 \ I i I I ^^
Plane7a tirppnte' gravar Patria minha, De- tor busca informa9oes pa- esmalte das maos. "Foi 1 

W^?.
nnfo rfpJrif i 'e'* ')ora ®'^'ynr<?yer v'aJar ra 0 rei do gado, novela um divisor de aguas", con- ? O que anda acontecendo com Juca Kfouri, que tem
. ,. i ¦ , - 

com a filha Luisa para das oito, prevista para se- ta ela, que vai estar em sussurrado seus comentarios no Jornal da Globol Seria
•eI?" nima o Alemanha. Pretende near tembro de 95, na Globo. Irmaos Coragem, e estreia para contrabalan^ar os decibeis de Lilian Wite-Fibe?

a. nova atnbui?ao, vanos meses por la. 9 Ha tempos engavetado, neste fim de semana a pe?a ? Cinema brasileiro precisa de incentivo, mas a Revista'Lavigne ja.tem ate • Definitivamente, Do- o projeto Brasil, brasileiro 0 pais dos mastodontes. A Banco Nacional de Cinema, na Manchete, fazer uma
texto de estreia: mingo 10 deu a volta por estreia em 95, mostrando silhueta roli?a, garante, materia quilometrica com Arthur Omar, que em nenhum ;
eugrafado-ffrependi- cima. A materia que Man- musicais que foram ao ar nao a atrapalha. "Quan- segundo tirou os oculos escuros, foi um pouco demais.
do, de Monteiro'Lo- lia Gabriela fez no ultimo ao longo dos 30 anos da do terminei meu curso de ? Nao pode o SBT exibir um filme com cenas de sadoma-
bato.'* domingo sobre a Casa de Globo. Para apresentar, teatro estava magra e nao soquismo e dialogos do tipo 'aperte bem os testiculos

Passagem, abrigo de meni- pensa-se em Tom Jobim.. conseguia nada", lembra. dele'. Nem as onze da noite. - -

JOftisíÀi! ÓC^èftX^rt W' íè>i i /94

Divulgação
Entre o humor e o ro-

mance, Débora Bloch fica
com os dois. Acostumada
a tipos debochados e irre-
verentes, que têm a inten-
ção declarada de fazer rir,
Débora está entrando nu-
ma outra praia: vai fazer
Guida, um personagem
romântico, de época, no
drama As pupilas do se-
nhor reitor, próxima nove-
la do SBT. O convite a
afastou de outro projeto
que, sem dúvida, tem a sua
cara: a série Comédia da
vida privada, que a Globo
decidiu transformar em
atração mensal, a partir de
um episódio da Terça no-
bre, de que Débora parti-
çipou. 

"Estou curtindo fa-
zer uma interpretação
mais interiorizada, mais
contida", diz, às voltas
com uma outra estréia: a
partir de janeiro, com o
partner Marco Nanini, ela
ocupa o teatro Cultura
Artística de São Paulo
com a peça Kean. Com to-
do o fôlego do mundo.

O que a atraiu nesta
novela?

Exatamente o fato de
ser um personagem com-
pletamente diferente do
que eu vinha fazendo ulti-
mamente, que me possibi-
lita trabalhar num outro
tom e exercitar um outro
lado como atriz.

Pensou muito até acei-
tar fazer?

Fui convidada pelo Ni-
ton Travesso de uma ma:
neira tão carinhosa, com
condições de trabalho
muito confortáveis, pro-

vela das
Duarte a
Globo, por
dade de horário, Ela pode- ^

só alguns dias
na semana, tempo insufla

para cumprir o ro-
teiro de um personagem :.
principal. Resumo: Suza-
na Vieira assumiu o papél,
com a concordância do •
autor Silvio de Abreu."Em novela, o persona-
gem só existe se for feito '

pelo ator certo", diz ele. Suzaná entrou no lugar de Begina Duarte na novela das oito

Isto

aparência
teledrama turgia

da anda a mil.
marcada

para estrear a série

garra do
convento e

um editando,
em fase de produção e

de grava-
de dezembro.

sendo coloca-

'Terça nobre'?
— Não poderia participar
da Comédia, pois fui con-
vidada pelo SBT logo após
a gravação do programa,
quando já existia a possi-
bilidade de virar seriado,
mas não estava confirma-
do. Além disso, o seriado
não terá elenco fixo. Gos-
to muito de trabalhar com
o Guel Arraes, mas neste
momento é mais interes-
sante, mais diferente fazer
novela. Tanto que, se não
estivesse em As pupilas,
talvez fizesse a próxima do
Sílvio de Abreu, que tam-
bém adoro.

posta irrecusável, que não
tinha muito o que pensar.

Tem medo de ser rotula-
da como 'atriz de humor1?

Não sei se tenho este
rótulo, porque também
sou convidada para fazer
papéis que não são dessa
linha. Qualquer rótulo é
um pouco aprisionador,
mas, se ele existe, não mè
incomoda em nada. Ao
contrário. É muito difícil
fazer humor e trabalhei
bastante para conseguir.

'Comédia da vida priva-
da' vai ser seriado. Não deu
vontade de estar no progra-
ma, já que fez o episódio na

Uma gente esquisita
Público do Aqui instantânea de audiên-

agora pertence à classe cia. Toda vez que entra
média paulista, às vezes uma matéria com nor-
é reacionário, e não destinos o índice cai.
gosta de negro, carioca Com negros, idèm. A
e nordestino. É mais ou situação melhora um
menos este o perfil que pouco se o negro for
a produção do progra- paulista. Carioca tam-
ma do SBT tem de seu bém não dá ibope. Pro-
espectador médio. As va disto foi ò quadro
conclusões não cons- apresentado por Ale-
tam de nenhuma pes- xandre Frota: quando
quisa, mas surgiram da entrava no ar, o pro-
observação do Datai- grama despencava "em

bope, que faz medição até seis pontos.

nas de rua de Recife, valeu
o ingresso.

Mixou o affair do volú-
vel Fernando Vanucci com
a repórter Priscila Bran-
dão, também da Globo.

Depois de visitar fazen-
das no sul de Minas, Bene-
dito Ruy Barbosa está indo
ao Pará conhecer um pe-
cuarista, dono de 100 mil
cabeças de gado. O escri-
tor busca informações pa-
ra O rei do gado, novela
das oito, prevista para se-
tembro de 95, na Globo.

Há tempos engavetado,
o projeto Brasil, brasileiro
estréia em 95, mostrando
musicais que foram ao ar
ao longo dos 30 anos da
Globo. Para apresentar,
pensa-se em Tom Jobim..

Não foi à toa que os
estúdios Disney, ao lança-
rem O rei leão no Brasil,
recusaram Vera Fischer e
Felipe Camargo para po-
sar nas fotos em que apa-
receriam junto aos animai-
zinhos do filme. Alegação:
a imagem bélica do casal
não combinava com a
mensagem da fita.

Assim que terminar de
gravar Pátria minha, Dé-
bora Evelyn quer viajar
com a filha Luísa para a
Alemanha. Pretende ficar
vários meses por lá.

Definitivamente, Do-
mingo 10 deu a volta por
cima. A matéria que Marí-
lia Gabriela fez no último
domingo sobre a Casa de
Passagem, abrigo de meni-

revezar
Novidades na

Terça nobre — Bra-
sil especial. Em 95,
além de Guel Arraes... T .

Um comercial vale
mais que mil papéis secun-
dários. É mais ou menos
esse o caso de Fernanda
Lobo. Com algumas pe-
ças, filmes e novelas no
currículo, a atriz começou
a ser notada ao protagoni-
zar o anúncio da Teleij em
que aparece de pois da ca-
beça aos pés, incluindo o
esmalte das mãos. "Foi
um divisor de águas", con-
ta ela, que vai estar em
Irmãos Coragem, e estréia
neste fim de semana a peça
O país dos mastodontes. A
silhueta roliça, garante,
não a atrapalha. "Quan-
do terminei meu curso de
teatro estava magra e não
conseguia nada", lembra.

Irmãos Coragem' será o novo pouso da 'estreante' Fernanda

O que anda acontecendo com Juca Kfóuri, que tem
sussurrado seus comentários no Jornal da Globo? Seria
para contrabalançar os decibéis de Lilian Wite-Fibe?

Cinema brasileiro precisa de incentivo, mas a Revista
Banco Nacional de Cinema, na Manchete, fazer uma
matéria quilométrica com Arthur Omar, que em nenhum
segundo tirou os óculos escuros, foi um pouco demais.

Não pode o SBT exibir um filme com cenas de sadoma-
soquismo e diálogos do tipo 'aperte bem os testículos
dele'. Nem às onze da noite. - -
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.' repleto de gente ta, Nancy Allen,John lit-, p£ * Keanu Reeves. EUA,

m% que falar ? ? 
"' j 

i'V5Aventura. Homem ma-
|. - j-- iv.v»Muw.am.. . Drama. Astro de cine- :
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1963 a 1964. "O coral foi uma das coisas lros\de antigamente, e construm um j (The star!) de Robert wi- j VesPc,-as de uma 1 "ar° WM
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pi c foi cria^ao de Max Nunes. Depois da Aos 24 anos, sentindo-se ainda um 1 dobradinha Andre%vs/ ! <;* a' j wilder com Jack Lem-
Excelsior, passou por varias emissoras", estreante, Castrinho, vestido de mari- ] perCebe que esta ^ Wiserendeubem mais j 0 IDOLO CAIDO i ^ p^en'tiss^EUA6
afirma Nadia, que ficou famosa por cau- nheiro, costumava fazer 0 filho de Dercy j sendo utilizado para ! enV '%i(f rebelde* = Bandeirantes 0 23hT5 1 wsi.Dunnao: imo.
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= morado da gera?ao j won vil g drama de j autoridade local
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. I

DQMÍHGO

v NOVEMBROX> 12 18
1 aBaMaaiiiuuii ¦

Qualquer alteração na programação
é de responsabilidade exclusiva das emissoras

David Greene. Com 8o-
bert Urich, Megan Gál-
lágher. IsabeHá Hofmann
e Bret Cullen. EUA, 199 r.
Duração: lh50.
Suspense. Detetive é en-
carregado de investi-
gar sumiço de menina
em estação de metrô.
Ao longo do trabalho,
vai descobrindo que o
possível seqüestrador
é alguém muito espe-
ciai. ? ?

LOUCURAS BE VB1Í0
SBT O T3h30

(American graffiti) de
George Lucas. Com Ri-
chard DreyfTus, Paul Le-
Mat, Ron Howard, Harrí-
son Ford e Bo Hoplcins.
EUA, 1973. Duração:
lh49.
Aventura. Às vésperas
da formatura, turma
de jovens vive mo-
mentos de expectati-
va em relação ao fu-
turo enquanto gasta o
tempo fazendo tudo a
que tem direito. Elen-
co repleto de gente
que, depois, deu mui-
to o que falar. ? ?

FURACÍ0 AZUL

A VOLTA 00 GUERREIRO
AMERICANO

Globo O i14h05
(American aiaja II: The
confrontatioa) de Sam
Rrstcnberg-C3òm Michacl
Dudikoff. EUA, 1987.
Duração: lh50.
Ação. Soldados espe-
cialístas em caratê
são enviados ao Ca-
ribe: •

HASCE UHA ESTRELA
TVE O 15h15

(A star is bom) de William
Wellman. Com Frederie
March e Janct Gaynor.
EUÀ. 1537. Duração:
IhSt.
Drama. Astro de cine-

:.ma lança jovem artis-
ta mas não consegue
conviver com o seu
sucesso. ? ? ?
HRAKATOA, 0 INFERNO DE

JAVA
CNT O 15h30 ,

(Krakatoa, east of Java)
dc Rcrnard t. Kowalski.
Com Maximilian Schell.
EUA. 1968. Duração:
2h07.
Aventura. Navio sai em
busca dc tesouro nas
proximidades'de vul-
cão. ?

6BAHD PBIX
Record-Rio O 16h

(Grand Prix) de John
Frankenheimer. Com Ja-
mes Garner, Eva Marie
Saint e Yves Montand.
EUA. 1966. Duração:
2h55.
Aventura. Os bastido-
res da Fórmula 1, às
vésperas de uma
corrida. ? ?

ELOS INSEPARÁVEIS
Record-Rio O 13h

(Banjo hackctt) de An-
drew V. McLaglen. Com
Don Meredith, Anne
Francis. EUA, 1975. Du-
ração: lh35.
Aventura. Garoto sai
com o tio para conhe-
cer o fabuloso mundo
dos cavalos. ?

JOVEM OUTRA VEZ
SBT O 13h30

(Young again) de Steven
H. Stern. Com Lindsay
Wagner, Jack Gilford e
Kcanu Reeves. EUA.
1986.
Aventura. Homem ma-
duro, infeliz, conse-
gue voltar no tempo e
refazer a vida. ?

TAL PAI, TAL FILHO
Globo O 15h

(Likc fatlier, like son) dc
Rod Daniel. Com Dudley
Moore. Kirk Cameron,
Margaret Colín. EUA,
1987: Duração: lh55.
Comédia. Cirurgião in-
gere poção que o faz
assumir personalida-
de de seu filho rebel-
de. Já o garotão
transforma-se em su-
jeito ranzinza. ?

MEU PRIMEIRO AMOR
Globo O 21h50

(My girl) dc Howard
ZielT. Com Dan Aykroyd,
Jamic Lee Curtis, Macau-
lay Culkin e Anna
Chlumsky. EUA. 1991.
Duração: 2h.
Romance. Garotinha
não consegue convi-
ver bem com o pai,,
envolvido com nova
namorada. As coisas
mudam quando arru-
ma seu primeiro na-
morado. ? ?

AMIGOS, AMIGOS...
NEGÓCIOS À PARTE

Globo O lh15
(Buddy Buddy) de Billy
Wilder. Com Jack Lem-
mon, Walter Matthau e
Paula Prentiss. EUA,
1981. Duração: lh40.
Comédia. A bandonado
pela mulher, sujeito
decide se suicidar em
quarto de hotel. Sua
presença atormenta
matador profissional
hospedado no quarto
ao lado. ? ?

INFERNO VERDE
Globo O 2h55

(Green icc) de Ernest Day.
Com Ryan 0"NeaI, Anne
Archer e Ornar Sharif.
EUA, I9S1. Duração:
lh55.
Aventura. Explorador
de esmeraldas na
América Central en-
tra em conflito com
autoridade local
quando òs dois se
apaixonam pela mes-
ma mulher. ? *

(Blow oat) de Brian de
Palma. Com John Travol-
ta, Nancy Allen, John Lit-
gow e Dennis TFrane.
EUA, 1981. Duração:
lh42.
Suspense. Sonoplasta
de cinema grava,
por acaso, um má-
dente que ó coloca
como alvo de trama
policial. ? ? ?

CNT O 15h30
(Blue tornado) de Tony B.
Dobb. Com Dirk Bene-
dict e David Warner.
EUA, 1990. Duração:
lh40.
Mistério. Em base da
Otan, pilotos são sur-
preendidos pelo apare-
cimento de estranha
luz vinda do espaço, ir

SANGUE E AREIA
TVE O 22h55

(Blood and sand) de Fred
Niblo. Com Rodolfo Va-
lentino, Lila Lee, Nita
Naldi e George Field.
EUA, 1922. Duração:
lh20.
Romance. Toureiro hesi-
ta entre vida na arena c
a paixão por uma bela
mulher. ? ?

operetas, danças de e o famoso Coral dos Bjgodudos

¦(Gli occhi Ia boca) de Mar-
co Bclloechio. Com Lou'Gastei, Angela Molina e
Emanuclle Riva. Itália,
1982. Duração: lhSO.
Drama. Homem retor-
na á casa para funeral
de irmão. Na ocasião,
acaba se envolvendo
com a namorada do
morto. ? *

Sul e do Norte do país só para assistirão
vivo o Viva o vovôdeville." Foi nesse tem-
po que Dorinha — ela fazia também os
bonecos-cantores, lembram? — era um
dos maiores salários da Excelsior. Figu-
rantes vestidos a caráter enfeitavam o
disputado auditório do Teatro Astória,
em Ipanema, onde funcionava a emisso-
ra. O cenógrafo Miguel Hochman colo-
cou a orquestra no fosso, como nos tea-
tros de antigamente, e construiu um
grande palco. Mas antes disso o progra-
ma era gravado na Av. Venezuela, num
lugar totalmente impróprio. "Quando vi
que a cenografia ficava no quinto andar,
fiquei abismado. Mandei então abrir uma
janela enorme para que os cenários pu-
dessem subir e descer com a ajuda de uma
roldana", explica o diretor artístico Ge-
raldo Casé.

Aos 24 anos, sentindo-se ainda um
estreante, Castrinho, vestido de mari-
nheiro, costumava fazer o filho de Dercy
Gonçalves, em outro quadro do progra-
ma. "Foi meio barra para mim, porque a
Dercy naquele tempo era um verdadeiro
mito. Ainda bem que deu tudo certo",
explica Castrinho, que lembra dos balé de
qualidade e dos esquetes baseados em
trechos do teatro de revista.

Chiquinho do Acordeon era o maes-
tro, mas quem fazia a seleção de canções
antigas era o próprio Sérgio Porto, um
expert musical. "Viva o vovôdeville, que
era um musical à francesa, baseado no
vaudeville, foi mais uma oportunidade
que o grande elenco da Excelsior tinha
para cantar, dançar e representar", anali-
sa João Roberto Kelly, maestro respon-
sável por outros sucessos da época, como
Times Square e .l/r fair show. "E uma
pena que não se tenha hoje os programas
daquela época", suspira Castrinho.

ROSE ESQUENAZI
Mm im tim piripim tim tim. Tim tim

I piripim tim tim. Peguei, soltei,
J- chocalhei, guardei. Voltei a pe-

gar, chocalhar, guardar. Peguei, soltei no
mesmo lugar. AhhhhhhhHahaaaaaaaa."
Quem tem 40 anos não esqueceu do prefi-
xo do Coral dos Bigodudos, o quadro
mais famoso do Viva o vovôdeville, pro-
grama da TV Excelsior que foi ao ar de
1963 a 1964. "O coral foi uma das coisas
mais engraçadas da TV brasileira", asse-
gura Castrinho, que ao lado de Nádia
Maria, Orlando Drumond, Ary Leite e
Tutuca — que sempre desafinava — e
Hamilton Ferreira (o maestro), fez parte
do Viva o vovôdeville. Todos se vestiam de
becas pretas e usavam bigodões imensos,
menos Nádia Maria, a única mulher do
coral. "Esse 

quadro nasceu na Rádio Tu-
pi e foi criação de Max Nunes. Depois da
Excelsior, passou por várias emissoras",
afirma Nádia, que ficou famosa por cau-
sa deste quadro divertido.

Viva o vovôdeville era escrito pelo en-
graçadíssimo Sérgio Porto, com Roberto
Silveira, e dirigido por Paulo Celestino,
que também fazia parte de algumas es-
quetes. O programa era uma mistura de
humorístico e musical, sendo que tudo se
passava no século passado. Os atores
usavam figurinos de época e cantavam
pequenas operetas. "Eu fazia uma canto-
ra lírica e meu parceiro, Francisco Mar-
tins, era o pianista. Quando soltava os
agudos, meus cabelos voavam e os meus
peitos — duas bolas de gás — estoura-
vam. Era maravilhoso", conta Dorinha
Duval, que também costumava dançar o
can-can, adivinhem com quem? Com
Costinha!"O 

programa fez um sucesso extraor-
dinário. Vinha gente do Rio Grande de

A ESTRELA
Record-Rio O 3h30

(The star!) de Robert Wi-
se. Com Julie Andrews,
Richard Creena e Daniel
Massey. EUA, 1968. Du-
ração: 2h48.
Drama musical. Na In-
glaterra, durante a dé-
cada de 20, atriz de
origem humilde alcan-
ça a glória após carrei-
ra cheia de aconteci-
mentos marcantes. A
dobradinha Andrews/
Wise rendeu bem mais
em A noviça rebelde,
realizado dois anos
antes. ? ?

Bandeirantes O 23h
(II portaborse) de DanieUe
Luchctti. Com Silvio Or-
lando, Nanni Moretti.
Giulio Brogi e Anne
Roussel. Itália, 1991. Du-
ração: lh28.
Drama político. Profcs-
sor de literatura é
chamado por minis-
tro para assessorar
campanha politica.
Com o passar do tem-
po, percebe que está
sendo utilizado para
mascarar série de ir-
regularidades pratica-
das pelo ministro. ?

Record-Rio O 20h45
(Hidc in plain sight) de Ja-
mes Caan. «Com James
Canh. EUA. 1979. Dura-
çào: lh31.
Drama. Operário tem
vida de filhos amea-
çada. * ?

0 ÍDOLO CAÍDO
Bandeirantes O 23hT5

(The fallcn idol) de Carol
Reed. Com Michele Mor-
gan c Ralph Richardson.
Inglaterra. 1948. Dura-
çào: 1 h31.
Drama de suspense.
Garoto desconfia
que mordomo de
sua casa assassinou
esposa. ? ? ?

SANGUE E AREIA
Globo O 23h45

(Bluud and sand) de Rou-
ben Mamoulian. Com Ty-
ròne Power. Linda Dar-
ncll e Rita Hayworth.
EUA. 1941. Duração:

Romance. Toureiro (Po-
wcr) vive o drama de
decidir entre o amor
(D;irncll) e a paixão
(Hayworth). * *

SBT O 23h35
(Hot dog... The movie) de
Peter Markle. Com David
Naughton, Patrícia Hous
er, Tracy N. Smith e Ja-
mes Saito. EUA. 1983.
Duração: Ih35.
Aventura. Durante
competição de esqui,
gangues acabam to-
mando o lugar dos
competidores. •

NAS MÃOS DE UM
ESTRANHO

Globo O 23H40
(In a stranger's hands) de

(Radio days) de Woody
Allen. Com Mia Farrow,
Seth Green, Julie Kavner,
Dianne Wiest e Danny
Aiello. EUA, 1987. Dura-
ção: lh30.
Comédia nostálgica. Nos
anos 40, população
do Brooklyn tem co-
mo referência os pro-
gramas de rádio. Al-
len faz um painel
comovente e bem hu-
morado da geração
que passou os dias
com a orelha grudada
no rádio. ? ? ?
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FILMCS ~~~

III  Fotos de Arquivo PiRATAS DO RIO i A VQLTA D0RENE6AD0 \ A HMNCESA DE DAMASCO OS ULTIM0S MACHOES
UNGRniTO 

Record-Rio (Wyonriag reaegades) de j (Thief of Damascus) de (The last, hard de¦ (The pirates of Mood rider) j Freti F. Sears. Com Phil : Will Jason. Com McLaglen.
: de John Gilling. Com Ke- J Carey e Gene Evans. : Henreid.. JefT Donnell. ; Com Charlton Heston.
j .win Mathaws e Glenn Co- : EGA, 19SS. Dura?ao: j John Sutton e Lon Cha- James Coburn e Barbara
: bert. EUA 1962. Dura- : ncy. EUA. 1952. Hershey. EUA, 1976.Du-

-T <pio: Ih23. Faroesle. Bandido Aventura. se rajao: lh37.
: Aventura. Piratas em a cidade de ori- : turma das mil Faroeste. Xerife sat

busca de tesouro en- gem e tenta levar vida j c uma noites (Aladim, cafa de grupo de ban-
: frentam populacao de dentro da lei. * .} Ali Baba, Simbad) que sequestrou

^ para lutar contra tira- sua filha.
I CIHZAS NO PARAISO j no. * *

II Jsffi.iL. I (Days of heaves) de Ter- = em" ^ iihQft O
; rence Malick. Com Sam : _;m^. dollar duck)

\ (Loose CUMB) de Bob" \ Sfcepard, Rkfaard Gere e : (Sifco«tt)de Carl Schcn- }
: dark. Com Gene Hade- : "n"*6 Adams- EUA, j kd. Com FayeX>unaway. -. com Dean Jonue, Sandy
: man, Dan Aycroyd; Dom S Dura«ao: lh33. : Dam Rasche, John Terp- Duncan, James Gregory e
: DeLuise. EUA, 1989. Du-' | OnSB. Operano vai tra- I e Carlos Gomez. EUA Lec HarcourL EUA Du-
: ra^ao: lb33. •»• l1al^fr.¦m^^aJ^nHg>cpB£^i^-^^^^^jF^y^^^ . ra^ao: lh28.
! tnHl« Detetivg va> '"^ t«m»nr^i ^amKa j ^Byife Depots CoffMftia. Cientista fra-

nan crm^« |cp^iianit^ ac*c*enfe carro, cassado
^conviver bem com i dbiliipr.^ifc* j! atraves de doce pre-

)" f novo parceiro, sujeito : mrr  lugarejo, onde ,este" parado pela
vomita quando ®2S?U-I munha assassinato. uma pata

Giobo O \ A SMBBA MIMA poe ovos
*f 

js^hh^#8t»3S2£ si I S. """l0'* 
„ i-—'""l6"a —

/ . w ! ok*.oi5» !K—S,SS5^!S! I
' 

PT ACCTPAI'MnTTACOTDCnrC ifissaaassK&SKJSfel*?SSsr£:

vlAublLv 
"Jl.l 

illAu iMdufiu i £r**£usr i »~m*,i»i.^.j arssssr*-1 ^srssrssx'Umx^uxyy "ia ^ VAW T " ¦ 
X, _ I Drama. Mulher tern d«- j no ?ara ^ Pa«" i C«Mia. Detetiveeen- ,985" 

Du-
RENATO LEMOS ^j>' -, | ficuldades em criar fi- r pensao a ex-manOo. -; viado a Miami para ficcio. Piloto espacial

A programacao de fibnes da TV as "" 
j ^ZTT j

A ^vJTZEfinS m^mm = FR'DAY F0STER  i^l^Lp^ de:™^ 
^^ s^aiudar'na'luta ^la

semana,duaseniissoras,aTVEeaGlo- f^M \ Manchele 0 21h30 j c^n^br°^; j Rec0rd.Rl0 0 2ih30 sobrevivenda.?
bo, prometem exibir versoes diferentes j §** \ fWA. 

1984. bursal Jones. DIHHE1R0 SUJO
de Satigue e areia um romance acalora- ! Yaphet Kotto e Godfrey i Terror. Homem chega I c°m Anthony Hopkins, Uanchete O 21h30
do escnto Dor Blasco Ibanez e repleto : Cambridge. EUA, 19S5. i , , . , : Ky|a McLachlan e Jason auu tsiniu pi urn^w iu«u« s y = Duracao-lh30 : para CUldar de castelo : Robards. EUA, 1992. Du- (Co«r op) de Paul Leder.
dos elementos (amor, sedugao e trage- ; 3. FotAarafode = habitado por assom- f ra?ao:2h. -: Com John Saxon, Wings
dia)I que fizeram^ e fazem^ a cabe?a dos j moPda 6envol®ido em | bragoes. * * j Drama. Sujeito e leva- j
produtores de Hollywood. Omelhore | | ! assassinato.?? . i NASCIDOEM4DEJULHO ! XSZL'ZZZl eua. 1991. Du^o¦
que um filme passa no sabado e o outro niFfni rfbrfwo -:—— = °c a|go que nao Con u,30
no domingo.dando chances aoespecta- j j Globo o ih15 : 

^ 
descobnr o que; Drama de suspense. Ho-

dordeollwrtudocommuitacalma. Globo O 1h15 ; (Bo™onfour.hofjuij)de; Franz niem que man.pula
.j.. : (Off the Minnesota strip) : Oliver Stone. Com Tom : Katka. * * emprestimos de ban-

banglie e areia, O ongmal, sera exioi- ¦ •: deLamontJohnson.com : Cruise, Raymond J. Barry : FAQA A COISA CERTA COS e investigado pela
do pela TVE sabado as 22h5£ Trata-se I Hal Holbrook, Mare : e Caroline Kava EUA, I policia. ic
da versao muda, proUgonizada pelo P | K&EUA' 

'^ 
| K^o^^Usc | (Dw^^U- I =£

pnmeiro grande gala do anema mun- V : Drama. Prostituta vive ; paraguerradoVietna.: ke Lee. Com Danny Aiei-• Globo O0h45
dial, O sedutor Rodolfo Valentino. Va- ; dificuldades ao voltar \ mas acaba se decep- I 1°. Spike Lee, Ossie Dans. (g^arface) de Brian de
lentino, ou Rudy, como preferiam mui- _! a sua cidade natal. ? : cionando com os 'ru-1 

Sl^carioES^Joe^1 Pafaia. c®m ai Pacino.

| tos, era um dangarino — ou gigolo, PO—limOli' li'-wnll>. lie 19fl, a 0 EXORCISTA DO | mos do conflito. ? * j gir^gjg^ Mastran'tori^e
como tambem preferiam muitos — de arena e OCUpada pelO gala Tyrone Power : DEMOHIQ  | esses MEDICOS MUITO I Drama. Durante verao Robert Loggia, eua!
cabares nova-iorquinos. Dos saloes o SBT O 1h30 I LOUCQS l sufocante, popula?ao i983. Durapao: 2h50.
homem carregou o molejo e o olhar de dividido, com a autoridade e a garra ; (The ^™;n murder case) I sbt o ih.vi i de.J)airro negro ^ r,e" V'Hencia.Traficantede
baoda. qj fizeram as cabesas hoje exigidos pelo personagem. Nao ten o j jWfjgSjaj ! M rnmm 1 H.«y j 2 SolST^d? SsSS S3
brancas de uma legiao de vovos. E mais. mesmo trejeito sensual de seu anteces- . ^ foSS ! Miller- Goin Steve Gut^ de uma pizzaria de ganiza^ao criminosa,
Do tango retirou os passos elegantes sor, mas leva pelo menos duas vanta- :• lhis: j tem.berf; EUA. 1985. Du- j itaiian0s. ? * ? terminando por con-
que marcaram sua atua?ao na pele e gens: a primeira e ser dirigido pelo com- [ Terror. Jovem e pos- i ,„WIT1 mp^\ CALAFRIOS trola-la com violen-
capa do toureiro que nao sabe se conti- petente Rouben Mamoulian (de Rainlia ; suido por demonio e j mo scm vocaCao de_! qrt o ih?n da.***
nua fiel ao casamento ou cede aos ape- Cristrn^, e a segunda e a de ter como j cometcr cn" j cide trabalhar como j (ShiTers) de David Cro_ JUSTIQA SELVAGEM
los da came. O filme e mudo, e velho e objeto do desejo, a tal carne fatal, nada | „p-Hn4| . I medico. * : nenberg. Com Paul SBT O 1 h30
pouco ago, mas e umadeUcia. mais nada menos que Rita Hay worth. j I „ cAVALEfRO romantico i \UunpT' }o% SiI^r- (Savage justice) de Joey

Tyrone Power nao era nenhum Ro- Rita fez ali um ensaio para sua atua^ao Globo O 3h ;.  : 
{^o^adl' ws^Dura- Romero, com Julia

dolfo Valentino, e certo, mas tambem definitiva, no paipel principal de Car- I (The girl in die red velvet j Globo O 3h : J| lh24. 
a" 

Mo1Qls°me^'- s'even Mc"
tinha la sua cambada de fas. Compreen- men, realizado em 1948. i ^er^Com^^Miihlnd ^ ^ik)® I Terrer. Parasita criado ^ther chave^EuA.!
sivel. Power, principalmente nos fflmes Para completar, a CNT podia mui- j j0an Collins e Faric.v j iy Seiy^ i^!e e j^iie j P°,r . cientista P3^ |988- Dura«!o; lh24-
de aventura, marcou sua estampa em to bem mexer nos seus arquivos e de- ¦ Granger, eua 195s. du- • Adams, eua, i96s: du- = subsutuir impiante de Aventura. Filha de em-
produ?6es que nao exigiam mais que sencavar a ultima versao, datada de : T^°; I^93t. „ . ! ra?5o.ih30. : orgaos desenvo v-e-se baixador e sequestra-

* t ^ mon * ot. cu 1 : Drama romantico. Cons- : Comedia romantica. As-: no interior das pes- da por guernlheirosum rosto bomto e uma habihdade de 1989, e que tem Sharon Stone no papel ; ta casa.se com milio.; ;0o^ r^io se J j ^ segundo lata- na America do Sul.
atleta. Como Sangue e areia, por exem- antes ocupado por Rita. So para ver 0 : nario mas mantem ; volve com garotas de ! Tho de Cronenberg No cativeiro, acaba
plo, carta da Globo, no domingo, as que a mo?a do instinto fatal tem para I romance com play- j rancho em busca de \ {Gemeos. morbida se- se apaixonando pelo
ZJh45. He encarna Juan, o tal toureiro mostrar. : boy. ** ? tesouro.** ' '! melhanfa) Incdito. * lider do grupo. *
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QUINTAQUARTAVALE A PENA VER

JORNAL Bò1 R^MÍL- i^Jí-í/^4

WÊÊM0?$ú&'~ '
Fotos de Arquivo

Record-Rio O 13h.
(The last. hard mau) de
Andrew V. McLaglen.
Com Charlton Heston,
James Coburn e Barbara
Hershey. EUA 1976.Du-
ração: Íh37.
Faroeste. Xerife sai à
caça de grupo de ban-
didos que seqüestrou
sua filha. * *

A PATA DE UM MILHÃO
DE POLARES

SBT O 13H30
(lhe nilfioB dollar duck)
de Vinpent McEveeíy.
Com Dean Jonue, Sandy
Duncan, JamesGregory e
Lee Harcourt. EUA Du-
ração: lh28.
Comédia. Cientista fra-
cassado consegue,
através de doce pré-
parado pela esposa,
criar uma pata que
põe ovos de ouro. *

IMMI60 MED
Globo O 15h

(Enemy mine) de Wolf-
gang Petersen. Com Den-
nis Quaid, Louis Gosset
Jr.. Brion James e Richard
Marcus. EUA 1985. Du-
ração: lhSS.
Ficção. Piloto espacial
cai em planeta hostil
junto com inimigo.
Lá, os dois terão que
se ajudar na luta pela
sobrevivênda. *

DINHEIRO SUJO
Manchete O 21h30

(Cover op) de Paul Leder.
Com John Saxon, Wings
Hauser, Margaux He-
mingway e Frands Fisher.
EUA, 1991. Duração:
lh30.
Drama de suspense. Ho-
mera que manipula
empréstimos de ban-
cos é investigado pela
polida. *

SCARFACE
Globo O 0h45

(Scarface) de Brian de
Palma. Com Al Pacino,
Michelle Pfeiffer, Mary
Elizabeth Mastrantonio e
Robeft Loggia. EUA,
1983. Duração: 2h50.
Violência. Traficante de
drogas de origem cu-
bana ascende em or-
ganização criminosa,
terminando por con-
trolá-la com violên-
da.***

JUSTIÇA SELVAGEM
SBT O 1h30

(Savage justice) de Joey
Romero. Com Julia
Montgomery, Steven Me-
mel, Chanda Romero e
Esther Chavez. EUA,
1988. Duração: lh24.
Aventura. Filha de em-
baixador é seqüestra-
da por guerrilheiros
na América do Sul.
No cativeiro, acaba
se apaixonando pdo
líder do grupo. *

MENTES QBE HHLHAM
Globo O 15h

(Little man tate) de Jodie
Fosler. Com Jodie Foster,
Dianne Wiest e Adam
Hann-Byrd. EUA, 1991.
Drama. Mulher tem di-
fículdades em criar fi-
lho de inteligência ex-,
cepcional. * *

FBIPAV FOSTER
Manchete O 211)30

(Friday Foster) de Arthur
Marks. Com Pam Grier,
Yaphet Kotto e Godfrey
Çambridge. EUA, 1985.
Duração: lh30.
Suspense. Fotógrafo de
moda é envolvido em
assassinato. * *

DIFÍCIL REGRESSO

Sábado*- Valentino é o toureiro apaixonado no original 'Sangue e areia', de 1922

RENATO LEMOS

Í 

programação de filmes dá TV às
vezes nos reserva surpresas curió-
sas. Vejam só: num mesmo fim de

semana, duas emissoras, a TVE e a Glo-
bo, prometem exibir versões diferentes
de Sangue e areia, um romance acalora-
do escrito por Blasco Ibanez e repleto
dos elementos (amor, sedução e tragé-
dia) que fizeram, e fazem, a cabeça dos
produtores de Hollywood. O melhor é
que um filme passa no sábado e o outro
no domingo, dando chances ao especta-
dor de olhar tudo com muita calma.

Sangue e areia, o original, será exibi-
do pela TVE sábado às 22hS5. Trata-se
da versão muda, protagonizada pelo
primeiro grande galã do cinema mun-
dial, o sedutor Rodolfo Valentino. Va-
lentino, ou Rudy, como preferiam mui-
tos, era um àançarino — ou gigolô,
como também preferiam muitos — de
cabarés nova-iorquinos. Dos salões o
homem carregou o molejo e o olhar de
banda, que fizeram as cabeças hoje
brancas de uma legião de vovós. E mais.
Do tango retirou os passos elegantes
que marcaram sua atuação na pele e
capa do toureiro que não sabe se conti-
nua fiel ao casamento ou cede aos ape-
los da carne. O filme é mudo, é velho e
pouco ágil, mas è uma delicia.

Tyrone Power não era nenhum Ro-
dolfo Valentino, é certo, mas também
tinha lá sua cambada de fãs. Compreen-
sível. Power, principalmente nos filmes
de aventura, marcou sua estampa em
produções que não exigiam mais que
um rosto bonito e uma habilidade de
atleta. Como Sangue e areia, por exem-
pio, carta da Globo, no domingo, às
ZJh45. Ele encarna Juan, o tal toureiro

Globo O 1h15
(Off tbe Minnesota strip)
de Lamont Johnson. Com
Hal Holbrook, Mare
Winningham. EUA, 1980.
Duração: lh45.
Drama. Prostituta vive
dificuldades ao voltar
à sua cidade natal. *

0 EXORGISTA DO
DEMÔNIO

SBT O 1h30
(The demin murder case)
de Billy Hale. Com Kevin
Bacon e Liane Langland.
EUA, 1993. Duração:
lh28.
Terror. Jovem é pos-
suído por demônio e
passa a cometer cri-
mes. *
O ESCÂNDALO DO SÉCULO

Globo O 3h
(The girl in the red velvet
swing) de Richard Fieis-
cher. Com Ray Milland,
Joan Collins e Farley
Granger. EUA 1955. Du-
ração: lh49.
Drama romântico. Coris-
ta casa-se com milio-
nário mas mantém
romance com play-
boy. * *

domingo* Na versão de 1941, a
arena é ocupada pelo galã Tyrone Power

dividido, com a autoridade e a garra
exigidos pelo personagem. Não tem o
mesmo trejeito sensual de seu anteces-
sor, mas leva pelo: menos duas vanta-
gens: a primeiraéser dirigido pelo com-
petente Rouben Mamoulian (de Rainha
Cristmê), e a segunda é a de ter como
objeto do desejo, a tal carne fatal, nada
mais nada menos que Rita Hayworth.
Rita fez ali um ensaio para sua atuação
definitiva, no paipel principal de Car-
men, realizado em 1948.

Para completar, a CNT podia mui-
to bem mexer nos seus arquivos e de-
sencavar a última versão, datada de
1989, e que tem Sharon Stone no papel
antes ocupado por Rita. Só para ver o
que a moça do instinto fatal tem para
mostrar.
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comegou na TV com cinco anos pjca-pau amarelo', onde contracenou com Jacira Sampaio (Tia Anastacia) i da boca". O mesmo faz Ana j
tinha dez quando foi escolhida ... :' Carolina, que na hora da •
para o Sitio. Aos 17 anos ela fao especial: Narizinho ao vivo. para me levar para Guaratiba : foto nao quer rir para nao |
casou, teve filhos e hoje mora em "Eu lembro de algumas falas com Julio Cesar, que fazia Pe- : mostrar que esta banguela. !
urn sitio em Jacarepagua. tambem canto todas as musi- drinho. Nos intervalos das gra- I Como Narizinho e Pedri-i"Aprendi com a Narizinho a gos- cas", revela. Na escola ja estao vagoes faziamos os deveres de - I nho, Ana Carolina e Fer- j
tar debichos e plantas", diz. ate chamando Carolina de Nari- casa.". Rosana, que tambem ' j nando vivem rodeados de j

Mae e filhos assistem ao Sitio zinho, personagem que a meni- atuoii em novelas, so nao voltou : plantas e animais, mas para :
juntos e translormam o encon~ na sonha interpretar. aos estudios por falta de convi- eles as historias fantasticas *
tro cm momentos especiais. "Naquela epoca nao era mo- tes. "Nao live oportunidades, | & Sitio dopica-pau amarelo \"Carolina e quem Ilea mais liga- Ie , lembra Rosana. Eu grava- mas gosto de TV", comenta. Ela • sSoYpenas diversao- "Tudo =
da. Ela ri muito da minha voz va todos os dias, inclusive aos hoje se divide entre as tarefas de i'i£ a £ mpntirinW-' \
fina de crianga", conta Rosana, sabados. Chegava da escola, al- mae.e temporadas no teatro in- : p ,
que oferece aos filhos uma atra- mogava e a Kombi ja estava la fantil. : m°"

/ % 
""

./^ A .Al
'Quatro por quatro' vela Felicidade de Bia, que ele
mostra a rebeldia filha de Maite Proenga. Outra explicasse os seus motivos", diz
que Tatyane nao tem a trama trazia um misterio com um torn de voz angelical,

jP 
caim™''de^iin^arqualquer mae^escondia. ^ ^ ^ 

Tatyane continua morando no

d^creme ^^"so^a^m'que^n1 Martins) 
existe, mas nao o conhe- fancia, indo ao shopping nas horas

^Tfrofa 
esp^tada Angela que eS-^ 

00 ^'° ^ane'ro, e' 00111 andar de patins. Outra coisa que

para quem quiser. A jovem atriz: destin0 faz com que se encontrem tenso das gravagoes, anda sem j 1
um cxemplo de maturtdade. Afi- e sem qUe nenhum dos dois saiba tempo ate para olhar para seus % ~ 

^nal, com 11 anos e uma bagagem a identidade do outro, criam um peixinhos. Alem de Felicidade, ela ' -'"*
de tres novelas, calma e responsa- grande lago afetivo. Ate que o pai trabalhou em O mapa da mina -=• -fMMP
bilidade c tudo o que ela precisa descobre que ela e ajua filha, fez uma participagao na novela
para nao deixar que a fama e embora nao deixe que Angela sai- Perigosas peruas. 11
sucesso lhe subam a cabega. (>a a verdade. Ela nunca pensou em seguir

Tatyane comegou sua carreira Ate agora Humberto e Tatya- outra carreira. "Eu 
gosto muito

por acaso. Fazia um curso de mo- ne ainda nao gravaram a cena do de Medicina, mas nao ia dar para -V. fEBa ,^/Sss* __ -'delo e manequim quando ligaram encontro, mas Tatyane esta ansio- estudar tanto e gravar ao mesmo
para a agencia procurando uma sa para saber como isso vai ser. tempo." Alem da Disneyworld, |^ifll9BEKmenina loirinha, de olhos azuis, So que ela nao agiria da mesma sonha com a carreira. "Quero ser ^
parecida com Maite Proenga. maneira que sua personagem. como a Gloria Pires", revela, com r -'^SBbK flHB''' m&?
Naq foi, prcciso pi;ofurar muito. "Eu.nynp^ fpgirip de.casa. Prpc\>-: um brjlhinho nos plhog azuis. O.
Aos sete anos ela estreava na no- raria resolver isso da melhor ma- inicio e promissor. Tatyane, a Angela de 'Quatro por quatro', nao deixa a fama subir a cabega

III... '-i?.iVj.iiii liini' HI lii r I I II iiwiiii i"ii7ViTi iiiiitiriiiiTi" I Iiifi II »II II Hill <'H« || »iii"iMii*tf|ii»juliiillil ¦¦ firnii 11 r'iilT'ii>il"il I I 11 iTIT ff ll |ll>l illllllMl Mil llUI'illHII'l'iill'HI^ llil HI
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'Sítio' conquista os
filhos de 'Narizinho*

MÁRCIA PENNA FIRME

Ímaginem 

se o tempo no
Sítio do pica-pau amarelo
tivesse passado! Narizinho
provavelmente seria uma
jovem casada e com filhos
e talvez seguisse a tradição

da família e, em seu sítio, con-
tasse aos filhos as histórias her-
dadas da vovó Benta. Uma ver-
são dessa fantasia é protagoni-
zada na vida real pela atriz Ro-
sana Garcia, 30 anos, com a
participação de seus dois filhos:
Ana Carolina, de 12 anos, e
Fernando, de nove.

Agora, com a reprise na TVE
do Sitio do pica-pau amarelo —
está no ar a segunda história, O
minotauro —, Ana Carolina e
Fernando estão tendo a oportu-
nidade de ver a mãe ainda peque-
na mas já a todo vapor. Rosana
começou na TV com cinco anos e
tinha dez quando foi escolhida
para o Sitio. Aos 17 anos ela
casou, teve filhos e hoje mora em
um sitio em Jacarepaguá."Aprendi com a Narizinho a gos-
tar de bichos e plantas", diz.

Mãe e filhos assistem ao Sitio
juntos e transformam o encon-
tro em momentos especiais."Carolina é quem fica mais liga-
da. Ela ri muito da minha voz
fina de criança", conta Rosana,
que oferece aos filhos uma atra-

i | tempo passou, mas o
I I Sitio do pica-pau ama-
V relo continua a encan-

tar. Que o digam Ana Caro-
lina è Fernando, que já
elegeram seus personagem
mais queridos. Ela adora
Emilia e a Cuca, ele o Rino-
ceronte. Porém é Narizinho,
ou melhor, a mãe Rosana
Garcia pequena, que arran-
ça risos da dupla, com a voz
de criança e o cabelo curto e
encaracolado.

Malvada, Ana Carolina
denuncia que a mãe apare-
cia sem dentes no vídeo.
Rosana confirma: "Eu está-
va trocando os dentes e ti-
nha vergonha de mostrar a
jànelinha. Pedia para a cã-
miera focalizar o outro lado
da boca". O mesmo faz Ana
Carolina, que na hora da
foto não quer rir para não
mostrar que está banguela.
Como Narizinho e Pedri-
nho, Ana Carolina e Fer-
nando vivem rodeados de
plantas e animais, mas pará
eles ás histórias fantásticas
do Sítio do pica-pau amarelo
são apenas diversão: "Tüdo

lá é de mentirinha", avisa"
Fernando. :

Divulgação

'Quatro por quatro'
mostra a rebeldia
que Tatyane não tem

Fala 

mansa, pausada, uma
calma de invejar qualquer
mortal nos dias de hoje. E,

acima de tudo, muita certeza no
que diz. Tatyane Goulart é bem
diferente da personagem que in-
terpreta na novela Quatro por
quatro, a espevitada Angela, que
fala o que quer na hora que quer e
para quem quiser. A jovem atriz é
um exemplo de maturidade. Afi-
nal, com 11 anos e uma bagagem
de três novelas, calma e responsa-
bilidade è tudo o que ela precisa
para não deixar que a fama e o
sucesso lhe subam á cabeça.

Tatyane começou sua carreira
por acaso. Fazia um curso de mo-
delo e manequim quando ligaram
para a agência procurando uma
menina loirinha, de olhos azuis,
parecida com Maitê Proença.
Nãq foi, preciso pçoçurar /nui^Oj
Aos sete anos ela estreava na no-

vela Felicidade no papel de Bia, a
filha de Maitê Proença. Outra vez
a trama trazia um mistério envol-
vendo a identidade do pai, que a
mãe escondia.

Nesta novela, Quatro por qua-
tro, a história é outra. Ângela sa-
be que o pai Bruno (Humberto
Martins) existe, mas não o conhe-
ce. A menina descobre que ele
está no Rio de Janeiro e, com
raiva por ele não procurá-la, aca-
ba fugindo de casa: Mas eis que o
destino faz com que se encontrem
e, sem que nenhum dos dois saiba
a identidade do outro, criam um
grande laço afetivo. Até que o pai
descobre que ela é a sua filha,
embora não deixe que Ângela sai-
ba a verdade.

Até agora Humberto e Tatya-
ne ainda não gravaram a cena do
encontro, mas Tatyane está ansio-
sa para saber como isso vai ser.
Só que ela não agiria da mesma
maneira que sua personagem."Eu.iump^ fygiria de £9sa. frpcy-
raria resolver isso da melhor ma-

neira possível e deixaria que ele
explicasse os seus motivos", diz
ela, com um tom de voz angelical,
bem diferente de sua Ângela.

Tatyane continua morando no
mesmo lugar desde que nasceu —
no Méier — freqüentando a mes-
ma escola desde o jardim de in-
fancia, indo ao shopping nas horas
vagas e fazendo o que mais gosta:
andar de patins. Outra coisa que
curte é cuidar de seu aquário. Mas
agora, acostumada ao ritmo in-
tenso das gravações, anda sem
tempo até para olhar para seus
peixinhos. Além de Felicidade, ela
trabalhou em O mapa da mina e
fez uma participação na novela
Perigosas peruas.

Ela nunca pensou em seguir
outra carreira. "Eu 

gosto muito
de Medicina, mas não ia dar para
estudar tanto e gravar ao mesmo
tempo." Além da Disneyworld,
sonha com a carreira. "Quero ser
como a Glória Pires", revela, com
uçi bqlhinhç nos plhos azuis. O
inicio é promissor. Tatyane, a Angela de 'Quatro por quatro', não deixa a fama subir à cabeça
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A CNN ABRE OS OLHOS PARA 0 KRASH. <

contra"^ ^nva° 
^|||np 

America Latina, A emissora mostrou em 209 paises o Rio como uma praga de guerra, sem contrapor outrasimagens da cidade ? 
J

los militares ou vi- ' "Aceitamos as SU- "Fui eleito, em 3 de outubro, cbmo um dps mais votados do meu partido.
sitou um carioca *'•••"' Sestoes de pautas Sem fraude. Confirme e amptieoseu veto". 

pPHJHg
do sol numa praia sos corresponded l j

turistas 
"de^ 

outros fa9°ao°ao BrSl ou l\

abertamente evi- ifpSweirtewbef^^? pais", garante , mn» JK^S^SMS
tando o Rio, elas ve grande futuro no pais jornalista. MARCELLO ALEMCAR fiwnwNr ffWV w
tambem devem ter Mas tantas tra- .
acabado Com OS planOS de gedias e guerras Via Satelite
muitos turistas estrangeiros. acabam gerando um tipo de

2srs«sw PA1CELSO DE OXOSSEmas se mostramos so essas «Estresse? Desligue a TV. E . VT...
K"uee^~bn^: & ISelt^S' * 

SERIEDADE, FOR£A E MAGIA ;
PYnancan naran^ttfflwlM'A ic , >ugcrc rcicr *cj»cy.,M em-
r\IN Mti cm nrnriscn n;n presario bem qiie tentou, de Em fase de mudariQas, de novo piano economico. de eleicdes e de relationamentos amorosos cada vez 7 .

. • ? **' •' 1984 a 1986, diminuir as ten- mais diffceis, a for<;a do OrixaOxosse. Deus da prosperidade e dacaca, torna-se providencial para os que s i
esta pronta amaa^yias -OS re- • 

Soes inventando dois progra- buscam um consolo espiritual.
porteres sao proipiuos ae ter mas novos: um que so falava PAI CELSO dedica-se ha mais de 15 anos ao Orixa que e patrono dos terreiros mais tradicionais da Bahia, I
opmiao. Deixamos que OS OU- boas noticias (Good news) conforta Artistas, Politicos e Juristas que a jmpoem sua clientela variada e numerosa. Para DEUS e para o , ,
vintes cheguem as suas conclu- outro que so dava bons exem- PjT" ——~—~ igpgi ORIXA nao existe o impossweL
soes em suas propnas casas e pl0s ao publico {Good works). r~ _. 

" 
| PAI CELSO de OXOSSE procura sempre que possivel estar

paises." Durante conversa in- "qs (}0js fracassaram comple- i 5- ¦ presente em atividadese conferencias ligadas a Cultura e Religiao, : |formal, o presidente da Turner tamente", garante o presiden- ¦ 
'?MB 

sendo cada ve2 mais reconhetido na sua devo^ao a causa espiritual, <
se emocionou ao lembrar da je (Ja Jurner. * , ¦ atravfe do comando do Centra ABASSA ODE NIAREN1, em
reportagem sobre a castra?ao S' henrln dnsar a CNN f*' JKimlBSM&i ' '-I Queimados, e da maestria do jogo de buzios. orientando consulen-
feminina, exibida pela emisso- r ,d , V . JiwHi xS tes no seu aparlamento em Copacabana, transmite ao seu tr^alho
ra durante a Conferencia da un ?mena P raQu Qy ^ forte sentido de dever e uma grande no^ao de responsabilidade.
ONU sobre Populacao, no Preci.sa confer as uimas Uma caractenstica essenddde seu atendimen espiritual diz respei- I
Cairo. A materia contava a notiaas, no mesmo momento ¦. toSfeiti»adoseb&,as"obrigacoes"paraosOrixasrecomendados
hlstdria de uma menina, vitima e,af eSla0^?"enj°*Jr! atrawes do jogo de buzios para ajudar na resolucao dos problemas
do ritual milenar e violentissi- assinantes da TVA e da Net de cada um. PAI CELSO soBc&a sempre a presen^a do Consulente,
mo do corte do clitoris. 'Nao come?am a aparecer para testemunhandoaoseuladoafinalidadeeqpiritualdoquefoipedido <

somos Deus. Sabemos que de- empresa americana, que ja materialmente.
ve ter chocado muita aente. atende a 85 milhoes de lares no Esse vfnculo de confianga criado com sua clientela fez com que a
mas nara ns eai'ncios is so faz mundo- "O Brasil e um dos fama de PAI CELSO cresgaa nivel nacional.

mais importantes mercados do - I I mMM PAI CELSO de OX6SSE atende as 2"s. 4-s e sabados com hora
P '' mundo e e por isso que temos . marcada pelos telefones:

Em breve chega ao Rio um aqui um dos 12 escritorios ofi-
novo correspondente, para au- ciais da CNN", arremata (021)267.9926/267.0695/227^016
mentar a pequcna equipe. presidente da Turner Interna- enconimrem soincoes yaw .«i« probtenms.
refor^o e fundamental, ja que a __ ,tioiia}. ...... ..." • H ii ii I! V I t' '5 J )] D i" /| 15 I: J ( 3 .£¦ I' J «'i c C ]S3 Hi 3- C I! 1 - ) J if nun i *. J)
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Alaor Filho

Mirabella, está grávida.

vice-presidente, da :CNN, Peter

fica

w_y sobre a
jmwl. América Latina, a emissora mostrou em 209 países o Rio como uma praça de guerra, sem contrapor outras imagens da cidade

^ iiatá postura de
Primeiro Mundo. ~''Aceitamos as SU- 

"Fvi eleito, em 3 de outubro,, como um dos mais votados do meu partido.
gestões de pautas Sem fraude. Confirme e amplie o seu voto".

Más- tantas tra-

gerando um
detectado recente-

Unidos.
Desligue a TV. É

eu faço toda noi-

diminuir as ten-

mas falava
boas news) e

outro que dava .bons exém-

fracassaram comple-
garante o presiden-

as últimas
no momento

que elas

começam a aparecer para
empresa já
atende de lares no

mundo e por temos

Turner Interna-

ROSE ESQUHNAZI
/\ om uma franqueza sur-

M » preendente, Robert W.
8 Ross, presidente da
I . Turner International,
\^( braço comercial das

empresas Turner, admi-
tiu na quinta-feira passada,
quando esteve de pássagem pe-
lo Brasil para visitar os escrito-
rios da empresa, que erros
também ocorrem naquela en-
grenagem gigantesca chamadá
CNN. Ao mostrar o Rio de
Janeiro para 209 países de tódo
o mundo, na semana passada,
o correspondente espanhol do
canal de notícias só flagrou
tanques e metralhadoras na
rua, como se a ci-
dade estivesse em ^Bfl
guerra. Em ne- ^Tl
nhum momento
ouviu uma opinião M1B1
contrária à inva- MjÊEÊM
são das favelas pe- f|^HH|
los militares ou vi- ||Mr:
sitou um carioca ^Hr.
em paz, apanhan- H
do sol numa praia aH^pp
ensolarada. Se as -
imagens violentas
já perturbam os
turistas de outros . jÈÊÊ
estados que estão ^Bp|
abertamente evi- ^preswenti
tando o Rio, elas vê grande^
também devem ter
acabado com os planos de
muitos turistas estrangeiros.

"Eu não vi essa matéria,
mas se mostramos só essas
imagens, então erramos", disse
Ross, que tem alguns planos de
expansão para o:Rrasli.-'A
CNN está em processo, não
está pronta ainda. Mas os re-
pórteres são proibidos de ter
opinião. Deixamos que os ou-
vintes cheguem às suas conclu-
soes em suas própriàs casas e
países." Durante conversa in-
formal, o presidente da Turner
se emocionou ao lembrar da
reportagem sobre a castração
feminina, exibida pela emisso-
ra durante a Conferência da
ONU sobre População, no
Cairo. A matéria contava a
história de uma menina, vítima
do ritual milenar e violentíssi-
mo do corte do clitóris. 'Não

somos Deus. Sabemos que de-
ve ter chocado muita gente,
mas para os egípcios isso faz
parte da sua cultura."

Em breve chega ao Rio um
novo correspondente, para au-
mentar a pequena equipe. O
reforço é fundamental, já que a

í- '

O Deputado F

MARCELLO ALENCAR

Em fase de mudanças, de novo plano econômico, de eleições e de relacionamentos amorosos cada vez
mais difíceis, a força do Orixá Oxósse. Deus da prosperidade e da caça, torna-se providencia! para os que
buscam um consolo espiritual.
PAI CELSO dedica-se há mais de 15 anos ao Orixá que é patrono dos terreiros mais tradicionais da Bahia,
conforta Artistas, Políticos e Juristas que compõem sua clientela variada e numerosa. Para DEUS e para o
*zT  '^'il ORIXÁ não existe o impassróeL

-^4£r\ | PAI CELSO de OXÓSSE. procura sempre que possível estar
fy--| presente em atividades e conferências ligadas à Cultura e Religião,

'' ¦ sendo cada ve2 mais reconhecido na sua devoção à causa espiritual.
I - , .l através do comando do Centro ABASSÁ ODÉ NIAREN1, em

?•'''- ÍBC^SklI \9 Queimados, e da maestria do jogo de búzios, orientando consulen-
:r - rzW tes no seu apartamento em Copacabana, transmite ao seu trabalho
0^ j- forte sentido de dever e uma grande noção de responsabilidade.
Sí--. .. Uma caracterática essendal de seu atendimento espiritual diz respei-

¦ga. to à feitura dos ebós. às "obrioacões" para os Orixás recomendados
através do jogo de búzios para ajudar na resolução dos problemas
de cada um. PAI CELSO sofeita sempre a presença do Consulente,
testemunhando ao seu lado a finalidade espiritual do que foi pedido

Esse vfnculo de confiança criado com sua clientela fez com que a
rs* \ :ÍyÜS^^3^8 fe"13 <íe PAI CELSO cresça a nível nacional.

- i 
*' Í 2 '.«,!? J PAI CELSO de OXÓSSE atende às 2as. 4Js e sábados com hora

da Celso tem

encontrarem problemas. (021) 267.9926/267.0695/227.2016
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Autores e atrizes discutem abuso das cenas de nu ,-gf^B

nas que dao ibope e provocam polemica

uatro personagem de Vera cama facilidade. Alias, '"i-1
Pantanal, o nu tele- cher, aparecia saindo nua do box precisamos apelar, ja que au-
novelas do banheiro. No script, diencia

^ 

IJ n

^ra 

a^d^naT^, r^ureoque houve nada que fosse compa- "Quando o ve que a nudez

^ ^yq 

^or 

q|tro^ CjI

faz o tipo "boazuda" comum nas : r ^ Bp HEliK vulgar', diz a atriz, que vive Isadora 
assume Isadora ate o momento em que

cenas sensuais da TV. Outra que insinuante Eisa 
5J3"? 

«n Qua- "sactoraI assume 
g Q peUo na cena4de

tevc oportunidade de se desnudar : rjienTflsadorlflbelro)\mL~P&trti'- ,r0 por qua'}0' e 
£ 

genero fatal sex0 com Felipe Camargo. A
na novela foi Marieta Severe, cuja | gj^ M |j ^gJotftubroK: J™ deK pa?Se sentir T\ e Isadora Ribeiro, ja se rea9aode Vera Fischer balangbu
personagem rata e rola na cama : A reagad aeV^Mscfier\JeirfdrpiS^1 ?J ! fJ , 

'J|„ • •_ npm I I d;sse aue ela entrou em as estruturas da atriz que, embo-
do mordomo. So que a propria ; ^ MggUuMHlg verg°nha d° mfo: SERB JJ pZaMinha S& ra procure manter-se longe do
atriz disse rtaoter mais idade para ;?cataf—jftlcmiirihada nei&m^S pensar em dar depoi Vera 

Fischer A brincadeira tem fogo cruzado, esta no centro de-
aparccer nua. Ja Isadora Ribeiro, ijffidffj&fcffi' oassunto. • . . le. "Estou ali apenas fazendo o
pivo da briga entrc Vera e Felipe, n Quatro anos apos Dona Beija azao d ser At<e enuo Lidia 

^ trabagJ^iz Isadora, ga_
diz que tira o que lor preciso. Benedito Ruy Barbosa re\o naeem 'mais 

sensual da trama rantindo nao ter recebido ne-
"Estou ali para trabalhar. Se tiver j em uma boate. Mais tardc. porem, nou a teledramaturgia com cenas gMgSfS nhum telefonema amea?ador de
que mostrar peito, bunda. eu frequentes de nudez em Pantanal ^ aQ contrSrio doVque foi
mosiro. Se tem a ver com a cena, V Com Vera sem grayarpqr20.^ias,j: So que a nudez era um< exaeeradamenfe 

caricata Isa- divuleado. "Alias, nao sei nem
por que nao?' ImCSH natural real.zadacom bom go to mantem 

a se Felipe quebro^ o bra?o da
No capitulo que foi ao ar no ': lernarat e em chma de poesia , ju . _ . d temD0S em que Vera ou se foi apenas um aci-

dia 25 de outubro, Gilberto Br^ga %S£Z?JSZS£ den,e» deSp,S,a. Pdo single
pedia na sinopse que Inacio tiras- pode ser arriscaao. c r nao, ela vem usando pulseira e
sc a blusa de Cilene. beijando-a "Doiia/yeja,; ser boa Particularmen- A sensualidade de Cilene nao cordao com varios pingentes de

Fcii^srSdfiXrafi^ ^n5°gost°deapeiar"diz- crioumaioresproblemaspara 
cruzeseoutrasfigurasmisticas

J. .>.—a..-,
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VI RA JARDIM

Quatro 

anos depois de
Pantanal, o nu nas tele-
novelas ainda é motivo
de muita polêmica.
Uma cena de sexo entre
Isadora Ribeiro e Felipe
Camargo provocou a

ira de Vera Fischer — que viu
muito realismo na interpretação
do marido — e levantou a discus-
são sobre quando se deve apelar
para a nudez na TV, recurso que
rende pontos no ibope. E, afinal,
quais são os critérios de au-
tores e diretores para desnu- HH
dar as atrizes?

Sérgio Marques, co-au-
tor de Pátria minha, explica
que, normalmente, autores ^Hj
e diretores sabem de ante^^^H
mão quem topa ou não ficar
nu. Quanto aos cuidados
com possíveis excessos ou
apelos, ele esclarece que"existe uma avaliação pré-
via bastante criteriosa."
Mas por que Cláudia Abreu
não tirou a roupa na cena RB
da primeira transa de sua M
personagem Alice? "O mais Hl
importante, nesse caso, era
a passagem da primeira re- W
lação sexual da adolescente Bfeir,
e a conseqüente problemáti- W f,
ca envolvendo sua mãe", |p ^
explica. fòC,

Pode até ser verdade, W&M
mas há que se levar em con- Jg
ta que Cláudia Abreu não
faz o tipo "boazuda" comum nas
cenas sensuais da TV. Outra que
teve oportunidade de se desnudar
na novela foi Marieta Severo, cuja
personagem rala e rola na cama
do mordomo. Só que a própria
atriz disse não ter mais idade para
aparecer nua. Já Isadora Ribeiro,
pivô da briga entre Vera e Felipe,
diz que tira o que for preciso."Estou ali para trabalhar. Se tiver
que mostrar peito, bunda, eu
mostro. Se tem a ver com a cena,
por quê não?"

No capítulo que foi ao ar no
dia 25 de outubro. Gilberto Braga
pedia na sinopse que Inácio tiras-
se a blusa de Cilene, beijando-a
constantemente; As carícias de
Felipe nos seios de Isadora fica-

Isadora até o momento em que
ela mostrou o peito na cena de
sexo com Felipe Camargo. A
reação'de Vera Fischer balançou
as estruturas da atriz que, embo-
ra procure manter-se longe do
fogo cruzado, está no centro de-
le. "Estou ali apenas fazendo o
meu trabalho", diz Isadora, ga-
rantindo não ter recebido ne-
nhum telefonema ameaçador de
Vera, ao contrário do que foi
divulgado. "Aliás, não sei nem
se Felipe quebrou o braço da
Vera ou se foi apenas um aci-
dente", despista. Pelo sim, pelo
não, ela vem usando pulseira e
cordão com vários pingentes de
cruzes e outras figuras místicas

Isadora assume
o gênero fatal

0e 

Isadora Ribeiro, já se
disse que ela entrou em
Pátria Minha para peitar

Vera Fischer. A brincadeira tem
razão de ser. Até então Lídia
reinava, absoluta, como a perso-
nagem mais sensual da trama.
Mesmo vestida de chita, despen-
teada e interpretando uma caipi-
ra exageradamente caricata, Isa-
dora mostrou que mantém a
forma física dos tempos em que
mergulhava na abertura do Fan-
tástico.

A sensualidade de Cilene não
criou maiores problemas para

EE
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diz que procura amenizar algumas ousadas

r- s(^nham-se|- como ela atraves_do

Segundo Marilia Carneiro, Apesar de ousar no figurino da

C° 
N°em0os?autores da novela Ela chega a se comparar a mitos iraccrfa' fai ijjj^B|BB^^^..595 to Silva), que treina boxe numa

nem Isadora parecem estar le- como Marilyn Monroe, que, ^asse*a f» velhinha: "Raul, para com essa
vando o incidente muito a serio. apesar de talentosa, foi discnmi- piada COII1 vera <B^^Mfl|^^H^R. .: mania de fazer exercicio. vem lo-
Todos earantem que pqderao nada por sua sensualidade. "Pa- 

A go para a cama que eu estou cheia

repetir cenas como a que resul- peis de mulheres bonitas p Fischer tambem sera alvo | de tesao e muito louca d j ."
tn„ pm mais um escandalo do foram feitos por alguem. E, gra- 1 I Fischer tambem sera aivo Ele mexe nos bolsos e responde:
SalVera eFefoe"NSo posso ?as a Deus, sou chamada para V/ da irreverencia do programa W^ , ~Ih Lidiai n5o vai dar. Estou sem
deixar que isso interfira na mi- faze-los. Alias, estou fazendo Ccisseta & Plcmeta, urgeiite pre- - trocado. Voce ja ta aceitando car-
nh^ carrara Se tiver que fazer uma colegao de mulheres fa- visto para ir ao ar d.a 22 de no- t5o de credito?" A chacota tam-
denovo eu fa?o. Sou profissio- tais." A exagerada ingenuidade vf 

p. in bem atinge Alice, interpn-iada poi
nai" diz a atriz Ja o co-autor da personagem Cilene e explica- satira Pan la mammha. Marcelo Madureira. que estuda
SergioMarques explica que, da por ela. "Basta ir a lugares t«d»go,»to.Mta prgunta |MMKMRH ^jgjj kfc, mjtodo Braile em
apesar de 20 capitulos da novela como Tocantins e Macapa, por qu 

mostrar o cavanha- casa com um garotao musculosc-.
terem sido reescritos por causa exemplo, que encontramos mi- 

PeWrini oara todo BBB^WMiilllBBE n0 1ue recebe a aprova?ao da li¬
do brago de Vera, o romance lhares de Cilenes. O seu exagero qu ?• t Bussun- BPS beral Natalia, imitada por Reinal-
emre Cilene e Inacio podera tern o torn de «-ned,a Ped' 0 mu 

^ gg| W 1M do: "Estuda direitinho senao va,
COlOestigma 

de mulher sensual da vai Irbanizar." de Lidia Laport, chama Raul (Be- Bra* Lidla em 'Patna MU levarpau,hem.

OMAR DE SOUZA

0^1 

ia 24 de outubro de 94, pou-
co depois das 19h. Espalha-

¦ dos por todo o pais, milhões
de telespectadores abandonam
seus afazeres e, de olhos fixos nos
aparelhos de TV, acompanham a
performance de uma carioca lou-
ra, de olhos azuis, trajando calci-
nha è sutiã lilás numa quentíssima
cena de amor do primeiro çapítu-
lo dá novela Quatro por quatro.
Como um furacão, a embasbacan-
te Letícia Spiller surgiu na pele de
Babalu, mudando o hábito de
muitos marmanjos que andam
trocando o chope no final do ex-
pediente pela novela das sete.

Dás protagonistas, é de'Letícia
a persoiiágem com maior apelo de
sensualidade. Quando Babalu não
desfila de. microssaias, shortinhos
e tops, está de biquíni ou lingerie
aos amássos com Raí (Marcelo
Novaes). O autor Carlos Lombar-
di não a poupa, polvilhando os
capítulos com seqüências semWe-
róticas. "Isto é natural da perso-

que é, se deixar levar pelò cHma >
quente." Ainda assim, Letícia
mantêm alguma reserva em deter-
minadas. penas,, como usar uma
camiseta quando a rubrica (men-
sagem) do; autor no scrípt pede
algo mais confortarei. "Tenho a
liberdade de negociar com o direr
tor uma alternativa quando não
me sinto á vontade", afirma.

nàgem. Sua provocação é invo-
hintária", opina ela..

: A atriz analisa a ousadia de seu
trabalho em Quatro por quatro
com uma tranqüilidade madura
nórmalmente vista em veteranas.
"Rai e Bábaiu se conhecem e se
vinculam por tesão. Com eles, a
coisa nunca é morna- Mas são
seqüências muito técnicas. O tru-

fjpSsÉ&,,, -sonham ser como ela através do
"ique a personagem veste", analisa.

Figurinista da Globo há 21 anos.

fl^BRK^» Marilia assume a responsabilida-
'W^Uk^i-â^í^ÊÊ-'* de pela.linha sensual, mas atribuià 

atriz a maioria das ousadias.
' v.'.,j/ JÊL' A figurinista esclarece que to-

NS^^SEPSiSfe^ , das as roupas utilizadas por Lídia
s^° §rifes como Glorinha Pires
Rabello e Satisfaction, numa

B~: composição visual que, segundo
ela, è uma alusão ao estilo adota-

do por inúmeras pessoas. 
"Há

mulheres que se vestem por ele-
gáncia, outras, como no caso de

• • Lídia, para agradar aos homens."
Apesar de ousar no figurino da

ç personagem. Vera Fischer opta

pMlPH, ^, por roupas mais descontraídas em
seu dia-a-dia. "Seu estilo pessoal é

| muito mais de garotona". ressalta
Marilia cria o visual de Verá Fischer a ligunnista.

E^H 

xplorando o fascínio que
Vera Fischer exerce sobre o

H público, um figurino seu-
sualíssimo fòi criado por Marilia
Carneiro. E, desde que a persona-
gem casou-se com Raul Pelegrini,
os telefones da Central de Atendi-
mento ao Telespectador da Globo
não param de tocar. São mulheres
de todo o país pedindo informa-
ções sobre os modelos sofistica-
dos usados pela personagem.

¦ Segundo Marilia Carneiro,
quase todas as 20 ligações diárias
são de socialites e mulheres de

políticos. 
"Ê impressionante co-

mo a Vera tem carisma. Ela mexe
com a fantasia das mulheres, qué

to Silva), que treina boxe numa
velhinha: "Raul, pára com essa
mania de fazer exercido, vem lo-
go para a cáma que eu estou cheia
dé tesão e muito louca de desejo."
Ele mexe nos bolsos e responde:
"Ih, Lídia, não vai dar. Estou sem
trocado. Você já tá aceitando car-
tão de crédito?" A chacota tam-
bém atinge Alice, interpretada poi
Marcelo Madureira. que estuda
anatomia pelo método Braile em
casa com um garotão musculoso.
no que recebe a aprovação da li-
beíal Natália, imitada por Reinai-
do: "Estuda direitinho senão vai
levar pau, hein?"

'Casseta' faz

piada com Vera

0 

estilo jo/í-lascivo de Vera
Fischer também será alvo
da irreverência do programa

Casseta & Planeta, urgente! pre-
visto para ir ao ar dia 22 de no-
vembro. Uma das atrações é a
sátira Pátria niamihlia. Já na in-
trodução, Maria Paula pergunta
quando 

"a-Vera Fischer vai parar
de frescura e mostrar o cavanha-
que do Raul Pelegrini para todo
mundo". Mais adiante, Bussun-
da, deitado na cama e travestido
de Lídia Laport, chama Raul (Be- Bussunda: Lídia em 'Pátria maminha'

m
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Arquivo
O 

^atman ^Sonado 

"" * '

trevistas o reporta- 7h30 ^ Pajavra.da vida Re- .
gens "• - .'-f" .: 0M5 o Top horse Equino- -" ? ^ * '$$8^ '.1 \8h15 O A santa missa Ao :

• 6H38 O Pafavra viva Reli- ;."•' ° stafcHdje: 7/tes
Produces educativas

14h30 O Stadium. O esporte
; an o Bcm ma & &a in. No 'Free Jazz', a versatilidade de Quincy Jones,que rege do pop amencano ei MPB i^'flHHlantil com Eliana : 1SH10 o Simplesmente mu- :: 10h30 O Programa Sergio _ m __ **ca- Hoje: Mauricio

Maiiandro iniantii Todos os ritmos do maestro ".¦¦¦¦- Mmar
: 12H30 O Chapolin Senado : 15h1S o Cinema de domin- :
: i3h o chaves senado A historia recente da musica Nacional de Lille em partituras de ^rKWasceuma j
I i3h3° °Cinema^emacasa 

americana nao pode deixar de sua autoria para os fihtiesyl cor, ¦:-.-«>¦ °,:,|nte-r' j
j „ ™'i0 J mencionar o nome de Quincy Jo- purpura e O magico de Oz. Em gosdeguemepn [' 15h30 o Show de calouros ^ f/wf/ww 6 — Impdnos caem na :variedades nes. O maestro e compositor, que outro bloco, Quincy demonstra |
!17h30 ° °9°ra Jorna" ja fez arranjos para artistas tao sua admirac5o pela musica brasi- ; 

18h 0^&£S£ 
j

; m otj Brasii. Nonciario diversosquantoCount Basiee Mi- . . S£*i i«>hh^S ta 'vSZTTJmJsa -: nacionai i i i i . leira e conduz, com sua batuta, '¦
I i9h45 o tramosseis Noveia chael Jackson, entre outros, e -- ># • Maria de Milton ta's: Sar/,a Ca/tte,ra :

qico : 20h30 o Hordrio eieitorai estrela do Free jazz in conceit deste cangao Maria, Maria, e^me Roberto aar-
n,wwa.„nfac i 2,hS0 ° s£eamos seis Repn" sabado, lh. na Bandeirantes. No Nascimento. Entre os convidados j 19h o De^ro f tora do :
aanaeiranwes sjah3BoA pro?a . nossa pr0grama. o musico comprova sua do programa estao as cantoras Si- g«SW j
I".(T?WI, \mmoZZL.m~\ versatilidade. regendo a Orquestra moneeChakaKhan. j 

\
" -asB! !"•£,•«• s —arisras:!

JapJo Ao vivo . 0h35 o Sabadocine Filme: Buarque de Holnnda j
7h45 ¦ HorArio oleitoral ; Umtirona none Marco Antonio Rezende 20H30 o Minisserie interna-9h : Anunciamos Jesus- • -  ML n . n r g ' cional. Hoje: Um es-RehQioso : Record nio da iad°chamsrfoEumpa9h30 Niter6i revista E_4 ^^ O Especial. Hoje: Bra-
10h National Geogra- : Tel. (021) 502-0793  Is-T "aS rUaS cher-Morotrato

phic Documenurk. ; ^ 0 Programa edoca- de Adelaide wWmk. '¦ ° °eba,<,e3p0rtiu0
10h30 i > Os nionstros II : cional MEC •; 0h30 O Encerramento

Variedades ; Rel^^o da '* 
E das curvas e retas do circuito '*. /£jlSS^W*ik OlobollhSS o Varnos talar com \ 7M5 o Horirioeieitorai de TUa de Adelaide, na Australia, i Tel. (021) 529-2857 j

i2h3o Esportc total No>. { 
^ ° r'^so que saira o campeao da temporada ^I 6h10 O Educac3o em

in, u«hin,„,ii i10h ° F'«hman.Desenho 94 do Campeonato Mundial de \13h volei Brnsil mkin a Dnrt«r 6n3u O Santa missa Reli*
16h Campeonato brasi- I IJJ o clitando wtumo FOIHlUla 1. 0 Grande PremiO da mmgioso

Parana * Flumincn• 111h 
° ^5*nd° terra dos cangurus e bumerangues, ' ; 7h30 ° :umentSrio 

*
se. ao vivo 

^ 
; j la. osw^n^e que a TV Globo transmite ao vivo ! »<» oaobo.eoiogia.oo-IBh Campeonato brasi- ; 13h o Mi* das artes n . ^ ' cumentario -

leiro. Fuioboi com- : 14h Q Programa Ra„i Gii na madrugada de sabado para do- ; sh25 o Pequenas «npre-
19h Rede cidade NOti- j i8h3o o Intorme Rio Noti- mingO, a partir de lh30, S6TB SeiT) ; % cios. Jomalistico 

' 
:cii"i°'°ci" ciArio local duvida o mais emocionante da tem- i » o aobo rwai. oocu-19H30 Jornal Bandciran- : 19h o Jornal da Record. , „ , ~ ... , , c menlariotcs Noticiario nacional P0I t-ldtl. O aleiliaO MlCnael Schll- ^ toh o Festival de dese-20h porte 

no',rc do = 19h55 ° JJ.'oilio",,espor,i" macher, da Benneton, que tinha - ! 10h25 G os'simpsons Dese-
20h30 o HorArio eieitorai j 20h o Machine man S*- titUlO HO papO, naO COOtaVa COm ' "to MnpS°nS' 686
2,1,45 UoL..,,,o„, vitoria do ingles Damon Hill sema- ; ! ,1h ° SCSSSiTSE^ |22H Semfronteirm : 21 h45 O A revanche. Noveia na paSSada, durante 0 ChUVOSO GP 1 8MB. mulal Compaclo
23h ?"*'o ; 23h3° ° Cina Record do Japao, pilotando sua Williams. ... ' I 

nh3o o sx>.s. Mai.bu se-
''° I Com isto, a diferen?a que os separa 1 121,55 ° Me'ro»^''e

1h Free jaz? in con- : 3h O Falando de vida * ¦ : 13h45 o Famiiia Dinossau-cert : 4h o Sess^o transnoite na tabcla dc classiiica^ao csiu para ros |nfan,i|
2h . Valla tudo vaneda-i R'me: a estrota— apenas 1 ponto. Ou seja, a briga na Schumacher vai ter que brigar muito ! 14h ° ^ZfT^at f4h super tour Ho,e \ MTV pista vai ser ferrenha. para veneer a ultima prova da F1 9oo"e/raame"'c;moBras/1 x Russia Ao vi- : —¦ r : 15h50 O Doming§o do

VO  : Tel. (021) 221-2651  Faustao. Variedades
: 10h O Caixa postal 1303 | 20h o Fantastico. Varieda-
i 11h o Videos __ _ ^ _m ^es

Tel. (021) 589-0909 \ 12h30 o Semana rock ^€©V©I3^0©S Q6 UII13 9®"VOZ : 22h10 ° Y|6rjj^ ontra °
5h O N6s nn escola Edu- ' 13h O Top 20 Brasii _ i o , • ^ . . . : 23H10 n Placar »»l*»trnnim :cativo • 15h o Foria metai O cantor Edson Cordeiro revela goes e mostra seu bom humor ao SpSSLo •

i6h o videos no programa Leila Nagle, com cer- lembrar os primeiros exercicios vo- : 23ms o Domingo maior
19h45 o Semana cine »« i < i/» • m> t Filme: Sangue e :
20h o semana cine espe- ** teza> neste sabado, as 21 h45, na cais como evangehco cantando em j are/a :

ciai Roger corman TVE, que niio gostava de sua voz prapa publica. E, claro, ele nao po- I . —:

2ih« o Bk>co'MTv',ora' quando era mais novo. "Ja fui mais dia deixar de cantar. Edson apresenta ; 
an

22h o Hollywood Rock in neurotico, tanto que me comunica- Bcihia que te espera. sucesso na voz de j TeL (021) 285-0033  jconcert Biiiy Joel va k[nletes para na0 precisar Dalva de Oliveira; Babalu, que ga- ; 6h30 c sessaoammada,ig ;
23h 0 Ga™?t° rLrPecia' falar." Aos seus entrevistadores—o nhou for?a com Angela Maria, e j 7h3o o Despenando VOca- |
23h3o o Nonstop diretor Jorge Fernando, o ator Ru- Mercedes Ben:, inesqueci\el na inter- : 8h c e°pLo foursquare Iihso oBabaMTv bens Caribe e a cantora Renata Ar- pretagao de Janes Joplin. Edson solta gospel :

o Elle°ramento n®a — Edson fyz inumeras revela- •> vm em diferente^ estilos. ; 30 ° S!fmarioterra. °ocu" I
, ,o: ,:f! 1 ( • ,r / = -
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12/11/94 ? JORNAL DO BRASIL

Arquivo

7h20h O Hino nacional bra-
7h2S O Palavra viva. Reli-

gioso
7h30 O Palavra'da vida. Re-ligioso .
8h15 O A santa missa. Aovivo
9h o Caras e coroas. In-formativo sobre a ter-ceira idade
9h3G O Academia Amazõ-nia. Científico
10h o Professor Alfabeti-- 2ador. Educativo
10H30 o 360 graus. Hoje: Arà-bíàSaudita
10h55 o Simplesmente mú-sica. Hoje: Titãs
11h o Espaço nacional.Produções educativasregionais
13h30 o Futebol, o jogo da

ÉppH
•- 'WÊ

14h30 o Stadium. O esportedo Brasi) e no mundo
15h10 o Simplesmente mú-sica. Hoje: MaurícioMattar
-15h15 O Cinema de domin-go. Rime; Nasce uma; , estrela- 17h o Minisséries inter-nacional. Hoje: Jo-

gos de guerra e paz— Impérios caem naAsia e na África
18h O Front Page. Joma-listico. Hoje: Luis Del-fino. comediante: Jú-lio Veloso, campeãode saltos amamen-tais: Sarita CaldeiraBrant e Roberto Bar-bosa
19h o Dentro e fora docompasso. Musical
20b o Paidéia/A ciênciaem revista. Série
20H25 o Simplesmente mú-sica. Hoje: ChicoBuarque de Holanda
20h30 O Minisséríe interna-cional. Hoje: Um es-tado chamado Europa
21 h o Especial. Hoje: Bra-cher—Auto retrato
22h O Debate esportivo
0h30 O Encerramento

No 'Free Jazz', a versatilidade de Quincy Jones,que rege do pop americano à JMPB

Todos os ritmos
A história recente da música

americana não pode deixar de
mencionar o nome de Quincy Jo-
nes. 0 maestro e compositor, que
já fez arranjos para artistas tão
diversos quanto Count Basie e Mi-
chael Jackson. entre outros, é a
estrela do Frce jazz in concert deste
sábado, lh, na Bandeirantes. No
programa, o músico comprova sua
versatilidade, regendo a Orquestra

Nacional de Lille em partituras de
sua autoria para os filmes A cor
púrpura e 0 mágico de Oz. Em
outro bloco, Quincy demonstra
sua admiração pela músicà brasi-
leira e conduz, com sua batuta, a
canção Maria, Maria, de Milton
Nascimento. Entre os convidados
do programa estão as cantoras Si-
mone e Chaka Khan.

Marco Antonio Rezende

O Educação em re-vista. Educativo
O Santa missa. Reli-

gioso
O Globo ciência. Do-cumentário
O Globo ecologia. Do-cumentário -
O Pequenas empre-sas. grandes negó-cios. Jornalístico
O Globo rural. Docu-mentário
O Festival de dese-• nhos
O Os Simpsons. Dese-nho
O Grande prêmio daAustrália de Fór-mula 1. Compacto
O S.O.S. Malibu. Sé-rie
O Melrose/Série
O Família Dinossau-ros. Infantil
O Temperatura máxi-ma. Filme: A volta doguerreiro americano
O Domingão doFaustão. Variedades
O Fantástico. Varieda-des
O Nova York contra ocrime. Série
O Placar eletrônico.Esportivo
O Domingo maiorFilme: Sangue eareia

10h25

11h30
12h55
13h45

Schumacher vai ter que brigar muito
para vencer a última prova da F1 15H50

22h10
23h10

Tel. (021) 285-0033
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Qualquer alteração na programação é de responsabilidade exclusiva das emissoras

Educativa
Tcl (021)292 0012
7h20
7h25
7h30

7h45
9h
9b30

10h
10M30
11h

11h30
11HD5

12h
13h
13h30

14H30
15li

18h30
I9h30

20h05
20h30
21h45
22h45

22h55

0h30

Execução do hinonacional brasileiro
Palavra vivo
Telecurno 2" grau.Educativo Hoje Qul•mi ca
Horário eleitoral
In italiano Aula deitaliano
Inglês como noAmérica Aula do in-
glòsFrancos em ação.Aula de Irancòs
Alies giite Aula dealomão
Franco exprossAtualidades sobre aFrança
Globo ciência Do-cumentário
Simplesrnento mú-sica Hoje; JorgoBcnjor
Vostihulando
Educaçfio em ro«vista
Caran e coroas Pro-
grama paia a terceiraidade
Professor nlfaboti-zador
Do olho na saúde
Sitio do pico-pauamarelo MiMôria domès O 'runolaiiro
Simplo:;menta mú-sica H0|0. Biquínicavadflo
Som censura Deba-te
Sois e meio revisto
Simplesmente mú-sica Hoje. PatríciaMar*
Acflo pela cidada-nia Apronentaçáo doBetínho
Um inundo, umaarto
Hor.irio eleitoral
Leda Naqle, com-certeza, tntrovistas
Uma setisdo curta.Cic'o Humberto Mau-ro. Hoje SAo Jo.lo DalRoy
Sétima arte. CicloRodallo Vnlentino.Hojo Sa/itfuo o areia

t Encerramento
Globo
Tol. (021) 529-2857
5h30
6h40

7H15
7h4b
9h
12h
12H30
121.4 b
I3h15
13M40
141)10

17h50
18h45

18h55
19híS0
20h
20H30
21H45
22h45
23h40

1 h30

5h
5"45

grauTolecurüo 2"Educativo
Salto para o futu-ro Educativo
Educaçfio para otrânsito
Globo comunida-de Jornalístico
Horário eleitoral
Xuxa parkTudo em cimo. Sé-
Globo esporte
RJ TV
Jornal hoje
Vidno ahow Varie-dad«?r, sobre a IV
Esporte espotacu-lar
Campeonato brasi-leiro Futebol. Hoje.Paraná * riumincnso
Tropicalionte
Sinal verde Fórmu-Ia I Ho|e GP da Aus-IrAlia
Quatro por quatro
RJ TV Noticiário lo-cal
Jornal nacional.Noticiário
Horário eleitoral
Pátria minha Nove-ia du Gilberto Draga
Escolinha do pro-fessor Raimundo
Supercine Filmo.Nas n, i. . <*•;> um es-tranho
Grande prêmio daAustralia de Fór-mula 1 Ao vivo deAdolaido
Corujão I filme A
Tiro certo Serie
Pnmo crti/ado Sé-

Manchete
Tel. (021) 265-0033
6h45 O Espaço renascerReligioso
7h45 O Horário eleitoral
9h O Educação pelo TV
10b o Pare e pense
11 h O Acredite se quiserVariedades
11h30 O Compus Informativo
12h O Manchete esporti-va
12h30 Edição da tardeNoticiário
13h o Raio laser/local
13h30 i Gente de expres-são Entrevistas Re-prise
14h30 « A grande jogadoAbertura
15h35 Ci Conol 100
15h O Campeonato ale-mão de turismoAutomobilismo
16h - Stock cor america-no Automobiliomo
17h • Campeonato pau-lista de vôlei femi-nino Ho|o Segundafinal Leito Moçn xBCN Ao vivo
19h30 - Cybercop. Seriado
20h O Winspcctor Sena-do
20h30 Horário eleitoral
21h45 O Jornal da Monche-te Noticiário nacio-nal
22h45 « Missão Alien SérieHoje O grupo do

quinze
23h45 O Sábado campeãoBoxe
0h45 «. Comando da ma-drugada Variedadescom Goulart de An-drado
2h45h O Tribo gosoel Reli-

gioso
Bandeirantes
Tel. (021) 542-2132
7h o Super four Vdlei le-minino Hoje: Brasii xJapJo Ao vivo
7h45 C< HorArio eieitorai
9h o Anunciamos JesusReligioso
9h30 O Niteroi revista
10h O Notional Geogra¬

phic Documentary
10h30 o Os monstros II
lib O Show de turismo.Variedades
11h56 O Vamos falar comDeus
12h30 O Esportc total Noti-cidrio
13h t Vdlei Brasii
16h , Campeonato brasi -

leiro Futetxji Hoje.Parana * Flumincn-se Ao vivo
16h Campeonato brasi-leiro. Fulebol Com-pactos
19h O Rede cidade NOti-ciArio local
19h30 Jornal Bandeiran¬tes
20h Faixo nobre do es-

porte
20h30 O Hor.irio eieitorai
21h45 Faixo nobre do es-porte Hoje. Boxo
22h ; Sem fronteiras
23h Sessao especial

5h15
7h15
7h45
9h
12h

17h30

Hoje: O senhor minis-tro
Free jazz in con-cert

> Vollo tudo Vaneda-des
Super four Hoje:Brasil x Rússia Ao vi-

Igreja da graça Re-ligioso
Renascer Religioso
Horário eleitoral
Falando de vidaReligioso
O melhor da Fura-cão 2000 Musical
Pontos do mundoTurismo
Alberto José Varie-dades
Sábado ação. FilmeFuracão azul
Pescadores doBrasil . ,

19h

20b 30
21h45
22h15
22h45
23h45

0M5
1h1S
3h15

O Batman SenadoHoje: Um cavalo dooutra cor
O Tudo por brinque-do. Infantil com Ma-riane
O Horário eleitoral
O Flórida direto Tu-rismo
O Cine news
O Delas & delas En-trevistas
O Walking show. En-trevistas o reporta-

gens
O Top horse. Eguino-cultura nacional
O Night dub cine. Fil-me: Olhos na boca
O Encontro de paz.Religioso

SBT
Tel. (021) 560-0313
6b 38
6h40
7h

7h45
9h
10h30
12h30
13h
13h30

15h30
17h30
19h
19h45
20h30
21h50

O Palavra viva Reli-
gioso

O Educativo
O Sessão desenho nositio da vovó INfan-til
C Horário eleitoral
O Bom dia 8i Cia. In-fantil com Eliana
O Programa SérgioMallandro Infantil
O Chapolin. Senado
O Chaves Seriado
O Cinema em casaFilme: Loucuras doverão
O Show de calourosVariedades
O Aqui agoro Jorna-listico
O TJ Brasil. Noticiárionacional
O Éramos seis Novela
O Horário eleitoral
O Éramos seis Repri-

22h3S o A praça é nossa.Humorístico
23H35 O Sábadocine. Filme:Hot dog... O filme
0h35 O Sabadocine. Filme:Um tiro na noite

Record Rio
Tel. (021) 502-0793
6h o Programa educa-cional MEC
6h30 O O despertar da fé.Religioso
7M5 O Horário eleitoral
9h o Falando de vidaReligioso
10b o Flashman. Desenho
10h30 O Parker Lewis
11 h O Comando noturnoSérie
12h O Star man. Série
13h O Mi* das artes
14h O Programa Raul Gil.Variedades
18h30 O Informe Rio Noti-ciàrio local
19h O Jornal da Record.Noticiário nacional
19h55 O Momento esporti-vo Gillette
20h o Machine man Sé-rie
20h30 O Horário eleitoral
21h45 O A revanche. Novela
23h30 O Cine Record
1h o Palavra de vida
3h o Falando de vida
4h o Sessão transnoiteRime: A estrela
MTV
Tel. (021) 221-2651
10h
11h
12h30
13h
15h
16h
19h45
20h
20h30
21 h45
22h

23h
23h30
1h30
3h30
4h

O Caixa postal 1303
O Vídeos
O Semana rock
O Top 20 Brasil
O Fúria metal
O Vídeos
O Semana cine
O Semana cine espe-ciai Roger Corman
O Horário eleitoral
O Bloco MTV
O Hollywood Rock inconcert Billy Joel1
O MTV no ar especialGangsta rap
O Nonstop
O Baba MTV
O Vídeos
O Encerramentq,

> l ] i 1 D:

F-1 nas ruas^Klaide

É das curvas e retas do circuito
de rua de Adelaide, na Austrália,
que sairá o campeão da temporada
94 do Campeonato Mundial de
Fórmula 1. 0 Grande Prêmio da
terra dos cangurus e bumerangues,
que a TV Globo transmite ao vivo
na madrugada de sábado para do-
mingo, a partir de Ih30, será sem
dúvida o mais emocionante da tem-
porada. O alemão Michael Schu-
macher, da Benneton, que tinha o
título no papo, não contava com a
vitória do inglês Damon Hill sema-
na passada, durante o chuvoso GP
do Japão, pilotando sua Williams.
Com isto, a diferença que os separa
na tabela de classificação caiu para
apenas 1 ponto. Ou seja, a briga na
pista vai ser ferrenha.

Revelações de uma grande voz

ções e mostra seu bom humor ao
lembrar os primeiros exercícios vo-
cais como evangélico cantando em
praça pública. E, claro, ele não po-
dia deixar de cantar. Edson apresenta
Bahia que te espera, sucesso na voz de
Dalva de Oliveira; Babalu. que ga-
nhou força com Ângela Maria, e
Mercedes Benz. inesquecível na inter-
pretãção de Janes Joplin. Edson solta

""7 çm diferentes estilos.

cantor Edson Cordeiro revela
no programa Leda Nagle, com cer-
teza, neste sábado, às 21h45, na
TVE, que não gostava de sua voz
quando era mais novo. "Já fui mais
neurótico, tanto que me comunica-
va com bilhetes para não precisar
falar." Aos seus entrevistadores — o
diretor Jorge Fernando, o ator Ru-
bens Caribe e a cantora Renata Ar-
rnda — Edson faz inúmeras revela-

:Í Í r: ( « •• •

6h30 O Sessão animada. In-fantil
7h30 O Despertando voca-ções8h o Espaço foursquaregospel8h30 O Nossa terra Docu-mentário •*.- <
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9h o EducapSo pelaTV 14h30 ? Especial. Hoje: Bob : i-: ' 17M5 o Reak*
lOh o TV Mappin Vendas Marley : BUUL^UjUaB : 18h o Batman. Sine

P°,aTV • 15h30 o Super matinA I. FH- - Tel. (021) 285-0033 18H30 o Tudo por brinque-OA grande Jogada. me:J<rakatoa; intomo ;' . ; I.TIlTTi ¦ iV ' ' do InfanW

11H20 O Chevrolet challan- 18h 0 Tala m&gica. Filme: i ¦ Educ&tlvn : _ l*_ R!>iai°*°—^ 20MS O CNT jomaL NotidA*
ge. Automobilismo. Assim nascem os he- : /mil otMJvtio .,'•' - ° 51 rio nacional .Hoje: Copa Corsa. Ao rtWs - : . Tel. (021) Z9Z-<J0iZ . gh O Clube 700. Religioso 21h30 O Cfodovil abre o jo-^ 20h45 O Clodovil am noite ' ¦¦ ' : 7h50 o Hino nacional bra- ;8h30 o Acradfta aa quiser. go. Entrevistas

13h30 o Campeonato pau- de gala. Musical. Re- >iMre Variedades 23h oFogocnnado.De-lista de basquete Pnse • . 7H55 O Palevraviva ; 9h O Educa^iopalaTV bate

I 
^S^Unimep **Lac- ^ ° bateasp^^ ^ 1 • • O Telecuro 2° grau j ioh o Dudalegria. InfantH 0H30 ^ JoftoKlebar. Entre-

nino. Compactos l mendSo : i2hB5 o Esouantaodo oa •-*_ 9h50 o Sttio do Plca-pau- tamborins Tel. (021) 560-031316h „ SJJ dJCSJS fe!S- §BY T^t v£|av?j| Jrolttm* j '» o Bateboca Debate ": #hS8 o Palevraviva

SSS^S 
'= Tel 

(021) 580-0313 j  1 ! ° XZl'Z.!*.'*'"* ! 
° SSSfn'X~ *** 

j
1«H o BOX. nacionai. ^ o ^ vjva ^ Kubrick, de 'Laranja mecanica', e homenageado na 'Revista' j ««®o &£&>}**». j ^ 

»» 
o ZXZ?*.

... ^iBTlSiliiM gioso _ _ _ _ : llhio o Umsaltoparaofu- : 16h o Patrine.Senado 10h30 o Programa Sirgio°SSS! ^nto Thio oEdUca«ivo A lente da polemica ~ro-Ed^ro i ishso o vw™p««or 
20h r> Proarama de Do 7h30 o Pasca & Cia. Infer- : 11H30 o France expreaa. : 17h o Oube da crianfa! 'MO ° «»P^m-a™!»

. A—" j;8h30 0 
~^T 

Sao 66 anos deiidade, do numa retrospectiva | ^ 
— '.= ¦« S„«~—-i.:

0 SSSfJS'XJIS: |. » o oesenhosbibiicos mais de 30 deles dedicados . apresentada pela atnz Bel '• \19h2s oFera.docan»«i m** «*»
Anjaw^s wtre d- 9h3o ouppy.oi^ Dese- a chau^da' "setiircrarte", Kutner. 0 programa tam- j ,-gfrg Onia» j19hW ° 0 ^ Minlss4rie ishts o caa.daAng«ic.

i 22h30 o-Business. Informati- 10h o Wally Gator Dese^ dirfgindO SUCeSSOS de crfti- -b6m exibe & ehtHeVlSta com ; 12H55 O Simplesmente mii- | ° 5SKS2?10 • °* 17h O Chaves Seriado
*3*30 oS. ioh3o o ol pixote. ceU- ca e bilheteria como 2001 Milcho Manchevsky, dire- } 

s™°™ | 201,30.SfigSPSfe ™ 
'¦

0H30 o Intarvalo. Informati- n^° — Uma odiSSCid 110 eSDOCO, tor maCedOIllO premiado : 13h O Vestibulando :: nal 19h45 o Cramos»eia.Novela
¦""* 7 Laranja mecanica e Nasci- no Festival de Veneza com j 

,4h 
mS^BmSZiSSSLL-i — °ls^»

Bandeirantes 111,20 ° ri°vo 8atman' "" do para .matgr. Com estas Before the ram, seu pnmei- ; 14h30 0 um^oparaofu- i ^amos 
,a2er 3 ¦»«* ° jomaidossr

Tcl touicto 
'= «h50 o Programa Silvio dicas, ficou facil descobrir ro filme, A revista traz •; turo-Ed^vo : |Mom.n» econs- aM" ° t"™*R<3m-Tei. (021) 542-2132 que o maior destaque da ainda uma boa noticia: ;S°2T ^ |

r o^tTd.,^ 23h30 o SessSo^das^dez. Fit- AcOHteCeil 110 primOVera, j 15h30 : 0h15 o Clip gospel °
Religioso me:JazSoeovoiode Cinema deste aOmmgO, aS Ultima prOQUQaO UOS ir- : 1ShSS o Simplesmente mu- : 1h1s O Espaporenascer 1M0 o Jomal do SBT. Notn

7h30 O Estd escrito. Reli- ¦ 991l n'.l \innphf*tp P "stnn- maos Taviani ia esta dis- : sica. Hoje; Jos6 Au- : _ _ . -dark, nacional
gioso |his o SBT esportes. Notj- zzn, na ManCneie, e aian llldOb l dViaw,,Jd CSia Ulb guslo ¦ Bandcitantcs 1M0 ° Perfil. variedades

8h o Mundo rural. Noli- c.4noedebates Jgy Kubrick, llOmenagea- pOniVel em Video. : 16h o Semcensura. : — :  . —¦ciirio sobre o campo ¦ S. ' . ; 5 .. ' ! 18h30 o Seis i meia.'Infor- j Tel. (021) 542-2132 >: Record RlO -
9h O Selepfios portu- >i_ _ _ 'j p* . : < mativo-  :. 5h o A bora da gra^a. :• "™

Kri01?' mmdnMad^ ¦'^COffl RlO :; tsh o Um salto para o fu- : 6h30 o Diirio rural. NoSd4- -: ( l —
• DOrtuquesa Tel. (021) 502-0793 | ^ ¦_ -turo.- :: rio sobre o campo ,3, n OdesoertardaM1ft, -. ft 1_ ::..¦•£¦¦ i-nmi • —- D|I3S • : 20h . O.Jornal visual. Infor-7h o National Gaogra- -IOH O Clube irmao cami- w u h i i ~ . miivo bara o defi- : Dhic. Dociimo'ntirio 8h O Desenho tnhonairo Shall. Va- 6h o Programa educa- . Arqu.yo :: _ pn«c. Documontano ^

riedades cional MEC Manila fiahriela em I.'. .•••'• ^ : ThSO o Informercial 8h30 o Goggle five
10h30 o Show do esporte. 6h30 o O despertar da f6. . j , 7 »?' ' - Ml ' ° SSHS^SSShS^ "• ° Di» « d». :«> o Enonomize

Abertura. Religioso dOSe dupla. A partlT dCSte Mzem sim : 10H30 O Corinha maravi- 9h30 ONoteeanote
10h50 o Campeonato in- 8h o Machine man. S4- 'Jnm:non a anresentadora : 20H10 o Minissine interna- IhosadiOfHia HMS o Chef Uw^llotti

gles de turismo. rie OOITUngO, a apreSenidQOrd • low® O Vamo. f»l.r com n2h o Orapao do meio-Aulomobtlismo. 8h30 o Goggle five da TV Bandeirantes apa- SR7^",HnHB| pofipoite. Omn.tWamo dia11h10 o Super four. Wleife- gh o O ch»o 4 o limite. r_„„ p_ Jn|. nrnoram as : 20H30 o Doctiinentirio ,es- ; ™ o Flash/Edicio da 12M» O Rio em noticias :*
Sa w ««• rece em dois programas ¦HM9nB| • ".pj-w- "oje: Farm«- = «««.&«.«» 13h oCln,Mlitliri.w.„ , lOh o TVcasacentra nOtUmOS. Numa daS ma- : aadaselva : I2h. o Acontece. ms: Elos insepari-13h30 o Gol. o grande mo- o Desenhos .. • j r» • in • 21h30 o Rede Brasil — noi- | 12h30 o Esporte total veis

o Os^nvasores. S6rie ten3S do DomUlgO 10, qUe Wm. /iiMMi te. Noticiario : 131,15 0 Esporte total Rio =15h o Super Vicki.SWe
Firmula'uno. Auto- 131, o Imagens do JapSo. vai ao ar as 22h, Gabi en- : 22,1 O Jornal do amanh*. | 13M5 o Gente do Rio. lSh30 O Flashman. S4rie
mobilismo. VT Documenterio tnwicta rarinrac illlctnK f : 23h30 o 360graus : 14h45 O National gaogra- : 16h O A turma do bani-

1Bh20 o Copa CBV de vdlei 14b o TV Mappin. Com-' i . IXCVlMd UUlUUtt IlUSUCa |mK'3 : ; 0h o Enosrramento phic.Documenttrio Iho.Desenho
masculino. Hoje: 0- praspeliTV mOStra COmO eleS eStaO .. : _ :: 15M5 o Programa Silvia 16h30 O Jaspion

f :• 1BH oArquivo Record. | iGlODO Poppovic.Oeb«es. 17h 0 Park(r Lewis.Sine
AoTvo Variedades sobre a reagindO a ldCia dO HXetCl ^ Tel <021>52»2857 .: «h45 o Encont™ in^ia- ,7^,, 0 Jor„ada nas estre-'

i7h25 o contact, ao 
J 16h 0 ^ maior. Rlme: to coDtrolar a seguran?a j J oT^a-g^ 117hiS o - ^ 0 H Rio M

18h30 O Campeonato brasi- Ora^Prii- do RlO. MaiS tarde, nO : 7h o Bom dia BrasH. ° tSESL
leiro.Futebol. com- 18h ° Nanny. Sine CaW 0 COra  QUe VOlta m W> : 7h» O Bom dia Rio. Noti- : 17MS 0 2SL?^!S^w 19h O Jomal da Record
pactos 18h30 O Historias insolitas. ^ . . . 1 . dirio local eSp°^?V. ^ NobdSrio

I9h30 oApitofinal «»<> ao antigo horario, as : 8b o TV colosso. Infantil ft^bol^C^mpactM* 19h55 O Momanto asporti-
21h45 O Jornalde domingo ° Jornada nwaatra- 23hl5 —r a lOUra eiltrevista = 12h30 O Globoasporta j I8h30 O Agrojornal. n M^^man Se-

cisrio 0 " 
sso ssrie os .aventureiros Andr6. ° I^4no 5 iaMeoS*iSide' No11' rie

- ^ °£S£S-9SME ^ Azevedo e Klever Kol- j
23h oTomTto^go ° Espelho encntado berg, que partlCiparaO pe- : 14h1S ! 20h oumamordefami- 23h30 o 2S-bora. Debates

:! ^o^^nhOnr la Oitava vez do perigoso 'Domingo 10'e'Caraa cara': • !;18M5°• !•««oW »
23M5 o cara a cara. Emre- "stas rali Paris-Dakar. a noite de domingo e Gabi *° amr

vistas 23h30 o Super Vick ¦ - ¦ ¦ • .  : 17h oOiTrnaMtt  :aMe, . MTV
0h15 o Cine LumiAre. Fil- Oh o Athayde Patreze : __ __ ' : 21h30 ° 5!!SS5SEbSS>>» ™me: 0 Idolo caido visita ; 17H30 O Eacolinha do pro- ; _ me. A voz assass/na •
2h15 o Gente que A noti- 1h o Santo culto em seu : .fessor Raimurtdo. ^ 23h» o Entrevista coletiva nan/

cia. Entrevistas lar. Religioso :-1Bh15 O TropicaNanta. ; lb o Jornal da noita. :  O CUssicos MTV
4h15 O Informarcial ^ : 19H15 O Quatro dotauatro. ^ 1h30 O Rash.Entrevistas 10H30 O Pftdaletra

Novels 'S^rS : 2h30 O World naws to-. 10M0 o Ridio vitrola MTV
 MTV  A' Lombard! night. Jomaiistico 12H30 o Pontozaro

CNT  Tel. (021) 221-2651 | I ^ I 19hZ0 o RJ TV. NoticiArio lo- : 3h o Informarcial 13h o Manifesto MTV——¦—~TT^r~1  -M-M cal : jhjo 0 Vamoe falar com I3h30 o FeijSo MTVTel. (021) 589-0909 > : 20h o Jomal nacional. : Deus Religioso  lOh oBigvid NoticiArio : -7—: titiR^cUS^
4h30 o Educa cAo em re- 11 hM o Videos • N8 ¥l ; »M0 o PAtria minha. Nove- : CMT 110. ->....vista 12h45 O Semanacine ^ ^ la de Gittwto Braga : ^o^ono oTT.
5h o Igreja da grafa. Re- I3h oToplOEUA : 21 hSO o Tela quanta. Filme: : Tel. (021) 5894)909  16h» ° PA da letra

,'9'oso i4h o Yo! MTV Rods —a — ;: Meupnmoiro amor ; §^46 O A hora da ranov*- 16h40 O Gis total
7h o Refle'xAo. Religioso 1BMS Q videos !- CademO : 0,1 ° d* i®5?'0 \ SiocarismAtica 18h o Disk MTV ;
8h O CNT rural. NoticiArio queftt ¦ NotoAno n«KX». | 7h O Igraja da gra?. 19h o MTVnoar

• i7h O ClAssicos MTV as- parte da IVofc ROHA1DO DE CAKVAIHO MIGOEL • cionai. Hoje: Europa • ° !r«urr ^^u, • ^9h o Eu a voc*. Religioso pacial ancontros CUttlira Rrrsidente do International Research Comiler of concert : 12h O CNT muatc. Musical 21h30 O Top 10 EUA
9h05 o Comunidada na 1Bh O Top 20 Brasil Ha n9,V S Oral Implaniology — t.R.C.OJ. : 1h1B O Sassfto comMia. : 12h30 O CNT maio-dia. Note- 22h30 o Baavis & Butt-
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,
13h o Realce. Esporles ra- Head Rl'O DE JANEIRO. R. Visconde de Piraji. 547 - Gr. 1014/15 \ o Tiro carto. SArie : J^30 °f£*i!£!Xnv
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a

JORNAL DO BRASIL ? 12/11/94

Qualquer alteração na programação é de responsabilidade exclusiva das emissoras
Divulgação

9h o Educação pala TV
10b o TV Mappin. Vendaspela TV
11h15 O A grande Jogada.Abertura .
11h20 O Chevrolet challan-

ga.- Automobilismo.Hoje: Copa Corsa. Aovivo
13h30 O Campeonato pau-lista ; da basquetefeminino. Hoje:CESP/Unimep x Lac-tafSanto André. Ao vi-

14h30 o Especial. Hoje: BobMarley
15b30 o Super matinê I. RI-me: Krakatoa; infernodeJava
18h o Tala mágica. Filme:Assim nascem os fte-róis
20h45 o Ctodovil em noiteda gala. Musical. Re-

prise
22h o Mesa redonda. De-bate esportivo
Oh O Cámera aberta. En-trevistas
2h o Encontro da paz.Religioso

Variedades r
9h o EducaçAo palaTV
10h o Pudslagria. Infantil
11h55 O Feras do carnaval
12h o Manchete esporti

15H20 O Campeonato pau-lista de vôlei feml-nino. Compactos
16h O Campeonato pau-lista de vôlei femi-nino. Hoje: Terceira

partida da final: LeiteMoça x BCN. Ao vivo
18h o Boxe nacional.Compacto
19h O Cavaleiros do zo-díaco. Desenho
20h O Programa de Do-mingo. Jornalístico
22h o Revista Banco Na-cional de cinema.Atualidades sobre ci-

7 nema
22h30 o-Business, Informati-vo empresarial
23h30 O Jogo do poder
0H30 O Intervalo. - Informati-vo publicitário

Amarelo. História domês. O minotauro
10h20 o .Mestre é aqueleque aprende
10h50 o Vejo vozes. A linguados sinais da TV
IlhIO o Um salto para o fu-turo. Educativo
11h30 o Franca express.Atualidades sobre aFrança •
12h o Rada Brasil
12h30 o Riò noticias
12h45 O Nações Unidas.
12h55 ò Simplesmente mú-sica. Hoje:' SimoneMoreno . .
13h O Vestibulando
14h o Inglês - como ' na. América. Aula de in-

9,ês.
14b30 o Üm salto para o fu-' turo. Educativo
14h50 o Vejo vozes
15h10 o Heureca
15h30 o Sitio do pica-pauamarelo. Reprise
15h55 o Simplesmente mú-sica. Hoje: José Au-

giisto
16h o Sem censura.
18h30 o Seis ã meia." Infor-. . <- mativo ——— -
19h o Um salto para o fu-turo . . -
20h .' o.Jornal visual. Infor-nuôiyo para o dêfnciente auditivo
20h05 o Simplesmente mú-sicà. Hoje: MulheresQ dizem sim
20h10 O Minissérie interna-cional. Hoje: Esporte

por esporte .
20h30 O Documentário es-. 77 7 pecial. Hoje: Farmé-cia da selva
21H30 o Rada Brasil — noi-te» Noticiário
22h o Jornal da amanhã.
23h30 O 360 graus
Oh o Encerramento

KfeWir7::--. _ 
• . ^

Kubrick, de 'Laranja mecânica', e homenageado na 'Revista'

A lente da polêmica

São 66 anos de idade, do numa retrospectiva
mais dé 30 deles dedicados apresentada pela atriz Bel
à chamada "sétima'arte", Kutner. O programa tam-
dirigindo sucessos de críti- bém exibe a entrevista com
ca e bilheteria como 2001 Milcho Mançhevsky, dire-
— Uma odisséia no espaço, tor macedônio premiado
Laranja mecânica e Nasci- no Festival de Veneza com
do para matar. Com estas Before the rain, seu primei-
dicas, ficou fácil descobrir ro filme. A revista traz
que o maior destaque da ainda uma boa notícia:
Revista Banco Nacional de Aconteceu na primavera,
cinema deste domingo, às última produção dos ir-
22h, na Manchete, é Stan- mãos Taviani, já está dis-
ley Kubrick, homenagea- ponível em vídeo.

7h08 o Palavra viva. Reli-gioso v ;7h10 o Educativo
7h30 o Pesca & Cia. Infor-• mativo sobre pesca
8h30 o Esporte mágico
9h o Desenhos bíblicos
9h30 o Lippy. o lefio. Dese-nho
10b O Wally Gator. Dese-nho
10h30 o . Dom Pixote. Dese-nho
10h55 o A formiga atômica.Infantil ''
11h20 O Novo Batman. Sé-

19h25 o Feras do carnaval
19h30 o O farol. Minissérie^
20h2S o Esquentando ós 15h1S o Casa da Angél ica

17h O Chaves. Seriado
17h30 o Aqui agora.
19h OTJ Brasil. Noticiánç
19h45 O Éramos sns. Novela'
20h40 O Programa livre. Va-riedades
21h35 o Jornal do SBT
21h40 o Éramos seis. Repn-

21 h30 O Canal 100 .
21h35 O Primeira classe. Fil-me: Vamos fazer a

guerra
23h30 o Momento econô-mira
23h45 O Segunda edição
0h15 o Clipgospel
1h15 o Espaço renascer

11h50 O Programa SilvioSantos. Variedades.Com Silvio Santos eGugu Liberato
23h30 O Sessão das dez. Fil-me: Jazão e o voio deouro
1h15 o SBT esportes. Noti-

22h25 O Hebe. Variedades
23h55 O Jô Soares onze emeia. Entrevistas
1h10 O Jornal do SBT. Nothoãrio nacional
1M0 O Perfil. Variedades -

6h40 O Educativo
7h O A hora da graça.Religioso
7h30 O Está escrito. Reli-

gioso
8h O Mundo rural. Noti-ciàrio sobre o campo
9h O Seleções . portu-guesas. Noticias so-bre a comunidade" -• '* • portuguesa
10b ~o Clube'innâo cami-nhoneiro Shell. Va-riedades
10h30 O Show do esporte.Abertura.
10h50 O Campeonato in-. glês de turismo.Automobilismo.
IlhIO O Super four. Vôlei fe-minirio. Hoje: Brasil xRússia. VT
13h30 O Gol. o grande mo-mento do futebol.
13h50 O Copa ônix jeans deFórmula Uno. Auto-mobilismo. VT
16h20 O Copa CBV de vôleimasculino. Hoje: O-limpikus/Telesp xNossa Caixa/Suzano.Ào vivo.
17h25 O Full contact. Ao vi-

5h o A hora da graça.' "
6h30 O • Diário rural. Notidá-rio sobre o campo "
7h O National Geogra-' phic. Documentário
7h30 o Informercial '
8h O Dia a dia.
10h30 o Cozinha maravi-lhosa da Ofélia
10h56 O Vamos falar comDeus. Religioso
11h O Flash/Ediçfio damanhá. Entrevistas
12h- O. Acontece.
12h30 o Esporte total ;
13h15 O Esporte total Rio .
13h45 o Gente do Rio.
14h45 O National geogra-phic. Documentário
15M5 o Programa SilviaPoppovic. Debates
16h45 ? Encontros imedia-tos. Variedades
17h15 O Supermarket. Ga-me show
17h45 O Faixa especial doesporte. Hoje: Cam-

peonato brasileiro de'futebol. Compactos
18h30 O Agrojornal.
18h38 o Rede cidade. Noti-ciário local.
19h15 o Jornal Bandeiran-tes. Noticiário
20h O Um amor de fami-lia. Série
20h30 O Apito final. Apre-sentação Luciano doValle

Tel. (021) 502-0793 6h : ó O despertar da fé
8h O Desenho . _;8h30 O Goggle five
9h O Enonomize >~.r
9h30 O Note e anote
11h45 O Chef Lancellotti
12h o Oração do meio-

Arquivo6h O Programa educa-cional MEC
6h30 O O despertar da fé.Religioso
8h o Machine man. Sé-

Marília Gabrie.la em
dose dupla. A partir deste
domingo, a apresentadora
da TV Bandeirantes apa-"
rece em dois programas
noturnos. Numa das ma-
térias do Domingo 10, que
vai ao ar às 22h, Gabi en-
trevista cariocas ilustres e
mostra. como eles estão
reagindo à idéia do Exérci-
to controlar a segurança
do Rio. Mais tarde, no
Cara a cara — qué volta
ao antigo horário, às
23hl5 — a loura entrevista
os aventureiros André
Azevedo é Klever Kol-
berg, que participarão pe-
lá oitava vez do perigoso
rali Paris-Dakar.

8h30 o Goggle five
9h o O chão é o limite.Série
lOh o TV casa centro
11 h O Desenhos
12h O Os invasores. Série
13h o Imagens do Japfio.Documentário
14h O TV Mappin. Com-pras pela TV
15h O Arquivo Record.Variedades sobre a

12MS O Rio em noticias
13h O Cine aventura. Fi*-me: Elos inseparé-veis
15h O Super Vicki. Série
15h30 O Flashman. Série
16h o A turma , do bani-lho. Desenho
16h30 O Jaspion
17h O Parker Lewis. Série
17h30 O Jornada nas estre-Ias. Série ,
18h34 o Informe Rio. Noti-7 X ciário locál
19h O Jornal da RecordNoticiário
19h55 O Momento esporti-vo Gillette
20h O Machine man. Se-'

16h o Cine maior. Rime:GrandPrix
18h O Nariny. Série
18h30 o Histórias insólitas.Série
19h O Jornada nas estre-Ias — A nova mis-são. Série
20h o Cine Record espe-ciai. Filme: Fuga àluz do dia
22h o Espelho encantado
22h30 O Bob Coutinho emdose duplar Entre-vistas
23h30 O Super Vick
Oh O Athayde Patrezevisita
1 h o Santo culto em seular. Religioso

6h30 o Telecurso 2° grau7h ¦ o Bom dia BraisH.
7h30 o Bom dia. Rio. Noti-ciário local ¦
8h o TV colosso. Infantil
12h30 o Globo esporte
12h45 O RJ TV. Noticiário
13h15 o Jornal hoje.
13h40 O Vídeo Show.
14h15 o Vale a pena ver denovo. Novela:T/eta
15h15 o Sessão, da tarde.Rime: Ta/ pai. tal fi-lho
17h o Os Trapalhões.
17h30 o Escolinha do pro-• , fessor . Raimundo.
18h15 o TropicaNente.
19h15 O Quatro por quatroNovela de Carlos

O Campeonato brasi-leiro. Futebol. Com-
pactos

O Apito final
O Jornal de domingo1" edição. Noti-ciário
O Domingo 10. Jorna-listico. Apresentaçãode Marília Gabriela.
O Jornal de domingo2a edição. Noti-ciárioi
o Cara a cara. Entre-vistas
O Cine Lumière. Fil-me: O Ídolo caido
O Gente que é noti-cia. Entrevistas
O Informercial

18h30

19h30
21 h45

19h20 o RJ TV. Noticiário lo-cal
20h O Jornal nacional.Noticiário -
20h40 o Pátria minha. Nove-Ia de Gilberto Braga
21h50 O Tela quente. Filme:Meu primeiro amor
0h O Jornal da Globo.Noticiário nacional
0h30 O Concertos interna-cionai. Hoje: Europaconcert
1h15 o Sessão comédia.Filme: Amigos, ami~

gos... Negócios à par-

10h O Bigvid
11h30 O Vídeos
12h45 O Semana cine
13h o ToplO EUA
14h O Yo! MTV Raps
16h45 O Vídeos
16h30 O Liquid television 2
17h o Clássicos MTV es-pecial encontros
18h O Top 20 Brasil
20h O Ponto zero
20h30 O Semana rock
21 h O Vídeos
21h30 O Beavis & Butt-Head
22h O Lado B
0h O Vídeos
3h o Encerramento

4h30 o Educação em re-vista
5h O Igreja da graça. Re-ligioso
7h O Reflexão. Religioso
8h O CNT rural. Noticiáriosobre o campo
9h o Eu e você. Religioso
9h05 O Comunidade riaTV. Entrevistas e re-

portagens
10h o Falando de vida.Religioso
12h O Camisa 9. Debate
13h o Realce. Esportes ra-dicais
13h30 O Espaço motor. Va-riedades sobre o au-

tomobiiismo

Tel. (021) 589-0909
8h46 o A hora da renova-ção carismática
7h O Igreja da graça
9h o Bom dia vida
12h o CNT muaic. Musical
12h30 o CNT meio-dia. Noti-ciário
13h o Bem forte. Esporte
13h15 o Mapa da ação
13h30 o Camisa 9
13h45 o CNTmusic
14h O Mulheres. Varieda-des
17h O Cliptrip. Musical

caderno
que faz
parte da
cultura
do país

Fkofc ROIMLDO DB CARVALHO NIGOEL
Presidente do International Research Comitée of
Oral Imptantology — i.R.C.O.I.

9 Prof. dàSocitti OtUmtologique des ImplantsAlguille — S.OJ.A. ParisIMPLANTES PARCIAIS E TOTAIS
REIMPLANTES EM ACIDENTADOS

RIO DE JANEIRO. R. Visconde de Piraji. S47 - Gr. 1014/15
Ed. Ipanema 2000 — Tel. 239-0270 e 512-1241

NITERÓI. Av. Am. Peiioto. 207 - Gr. 604/06. Tel. 717-3201

2h55 O Corujão I. Rime: In-ferno verde
4h45 O Tiro certo. Série
5h50 O Primo cruzado. Sé-
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; EXuj«u9 ,oca|
O Jornnl da Globo 17h45 O Realco : 8h O Clubo 700. Religioso 20h45 O CNT jornal. Noticii-
O Cnmpfides dv 18h O Batman. SAria  ; 8h30 o AcredHe se quisor. "° "^""'v.

Iheteria nir^e Mien = 1Bh30 o Tudo por brinqus- : = — . -~  • Variedades 21h30 o Clodoy.1 abre o ,o-
rogrono do Infantil : BWWlllBI : 9h o cducapdo peta TV go Entrsvistas

3h ° S'.TSfS.L^,.0 I f^OCNTf'o-'^ino j Tel. (021) 292-0012  1 '«• ° D^alegria. Infantil : 23,1 °
osaSnda'°d0 s6cJO • 20h45 O CNT jornal •; — ; 11h55 O Feras do carnaval romp/da

Mz%nf*hg%tg% '• 22h3° ° ttodovil abre o jo- f 71,50 ° 40 Mno : 12h o Manchete esporti- 0h45 O Joao Kleber. Entre-
•" flO. EntreviStaS B flKrlHIH VlStaS

Tel. (021) 285-0033 : 23h O Hora do voto. Noli- ^BA I IP5 ? S""™?  : 12H30 O EdipSo da tarde. IMS O Encontro de paz.
6h30 O Escola biblica da fe • C<5e'° sob'e as elei- '" IMS NoticiArio ReBgioso
7h O Se«3o animada : 1h o JoSo Kleber. tj^^m J' k. I ,h30 O tdennnM [ 

12hS5 ° ^^)nr]^do os CBT
8h o Clube 700 : 2h ° Encontro de paz. : .^. ?. : 9h30 o Heureca. Hoje: Os : 13h o Bate boca. Debate —8h30 0 Acredite »e quiser :  31  : |pombos do mago Re- : 14h o Rrniml fMiual m. Tel. (021) 580-0313vanedades ««mmm* . mendSo n«rii»i «. -« ZT. , _, SB I • Bkcn « «*s j_  peciai 6h58 o Palavra viva. Relt-° Educapio pffla TV ; ;. : 91,50 O Stoodo |»c»-pau : I4h30 o Os mAdicos Debate gioso10h o Dudalegria Infantil : Tel. (021) 580-0313 : 1M,M O Mm I III A aquele ^ 15h30 o Cybercop 7h o Agenda. Informativo11 h5S o Feras do carnaval j 6h58 oPalawrawiw, qwaprande : 16h o Petrine. SSrie com Leda Nagle
12h o Manchete esporti- j n o Aflenda. Informativo I 10h50 O X-231. Educalivo 1 16H30 o Winspector. Sirie 7h30 O S®mSo desenho™ . . com Leda Nagle : 11M0 o Educagio em re-= 17h O Clube da crianca. 81,30 O Bom dia & Cia. In-12H30 o Edicao da tarde No- . 7^30 o Se«4o dewnho no vista. Educatrvo Inlantit lanw com El.ana
1«B«. - -. srtio da vov6 <WWt:MT%. \ 11h30 o Frances em apSo : 19h o Jornal local. 10H30 o Sfagro Mallandro.

tamkKirins ° " : 81,30 O Bom dia & Cia. In- : • 12h o Rede Brasil. NoticiS- • 19H25 o Feras do carnaval ,'?£ •
13l» O B«o boca Dcb-Itf ; 10h30 o Programs S«rgio : I pila Rirhpr« Pfimanria Hphafp na PNT » 12h30 o Rio noticias : Reprise 13h o Chawea. SeriadoOOospel festival : Mallandro. InlanW LBIIa IflClierS COnHMa 060316 113 llNI : 12h45 o NapSes Unidas. • 20H30 O Jomal da Manche- 13b30 o Cinema em casa¦:."L "P°C<3 : 12h30 o ChapoHn. Seriado : 12h55 O Simplesmente mu- j te.Noticiirio tilme: Cinzas no pa-14b30 o Os mcdicos Debate : 13h o Chaves. Seriado Chfkdnil 2* hnra sica Hoie: floierto : 21h30 o Canal 1001W.30 O Cybercop i 13H30 O Ci«m. « oa. = ^negOU 

a nora cartas,. | 21b3S O Sal. vip. Filme: O 1Sh1S °
1«h o Patrine Seriado : I5h16 o Casa da Angelica. ! clo tira-teima : o Vestibulando. castelo assombrado ™leaat~®16h30 o Wlnspector Sena- : 17h O Chaves. Seriado • 1*h 0 *¦'»» gute. Aula de : 23ti30 o Momento econo- Chaves. Infantil

d° : 17h30 o Aqui agora • Nesta terra-fpira n.ianHn17« I cl' , ! mict> 17h30 o Aqui agora. NoliciS-
17h o Clube da crianpa | 19h oTjB™a : INeSia ler^a leira, quanao I / es- ; 14h30 o EducapSo em re-. 23h46 o Segunda edicao "°Infantil com Pal No- : O JBraatl. Nobc 4no : tnHnQ nlpm rln Dictritn PWtarol oc * v,sta : oh15 o Clioaosoel •• 19h O TJ Bnwll. Noticiario

gue,,. : 1SM6 o tramos^is Novela ; tadOS, alem do UlStntO Federal, eS- ; 14hS0 o X-231. Educativo : ^5 
° 
Sascer 19h45 o Eramos seis. Novela19h ° no"13'IOCal "°lica" ¦ 20M0 ° riedSt" Hvr* Va" : tarao escolhendo seus governado- : 1SM° o Heureca. Reprise :  20M0 o Programa Hvre. Va-

19h25o Feras do carnaval ! 21 h36 o Jornal do SBT. TeS, 3S emissoras (it TV, natural- j IShao o S^o^do^ic^pau ¦ Bandeirantes A.|g£g^>llg
19h30 o O Farol Mininfee S 211,40 ° ^"mo* Ro',r|- j mente, VaO COllCentrar 0 trabalho : 1ShSS ° Simplesmente mu- : Tel. (021) 542-2132 21h40 o Eramos seis. Repri-Repose ; : s*ca. Hoje: Elba Ra- ' • se20H30 o Jornal da Manche- J »h35 O Eimrg«ncia 911 : JOmallSUCO na CObertUra do pleitO. ! ma/"° l** ° SJ^ d* 9ra?a 22h35 o Documento esoe-te.Notici4.io : ?3h3S o Jornal do SBT-1- : J. ™._, i v ¦ 16h o Sem censura. Entre- = Religiose -"nja p uocumemo espe
21 h30 O Canal 100 ed*Io. NoSciirio A CN 1 pOIltUa SUa prOgTamafaO ; vistas ao vivo : »30 O Diano rural 23h35 o Jomal do SBT Noti-21h3S o Terpa especial F.i- : Z3h50 o J6 S<Mres onze e • com /7ac/„.v Hp tnrln n Rracil a = 18h30 o Seis e meia. Inlor- : 7h o National Geogra- ciifio

me-FridayFoncr : meia. Entrevistas : ^Ulll JIUMltS UC IUUO O DiaSll e, : mativo : phic. Documenterio 23h5Q q J& Soartts Qnze e23h30 o Momento econo- : 1h05 O Perfil : partir daS 23h, transmite debates : 19h ° Umsahoparaofu- : 7H30 o Informercial moia. Ert^vitHV ®
niico ; 2h O Top cine. Filme: O \ , , - turo. Educativo ; 8h O Dla a dia. Jornalisti- 1H05 O Perfil Vanedades23H46 O Segunda edipflo : exvrcista do demdnio \ Q meSaS-redOndaS ailCOradOS D0r : 2°h O Jornal ynsuel Infer- j co .

j Record Rio 
' 

\ Leila Richers, Alexandre Machado, iL_ . W 
""T' SSW'

1h15 o Espayo renascer : Tel. (021) 502-0793 | Paulo Markun, CHstina RegO ! 
20h05 ° Te- ! nh56 o VamL falar com Record Rio

Bandeirantes ; 
6h °&4SSJjU"to^ I Monteiro e Djalma Ferreira. ! 2ohio o M^issenes mter-j 1lh Q 

° 
da Tel. (021) 502-0793

8h O Desenho Globo prepaTOU um esquema espe- P«°f"3e ES'l manhi. Variedades 6h o O despertar da «.
8h30 o Goggle five . : 1' T. . : 12h o Acontece. Rehgioso
9h o Economize cial e, a partir desta terga, fica 24 \ 201,30 0 

peSa!"Hojear£teseIto \ 121,30 ° Esporte total 8h Desenho
9h30 o Noteeenote. Vane- : honK nnr rfitl nn 9r fa-wnrli-v a rn i verde i 13h15 o Esporte total Rio 8h30 O Goggle five

Mm : n°raS P°r Q,a n° ar' Iazend0 a C0" : 21h30 o Rede Brasil - noi- : Noticiario 9h 0 Economize
11h45 o Chef Lancollotti : beitlira daS apuracoes do seaundo ! te Noticiario : 13hS0 o Gente do Rio En- 9h30 ONoteeanote12h O Orapao do meio- : , . : 22h o Jornal de amanha. : trevistas 11hJ« _ . . ..d™ j tlirilO ate 0 resultado final. : 23h30 O 360graus ¦ 14hS0 9 Os monstros. Sdrie Cuiiniria
12H05 O Rfo em noticias : Oh O Encerramento : 15M5 O Programa Silvia -j2h O OracSo do meio-13h o Cine aventura. F#l- . : Poppovic. Debate dia'

ZB%r * " 
| A W" 1 G'0b0 : 16h4S ° E^o^tros jmedia- 12h05 o R^ noticias

O Super Vicki. Sena- : I Tel-'021» 529-2B57  : "MS o Su,»rmarKe, Ga- 13h 0 Cine avenmra. F„-
O Flashman. serie : : 6h30 o Telecurso 2» grau j 17h45 o Faixa Lpecia. do ^:Avo„adorene-O Dinossauros. | O Bomdm BmL No- : es^>rte. Hoje: NFL 15h o Super Vicki. S4rieO Jaspion. S6rie " .fffIf ^ ,jCl4n0 — Futebol amencano Sa.^, „ igi-
o Parker Lewis Sirie HMfl|BBSLiJM^U5k « - : 71,30 ° Bom dia Rio' : 181,30 ° Agrojornal. NoticH- «h30 O Flathnwn. S«ne

8h o TV colosso. Infantil rio sobre o campo ^ O Turma do barulho.O Jornada nas estre- • BK JMBwJW^r! • «DUOO _ 0 , ., Desenholas Sdrie 12h30 o Globo esporte. Noti- : i8h38 O Rede cidade.
• ¦¦¦•: pin ciirioesportivo : 19h15 O Jornal Bandeiran- 161,30 ° Jaspion

o J Id R 12h45 O RJ TV. NoticiArio lo- : tes. Noticiirio nacio- 17h O Parker Lewis. Serie

vo Gillette - 13h45 o Video show. Varie- : «h O Faixa nobre do es- i9h o Jornal ^a RecordO Machine man dades sobre a TV porte. 19h55 o Momento esporti-O A revanche Novela j - p a 
- - . j <|lhpjimpnfn' ; "h20 O Vale a pena ver de : 23h O Cinema*. Filme: O vo Gillette

G Justipa das ruas " QiCCIipcduC B I wlHd UU Uu(/UillclllU novo. Novela Tieta | pre$o de um sonho 20h O Machine man.
O Picket fences. Serie • 15h10 O SessSo da tarde. • ^ O Jornal da noite 20h30 O A revanche. Novela
O 25" hora fiscais Rime: Doce wnganfa : 1h30 o Flash. Entrevistas 21 h30 o Especial sertanejo
O Palavra devida : : 17h o Os Trapalh6es. : 2h30 O World news to- 23h30 o 25» hora. Debates—da natureza \ 17h30 o Escolinha do pro- ; 1h oPalavra devida.fessor Raimundo . 3h O Informercial 3h FidAs atividades da maior oreani- I 18h00 ° Tropicaliente. No- j 3h30 o Vamos falar com ° Re,ig?oso de Vlda

, , . . : vela de Walter Ne- ; Oeus. Religiosozagao ecologica do planeta na Flo- sra°  MTV
resta Amazonica renderam ao Do- ! 19h05 0 » pd°er I CNT  Tei 10211221 265i cument° especial 0 programa ; 20hl0 0 ^rd' ! H'021'589-0909  ioh o ciissicosmtv
Greenpeace — Uma guerra na selva, \ 201,250 jomai nacionai. j 61,45 0 ^raarismSva" 101,30 o Padaietra
no ar nesta quarta-feira, 22h35, no i fflP4tna mfnhaLNove- : 7h O Igreja da grafa 10h40 O Radio vitrolaMTV
SBT. A bordo do nayio que leva j 221,251 i | f ?&. 11
nOITie da instltui^ao, a ecjuipe : 23h30 o Cacada implaca- • 12h OCNTmusic 16h O Speed racer
acompanhou de perto a acao dos vel' Miniss6r,e inter- : 12h30 O CNTmeio-dia 16h30 o Pedaletra

•i;. : nacionai : 13h O Bern forte. Esporti- 16h40 O Gas totalmilitantes, que percorreram quase oh35 o jomai da ciobo ; vo 18h o Disk mtv
toda a extensao do rio Araazonas : "?"c,4n° 

„ :131,15 0 M;pa da a«o Es- i9h oMTvnoar« - '"'5 C Classe A. Filme: : porteea^ao -Q.-c ^
protestando contra a extragao abu- • "ascid0 em 4 de ^ • i3h3o o camisas 1:* * ° <*randehora MTV

j , . . _ Iho 21h30 OFuria metalsiva de madeira na regiao. ; 3h o comjao i Rime: o ; "|; 5 0 ^Umus,c 22h30OBeavis & bm-
Greenpeace cheaou, inclusive, a in- I **1*0«***<» : o Muiheres vaneda- headj • . w . -  : 23h o Classicos MTVvadir um navio ucraniano ancora- : Manchete 5 ??,tn|l'toia' 231,30 o mtv no ar
do em Santarem na foz do rio Ta- ! Tel,(021,2B,0033  ! ZT I b2 ™ ° .
pajos, com grande carregamento de • : ish3o o Tudo Por brinque- " ,'racert - : 6h30 o Escolas biblicas. : do. InfanUI com Ma- lh u Lado Bmogno Drasiieiro. : Reltgioso : rianne 3h o Encerramento

Arquivo

Leila Richers comanda debate na CNT

Arquivo Globo

0 Greenpeace é tema do 'Documento'

TER

Educativa
Tal (021)202 0012
7h50
7h55
8h
8h15
8h30
9h30

dh&0

I0h20
I0h50
UhIO 1
11H30

Hino nacional bra-liliiro
¦ Palavra viva

Telocurso 2° grau• O mundo da ciôn-cia
E dn manhã
Meuroca Hoje; Os
pombos do mago Re-mond.1o

) Sitio do pica-pauamarelo História dornès. O mmotauro
Mwtrn A aquelequo aprende

) X-231. Educativo
» Professor alfabeti-/ador Educativo
> Inglds como naAmérica Educativo

12h O Rede Brasil Noticiâ»rio
V2h30 O Rio noticias. Noti-ciârio local
12h45 C) Nações Unidas Irvtormativo da ONU
I2h55 o Simplesmente mú*sica Hoje: Fagner
13h O Vestibulando Edu-catrvo Hoje- Física.História qoral. Ouimi•ca o Unçua poriuguthsn
14h o Francês em açAoAula do IM/IC*»
14h30 O Professor alfabeti-zador Educativo
t4h50 O X-231 Educativo
15h10 O Heureca Hoje: Ospombos do mago ro-mond.\o
15h30 O Sitio do pica-pauamarelo Reprise
15h55 O Simplesmente mú-sica Hoje: Menino doPolô
16h O Sem censura Oeba-te
18h30 O Seis e moia Inlor-mativo
19h • Documentário es-pecial Hoje Manus-crito do mar morto

Jornal visual Inlor-mativo p,»'a o deli-ciente ludiiivo
Siniplesmente mú-aica Ho*e PatríciaMof*
Minisséries inter-nacionais. Moie £s-porto por osporto
Documentário es-
pecial Hoje: O sexodas flores
Rode Brasil — noi-te Noticiário

• Jornal de amanhA
360 graus
Encerramento

20h06

21h30
22 h
23M30 :
Oh

Globo
Tol. (021) 529-2857
6h30
7h
7H30
8h
I2h30
12h45
13h15
13h45
14h20
15H20

17h15

17h25

17h55

19h

20h05
20h20
21h10 C
221)20

Tolecurso 2" grau
Bom dia Brasil No-

Noti-Bom dia Rioc!*rio local
TV colosso Infantil
Globo esporte
RJ TV Noticiário lo-
Jornal hojo Noticia-
Vídeo show Vario-dades nobre a TV
Valo a pena ver denovo Novela. Ticta
Sessão da tardeFilme Mentes quobrilham
Boca de urna Noti-ciArio sobre as elei-
çôes
Escolinha do pro-fesaor RaimundoHumofisHco
Tropicaliente No-vela de Waller Ne-
grão
Quatro por quatroNovela do CarlosLombardi
RJ TV Noticiário lo-cal
Jornal nacionalNoticiário
Pátria minha Nove-Ia do G'!berto Braga
Torça nobre Hoje.Sem Brasil

23h30 O Caçada implacávelMiníssérie internado-nal Estréia
t0h35 O Jornal da Globo
1h30 O Campeões de bi-lheteria filme D:tic*tregresso

O Corujão I Filme Ooscândalo do século
Manchete
Tel. (021) 285-0033
6h30 O Escola biblica da fé
7h o Sessão animada
8h o Clube 700
8h30 O Acredite se quiservariedades
9b o Educação pela TV
lOh o Dudalegria Infantil
11h55 O Feras do carnaval
12h o Manchete esporti-va
12H30 o Edição da tarde No-ticiário
12h55 O Esquentando ostamborins
13h o Bato boca Debate
14h o Gospei festivalepecial
14h30 O Os médicos Debate
15h30 o Cybercop
16h o Patrine Senado
16h30 O Winspector Sena-do
17h o Clube da criança ;Infantil com Pai No- :gueira
19h o Jornal local Notioá- •

rio
19h25 O Feras do carnaval
19h30 O O Farol Mmissérie.Reprise
20h30 O Jornal da Manche-te. Noticiário
21h30 o Canal 100
21h35 o Terça especial Fii- ;me: Friday Fostcr
23h30 o Momento econô-mico

edição i23H45 O SegundaNoticiário
0h15
1h15

O Clíp gospei
O Espaço renascer

Bandeirantes
Tel. (021) 542-2132
5h
6h30
7h
7h30
9h
10h30
11h66
12h
12h30
13h15
13h60
14h45
15h15
16h45
17h45
18h
18h38
19h15
20h
20h30

21 h30
22h30

0h30

2h30
3h

O A hora da graça
O Diário rural
O National Geogra-phic. Documentário
O Informerciul
O Dia a dia Not>c<ario
O Eleição geral
O Vamos falar comDeus. Religioso
O Acontece. Jornalisti-co
O Esporte total
O Esporte total Rio
O Gente do Rio
O Os monstros
O Programa SilviaPoppovic Debate
O Eleição geralO Faixa espocial doesporte
O Agrojornal
C Rede cidade
O Jornal Bandeiran-tes Noticiário
O Um amor de fami-lia Série
O Faixa nobre do es-porte Hoje Supertour — Semifinal VT
O Eleição geral
O Forço total Filme Amaldição da estrelada índia
O Jornal da noite No-ticiário
O Flash. Entrevistas
O World news tonight Jornalístico
O Informercial
O Vamos falar comDeus Religioso

CNT
Tel. (021) 589-0909
6h45
7h

h
1h
2h
2h30
3h
3h15
3h30
3h45

O A hora da renova-
ção carismática

O Igreja da graça
O Bom dia vida Reli-gioso
O Falando de vida
O CNT music
O CNT meio-dia
O Bem forte Esporti-vo
O Mapa da ação
O Camisa 9
O CNT music

14h O17h o
17h45 O
18h O
18h30 O
20h30 O
20h45 O
22h30 O

Mulheres.Clíp trip
Realce
Batman. Série
Tudo por brinque»do. Infantil
CNT Rio. Noticiário
CNT jornal
Clodovil abre o jo-go. Entrevistas
Hora do voto. Noti-ciário sobre as elei-ções
João Kíeber.Encontro de paz.Religioso

SBT
Tel. (021) 560-0313
6h58
7h

O Palavra viva
O Agenda. Informativocom Leda Nagle
O Sessão desenho nositio da vovó
O Bom dia & Cia. In*fantil com Eliana
O Programa SérgioMallandro. Infantil
O ChapoKn. Seriado
O Chaves. Seriado
O Cinema em casa.
O Casa da Angélica.O Chaves. Seriado
O Aqui agora.
O TJ Brasil. Noticiário
O Éramos seis. Novela
O Programa livre. Va-riedades
O Jornal do SBT.O Éramos seis. Repri-

8h30
10h30
12H30
13h
13h3Q
15h1517h
17h30
19h
19h46
20h40
21h35
21H40
22h35 o Emergência 911
23h35 O Jornal do SBT—1*edição. Noticiário
23h50 o JA Soares onze emeia. Entrevistas
1h05 o Perfil
2h o Top cine Filme: O

exorcista do demônio
Record Rio
Tel (021)502-0793 ~

8h
8h30
9h
9h30
11 h45
12h
12h0513h

i 15h
15h30
16h
16h30
17h
17h30
18h40
19h
19h55
20h
20h30
21h
22h30
23h30
1h
3h

O O despertar da féReligioso
O Desenho
O Gogglefive
O Economize
O Note e anote. Varie-dades
O Chef Lancellotti
O Oração do meio-dia
O Rio em noticiasO Cine aventura. Fil-me: Piratas do riosangrento
O Super Vicki. Seria-do
O Fiashman. Série
O Dinossauros.
O Jaspion. Série
O Parker Lewis Série
O Jornada nas estre-Ias. Série
O Informe Rio.
O Jornal da Record.Noticiário
O Momento esporti-vo Gillette
O Machine man
O A revanche. Novela
O Justiça das ruas
O Picket fences. Serie
O 25- hora
O Palavra de vida
O Falando de vida

MTV
Tel. (021) 221-2651
10h o Clássicos MTV
10h30 O Pé da letra
10h40 O Rádio vitrola MTV
13h O Manifesto MTV
13h30 O Feijão MTV
16h O Speed racer
16h30 o Pé da letra
16h40 O Gás total
18h O Disk MTV
19h o MTV no ar
19h15 O Grande hora MTV
21 h O Yol MTV raps
22h30 O Beavis & Butt-Head
23h O Clássicos MTV
23h30 O MTV no ar
23h45 O semana cine espe-ciai Roger Corman
0h15 O Speed racer
0h45 o Manifesto MTV
1h15 O Vídeos
3h o Encerramento

jSiorá
do tin

Nesta terça-feira, quando 17 es-
tados, além do Distrito Federal, es-
tarão escolhendo seus governado-
res, as emissoras de TV, natural-
mente, vão concentrar o trabalho
jornalístico na cobertura do pleito.
A CNT pontua sua programação
com flashes de todo o Brasil e, a
partir das 23h, transmite debates
e mesas-redondas ancorados por
Leila Richers, Alexandre Machado,
Paulo Markun, Cristina Rego
Monteiro e Djalma Ferreira. A
Globo preparou um esquema espe-
ciai e, a partir desta terça, fica 24
horas por dia no ar, fazendo a co-
bertura das apurações do segundo
turno até o resultado final.

Os fiscais
da natureza

As atividades da maior organi-
zação ecológica do planeta na Fio-
resta Amazônica renderam ao Do-
cumento especial o programa
Greenpeace — Uma guerra na selva,
no ar nesta quarta-feira, 22h35, no
SBT. A bordo do navio que leva o
nome da instituição, a equipe
acompanhou de perto a ação dos
militantes, que percorreram quase
toda a extensão do rio Amazonas
protestando contra a extração abu-
siva de madeira na região. 0
Greenpeace chegou, inclusive, a in-
vadir um navio ucraniano ancora-
do em Santarém, na foz do rio Ta-
pajós, com grande carregamento de
mogno brasileiro.

QUARTA

Tel. (021) 292-0012
7h50 o Esecuçio do hino
7hS5 O Palavra viva.8h o Telecmeo 2° grau
8H15 o Mundo da cüncia
8H30 O fede manhã
9H30 o fjfjfiB. Hoje Ospombos do mago Re-mendào
9h50 o Sitio do pica-pau

10H50 O X-231. Educativo
IlhIO O Educação em re-vista. Educativo
11h30 O Francês em ação
12h O Rede Brasil. Noticiá- ;rio
12h30 O Rio noticias.12H45 o Nações Unidas.
12h55 o Simplesmente mú- ;sica. Hoje: Roberto :Carlos
13h o Vestibulando.
14h O Alies gute. Aula de ;alemão
14h30 O Educação em re- jvista
14h50
15h10
15h30
15h55

18h
18h30
19h
20h

20h05

20h10

20h30

21h30
22h
23h30
Oh

O X-231. Educativo
O Heureca. Reprise
O Sítio do pica-pauamarelo. Reprise
O Simplesmente mú-sica. Hoje: Etba Ra- :malho
O Sem censura. Entre- :vistas ao vivo
O Seis e meia. Infor- jmativo
O Um salto para o fu- :turo. Educativo
O Jornal visual. Infor- <

mativo para o defi- :ciente auditivo :
O Simplesmente mú- jsica. Hoje: Kid abe-lha :
O Minisséríes inter- •nacionais. Hoje: Es- :porte por esporte :
O Documentário es- «

pecial. Hoje: Deserto \verde :
O Rede Brasil — noi- :te. Noticiário •
O Jornal de amanhã. :
O 360 graus :
O Encerramento :

6h30 O Telecurso 2o grau7h O Bom dia Brasil. No-ticiário
7h30 O Bom dia Rio.
8h O TV colosso. Infantil
12h30 O Globo esporte. Noti-ciário esportivo
12h45 O RJ TV. Noticiário lo- •cal
13h15 O Jornal hoje. Noticiá- :rio
13h45 O Vídeo show. Varie- ;dades sobre a TV
14h20 O Vale a pena ver de :novo. Novela Tieta
15h10 O Sessão da tarde. ¦

Rime: Doce vingança :
17h O Os Trapalhões.
17h30 O Escolinha do pro- •

fessor Raimundo
18h00 O Tropicaliente. No- ;vela de Walter Ne- ;grão
19h05 O Quatro por quatro.Novela de Carlos ¦

Lombardi
20h10 O RJ TV.
20h25 O Jornal nacional.
21h15 O Pátria minha. Nove-Ia de Gilberto Braga
22h25 O As aventuras doSuperman. Série
23h30 O Caçada implacá-vel. Minissérie inter-nacional
0h35 O Jornal da Globo.Noticiário
1h15 C Classe A Filme:Nascido em 4 de ju-lho
3h O Corujão I. Filme: Ocavaleiro romântico

Manchete

8h
8h30
9h
10h
11h55
12h
12h30
12h55
13h
14h
14h30
15h30
16h
16h30
17h
19h
19h25
19h30
20h30
21h30
21h35
23h30
23h45
0h15
IhIS

O Sessão animada. In-fantH
O Clube 700. Religioso
O Acredite se quiser.Variedades
O Educação pela TV
O Dudalegria. Infantil
O Feras do carnaval
O Manchete esporti-va
O Edição da tarde.Noticiário
O Esquentando ostamborins
O Bate boca. Debate
O Gospei festival es-

pecial
O Os módicos. Debate
O Cybercop
O Patrine. Série
O Winspector. Série
O Clube da criança.Infantil
O Jornal local.
O Feras do carnaval
O O farol. Minissérie.Reprise
O Jornal da Manche-te.Noticiário
O Canal 100
O Sala vip. Rime: O •

castelo assombrado
O Momento econô-mico
o Segunda edição.
O Clip gospei
O Espaço renascer

Bandeirantes
Tel. (021) 542-2132
5h o A hora da graça.Religioso
6h30 o Diário rural
7h o National Geogra-phic. Documentário
7h30 o Informercial
8h o Dia a dia. Jornalisti-
10h30 o Cozinha maraví-lhosa da Ofélia. Cu-Hnária
11h56 o Vamos falar com. Deus. Religioso

: 11h O Flash/Edição damanhã. Variedades
; 12h o Acontece.
: 12h30 o Esporte total.13h15 O Esporte total Rio.Noticiário

13h50 O Gente do Rio. En-trevistas
14h50 O Os monstros. Série
15h15 O Programa SilviaPoppovic. Debate
16h45 o Encontros imedia-tos. Variedades
17h15 O Supermarket Ga-me show
17h45 O Faixa especial doesporte. Hoje: NFL— Futebol americano
18h30 O Agrojornal. Noticiá- ;rio sobre o campo
18h38 O Rede cidade.19h15 O Jornal Bandeiran-tes. Noticiário nacio- ¦nal
20h o Super four. Final.VT
21 h O Faixa nobre do es- •

porte.
23h O Cinemax. Filme: O :preço de um sonho •
1h O Jornal da noite
1h30 O Flash. Entrevistas :
2h30 O VVorld news to- fnight. Jornalístico ;3h o Informercial :
3h30 O Vamos falar com :Deus. Religioso •

CNT
Tel. (021) 589-0909

Í 6h45
: 7h
: 9h
: 11h
: 12h
i 12h30
: 13h

O A hora da renova-ção carismática
O Igreja da graça
O Bom dia vida.O Falando de vida
O CNT music
O CNT meio-dia
O Bem forte. Esporti-

Tel. (021) 285-0033
6h30 O Escolas bíblicas.Religioso

13h15 O Mapa da ação Es-porte e ação
13h30 O Camisa 9
13h45 O CNT music
14h O Mulheres Varieda-d es
17h O Clip trip. Musical
17h45 O Realce
18h O Batman
18h30 O Tudo por brinque-do. Infantil com Ma-rianne

20h30 O CNT Rio. Noticiáriolocal
20h45 O CNT jornal. Noticiá-rio naoional
21h30 O Clodovil abre o jo-go. Entrevistas
23h O Hottywood 94. FH-me. Hoje: Cidade cor-rompida
0h45 O João Kleber. Entre-vistas
1h45 O Encontro de paz.ReBgioso

SBT
Tel. (021) 580-0313
6h58 O Palavra viva. Reli-

gioso
7h O Agenda. Informativocom Leda Nagle
7h30 o Sessão desenho
8h30 O Bom dia 81 Cia. In-fantil com Eliana
10h30 o Sérgio Mallandro.Infantil
12h30 O Chapolin. Seriado
13h o Chaves. Seriado
13h30 O Cinema em casa.filme: Cinzas no pa-raJso
15h15 o Casa da Angélica.Variedades
17h o Chaves. Infantil
17h30 o Aqui agora. Noticiá-rio
19h o TJ Brasil. Noticiário
19h45 o Éramos seis. Novela
20h40 O Programa Hvre. Va-riedades
21h35 o Jornal do SBT
21h40 o Éramos seis. Repri-se
22h35 o Documento espe-ciai
23h35 O Jornal do SBT. Noti-ciário
23h50 O Jô Soares onze emeia. Entrevistas
1h05 O Perfil. Variedades
2h o Top dne. Hoje: Es-ses médicos muito

loucos
Record Rio
Tel. (021) 502-0793
6h o O despertar da fé.Religioso
8h o Desenho
8h30 o Gogglefive
9h o Economize
9h30 O Note e anote
11h45 O Chef Lancellotti.Culinária
12h O Oração do meio-dia
12h05 O Rio em noticiasNoticiário
13h O Cine aventura. RI-me: A volta do rene-gado15h o Super Vicki. Série
15h30 O Fiashman. Série
16h O Turma do barulho.Desenho
16h30 o Jaspion
17h O Parker Lewis. Série
17h30 O Jornada nas estre-Ias. Série
18h40 O Informe Rio.
19h o Jornal da Record.19h55 o Momento esporti-vo Gillette
20h O Machine man.20h30 O A revanche. Novela
21h30 o Especial sertanejo
23h30 O 25a hora. Debates
1h O Palavra de vida.
3h o Falando de vidaReligioso
MTV
Tel. (021) 221-2651
10h O Clássicos MTV
10h30 O Pé da letra
10h40 O Radio vitrola MTV
13h O Manifesto MTV
13h30 O Feijão MTV
16h O Speed racer
16h30 O Pé da letra
16h40 O Gás total
18h O Disk MTV
19h o MTV no ar
19h15 O Grande hora MTV
21h30 O Fúria metal
22h30 o Beavis 81 Butt-head
23h O Clássicos MTV
23h30 O MTV no ar
23h45 O Vídeos
0h30 o Speed racer
1h o Lado B
3h o Encerramento
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Quatquer alteracao na programapao e de respansabiKdade excktsiva das emissoras *53 ??; * Vo
Paulo Nicolela

¦mfnpni "• ~ZZ  : 17h o Clip trip-Musical iHTRTTVl : ~mm  :— - 1»h3D o Tudo por brinque-
W'l'IK'lU : Manchete ji*ifoRea.ce ; Manchete |

j Tel. (021) 285-0033  ! ° » 
'* 
•IrjflPIHRL''~ | Tet ,021) 285-0033 j 20h4S o C*T jomal

— . . _ — - ] Ch30 oEnla Mt:a da j do.lnl^Sl » 
V I PitinilHua = 6,130 o Escola biMica da 21hM o Ctodovil abce ojo-

EOtMCatnf9  : «*¦ Religiose : 20H30 o CNT Rio Noticiario : ** j ; BOUCSU W : fe. Religioso 3°
Tel. (021) 282-0012 ! 1 ° S-Oo«f~da j local I Tel. (021) 292-0012 I7" o SessSo animad. |: » 

°
 : 9h o Educap»o psUTV : 20MS o CMT iomal. NouciS- : ^ ^ -jt,: ¦ : 8h o Clube 700 Rehgraso meres7hS0 O ExecucSo do hino : 10h o DodataoriaMUrtil : _ " wSPSl^MI I 71,50 ° Esecusfa do hino : 8h30 oO mundo dos aa- 0h5O o JoSo Kleber e**-nacional • 11H55 o Feras do camsval : 2,1,30 ° ° J§ ! WMMM * : MS: visa*7h55 0P^.»,« : 12h o MkkM. «porti- j : —B—' : 7h55 OPa^vravn,. . 9h o Educed prfa TV 1hS0 o Encontrodepaz8h o Telecurso 2° grau : va ™ bS^Scleoraem ^ 8h o Telecurso 2- grau : 10h o. Dudalegria. Infantil  -

8h15 O Mundo da o&ncsa 12h30 o Ecfi^So da tarda. : m,ic o JoSo Iflnbor 0 Mwntodacitaca : ih55 o Feras do carnaval SBT
8h30 o CdemanhS Noticiario : - .... * ~*-7 : 8h30 o Edemanhi : la, 0 Manchete espocti- ¦ ¦
9H30 o Heureca. Hoje: Os = 12H55 o Esquentando oa : 1h1S ° Encontro de paz ; : 9h30 o Heureca. Hoje: Os : va Tel. (021) 580-0313

pombos do mago Re- : tamborina : jmammm ; : pombos do mago Re- : I2h30 o Edi^So da 6h58 O Palavraviva"W««o | 13h o Bate boca. Oabale : SO : MW£>£N% j . : 12h55 o Esquentando oa 7,1 ° Agenda. Intornffliro: Tel. (021) 580^1313 j j g 
° JSSJ? ! „„ "¦ °

j ""3° I j 
• 

: 10hM 
"EZfTZ 

te : 4h «10K20 o Maitra € aqude • _ „.L ; •«. n lrAwmaKun : • 10H20 o Mastra 6 aquete . O Gospel festival es- ^ n^, m. r-j, w: 15h30 O C*barcop : 7,1 O Agenda. Irrhxmativo : queaprende pectaJ 8,130 O Bom d»a Jt C«a. »o-
lOh&O o X-231. Educazivo \ ^ 

I tIOD O ZLlo daaanho no J j 10h50 o X-231. Educate j 10h30 Q ProgL SepoUhlO o Profaaior aWabetl- : 1<h36 O Winspector. Sena- : slt>odavow6 Wm$3? ¦ : 11M0 O UmsaHoparaofu- : 15h30 O Cybercop. Senado Mallandro. tnfanWzador. Educatrvo : * ; M0 o Bom dia It Ci» : |fe 
' turo Hote atopic j16h 0 Patrine. Seriado 12h30 o ChapoUn Serado11,130 ° * I «^w "^* I 10M0 ° .^?.io I K'.' ! 11t^ O tn i«iano. £<*««.! 16,130 ° ^inspec,°r ^ o Ch.^Ser.adc

•«2h oRedcBrasiLNolid^ j 19h ° No#ci4* : 12M0 o Chapolin Setiado | W I 12h o 
"ede 

BrasU - tar- \ 17h °Clube "" cri»«f»- 13,130 ° ^
12h30 o Rio noticiaa. Nod- : o Feras do Camaoal j ° Ch««. Senado -1 : de.U^dino O Jornal .ocal, Noto4- _

ctArio I 19H3D o O fami Minic^m -• 13H30 O Cnmim am casa. _ . , _ , , . ...... /^ 12h30 O Rio ooticias I ^ __ »5n15 O Casa da AagiMca.
«hSS o Simptaan-m. m0- : 20h2S o Esguem^do =• Damel F,'h0 M? d°S "0V°S Pr0Je,0S I 1»«5 o Nap6« Onid^ I j ££|'!V 

° 
^ 

^
aicatUe: Jean « 1 S£oril» I ¦ ^>mara tormalivo da ONU ; ^KISSHS 17h30 O Aqui agora — M
Mmrcom '* ... — : MMS o Casa de Ang«ica :  : 12hB5 o Simotesmente mu- : 20h25 O Esquentando as edk^k. riM,a4rio'13h o Vesttbulando Edu- : tslMofm - ° Chaves. Seriado PlIhA sica. Hoje: Mulheros : tamborins in O TJ Braijl woliciirio
c-v0 - : 17h» O Aqui agora. " _ _ ooediamsim : 20h30 o Jornal da Menche- MM5 O £ramosseB.Ho«la

Mh o In rtaKano Cureo de : jhms o sSo Ftwefreo i»- : ™h O TJ Brasil. Nofciirio tl3 11*1 YIIYIIClclCflC I 13h O Vaatibuiando. Edu- j ™ N<*i^"0 ZOMO o Programa Bvre.i«iw» : gentt Seriado^ : 19M0 o 6-amos seis. Noveia : : cafco  : 21 h30 o Canal 100 :
14h30 ° P^ofeBsor^alfabet'- | 22h30 o Gente de expres- : 20M0 o Programa livre. Um dOS mjUS inVqaVeiS CUIT1CU- j 14h °SSdas*K^ j 21b35 o Se«^ma«.nm F,!- 21h3S O Jomal do SBT
14h50 o X-231. Educativo je: Daniel Filho »*>- ; 21H35 c jomai do SBT. ^ da televisao brasikira perteooe a j { xnm oimd ««¦ 25o^2lw~«io.
16M0 ° Heureca^ Hq^ Os j 23H30 o Momento econd- j «M° ° 

^ 
mos sets. Repti- : Dgniel FilhO. E de 0 eiltRViStadO j 

1<>J° 
|E^!SS$o I -p S 2Sh3S o Jomal do SBT.

' mendao ! 23h45 o Segunde edifSo. : 22h3S o Ajata e o rato. Se- j de BrUDa Lombard! IIO pTOgTaiDa - ¦ ] BMS oCGpoospri 231,50 ° '
i5h3o osrtio^do^pwaMjau j ^ 0 chpgo»per j 23h36 o jornaidosbt Gente de expressSo que a Manchete ; wwowwieie ih>...i I *B ims •O Perfil. Vaiiedades
15h55 O Simptesmente mu- : 1MR rcmirAr«n.ir«r • 23H50 O J6 Soares onze : PvjKp npcto flninta-fpira ac i HMO O tWo do p*ca-pau 2h OTop] Cine. Bltne

sicaH^e: Professor :1h15 O Espapo renascer mala Entrevistas CAiUC IlCbUl qUlll Ld 1CU<1, <15 /./.MjnJ* anMralo.flflpnae : IWHitWIwii Josi^schagemAnIena 0 - • 1h05 O Perfil. Variedades Durante a conversa, o ator e dire- : -ism o 5irnpl8amawaa mil- mm ¦ M.16h 0 ^Ts?™Entte" ! Bandeirantes ¦ ^ |j torj que ja foi um dos homens for- 1^, _c I * oa^,^ -! Record Rio
18h30 o Seis e meia. Inlor- j Tel. (021) 542-2132 ; ——  : teS da Globo, fala da ptODttH traje- 1 1 «i30 o Oiario rural Tel. (021)^02-0793  -

mativo nactonal ;5h O A hora da grata : Record RlO rlo„trr. Hr. ,m;,wrn TV cm : 1«M0 O Se» • meia. Wor ; 7h o National Geogn- 6h o O despertar da fe19h o Educacfio para to- :6h3o o Di4riorural : t„i in„,tn,.,0, : tOna deiltrO OO UniVCTSO Ua IV, SIH : fMM r phic.Documexario m 0 Oesenho
iQhfK^^05 I, , : 7h o National Geogra- : 6 (13 : fama de Conquistador, a vaidade \ 1,h ° W"»a»l»p««afc- I Tb30 o toformereisl mx o Goggle five

tjnsa oparao u ph,c 6h o O despertar da f aSSUmida, aS viltufleS Qlie jlllga teT, ^20h O leinel vteueL NcC- oaie»<a».W«ecano ^ o Economiie- 7H30 o Informercial : 8h O Desenho ujjwjiuwu, ud iuiuwMijiM.jiu^( ""1 - J JT?^| *T*~:n '*** : Kh30 oCoanha wnw- •° nSlTJo ^aradelirieiC : 9h O Diaa dia. NoticiArio : 9h o Economize O SOtlhO de faZCT QiaiS aOSSOA TU) I dafciew ¦rtWunai \ BroadsOMSe Co- 11MS 0 chef lanceDotti '

o ^au,d,1iv°s„. . I 10h3° °^Mdaofwarct91,30 oNo,e,,anote Brasil, o liberalismo que faz de nos- ° I «« o wamos taiar com Cutna"a20H06 °«^—5- : JHosa-a^C- ^ 11M6 o ^Uno^i. | ^ ^ ^ ousadas ^ j M -a I ^ ^

20h10oML«sWes inter- j 
10h56OD^OSR^"oCOm i ,2h ° Ora^o do meio- : mundo e OS nOVOS pTOjetOS pTOfis- i 20M° ° ^ m^ £*e»^». 1^05 o Rio em noticias

SS»^&i1,h °™ffl:safi'»ojioe™no,iciK: sionais, prindpalmentc o seriado, ~«o, ****„;
21h30 o Rede Brasil — noi- • I2h o Acontece. Jornalisti- : n~ . _. ! CottflSSOeS <fe adoleSCOtte. paoajWajr. Mm**- ; O Aconace ttouttiw . 

te Nottti&rio co : 13h O Cine aventura. Fit- : J nawardU : 12H30 O Esporte totaL »5« O Super Vicki Sene
22h o Jornal de amanha. : 12h30 o Esporte total. ! DamLo""^ i  I Arquhw \ *UO» o WaiWI-eoi- | t3M5 o Esporte total Rio. 15M0 o Flashman .sthe

Jomalistico : 13h15 o Esporte total Rio. • 15h o Super Vicki S4rie HMHHBHHI ^ «a. WdinfcK, ; 13h60 o Geotedo Rio 1«h O Turma do barulho
23h30 o 360graus Notici^rio esportivo O Joma oa aninni • 14ii50 O Os monstros : 16H30 O Jaspion. Seriado
0h o Encerramento : 13h50 o Gente do Rio. En- • ° 85 man 6ne % 22D3D o 3K>grata : t5h15 o Piugiania Silvia 17h o Parker Lewis. Serietrevistas : 1Bh 9 pinossauros : Oh o Encerramento Poppovic T7h30 o Jornada nas estre-: 14h50 o Os monstros j 16h30 o Jaspion. Seriado 1 :  : I6h45 o Encontros imedia- las Serie
Globo : 1SM5 O Programs Silvia j 17h O Parker Lewis, serie : I Gloho ,0* 18h40 O hiforme RioPoppovic. Debate : 17h30 o Jornada nas estre- : IThlS o Supermarket ^gh o Jornal da RecordTel. (021) 529-2857 : 16H45 o Encontros imedia- las. serie r • Tel. (021) 529-2857 - 17h45 o Faisa especial do igh55 o Momento esporti-tos. Variedades : 18H40 o Informe Rio. M\/M. :  : esporte vo Gillette6h30 o Telecurso 2° grau : 17hi5 o Supermarket. : 19h o Jornal da Record i *'*'^ : 6h30 o Telecurso 2° grau j I8h30 o Agrojomal. 20b O Machine man7h ° i?r"?Hriod'a Brasl' u°~ : 17h45 O Fai»a especial do : 19h55 O Momento esporti- VV ajliK'-jME . : 7h o Bom dia Brasil. No- : 18h38 o Rede cidade. 20h30 O A Revanche fiovela
7h30 o Bom dia Rio Noti esporte vo Gillette l. '> : : 19MS O Jomal Bandeiran- 21H30 C Os novos intociO Bom dia Rio. Noti . 18h30 o Agrojornal. ; 20h o Machine man Se- : £T*W: 7h30 ° Bom <,ia ° Notl" tes Notidirio veis Set*ciario local ... • ci&no localah o TV <-nio™ Inia-itii : 18h38 o Rede cidade. . ne . . : 20h o Um amor de fami- 22h30 o Paisoes perigosas. y? : 19h15 o Jornal Bandeiran- : 20h30 o A revanche. Novela WHSI^M^^WCii^eASS^K' : 8h O TV colosso. Inlantil lia S^rie Serie12h30oGtotoopmiM.Not.- ; tes. NoticiSrio j 211.30 c Super tela. Filme: j Plant eilCOIltra-Se C0IT1 0 Led ZePPeHll : "M0 ° Globo^^pMW. No.,- | 20h30 0 Fai„ notoe do es- 23h30 O 25-hora De:**.. ..... • 20h O Um amor de fami- • processo . ^ : portenojeoo*e«i- .. _ paiavra <«» vida12h45 o RJ TV. Noticiario : lia Serie : 23h30 o 25-hora Debates : 12h45 o RJTV. NoliciSrio : lernaoonal ""
13h15 o Jomal hoje. Jorna- : 20h30 0 Faixa nobre do es- :ih o Paiavra de vida. M. — : 13h1S o Jornal hoje. Noticia- : 21h30 o Sexta sexy, filme: O Falandodewia

listico nacionat porte : ^ 0 Falando de vjda : UUaS TCraS rio Terapia do amor : 
13h40 o Video show. Varie- : 22h30 o Made in Brazil. Fil- i nm — — : 13h40 O Video show. Varie- : 2h o Samba de primeira MTVdades sobre a TV me Inquietafoes de CEWE ¦« dades sobre a TV : 3h o Jomal da noite :14h15 ° ^o^eT V8r de i 0h30 o TnTiTnoitT ! SSJOL : A MTV vai mostrar no Acustico \14his ° W * == 3h30 ° F,ash En™ I
15h15 ° i p 1 •: ::102"!'"265'^ i <icsta quinfeira, as 20h30, o his- i &4os^o.d. tarda ! <h30 °I

Fnme. A sombra nmja . Apresenta?ao de : 10h o Cl^ssicos MTV : , . ^ ' : Rime: Inimigo meu : "J •«*» O Peoa terra
17h o Os trapalh6es.Hu- : AmauryJr. : 10h30 o Pe da letra tOriCO TeeilCOntrO dOS eX-integTail- : 17H oOs Trapalh6es.Hu- j O Information. 10b40 O RAdio vitrola MTVmoristico : 2h O World news to- : iot>40 o Radio vitrola MTV '• fPC Ha hatlHq T pH Zpnnplin RnKprt : moristico : 5h3° ° Xj"!?8 Com 13h O Manifesto MTV17H30 O Escolinha do Pro- : night. Jorna,istico : ^ 

^3 
Led Zeppelin, KObeft ; 17h3s q ?q pr(> . D«« I3h30 q

Humoristico : ^3° 
° '",ormer':'al ; 131,30 o Feijao MTV Plant (vocalista) e Jimmy Page j CNT 16h o Speed racer

18H05 o Tropicaliente. No- j 3h ° 5W> j o Speed racer j (guitamsta). 0 SllOW qUfe deU OH- : 18hos o Tropicalieme. I Tel ,021) 583-0909 16h30 o P*da«ra
gem ao video No Quarter, Iantado 5gS5fc=: ! S-feM19h Ci °"a'ro p°r q"a"°: : o Disk MTV ha um mes, feito em parceria com a \ ishso o Rj-rv Noticano cso carismatica 13h oSemm3Cine

Lombard! : Tel. (021) 589-0909 : gjj, Q MTV no ar MTV. foi gravado em Londres e : 20h ° Jomal nacional : ^ ^a^a^da" 19h15 0 Gabari,°2
19h50 o RJ TV. Notica-io to- | 6h45 O A hora^da^enova- | l9h15 C Grande hora MTV : tem UIM hora C llieia de dura^O. j 20h3S O Pitrla minha. jllh %alaTOjo de^ |
20h o Jomal nacional :7h o Igreja da graca I 201,30 ° g|/lRo'bertJpTantPa" i Plant e Pa2e. aCOllipanhadOS de : 21 h45 c Globo reporter ; 12h . CNTmusic programa de audi-

Noticiario • 1- . - J,  ...... ^ . , ,. , , : 22h45 o Cacada implacavel : i2h30 CNT meio-dia tonodaBS
2M°Sr !'^ o Falando de vida ! ^30 o fefZl = ^5 

JoHeS (ba.X.Sta) J Ml« : = 13b O Bemle Espone 22h c Semana rock
WoS i12h CNT music : head : Lee (batensta e percuss.omsta) - j 23ha5 0 Joma, da G,obo ! ««o ^ 2 Butt-
22h45 o Cacada implacavel : 12li30 o CNT meio-dia : 23h c Classicos MTV ambOS da atlUll banda de Plant— • 0H15 o Amazing stories : 13h30 Camisa9 23h o Clissicos MTV

Minisserie internacio- : 13h o Bern forte Esporte : 23h30 o MTV no ar reCebem mi'isicos marrOOUinOS '• Hoje:Papalmuroa : 13h45 CNTmusic 23h45 o Videos"a' : 13h15 O Mapa da acao : 23h45 o Videos : ICCCOCIU II1US1CUS 111 a T T Uq U HI US. : 0h45 OComiao I. filme : Mulheres 0h30 oSpsedrscar •23h4So Jornal da Globo l,,h30 Camisa : °h30 o Speed Racer : C2ipC10S e atC U OrClUCStra SinfOIUCU Scarface !T: .Noticiario . 13H30 ^ Camisa 9 MTv J T r\ ¦ ¦ J r : 2t>45 O Tiro cetto S4rie "h j Clip trip 1h X> Manrfesto MTV
0h15 o Festival de suces- : ^3h45 o CNTmusic : ^B,oM'V de LondreS. 0 repertODO daS feras : 3h45 O Primo cnizado : 17M5oRea.ee 1h» oVid^s £

SSare«ae: Fa<:a a 5 1"h ° ^lheres Vaneda- : 3h EmserrMnanto I indui antigOS SUCeSSOS. : 4H4S o GarfMd. Stria 1"' ° Batman 4t> o t—y
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QUINTA

Qualquer alteração na programação é de responsabilidade exclusiva das emissoras
Paulo Nicolela

O Clíp trip. Musical
O Realce
O Batman
O Tudo por brinque-do. Infantil
O CNT Rio. Noticiáriolocal
O CUT jornal. Noüciá-

Te». (021) 285-0033

Tel. (021) 580-0313

9h50 O Sítio do pica-pauamarelo. História domès: O minotauro
10H20 O Mestre é aquele

que aprende
10H50 O X-231. Educativo
HhlO o Um salto para o fu-turo. Hoje: Educaçãoespecial
11H30 O In italiano. Educati-

6hSt o Palavra eiva
Th o Agenda, informativocom Leda Nagte 14h30 O Os médicos. Debate

15h30 o Cybercop. Seriado
16h o Patrine Seriado
16h30 o Winspector. Seria-O Clube da criança.infantil

O Jornal locaL Noüciá-rio local 12h o Rede Brasil — tar-de. Noticiário
12h30 O Rio noticias
12h45 O Nações Unidas. In-formativo da ONU
12h65 O Simplesmente mú-sica. Hoje: Mulheres

que dizem sim
13h o Veatibuiando. Edu-

Daniel Filho fala dos novos projetosfHme: TestemunhasoHtúria
TSilS O Casa da Angélica.
tTh o Chaves. Seriado
17h30 o Aqui agora.~tth O Ti Brasil. Noticiário
19h40 O Éramos seis. Novela
20t>40 o Programa livre.
21H35 C Jornal do SBT.
21 MO o Éramos seis. Repri-

19b30 O O farol. Minissinè
20h25 o Esquentando ostamborins
20h30 O Jornal da Manche-te. Noticiário
21H30 o Canal 100
21H35 O Sexta máxima. RI-me: Dinheiro sujo

20H30 o Jotnal^dhrMancha
21h30 o Canal 100
21h35 o São Francisco ur-gente Seriado
22h30 O Gente de expres-são. Entrevistas. Ho-

je: Daniel Filho
23H30 o Momento econô-mico
23h45 ? Segunda edição.Noticiário
0h15 O Clipgospel
1h15 o Espaço renascer

Daniel Filho
na intimidade

Um dos mais invqáveis currícu-
los da televisão brasüeira pertence a
Daniel Filho. É ele o entrevistado
de Bruna Lombardi no programa
Gente de expressão que a Manchete
exibe nesta quinta-feira, ás 22h30.
Durante a conversa, o ator e dire-
tor, que já foi um dos homois for-
tes da Globo, fala da própria traje-
tória dentro do universo da TV, soa
fama de conquistador, a vaidade
assumida, as virtudes que julga ter,
o sonho de fazer mais cinema no
Brasil, o liberalismo que faz de nos-
sas emissoras as mais ousadas do
mundo e os novos projetos profis-
sionais, principalmente o seriado
Confissões de adolescente.

. ' Arquivo

14H30 O Professor alfabeti-zador. Educativo
14h50 O X-231. Educativo
16H10 O Heureca. Hoje: Ospombos do mago Re-' mendào
15b30 o Sitio do pica-pauamarelo. Reprise
15b55 O Simplesmente mú-sica. Hoje: ProfessorAntena
16h o Sem censura. Entre-vistas e debates
18H30 O Seis e meia. Infor-mativo nacional
19b o Educação para to-dos
19b05 o Um salto para o fu-turo
20b O Jornal visual. Infor-mativo para deficien-tes auditivos
20h05 O Simplesmente mú-sica. Hoje: Gilberto

22h35 O A gata e o rato. Se-riado
23h35 o Jornal do SBT.
23h50 O J6 Soares onze emeia. Entrevistas
1h05 o Perfil. Variedades
2h o Top cine. Hoje: Cala-frios

Tet. (021) 542-2132

5b o A hora da graça
6h30 o Diário rural
7b o National Geogra-

pbic
7b30 O Informercial
9b O Oia a dia. Noticiário
10b30 O Cozinha maravi-ihosa da Ofélia. Cu-linária
10h56 o Vamos falar comDeus. Religioso
11b O Flash/Edição damanhã. Entrevistas
12h O Acontece. Jornalisti-

Tel. (021) 502-0793 8h30 O Goggie five
9h O Economize
9h30 O Note e anote
11M6 O Chef LancellortiCulinária
12h O Oração do meio-dia
12h05 O Rio em noticias
13h o Cine aventura. FV-me: Os útümos ma-chões
15h O Super Vicki Série
15h30 O Flashman. Série
16h o Turma do barulho
16h30 O Jaspion Seriado
17h O Parker Lewis. Série
17h30 o Jornada nas estre-Ias Série
18h40 O Informe Rio
19b o Jornal da Record
19h55 O Momento esporti-vo Gillette
20h O Macbineraan
20b30 o A Revanche NoveU
21h30 C Os novos intocà-vets Série
22h30 O Paixões perigosasSérie
23h30 O 25* hora Oebate
1h o Palavra de vida
3h O Falando de vida

6h o O despertar da fé
8h o Desenho
9b o Economize
9h30 o Note e anote
11h45 o Chef Lancellotti.Culinária
12h O Oração do meio-dia
12h05 O Rio em noticias.Noticiário
13h O Cine aventura. Fit-me: A princesa deDamasco
15h O Super Vicki. Série
15h30 o Flashman. Série
16h o Dinossauros
16h30 o Jaspion. Seriado
17b o Parker Lewis. Série
17h30 O Jornada nas estre-Ias. Série
18h40 o Informe Rio.
19h O Jornal da Record.
19b55 o Momento esporti-vo Gillette
20h O Machine man. Sé-

20h10 o Minisséries inter-nacionais. Hoje: Es-porte por esporte
21h30 o Rede Brasil — noi-te. Noticiário
22h o Jornal de amanhã.Jornalístico
23b30 O 360 graus
Oh o Encerramento

12h30 O Esporte total.
13h15 O Esporte total Rio.Noticiário esportivo
13h50 O Gente do Rio. En-trevistas
14h50 o Os monstros
15h15 ü Programa SilvioPoppovic. Debate
16h45 O Encontros imedia-tos. Variedades
17h15 o Supermarket.
17h45 O Faixa especial doesporte
18h30 O Agrojornal.
18h38 O Rede cidade.
19h15 o Jornal Bandeiran-tes. Noticiário
20h O Um amor de fami-lia. Série
20h30 O Faixa nobre do es-porte
22h30 O Made in Brazil. RI-me: Inquietações deuma mulher casada
0h30 o Jornal da noite.
1h O Flash. Entrevista.Apresentação deAmaury Jr.
2h O World news to-night. Jornalístico
2h30 O Informercial.
3h O Vamos falar comDeus. Religioso

13h50 o Gente do Rio
14h50 o Os monstros
15M5 O Programa SüwaPoppovic
16b 45 o Encontros imedia-tos
17h15 o Supermarket-
17h45 O Faixa especial doesporte
18h30 o Agrojornal.
18h38 o Rede cidade.
19h15 O Jornal Bandeiran-tes. Noticiário
20h ? Um amor de fami-lia. Série
20h30 O Faixa nobre do es-

porte Hoje: Boxe in-ternacionai
21h30 O Sexta sexy. Rime:Terapia do amor
2h *7 Samba de primeira
3h G Jornal da noite
3h30 O Flash. Entrevistas
4h30 O World news to-night. Jornalístico
5h o Information.
5h30 o Vamos falar comDeus

O Telecurso 2° grau
O Bom dia Brasil. No-ticiário
O Bom dia Rio. Noti-ciário local
O TV colosso. Infantil
O Globo esporte. Noti-ciário esportivo
O RJ TV. Noticiário
O Jornal hoje. Jorna-listico nacional
O Vídeo show. Varie-dades sobre a TV
O Vale a pena ver denovo. Tieta
O Sessão da tarde.Filme: A sombra ninja
O Os trapalhões. Hu-moristico
O Escolinha do Pro-fessor Raimundo.Humorístico
O Tropicaliente. No-vela de VValter Ne-

grão
O Quatro por quatro.Novela de CarlosLombardi
O RJ TV. Noticiário k>-cal
O Jornal nacionalNoticiário
O Pátria minha. Nove-Ia de Gilberto Braga
O Você decide
O Caçada implacávelMinissérie internado-nal
O Jornal da GloboNoticiário
O Festival de suces-sos. Rime: Faça acoisa certa

6h30 o Telecurso 2° grau
7h o Bom dia Brasil. No-ticiário
7h30 o Bom dia Rio. Noti-ciário local
8h o TV colosso. Infantil
12h30 o Globo esporte. Noti-ciário esportivo
12b45 O RJ TV. Noticiário
13h15 O Jornal hoje. Noticiá-

8h
12h30 20h30 O A revanche. Novela

21h30 O Super tela. Filme: Oprocesso
23h30 O 25" hora. Debates
1h O Palavra de vida.
3h O Falando de vida.

Piant encontra-se com o Led Zeppelin
12h45
13h15
13h40 13h40 O Vídeo show. Varie-dades sobre a TV

14h15 o Vale a pena ver denovo. Tieta
15h15 o Sessão da tarde.Rime: Inimigo meu
17h o Os Trapalhões. Hu-moristico
17h35 O Escolinha do pro-fessor Raimundo.Humorístico
18h05 o Tropicaliente.
19h05 O Quatro por quatro.
19h50 O RJ TV. Noticiário
20h o Jornal nacional
20h35 O Pátria minha.
21h45 O Globo repórter
22h45 O Caçada implacávelMmissérie internaao-nal. Último capitulo
23h45 O Jornal da Globo
0h15 O Amazing storiesHoje: Papai múmia
0h45 O Corujão I. Filme:Scarface
2h45 O Tiro certo. Série
3h45 o Primo cruzado
4H45 o GarfieM. Séria

em parceria
A MTV vai mostrar no Acústico

desta quinta-feira, às 20h30, o his-
tórico reencontro dos ex-integran-
tes da banda Led Zeppelin, Robert
Plant (vocalista) e Jimmy Page
(guitarrista). O show que deu ori-
gem ao vídeo No Oucirter, lançado
há um mês, feito em parceria com a
MTV, foi gravado em Londres e
tem uma hora e meia de duração.
Plant e Page. acompanhados de
CharJes Jones (baixista) e Michael
Lee (baterista e percussionista) —
ambos da atual banda de Plant —
recebem músicos marroquinos,
egípcios e até a Orquestra Sinfônica
de Londres. O repertório das feras
inclui antigos sucessos.

14h15

10b o Clássicos MTV
10b30 o Pé da letra
10h40 O Rádio vitrola MTV
13h o Manifesto MTV
13h30 O Feijão MTV
16b o Speed racer
16h30 O Pé da letra
16h40 O Gás total
18h O Disk MTV
19h O MTV no ar
19h15 O Grande hora MTV
20h30 O Acústico Jimy Pa-

ge/Robert Plant
22h O Liquid television 3
22h30 O Beavis 8« Butt-head
23h C Clássicos MTV
23h30 O MTV no ar
23h45 O Vídeos
0h30 O Speed Racer
1h o Manifesto MTV
1h30 O Vídeos
3h o Encerramento

17h30

18h05
6h45 O A hora da renova-cão carismática
7h o Igreja da graça
9h o Bom (fia vida
11b Falando de vida
12h o CNT music
12h30 / CNT meio-dia.
13b O Bem forte Esporte
13h15 - Mapa da ação. Es-portes de ação
13h30 Camisa 9
131)45 CNT music
14b o Mulheres
17h O Cliptrip
17M5 O Realça
1Sh o Batman

CNT
Tel. (021) 589-0909

19h50 6h45 O A hora da renova-cão carismática
O Igreja da graça
O Bom dia vida
O Falando de vida
O CNT music
O CNT meio-dia.
O Bem forte. Esporte
O Mapa da ação.
O Camisa 9
O CNT music
O Mulheres. Varieda-

20h35 11b
12b
12h30
13b
13h15
13h30
13h45
14h

21h45
22h45
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-SABAOO ^ ^ 
se ocupar com os pre- ? QUINTA-FEIRA co que as anotagocs : ?SABADO iB^jjii MgggBS ?.•'

tor que clc a csta con- Lcticia pede para rada e manda Vitor se°gredo 
"a 

forfu'na | m^mTarnaTmaos ,: ^ ij^lllBllBIMi jiii^Bifundindo com oulra Fran?ois entrcgar o cmbora quando Cas- quc pcrtence a eles. i dc Alice e tem uma HMHg

con^Hikh 
'na"*caba° mcmora^ a compra de n^o^r'procurar cas^T c,a na morte do pai i ce nao aparece na es-

daNaveJoram ?SEGUNDA-FEIRA

ainda scntc dc Cassia- dc Aguccna. Ramiro na cabana. j ^"eia^st^traba- Pedro insiste com Karmita e Dirceu que Alice deve inocentar Raul
no. Vi lor fica surpre- \ lhando para Alexan- _so quando Aguccna : (jra Rodrigo recebe nedy. Kennedy e sol- Evandro critica Tere- ?SEXTA-FEIRA

com : um convite para fazer to' Rodri8° desiste sa por ter aconselha- Alice inocenta Raul e
clc. Lcticia Ilea apa- .: um trabaiho em Ma- do trabalho em Ma- do Alice acusar encontrar Rodrigo
vorada quando Iva- ; naus Etcvaldo exiee naus para ficar ao la- Raul. Raul con- acusa de nao
nilda conta quc Vitor : dinhciro para ficar de Alice. Simone versar com Alice. lado, mas logo

rcconhcccu c pede I calado e Simone pede a Pedro para vi- fazem as pazes. Lore-
quc cmbora dc ; L;dj Lidia. ?QUINTA-FEIRA

:• Murilo fala que
TERQA-FEIRA Mr ao encontro do se- ^quARTA-FEIRA de

quando Raul pede Alice A loia.de I ore-Hilda concorda cm ir ,'f : nervosa e pede a De- Pedro diz a Simone que o ajude. Raul ta ran In n rnnnirm r-c in bora mas pede a XT : vair que a ajude. Etc- quc so quer ver Lidia tambem se desculpa ci., descoh r -
Lcticia dinhciro para ..: : valdo fica acuado ao se ela se separar de com Zila, Isaura Natalia quern fez a vi-
bina um jantar para r :  _._ Alice convence Ro- o escritorio se gaban- trabalhS-Urara°Rnii1cntrcgar o rctrato que : «¦ : ?terqa-feira drigo a ir para Ma- do de que merecia um mL Kennedy se recu-Frangois pintou dc „ .v^gj : Devair scgura Eteval- naus e voltar no dia Oscar. Albano ouvc sa a retornar LorctaEstcla. Vitor fica pas- :4,0 e chama a policia. do depoimento. Raul conversa e conta Se convence dc aue amo quando Aguccna I ;.2''"J. ya 

• Alicc fica confusa se desespera quando Alice. Alice fica an- unica solugao para odiz quc so namora ~ '.-iS||j - quando Teresa seus advogados ar- siosa por Rodrigo seu futuro e casarcom clc cm casa. Lcti- ,9H j aconselha a incrimi- ranjam uma testemu- nao chegar a tempo Murilo com Alice ecia mentc di/endo -MB : nar Raul. Etevaldo nha falsa e depois para o depoimento. oara se aDroximar dpquc loi procurer casa : tenta escapar e e feri- descobrem que o tal delegado pergunta Alice oroDoe a Nata-c Ramiro fica dcscon- —^-rT*" : do, mas antes de homem ja respondeu Alice como foi o atro- ]ia se'r eitilicti rln infiado. Como tern que LetlCia tenta evitar que Vitor a acuse da morte de seu primeiro marido j morrer inocenta Ken- a varios processos. pelamento. ja 
da Io"

sAbado para a cntrcga do res- pedar cm sua casa ate que quer conhecer o ¦ ^-SABADO ~ ,. ...
Abigail c Gustavo gate. Bruno foge do encontrar um lugar pai. Abigail reune as : Felicio di7 a Icnhnl mrafnla AHplpiH urvaina 

eadem fa- tamente com Maria
pensam quc Angela hospital com Tatiana. para morar. Suzana amigas e sorteiam ou- • ml(, ngn vn; SP t- S-- Fmii"a zer 

uma surpre^ para Laura. Justina prefe-
foi scqiicstrada. Ta- Abigail encontra o bi- finge quc nao conhc- tro nome. l n LolavAlo"so dlscutc re passar o Natal com
tiana confirma para Ihetc mandando que cc Bruno e arma um ri,^,P com Virgulino e pa^a Olga e recusa o convi-
Fortunato quc csta fique cm casa sozi- cscandalo no hospi- ?SEXTA-FEIRA i ah^ ITI h. ,, ^0%^ mal. 

Assad repreende te de Adelaide. Assad
gravida. Bruno acor- nha. Gustavo avisa a tal. Babalu exige quc Abigail vibra ao ver = f * bra 

o dia em que co- Julmho pelo modo co- passa mal e Maria
da c encontra um bi- policia. que monta Rai durma na oficina, ^e o sorteado e Gus- j ^'rido"",^nond^ 

ele trata a familia. Laura se arrepende
Ihctc dc Suzana. Rai c um ccrco cm volta da c durante a noitc apa- tavo Gustavo inventa • italiano' Carmpnritn ?TERQA-FEIRA nupedea 

sabel pa- do que fez. Lola leva
prcso como suspcito casa. Bruno percebc rece uma mulher. Ba- uma S S : itahano. Carmenc.ta fc"VA F 

ra 
reumr os amigos em as sobras da ceia para

do scqiies.ro, Fortu- que Fortunato vai balu vai embora fu- Angela oara o hosDi ^ [ 
rcvoltada com Alfredo chega fendo uma festa para Lola, os velhinhos do asilo.

nato e Tufik bolam caircm uma cilada. riosa. Tatiana nao tal Suzana beiia Bru 
Lucl° po.r e'e 1I?sl"uar na casa de Julmho no Lola fica comovida ao «-ID.

.,m „i,„„ t: .v,nn.  ' " tai. suzana oeija bru- : que Zezinho c filho Rio e ele avisa Isabel, passar por uma asilo SEXTA-FEIRA
r,r,l H? i„ 

?TERQA-FEIRA consegue tirar Bruno no e depois o ameaga : de Alfredo. Lola leva Lola passeia pela rua de velhos. Julinho es- Lucio e Alfredo se en-
envnlwrrmm 

runo atrai a policia a ca ega. runo vai com uma faca. Tatia- : um choque quando, Angelica e relembra creve uma carta avi- contram Carmencita3lvc-rcn?no Para uma perscguigao na casa dc Abigail co- na comega a ter uma : na hora do almogo, passado junto com os sando que Alfredo csta fiSLS^da S2
T 1 

-cqucs ro. e Fortunato consegue mccer Angela. hemorragia. Angela e j encontra uma passa- filhos. Assad diz em sua casa mas Lola Lucio conte a verdade
out Incch KiWrn 

cntrcgar Angela. Bru- ?QUINTA-FEIRA Bruno se divertem no | gem para Sao Paulo Maria Laura que ela nao se anima a volta? |A^MlaS
J 

' no TOnvence Gustavo Angela se tranca no hospital. Gustavo : debaixo de seu prato. nao pode maltratar ao Rio. Clotilde e fica feliz aosud. . dc q»e Fortunato nao quarto e se nega a fa- confessa a Angela que os parentes de Juli- ver famKdaMtcm medo de ela j ?SEGUNDA-FEIRA nho. 0 m6djco ?QUINTA-FEIRA ^ ^elaide anr"-goste mais do pai do ; Adelaide fica impres- Assad que o estado Julinho e Alfredo senta o marido a Alfre-qw dc'c' com o enve- de Alfredo c muito chegam a casa de Isa- do. Felicio fica beben-corrida por da mac. grave. Carmencita fi- para a dc Na- do cm um c™s Pcrdc a : Alonso vai procurar ca preocupada ao ver c deixam Lola do cheaa cm casa dis-Abigail bola um piano descobre que Lola convcrsando Lola se cute com Lo-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦paraabalara 

imagem : cla voltou para Sao com Zezinho. comovc com o enve-dc Gustavo hospi- Julinho dc Alfre- nolo de-tal. Bruno consola Ta- te com Maria Laura ? QUARTA-FEIRA dn n.i&n scntc culpada pelo de-

Alexandre Durãoco que as anotações
podem desvèndar o
segredo da fortuna
que pertence a eles.
? SEXTA-FEIRA
Franchico entrega' a
Soledad o diário para
que ela decifre as
anotações. François
convence Leticia de
que a morte do mari-
do foi acidental e queela deve lutar contra
Vitor. Vitor diz a Hil-
da que vai acusá-la de
ser cúmplice de Letí-
cia na morte do pai
dele. Bonfim desço-
bre que 49% das
ações da Nave foram
compradas e Gaspar
manda que descubra
quem foi o compra-
dor. Leticia encontra
Ramiro na cabana.

Cario Wrede
Pedro insiste com Karmita e Dirceu que Alice deve inocentar Raul

nedy. Kennedy é sol- Evandro critica Tere-
to. Rodrigo desiste sa por ter aconselha-
do trabalho em Ma- do Alice a acusar
naus para ficar ao Ia- Raul. Raul vai con-
do de Alice. Simone versar com Alice,
pede a Pedro para vi-
sitar Lídia. ?QUINTA-FEIRA

Alice fica atônita
quando Raul pede
que o ajude. Raul
também se desculpa
com Zilá, Isaura e
Kennedy e volta parao escritório se gaban-
do de que merecia um
Oscar. Albano ouve a
conversa e conta a
Alice. Alice fica an-
siosa por Rodrigo
não chegar a tempo
para o depoimento. O
delegado pergunta a
Alice como foi o atro-
pelamento.

?SEXTA-FEIRA
Alice inocenta Ràúl e
ao encontrar Rodrigo
o acusa de não estar
ao seu lado, mas logo
fazem as pazes. Lore-
ta estranha quando
Murilo fala que ad-
mira a coragem de
Alice. A loja de Lore-
ta ganha o concurso e
ela descobre que foi
Natália quem fez a vi-
trine. Isaura volta a
trabalhar para Raul
mas Kennedy se recu-
sa a retornar. Loreta
se convence de que a
única solução para o
seu futuro é casar
Murilo com Alice e,
para se aproximar de
Alice, propõe a Natá-
lia ser estilista da lo-

? QUARTA-FEIRA
Pedro diz a Simone
que só quer ver Lidia
se ela se separar de
Raul e se modificar.
Alice convence Ro-
drigo a ir para Ma-
naus e voltar no dia
do depoimento. Raul
se desespera quando
seus advogados ar-
ranjam uma testemu-
nha falsa e depois
descobrem que o tal
homem já respondeu
a vários processos.Leticia tenta evitar que Vitor a acuse da morte de seu primeiro marido

JGlobo o 18h50

TROPICALIEIMTE
Globo 18h

PATRIA MINHA

?SÁBADO
Hilda insiste com Vi-
tor que ele a está con-
fundindo com outra
pessoa, c entra cm
contato com Leticia.
Açuccna sc queixa de
Vitor e Dalila a
aconselha a ter mais
amor próprio. Vitor
beija Olivia. Dalila fi-
ca curiosa ao ver Cas-
siano lendo os livros
que Samuel lhe cm-
prestou. Bonfim chc-
ga de viagem. Leticia
marca um encontro
com Hilda na caba-
na.

SECUN DA-FEIRA
Leticia mente para
Ramiro dizendo que
vai sair com Esteia.
Dalila não consegue
disfarçar o ciúmc que
ainda sente dc Cassia-
no. Vitor fica surpre-
so quando Açuccna
sc rccusa a sair com
ele. Leticia fica apa-
vorada quando Iva-
nilda conta que Vitor
a reconheceu e pede
que ela vá embora dc
Fortaleza.

TERÇA-FEIRA
Hilda concorda cm ir
embora mas pede a
Lcticia dinheiro para
a viagem. Isabel com-
bina um jantar para
entregar o retrato que
François pintou dc
Esteia. Vitor fica pas-
mo quando Açuccna
diz que só namora
com ele cm casa. Lcti-
cia mente dizendo
que foi procurar casa
c Ramiro fica dcscon-
fiado. Como tem que

se ocupar com os pre-
parativos do jantar,
Leticia pede para
François entregar o
dinheiro a Hilda, mas
não cxplica do que sc
trata.
? QUARTA-FEIRA
Hilda acha pequena a
quantia que Lcticia
mandou. François
sonda a empregada e
descobre que ela tes-
temunhou o acidente
que matou o marido
de Lcticia. Vitor co-
memora a compra de
49% das ações da
Nave. Ramiro fica
constrangido durante
o jantar e percebe a
troca de olhares entre
Lcticia e François.
Vitor invade o quarto
dc Açuccna.

? QUINTA-FEIRA
Açucena fica apavo-
rada e manda Vitor
embora quando Cas-
siano bate na porta.
Cassiano não percebe
nada e faz perguntas
querendo saber se
Dalila tem outro na-
morado. François
marca um encontro
com Leticia. Ramiro
discute com Leticia
por causa de François
e fica desconfiado
quando ela inventa
uma desculpa para
não ir procurar casa.
Ramiro vai para a ca-
bana. Samuel entrega
o diário de bordo dc
Saul e diz a Franchi-

Globo o 20H30
j ?SÁBADO
: Raul não se confor-
j ma em ficar nas mãos
: de Alice e tem uma

crise de depressão.
: Alice não sabe se ino-
: ccnta Raul. Alexan-
j dra abandona o em-
| prego. Pedro insiste

com Karmita queAlice tem que contar
: a verdade. Simone
: desconfia que Eteval-
: do é a pessoa que te-
: lefona para Lídia e
: não se identifica. Ali-
: ce não aparece na es-
: cola c Marina vai
: conversar com ela.

-: ;? SEGUNDA-FEIRA
i Marina aconselha
: Alice a contar a ver-
: dade. Loreta demite
: Yone ao descobrir
: que ela está traba-
: lhando para Alexan-
: dra. Rodrigo recebe
: um convite para fazer

um trabalho em Ma-
j naus. Etevaldo exige

dinheiro para ficar
calado e Simone avisa

i Lidia, que a orienta a
: ir ao encontro do se-
: gurança. Simone fica
: nervosa e pede a De-
i vair que a ajude. Ete-
: valdo fica acuado ao
: ver Devair.

j ?TERÇA-FEIRA
| Devair segura Eteval-
| do e chama a polícia.
| Alice fica confusa

quando Teresa a
: aconselha a incrimi-
: nar Raul. Etevaldo
: tenta escapar e é feri-
: do, mas antes de
: morrer inocenta Ken-

QUATRO POR QUATRO ÉRAMOS SEIS

pedar em sua casa até
encontrar um lugar
para morar. Suzana
finge que não conhe-
ce Bruno e arma um
escândalo no hospi-
tal. Babalu exige que
Rai durma na oficina,
c durante a noite apa-
rece uma mulher. Ba-
balu vai embora fu-
riosa. Tatiana não
consegue tirar Bruno
da cabeça. Bruno vai
na casa de Abigail co-
nhecer Ângela.
? QUINTA-FEIRA
Ângela se tranca no
quarto e se nega a fa-
lar com o pai. Suzana
deixa um cartão com
Clarice marcando um
encontro com Bruno.
Gustavo discute com
Bruno e ele vai embo-
ra arrasado. Bruno
vai ao encontro de
Suzana e ela o agarra.
Ângela diz a Gustavo

que quer conhecer o
pai. Âbigail reúne as
amigas e sorteiam ou-
tro nome.
? SEXTA-FEIRA
Abigail vibra ao ver
que o sorteado é Gus-
tavo. Gustavo inventa
uma desculpa e leva
Ângela para o hospi-
tal. Suzana beija Bru-
no e depois o ameaça
com uma faca. Tatia-
na começa a ter uma
hemorragia. Ângela e
Bruno se divertem no
hospital. Gustavo
confessa a Ângela que
tem medo de que ela
goste mais do pai do
que dele. Tatiana é so-
corrida por Bruno
mas perde a criança.
Abigail bola um plano
para abalar a imagem
dc Gustavo no hospi-
tal. Bruno consola Ta-
tiana.

^ ^ PsBT o 21h3Q
?SÁBADO
Felício diz a Isabel
que não vai se sentir
bem com a presença
de Lola na casa deles.
Adelaide chega do ex-
terior e apresenta seu
marido, um conde
italiano. Carmencita
fica revoltada com
Lúcio por ele insinuar
que Zezinho é filho
de Alfredo. Lola leva
um choque quando,
na hora do almoço,
encontra uma passa-
gem para São Paulo
debaixo de seu prato.
? SEGUNDA-FEIRA
Adelaide fica impres-
sionada com o enve-
lhecimcnto da mãe.
Alonso vai procurar
Lola e descobre que
ela voltou para São
Paulo. Julinho discu-
te com Maria Laura
pela maneira como

entregou a passagem
para Lola. Adelaide e
Tia Emilia se reconci-
liam. Felicio vai ao
Clube Inglês e relem-
bra o dia em que co-
nhcceu Isabel.

TERÇA-FEIRA
Alfredo chega ferido
na casa de Julinho no
Rio e ele avisa Isabel.
Lola passeia pela rua
Angélica e relembra o
passado junto com os
filhos. Assad diz a
Maria Laura que ela
não pode maltratar
os parentes de Juli-
nho. O médico diz a
Assad que o estado
de Alfredo é muito
grave. Carmencita fi-
ca preocupada ao ver
Lola conversando
com Zezinho.

QUARTA-FEIRA
Carmencita, Genu e

Durvalina decidem fa-
zer uma surpresa paraLola. Alonso discute
com Virgulino e passa
mal. Assad repreende
Julinho pelo modo co-
mo ele trata a família.
Genu pede a Isabel pa-ra reunir os amigos em
uma festa para Lola.
Lola fica comovida ao
passar por uma asilo
de' velhos. Julinho es-
creve uma carta avi-
sando que Alfredo está
em sua casa, mas Lola
não se anima a voltar
ao Rio.
? QUINTA-FEIRA
Julinho e Alfredo
chegam à casa de Isa-
bel para a ceia de Na-
tal e deixam Lola
emocionada. Lola se
comove com o enve-
lhecimcnto dc Alfre-
do. Durante a ceia,
Assad discute violen-

tamente com Maria
Laura. Justina prefe-re passar o Natal com
Olga e recusa o convi-
te de Adelaide. Assad
passa mal e Maria
Laura se arrepende
do que fez. Lola leva
as sobras da ceia para
os velhinhos do asilo.
? SEXTA-FEIRA
Lúcio e Alfredo se en-
contram. Carmencita
fica preocupada que
Lúcio conte a verdade
a Alfredo. Lola visita
Clotilde e fica feliz ao
ver a família da irmã
unida. Adelaide apre-
senta o marido a Alfre-
do. Felício fica beben-
do em um bar e quan-do chega em casa dis-
cute com Isabel. Lo-
Ia ouve a discussão e se
sente culpada pelo de-
sentendimento entre os
dois.
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? QUARTA-FEIRA
Babalu diz a Rai que
nao quer casar com
ele, mas aceita sc lios-

?SÁBADO
Abigail c Gustavo
pensam que Ângela
foi seqüestrada. Ta-
tiana confirma para
Fortunato que está
grávida. Bruno acor-
da c encontra um bi-
Ihctc dc Suzana. Rai c
preso como suspeito
do seqüestro. Fortu-
nato c Tufik bolam
um plano para sc li-
vrarcrn dc Ângela
sem sc envolverem no
suposto seqüestro.
Tatiana avisa Bruno
que Ângela está em
sua casa.
? SEGUNDA-FEIRA
Fortunato manda
Tufik levar um bilhe-
te para Abigail. só
que o papel acaba cs-
quccido cm cima dc
uma mesa. Para afas-
tar a policia da casa,
Fortunato telefona
combinando um locaí

para a entrega do res-
gatc. Bruno foge do
hospital com Tatiana.
Abigail encontra o bi-
lhetc mandando que
fique cm casa sozi-
nha. Gustavo avisa à
policia, que monta
um cerco cm volta da
casa. Bruno percebe
que Fortunato vai
cair cm uma cilada.
? TERÇA-FEIRA
Bruno atrai a policia
para uma perseguição
e Fortunato consegue
entregar Ângela. Bru-
no convence Gustavo
dc que Fortunato não
é seqüestrador. Tatia-
na pensa cm Bruno.
Bruno encontra Suza-
na no hospital. Rai
pede Babalu em casa-
mento.
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O QUE VIM POR At o ARLIETE ROCHA |
 >¦pAtria minha V;

NATALIA FLAGRA LORETA NA CAMA DE OSMAR I
Arqulvo £

Na falta de tramas principals, Patria taxi para para aquela figura insolita, ela
e Loreta capa, logicamente, de costas para a

mais um dos seus pianos mira- camera. No'ato,ouve-se 1
bolantes. Desta ela bota na cabega que ca e Loreta entra no carro, muito dig-

seu casar seu filho na, com a capa fechada sobre o corpo.
Murilo Henrique com a herdeira do tio,ou Quem se da mal e Osmar. Em meio ^
seja, Alice. Para dar andamento ao seu confusao, Natalia encontra a pulseira de |
piano, Loreta se aproxima de Natalia, con- Loreta e desmancha o namoro com ele em
vidando-a para ser estilista de sua loja. carater definitivo. z^jjQb <

| Todos estranham o convite, principalmen- ¦ Outro que leva um 'fora e livra os • . -t §
te Osmar, que decide investigar as verda- autores de uma batata quente £
deiras intengoes da megera. Para variar, ele se mete em mais uma

Osmar aproveita a queda que Loreta enrascada e termina nas maos de um agio- JTaB|
tem por ele e a convida para jantar. Mas . ta. Com o cara o ameagando e sem poder I :
como a came e fraca e a 'magrinha' muito resolver a parada na base da forga, ele pede ^jfl|
espevitada, Osmar termina na cama com todo o salario de Cilene para pagar H
ela. O que ele nao esperava e que Natalia divida. E o que basta para a mineirinha se -'m
batesse na porta do seu apartamento. decepcionar. Depois de entregar seu suado' 1
partir dai e um verdadeiro pastelao, com dinheirinho, Cilene diz que nao quer mais.
Loreta tendo que sair pela janela do ba- nada com ele e alega falta de confian?a. -f * '£ £
nheiro cobrindo nudez apenas com para livrar do incomodo namorado.. £'*uma capa de chuva dez vezes maior do que Sorte de Heitor, que recebe um convite de: ~ t.
seu manequim. Em plena rua, e debaixo de Cilene para passarem o revellion juntos e,:
chuva, Loreta protagoniza uma das me- quem sabe, formar um casal menos proble- I
lhores cenas da semana. Como nenhinn matico na novela. Loreta escorideamidez com uma capa de chuva efoge pela janela do apartamento de Osmar £

plip^^Ki^^.:  1
QUATRO POR QUATRO j ?TROPICAUENTC If• '  "• " ^ ^

Bruno decide lutar pelo amor da filha j Vitor engana Gaspar e planeja golpe ^
Na prdxima semana de Quatropor qua- : Da 11m pouco de trabalho, mas Vitor" a^^a^sagama^ ;

tro acontece o esperado encontro entre HHEl *. • finalmente consegue comprar os 49% das ;•
Bruno e Angela mas, apesar da torcida, |8yM9roJ^8tij|^^Hja||^»8B^ agoes da Nave, Tudo em nome de seu |
menina rejeita o pai. E nem goderia ser de testa-de-ferro, Davi, para que o avo nao jtt
outra forma. Temendo que Angela se en- "r'lWp desconfie de nada. A outra etapa de seu ' 

'

cante com o cbarme de Bruno, Gustavo piano e reconquistar a confian^a de Gas- r^:
trata de colocar lenha na fogueira,_mar- par para se apoderar da parte que Ihe cabe
cando um encontro entre ela eo pai. Ange* **'$$ '• 

^LJg0$t*W , 
* 

das agoes da familia e se tornar o acionista _-||r
la vai para o local cheia de ansiedade, so . *•' "'' * *.*\' majoritario da empresa. -f

J ^"e ^o^l^a^e er^nti^nenhi^'Fur^" O pnmeiro passo e contar.ao avo que" jj

I K^ara^ara'SrnomunS nmantes 

• 
^IHHSi" j qwselfiSi«Mte S«Sa de'EtoS^ I

de ir embora resolve ver a filha de longe. negodaTa. A^e^r de UxSa su/expSen-
Entre a surpresa e a emogao, reconhece SiM:--1 " : cia, Gaspar caifeitoumpatinhoe senega a
menina que tanto a encantou no hospital, J :. : acreditar quando Bonfim insiste que Vitor
nao se conforma com a separaoao. 1" - ' ~C ' esta por tras de tudo, por achar impossivel

Abigail consegue convencer Angela $¦ > "'^S'c *-aM' que o neto seja tao maquiavelico. Assim,
receber o pai e, pacientemente, cumpre ; | ^ t f- -« Vitor e reconduzido a vice-presidencia da
todas as suas exigencias, como sorvete de SC&*j&T *7 J|l j Nave, disposto a bancar o neto exemplar
damasco com marshmallow e pagoquinha W ¦ - ' ate dar seu bote final. ¥
com cobertura de chocolate. Exigencias Nfc ^ 

Agucena fiea em §.xtase quando recebe

reconhecer 0 seu adorado'Dr. Caco'. So SSS?'A^de^SS^S Vitor compra apoes da empresa de Gaspar
que se sente traida e nao aceita suas expli- I'ilH l| ^brigadta Sar a S do |,enSand0 «" 86 t0rnar 0 s6c,° roa,0ntan0 I

ISni^^^lSav^S ¦¦ ! em ?ua casa- Sf q.ue vai 
^atar 

de fortunajapassouporvariasmaossemque |e, ao mves de lugir mais uma vez, decide ~W&, \» 1 - : negocios na aldeia e flagra os dois no . ,p , . , „ , „ 5
ficar para reconquistar o amor da filha. 'W<> "'%/ 

+' V % ' " maior amasso no tal sofa, e so nao quebra nmguem descobnsse nada. Cabe a Drena- V
"Eu 

poderia mandar flores, mas ela pode- ^ 
x 

a cara de Vitor gra?as a interferencia de Iina e Pessoa desvendar o segredo. Com

ria pensar que nao tenho um pingo de Serena. Vitor vai embora furioso, avisando muita imagina^ao e mapas de navega^ao;
orioinalidade Mas se tem uma coisa que a A?ucena que namoro em casa de troglo- os dois chegam a conclusao de que Saul 

';.

seilazer e espalhar tudo no ventilador. WmM f dita, nem pensar! estava 
se dirigindo para Curagao, um pa-" .•

ser doido. E e isso que eu vou ser com ela: Bruno e rejeitado pela filha mas decide usar ¦ O diario de bordo de Saul, com infor- ra'so (is9a'no Caribe, onde deve ter depo-
doido'" Anaela que o aguarde! sua 'loucura' para ganhar 0 amor da garota ma?oes que podem levar a uma grande sitado a arana que rpubou de Gaspar. i-I

h
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Aniulvo
Na falta de tramas principais, Pátria

minha investe nas paralelas, e Loreta se
envolve em mais um dos seus planos mira-
bolantes. Desta vez, ela bota na cabeça que
a solução para seu futuro é casar seu filho
Murilo Henrique com a herdeira do tio, ou
seja, Alice. Para dar andamento ao seu
plano, Loreta se aproxima de Natália, con-
vidando-a para ser estilista de sua loja.
Todos estranham o convite, principaímen-
te Osmar, que decide investigar as verda-
deiras intenções da megera.

Osmar aproveita a queda que Loreta
tem por ele e a convida para jantar. Mas
como a carne é fraca e a 'magrinha' muito
espevitada, Osmar termina na cama com
ela. O que ele não esperava é que Natália
batesse na porta do seu apartamento. A
partir daí é um verdadeiro pastelão, com
Loreta tendo que sair pela janela do ba-
nheiro cobrindo sua nudez apenas com
uma capa de chuva dez vezes maior do que
seu manequim. Em plena rua, e debaixo de
chuva, Loreta protagoniza uma das me-
lhores cenas da semana. Como nenhum

táxi pára para aquela figura insólita, ela
abre a capa, logicamente, de costas para a
câmera. No ato, ouve-se uma freada brus-
ca e Loreta entra no carro, muito dig-
na, com a capa fechada sobre o corpo.

Quem se dá mal é Osmar. Em meio à
confusão, Natália encontra a pulseira de
Loreta e desmancha o namoro com ele em
caráter definitivo.
¦ Outro que leva um fora e livra os
autores de uma batata quente é Inácio.
Para variar, ele se mete em mais uma
enrascada e termina nas mãos de um agio-
ta. Com o cara o ameaçando e sem poder
resolver a parada na base da força, ele pede
todo o salário de Cilene para pagar a
divida. É o que basta para a mineirinha se
decepcionar. Depois de entregar seu suado'
dinheirinho, Cilene diz que não quer mais>
nada com ele e alega falta de confiança
para se livrar do incômodo namorado..
Sorte de Heitor, que recebe um convite de:
Cilene para passarem o revellion juntos e,:
quem sabe, formar um casal menos proble-
mático na novela. Loreta esconde a raídéz com uma capa de chuva è foge pela janela do apartamento de Osmar

PTROPICAUENTE

Vitor engana Gasp
Dá um pouco dè trabalho,, mas Vitor

finalmente consegue comprar os 49% dás
ações da Nave. Tudo em nome de seú
testa-de-feno, Davi, para que o ávô não
desconfie de nada..A outra etapá de seu
plano é rerônqwstar a confiança de Gas-
par para sé apoderar da parte que lhe cábe
das ações da família e se tornar o acionista
majoritário da empresa.

O primeiro passo é contar ao avô que
descobriu que Davi comprou o lote de
ações. Para evitar suspeitas, Vitor inventa
que se fingiu de cúmplice de Davi para
ficar por dentro de todos os detalhes da
negociata. Apesar de toda a sua experiên-
cia, Gaspar cai feito um patinho e se nega a
acreditar quando Bonfim insiste que Vitor
está por trás de tudo, por achar impossível
que o neto seja tão maquiávelico. Assim,
Vitor é reconduzido à vice-presidência da
Nave, disposto a bancar o neto exemplar
até dar seu bote final.

Açucena fica em êxtase quando recebe
um bilhete de Vitor concordando com suas
condições, ou seja, um namoro certinho no
sofá da sala. Apesar de não gostar, Serena
é obrigada a aceitar a presença do rapaz
em sua casa. Só que Ramiro vai tratar de
negócios na aldeia e flagra os dois no
maior amasso no tal sofá, e só não quebra
a cara de Vitor graças à interferência de
Serena. Vitor vai embora furioso, avisando
a Açucena que namoro em casa de troglo-
dita, nem pensar!

O diário de bordo de Saul, com infor-
mações que podem levar a uma grande

Bruno decide lutar pelo amor da filha
Na próxima semana de Quatro por qua- g's:^»yj| ' p *

tro acontece o esperado encontro entre |: 
* " 

^ jjj
Bruno e Ângela mas, apesar da torcida, a
menina rejeita o pai. E nem poderia ser de
outra forma. Temendo que Ângela se en-
cante com o charme de Bruno, Gustavo
trata de colocar lenha na fogueira, mar- pfl^p
cando um encontro entre ela e o pai. Ânge- |||Mà 'rr
la vai para o local cheia de ansiedade, só .
que Bruno não aparece, nem poderia, por- |j|jjJ*
que não sabia de encontro nenhum. Furio- V* v/^,< >' I
sa, Ângela telefona e manda que ele desa- v -rj
pareça de sua vida. Bruno fica arrasado e * - , v' ' - V
se prepara para cair no mundo, mas antes • " t"
de ir embora resolve ver a filha de longe. ' f5*
Entre a surpresa e a emoção, reconhece jjllt. .-
menina que tanto a encantou no hospital, e
não se conforma com a separação. S- - ;

Abigail consegue convencer Ângela É *Hf.; ';|l
receber o pai e, pacientemente, cumpre ~ f- SF^_Z-
todas as suas exigências, como sorvete de % t í£
damasco com marshmallow e paçoquinha '
com cobertura de chocolate. Exigências |j&
cumpridas, Ângela sai do quarto para fi- * - 

'^9fw>~ 
%

nalmente conhecer Bruno, e fica atônita ao WS"' W
reconhecer o seu adorado 'Dr. Caco'. Só %
que se sente traída e não aceita suas expli- ippillll^^^Mkv'^
cações e justificativas. Bruno se desespera
e. ao invés de fugir mais uma vez, decide '¦ !
ficar para reconquistar o amor da filha. Wg
"Eu 

poderia mandar flores, mas ela pode- x y*-'
ria pensar que não tenho um pingo de jLS|^ i |á|
originalidade. Mas se tem uma coisa que |,
sei fazer é espalhar tudo no ventilador. ^ 

'

ser doido. E é isso que eu vou ser com ela: Bruno é rejeitado pela filha mas decíde usar
doido!" Ângela que o aguarde! sua 'loucura' para ganhar o amor da garota

Vitor compra ações da empresa de 6aspar
pensando em se tomar o sócio majoritário

fortuna, já passou por várias mãos sem que
ninguém descobrisse nada. Cabe a Drena-
lina e Pessoa desvendar o segredo. Com
muita imaginação e mapas de navegação;
os dois chegam à conclusão de que Saul
estava se dirigindo para Curaçao, um pa-
raíso fiscal no Caribe, onde deve ter depo-
sitado a grana que roubou de Gaspar.
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^

as mudan^as na industria da telenovela "' 
J|

_  .,„. que a mulher, morta ha 11 anos, ¦ Bm ' \:.£-:-AzS®& . \;X^'V "•

listas como Janete Clair e Dias 20 primeiros capitulos de Irmaos »•* .',*' * -. '»; 
i* '•* ~

Gomes, pioneiros, na Globo, da Coragem, depois apenas super- ••-••• • ' . ¦ - • , r'
teledramaturgia com sotaque visionara o trabalho de Marrilio Na velha maquina portatil, Janete Clair criou os 328 capitulos de 'Irmaos Coragem', que sera condensada na nova versao
brasileiro. A novela Irmaos^ Co- Moraes, Ferreira Gullar e Irene Arquivo 

^

reciclado pelos novos metodos, ]ho, sera flel ao original. |jj|j^|j|jjj^^
numaparceriaineditaentrcDias "Estouapenasatualizando,por- 1—3 lapniva—i^fe
eJSt)rando 

das dificuldades ?<LTcoSu ^aT* lib I 
lrmio»Cora9em "^o/mi 1994 'j

de 25 anos atras, Dias Gomes, que Janete escreveu a novela $ Auiora/adaptador Janete ciair Dias Gomes !
^ue adapta a novela de Janete nao havia uma preocupa?ao §•¦••••••••••••¦••  .* ®1
para o horario das 18h da Glo- com detalhes Iegais, por exem- S 

"lnstrumentode Maquina de Computador jg ^r.
bo, pede a inclusao do nome da plo. Hoje, qualquer deslize g ,rabalh0 escrever/caneta i :
mulher no Guiness book. "E ina- motivo de cobranijas por parte || colaboradores Nenhum 5 (em media) < =• 3 ^

velas scguidas, sem descanso." Na ficticia Coroado, cidade 
jj 

Produtfo dttria rcapitulo i capitulo '' 
^

na maquina de escrever e uma po, se desenrola a saga da fa- |' 
"°de pSs'nas . ,em m®dia) 30 (em m6dia) Janete: Trabalho solitario e um sucesso de audiencia ;

U a or a 

^ 

^ 

.......... ^ 
^ 

^ ^ 

^ 
|

branco da Globo, definidas' Claro, existe hoje Joao Coragem Tarcisio Melra  Marcos Palmeira 
M ^

o°m°' 
°I*S°ome" I "- """   i.:.....: I... | jjas G0mes: computador e equipepara atualizara novelamesmo teto, 0 ma-  mas naqueta re- 1 Duda Coragem Claudio Marzo Marcos Winter I

rido Dias Gomes giao ele ainda e || •••¦•> .,  J| -
escrevia Verao vermelho, exibida um pouco selvagem.". . Ritinha Regina Duarte GabrieiaDuarte P3I |MMTfll filho
em outro horario. "De 1970 pa- O ponto alto da historia e o '""'"n^ ZT'; -1 Na nova versao de /r- tambem seu personagem. I
ra ca nao so mudouo pais como momenta em que e roubado o | maos Coragem, alguns fi- Depois ela e Claudio ]a propria televisao e a telenove- enorme diamante que Joao Co- -fe ' Coronet Pedro Barros Silberto Martihho Claudio Marzo A lhos ocupani o lugar dos Marzo abandonaram a
la, que encontrou uma lingua- ragem acha no garimpo. A par- p pais Mauricio Gonial- equipe, escalados como
gem propria. Naepoca, a novela tirdai,umclimadebangue-ban- 1 » ves, por exemplo, sera par principal de Minha ;ainda era um folhetim muito gue mrade a novela. Depois de r- / / Braz, vivido original- dace namorada,^ novela 3teatral, radiofomco , conta muita bnga, Pedro Barros, en- 1/'X mente por sieu pai, Mil- que estrearia em outro 1
Dias. louquecido, mcendeia a cidade J ton Gon?alves. E Ga- horario. Solucao* os Der-

Apesar do trabalho solitario, Joao, com uma marreta, destroi |gg|SSBl fllh:1 dp sonagens de Regina e
a produgiio diana de Janete po- a pedra responsavel por tanta Duarte. fara Ritinha, Claudio partiram em
de ser comparada a de um autor desgra?a. O micio das grava?oes | t. i personagem da mae na viagem, voltando apenas
atual. "Ela conseguia escrever esta marcado para quarta-feira, • i primeira versao. nos ultimos capitulos
um capitulo inteiro a cada ma- e a versao 95 de Irmaos Coragem j Ml- ^ Regina, alias, teve Claudio Marzo que ioi
nha, enquanto eu, ainda hoje, devera estrear em margo, como [ ' j ^HkSHISB uma participagao tumul- mocinho nos anos /0, 1
prcciso das duas partes do dia", parte das comemora?oes dos 30 tuada. Pnmeiro, licou aaora vivera o vilao Pe-
admite Dias Gomes, eitibora le- anos da Globo. - ' ; J. 

graviua, engravidanao dro Barros.

UMA NOVELA EM DOIS MOMENTOS

Fotos de Adriana Caldas

Na velha máquina portátil, Janete Clair criou os 328 capítulos de 'Irmãos Coragem', que será condensada na nova versão
•, . . Arquivo

Irmãos Coragem 1970/1971

Autora/adaptador Janete Clair Dias Gomes
Instrumento de Máquina de
trabalho escrever/caneta

Computador

Colaboradores Nenhum 5 (em média)

Produção diária 1 capitulo 1 capítulo

N° de páginas 20 (em média)
diárias

30 (em média) Janete: trabalho solitário e um sucesso dé audiência

Local de trabalho casa escritório
N° de capítulos 328

Duração 7 meses
Televisão em preto-e-branco a cores

Personagem Ator em 1970/1971 Ator em 1994

João Coragèm Tarcísio Meira Marcos Palmeira
Jerônimo Coragem Cláudio Cavalcante. Ilya São Paulo
Duda Coragem Cláudio Marzo Marcos Winter

§ Ritinha Regina Duarte Gabriela Duarte
índia Potira Lúcia Alves

|f Coronel Pedro Barras Gilberto Martinho Cláudio Marzo

I

I
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Rio de Janeiro — S&tjado, 12 de-novembro do 1994 ,

BSarro eiillto 
@* — ^ 3—4 Tl|uca » R. Mwjii Barron, 824 '

Cuidado com os 

pregos

!| 

uma'trocf de alternado^ por paga lPTU mais alto. issP aca- Ahoradcimao-d^brddeservigoautoinotivocustaRSAOem media ' 
Jd a hora-homemde manutengao de helicoptero saipor R$ 25

I exempio, estao embutidos gastos ba sendo repassad,o para o cus- : , ^ , f _
: c»,'parao°boiMdocon^umidor] • Rewsao custa menos.- Pesquisa e fundamental

II 

Hrtc rhpfp<:Hpnfirina mannhrei- Importados — Embota ; . A

I S? liao se fale abe'rtamente no as- Nas feyisoj^i o pre?oda mao- helicqpteros, cbbra US$ 25pela ' • Assim como o pre?o da mao- em outras a hora da mao-de-obra
I * c-i'lifts «m «e tamh^m u'ma sunto, o crescimerito do nume-: de-obra .icostiima di'minuir em : horai-hpmem. ' , w ; : , -i 1$ de-obra,,-o, numero de'bonis re- sai. por R$ 75,00 e pode chegar a
I ro de cohcessibnarias de im- 30% ou mais^O niesmo acontece "As revisoes. podem durar de ; lativo aos servi?os de reparos e R$ 90,00", constatou D'Agosto.
I ; 

"iWSS'llS' 
portados tern colaborado, em nocaso^edet^rminadosseryi9os. urn dia, no caso demanutenfoes ; manuten?ao veicular varia de Ele arremata: "Dequalquer for-

I « tic Hp cppnranci ferramentas determinados casos, para nive- "Esse tipb de descontb ppde va- simples, real,izadas a cada 100 ho- concessionaria para concessio- ma, os prefos estao abusivos. O
I . s ^ lar por alto (para riossos pa- riar 

''m:.f^&;ide\-fatores jndfc- • •ras-de;y»o? a 60 dias foeis, tempp. ¦ naria. "Algumas revendas pas- serviQO em umcarro jamais pode
I ' 6 °0 

niimpm de itens varia da droes, e bom ressaltar) os sala- pendentes da-wtrutura admipis- gasto para-revisar um aparelhb sam a impressao de que tem ser- custar sequer a mesma coisa que
I . irnrHo pom a pstriitura adminis- rios de t^cnicos — o que, em trativa. Por;exempio: se >uvery - que chegaaps 12 anos deativida- vi?os mais baratos, pelo fato de emumaviao."
I tntiva. dp rada concewionaria ultima instariaa, deva o custo grandequantidadede:filtros de ar : de''- explicqu Joao Americo de o pr^pfdahora^ Edead Luna, de marketing
I ! Mis o resultado e invariavel* o da mao-de-obra. emesto<)ue, o pre?o da troca des-: •••'-;-Mirradai'ditet0t'd?.e^pr^.. ser;menor. Mas,, no final,, isso da Jato, empresa especializada
I mnciimidnr araKa naeando um Ummeeanico'simpleisde uma sa pe?a-pode levarum bbmvdes- 'Gomo o idia de trabalhona acaba sendo compensado pelo em manuten?ao de aviao no
$ ! cnmatnrin dp nistn< mip noum concessionaria de. marca estran- conto", esclarece, Rossini., ,,;.... „, -!,WltrarRev..t^nr'.8 'Iferas; "a revisao : maior numero de horas", co- Rio, considera incompreensivel
I I — ou nada — tlm a ver direta- geira ganha, em: geral. de R$ J . meh^FerriandftMartins. a manutenpao do seu carro *air
4 ! » O cprvim nmhna ' 500,00a.R$ 1.000,00por.pies. rias anresentam^^ em 'eeral-Drecos' m m^dia' entre US$ 160 (com Independentemente da for- mais cara db que'a dos jatinhos 5S
? I mentfe dito^ ' ^hora da maonle-obra sai, emi : L s de s^vicc^sti^oiSa : ^^onto) e^S 3°0,dependendo , mula usada paracalcularospre- de seus elientes. "Recentemente 

||
I , media, por R$ 40,00. mas90s dos servi?ps, restaap,concur .. levei meu Santana para fazer um ¦&
| 

Segundo gerentes do setor, .a radas a ofi^nas:de..ayiote.-e ^!.i-'.'-r.-.^^b>trab^lio. Ultra revisao-de . midor: fazer pesquisa de merca- servi90 numa concessionaria e S
I nora de um mecanico, s?m aque- copteros. A Ultra-Rev, eihpresa 20 mil km de-um automovel pode do. "A varia9ao de pre9os entre ' me tobraram tres vezes 0 pre9o 

'
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JORNAL DO BRASII

Sedan

O custo do serviço

FREIO ABS - PILOTO AUTOMATICO
DIRIÇÀO REGULÁVEL - MOTOR 1.3
INIEÇÃO ELETRÔNICA (SMPi) -

SOM t CO - TRANSMISSÃO
AUTOMÁTICA COM CONTtOlf Dí
OVEI DRVVI - IIGAIÍVC -
AMORTECIDO! A GAS -
OUPLO AIR BAG '

Não pode ser vendido aaparadamenle

Rio de Janeiro — Sábado, 12 de-novómbro de 1994

ÉV0LKSWA0EN. É VOLKSWAGEN.

¦ Manutenção de automóveis, em alguns

casos, é mais cara do que a de aviões

A alexandre carauta Rossini Carneiro, gerente de
servi9os da EliroBarra —
hora mão-de-obra
65,00 —, o
cobrado
infra-estrutura e à localiza9ão da
concessionária. "Quanto

é melhores estrutura e a
localização da

concessionárias
gica",

fica
Sul
mente.

"Por

ponto
IPTU mais

repassado para o
to mão-de-obra".

hão se fale abertamente
sunto,

portados
determinados para

é bom ressaltar)

^^^^^^^^^^^¦rios 

de técnicos — em
última
da mão-de-obra.

concessionária estran-
geira
500,00 a RS 1.000,00 por
a hora da mão^e-obra em
média, por

Fotos Alexandre Durão

A 

manutenção de um jati-
nho chega a sair mais
barata do que a de um

carro, dependendo do caso. Ofi-
cinas de aviões particulares co-
bram de R$ 26 a RS 35 a hora-
homem, ao passo que, em con-
cessionárias de automóveis, a
hora da mão-de-obrà oscila, em
geral, entre RS 25 e RS 90. Um
contra-senso, pelo menos em tese.

Asjjtfstificativas se voltam,
quase sempre, para os custos

.^operacionais das concessioná-
rias.,Na maioria delas, o valor
da mão-de-obra absorve gastos
indiretos e até alheios ao depar-
tamento de assistência técnica.

Encargos — No pre9o de
uma troca de alternador, por
exemplo, estão embutidos gastos
com impostos e pessoal de apoio
(como recepcionistas, encarrega-
dos, chefes de oficina, manobrei-
ros, gerentes e contínuos). A es-
sa lista, soma-se também uma
parcela dos custos com/encar-

. gos, equipamentos, equipamen-
tos de seguran9a, ferramentas,
etc.

. O. número de itens varia da
acordo com a estr,utura ádminis-
trativa ¦ de cada concessionária.

¦ Mas.o resultado.;é invariável: o
I consumidor acaba pagando um

; somatório de custos que pouco
] r-g ob nada — têm a ver direta-
j mente com o serviço própria-
¦| mente dito'.
j Segundo gerentes do setor, a
} hora de um mecânico, sem aque-

Ias gordurinhàs, Ficaria entre RS
10,00 e RS 20,00. "Mas e impôs-

l sivel cobrar apenas essa mão-de-
obra. Um serviçb, por mais sim-

- pies, exige uma estrutura de
; apoio cujo valor é embutido. no
^ preço final. O departamento téc-
i nico ainda participa do rateio
' feito entre todos ^ os setores da
; concessionária para dividir os

! custos administrátivos", expli-
> ca Fernando Martins, gerenter' de serviços da Tania, que cobra
!' R$:73,80 pela hora da mão-de-
. õbra.

A hora da mão-de-obra dè serviço automotivo dista R$ 40 em média Já a hora-homem de manutenção de helicóptero sai por R$ 25

Revisão custa menos

Assim como o preço da mão-
| de-obra, o, número de horas re-
| lativo aos serviços de reparos e
| manutenção veicular varia de

concessionária para concessio-
nária. "Algumas revendas pas-
sama impressão de que têm ser-
viços mais baratos, pelo fato dè' o preço da hora de mão:de-obra
ser; menor. Mas, no final, isso
acaba sendo compensado pelo
maior número de horas", co-
menta Ferriándo, Martins.

Independentemente da fór-
mula usada.para calcular os pre-
çbs dos serviços, irestà ao consu-
midor fazer pesquisa de merca-
do. "A variação de preços entre
uma. revenda e outra é muito
grande", salientâAlmir D'Agos-
to, que sondou 12 concessioná-
rias e encontrou;diferença de até
RS 50. coni ¦ relação'á hora. da
mão-de:-bbrá.

Comparação -r "Enquanto
umas cobram cerca de RS 25,00,

em outras a hora da mão-de-obra
sai por RS 75,00 e pode chegar a
RS 90,00", constatou D'Agosto.
Ele arremata: "De 

qualquer for-
ma, os preços estão abusivos. O
serviço em um carro jamais pode
custar sequer a mesma coisa que
em um avião."

Edeciò Luna, de marketing
da Jato, empresa especializada
em manutenção de avião no
Rio, considera incompreensível
a manutenção do seu carro sair
mais cara do que a dos jatinhos
de seus clientes. "Recentemente
levei meu Santánà para fazer um
serviço numa concessionária e
me dobraram três vezes o preço
da hora-homem para um avião
bimotor, por exemplo", conta'
Edecio. .'

A julgar pelos custos de pre-
paração técnica, os serviços au-'
tomòtivos deveriam ser mais ba-
ratos: um curso preparatório de
mecânico de automóvel custa
em média R$ 500,00; já a prepa-
ração de um mecânico de avião
não sai por menos de RS
1.000,00.

AA fiscal

frNUTBrtÇÃO
Empresa Marca/tipo. Preço(')

Tania GM 73,80

Eurobarra Fiat 65,00

Santo Amaro Ford 35,00

%0$QQOOO

(') Preço d a hora de mão-de-obra em R$

CHRYSLER CHEGOU

CHtUFICADO DE ORIGEM
GARANTIA DE FÁBRICA
ASSISTÊOA TÉCNICA
PEÇAS ORIGINAIS

WCHRYSLER
EXPOSIÇÃO E VENDAS: Av. Princesa Isabe' 2^5 Lj- B C — CooacabanaCONCESSIONÁRIA AUTORIZADA
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CONSULTE-NOS ANTES DE COMPRAR.

lMHBBI^BBBseu 
usado 

|

VHTOtilliPi iwyv na troca por um Okm on usado.
"|| % 'S/ 

CRiDITO INSTANrANEO, PARA OS CLIENTES COM CARTAO AMERICAN EXPRESS E CARTAO S0LL0. 
|

I Wfi&wnnra? n §* arenas 
algumas ofertas i

4li 
Y- 

Fg,tf 
rV 

" 
MARCVM0DEL0 ANO COR DE POR |

Station wagon uno mule gas. 94 cinza 10.150, 9.850,

O NOVO LANQAMENTO DA FIAT. 
w 5 SnL 

9,2°°'*

Y 
PREMIO CSALC, 86 VERMELHO 6.850, 6.480, 

j

"0 CARRO IDEAL PARA A SUA FAMIUA". PREMIOSGAS. 88 BRANCO 7.900, 7.200, j

vENHACONHECi-u> EM NOSSO SHOW-room. PREMI0 CSL ALC. 90 VERMELHO 9.850, 9.550, ;

mmmmmmmm,mmmmmmmKmmMmmmmm PREMI0 CSL GAS. 90 BEGE 10.450, 10.050, 
^

ALFA ROMEO 164 TEMPRA IE GAS. 95 AZUL 24.800, 24.280, 
f

li O MAIOR ESTOQUE 
M0NZA SLE ALC. 90 BRANCO 11.500, 10.750, :

'I m If EO MENOR PREQO. 
M0NZA SLE GAS. 93 VINH0 17.950, 17.750, 

|j
Im i 

consulte-NOS 
ANTES DEcoMPMUt. KADETT SLE GAS. 92 PRATA 14.950, 14.600, :

KADETT 
GLS GAS. 94 VERMELHO 18.450, 18.200,

li ! CONSORCIO 
NACIONAL FIAT IPANEMA SL GAS. 91 CINZA 12.950, 12.450,

II 12 
MESES SEM TAXA DE ADESAO E COM SE6UR0 DE VIM. IPANEMA SL GAS. 91 CINZA 12.980, 12.500,

APOLLO GLS GAS. 90 AZUL 11.600, 11.050,
TIPO 1.6 IE 4PTS = R$ 1.343,30 /ITZjI A ww'

: TIPO SLX 2.0 IE apis = R$ 1.668,95 
[bg]f 

APOLLO GL GAS. 90 CINZA 10.850, 10.600,

(021)54M508/22M499/286^132 .fgjif 
Jf 

*LC* 84 BEGE 5,20°' 4*850' 
;

: f| I 
ASSEMBLfelA JA MARCADA. J GOL CL ALC. 89 CINZA 8.300, 7.950,

If I 
—- GOLCLALC. 89 BRANCO 8.950, 8.450,

Uno MS lie On-line 
golclalc 92 chSza 

LH° 

10200 llfoUwL vL ALvi «rfi vINfaA XU.&UUi 9i'o50i

ESCORT 
XR3 GAS. 90 VERMELHO 12.050, 11.450,

g| :| parf 
eoiiio:efl()^^^ 

ESCORT LALC. 86 AZUL 6.650, 6.200, I

s|| MILLE^s'do slatwna'oN-UNE. VERSALLES GL ALC. 92 CINZA 15.200, 14.850, ;

INSCREVA-SE 

VOCE TAMBEMI 
VERONA GLX GAS. 90 BEGE 11.300, 10.750, •

MAI0R EST0QUE DE PE$AS GENUINAS FIAT

PARA PR0NTA ENTREGA. APR0VEITEI

sS concessionAri'a^iat^alfawdmeo VEICULOSN0V0S:546-8500. -
¦$4 I 

DO 
Bio DE Janeiro.  *** VEfCULOS USAD0S: 54&8555. 2

¦HHnSl Aid PE(A$: 542-6742

| mm ?£ 11 I ) RELAQ0ES AO C0NSUMID0R: 5468599.

RIIItT 1 fUtM.'Vl mmSsh3 TELESERVI?0:546-8566

II WJJAmmim^L^tLM ^rm^B^mm 

** 
FAX: 29»14S¦ TELEX: (21)36H6 DELS BR

ONDE VOCE E TUDO.

RUA 
GENERAL POLIDORO, 81 - BOTAFOGO.

DE SEGUNDA A SEXTA DE 8 AS 20 HS. SABAD0 DE 8 AS 19 HS. D0MING0S E FERIAD0S DE 8 AS 16 HS.

DELSUL SPECIALE: AV. RIO BRANCO, 257 - CENTRO. TELS.: 262-8089 / 262-8132.
PLANTAO DE SEGUNDA A SEXTA DE 8 AS 18 HS.

|§fi '

DOMINGOS E FERIADOS DE 8 ÀS 16 HS

DDR

JORNAL DO BRA8H
CARRO E MOTO2 • sábado, 12/11/94

• J

CONSULTE-NOS ANTES DE COMPRAR.

j 
Super avaliação do seu usaclo

na troca por um Okm ou. usado»

CRÉDITO INSTANTÂNEO, PARA OS CLIENTES COM CARTÃO AMERICAN EXPRESS E CARTÃO S0LL0.

APENAS ALGUMAS OFERTAS

MARCA/MODELO ANO COR DE

UNO MILLE GAS. 94 CINZA 10.150,

UNO MILLE GAS. 93 AZUL 9.650,

PRÊMIO CS ALC. 86 VERMELHO 6.850,

PRÊMIOS GAS. 88 BRANCO 7.900,

PRÊMIO CSL ÁLC. 90 VERMELHO 9.850,

PRÊMIO CSL GAS. 90 BEGE 10.450,

TEMPRAIE GAS. 95 AZUL 24.800,

MQNZA SLE ÁLC. 90 BRANCO 11.500,

M0NZA SLE GAS. 93 VINHO 17.950,

KADETT SLE GAS. 92 PRATA 14.950,

KADETT GLS GAS. 94 VERMELHO 18.450,

IPANEMA SL GAS. 91 CINZA 12.950,

IPANEMA SL GAS. 91 CINZA 12.980,

AP0LL0 GLS GAS. 90 AZUL 11.600,

AP0LL0 GL GAS. 90 CINZA 10.850,

PASSAT LS ÁLC. 84 BEGE 5.200,

GOLCLÃLC. 89 CINZA 8.300,

GOL CL ÁLC. 89 BRANCO 8.950,

GOL GL ÁLC. 88 VERMELHO 7.950,

GOL CL ÁLC. 92 CINZA 10.200,

ESC0RT XR3 GAS. 90 VERMELHO 12.050,

ESC0RT L ÁLC. 86 AZUL 6.650,

VERSALLES GL ÁLC. 92 CINZA 15.200,

VERONA GLX GAS. 90 BEGE 11.300,

"O 
CARRO IDEAL PARA A SUA FAMÍLIA

VENHA CONHECÊ-LO EM NOSSO SHOW-ROOM.

O MAIOR ESTOQUE

E O MENOR PREÇO.

CONSULTE-NOS ANTES DE COMPRAR.

CONSORCIO NACIONAL HAT

12 MESES SEM TAXA DE ADESÃO E COM SEGURO DE VIDA.

UNO CS 1.6 IE 2PTS = R$ 1.218,11
TIPO 1.6 IE 4PTS = R$ 1.343,36 KlTTI
TIPO SLX 2.0 IE 4PTS s R$ 1.668,95 

[ír*JALÔ CONSÓRCIO:

(021) 5464508/2204499/286^132
ASSEMBLÉIA JÁ MARCADA. —Êk

11.050

10.600,

4.850,

7.950,

8.450,

7.550,

9.850,

11.450,

6.200,

14.850,

10.750,

MAIOR ESTOQUE DE PEÇAS GENUÍNAS FIAT

PARA PRONTA ENTREGA. APROVEITEI

»ncessionár!a^^At r !u^0romeo l/SÊSI VEÍCUIOS NOVOS: 546-8500.

PO 
Rio PE janeiro. VEÍCULOS USADOS: 546-8555.

-V alô peças: 542-6742

M IliQff mm í£ 11) relações ao consumidor: 54&8S99,

WÊjTíIf&Zfc} mJM^^rm ^^m mm WÊmÊÉmmí serviço; 54&S566

yÉMUÉflhÉÉ^^JI FAX; 2954148 ¦ TELEX: (21) 3(776 DELS BR

ONDE VOCE E TUDO.

IUA GENERAL POLIDORO, 83. - BOTAFOGO.

DE SEGUNDA A SEXTA DE 8 ÀS 20 HS. SÁBADO DE 8 ÀS 19 HS. DOMINGOS E FERIADOS DE 8 ÀS 16 HS.

DELSUL SPECIALE: AV. RIO BRANCO, 257 - CENTRO. TELS.: 262-8089 / 262-8132.
PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA DE 8 ÀS 18 HS.

n
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^

j fMudangas 
economicas reduzem as vendas 

j
ouhydes fonseca <;ao dos financiamentos na venda que em outubro ja produziram da definipao do governo sobre as jp; aSL de. carros atraves das'concession^- mais de 50 mil carros populares, medidas para o setor, especialmente ]VAAtAr>ir»1 afn n ta o presidente da Abracicio, %

}. AO PAULO — Pelo menos rias antes do Piano Real era de deverao regularizar o mercado em relapao ao mercado de carros 1VJL 0 LUvlvlv Ldu Masuo Murakami. - 
^

tSl 170 mil automoveis deixarao 12%- Com a estabilizagao econo- praticamente acabar com o agio populares e de um novo sistema de Problemas A Honda 1
mj de ser vendidos no proximo mica, essa participa?ao subiu para por volta de fevereiro. "Ja se perce- tributa?ao. Reze afirmou que o im- 

COflQUI StrHTI principal produtora de mote 1
u%n®, em razao das recentes medidas 32% - nos u timos meses havia be umaredu?ao nos yalores cobra- portante sera retirar o interesse eco- no & |
tgl&-restriQao ao credito, especial- caido para 25%, mas ainda assim dos a titulo de agio , acrescentou nomico do especulador, de forma * 

oc~nri~c blemas de entrega ao consumi- |
fete atraves do credito direto ao numero expressive. Os revende- Reze. Em sua opimao, a determina- que as vendas se restrijam as pes- HldlS CSpdCOS dor, que esta esperando cerca de - f

I SoRsumidor bancario. 0 calculo dores acreditam que boa parte das ?ao para que os compradores de soas que realmente precisam de um r T 
g. 

HmotQ ,<0 m g
? Ba Federal Nacional da Distri- pessoas que dependiam de credjto carros 

populates 
so possam se des- carro. seria termos estoques para 10 a 8

| Suicao de Veiculos Automotores para adqumr um carro vai optar fazer dele num prazo mimmo de Crescimento-De acordo mento do brasileiro, que incor- 
15 dias nas reJas ^as a de- I

i. SFenabrave), queja detectou uma Pelos consorcios, que oferecem um seis ou doze meses, sob pena de ter com dados levantados pela Fena- pora habitos como o de enco- , _ nermitido isso" I
1 $ketra?ao de 10%, ou cerca de 14 mil maior numero de Presta?6e, 

"Na 
que pagar o imposto nao cobrado brave, as vendas de carros no vare- mendar quase tudo pelo telefo- 

gggE
I f*Jfcarros/mes nas expectativas de ven- verdade, o governo devia ter esta- titulo de isencao ao primeiro com- jo cresceram 18,94% em outubro ne, e as dificuldades cada vez 

tor-adiunto da Honda.

I iSrasfl6 "Semaes^?medf<Sst0ttria^ minSio°paJ^SosTcon'S prador, vai golpear mortalmenteos relativamente ao mes de setembro 
^SdwIdal^alL/do^ . Ele informa que a empresaes- 

g
i uma imnlosao da demanda cio 

", afirmou o presidente da Fe- agl° Nem mesmo para o con- passando de 102.445 para 121.852 cesso do Piano Real, estao con- ta contratando pessoal, mas am- g?
I Si! P,!rvn nabrave, Sergio Reze. trato de gaveta eles poderao apelar, unidades entre autos e comerciais tribuindo para aumentar a ven- da existe capacidade de fabnca g
I Staante", comentou o econoLa Fin. do 4gio - Ele esta pre- ^ 

nao vao querer correr o ri™ lews. NoacumuWo do ™ ja fo- da de motocicletas. §' ;»Francisco Trivellato, consultor da vendo que as medidas restritivas, de ter centenas de carros circulando ram comercializados 1.070.333 vei Em Sao Paulo, segundo re- fthri™ cA Hpnnic mn» tivprm™ H
| 

-Fenabrave. conjugadas com o crescimento da pelo pais com seu nome", explicou. culos, contra 846.209 no mesmo pe- presentantes das concessiona- umaDolitica a;on6mica est! T' §» Segundo Trivellato, a participa- oferta por parte das montadoras, A Fenabrave aguarda uma rapi- riodo do ano passado. rias, as frotas, como as que acrescentou Nozawa muffin en' B
| 
",'Z atendem 

a restaurantes e pizza- _ q • >7* 1
t rias nasentregasadomicilio,ja de 30% iws ven^ d^prSdmo p

§ Pj? 
Laguna e a mais recente arma da francesa Renault para se manter em primeiro lugar entre as marcas estrangeiras negociadas no Brasil previstas para este ano", acredi- Axis de 90 cilindradas. If

1 £BTmt>Affn A An mes passado mas na verdade refe- tubroforam vendidos 55.631 carros "Com 0 mercado estabilizado, a 5 ~ " i
^ q1II1L)01 LciClOS ria-se a pedidos feitos por sua rede importados, contra 27.841 no mes- economia recuperada e regras de |
^ ffl; de concessionarias a matriz corea- mo periodo do ano passado. Desse politica industrial e de importagao |

ripn iy| na, e nao a veiculos efetivamente total, a importadora que mais ven- confiaveis, e possivel que ainda no
I Ifvllilyulll vendidos. deu foi a Renault, com 6.364 unida- primeiro semestre algumas marcas | t 

* 
a IMi'y |

H gV j ; r . Dessa forma, nem 0 consumo des, seguida da Honda com 5.519 anunciem pianos para instalar-se

i SH estatistica aquecido ou 0 apelo criado pelo unidades. no Brasil. "Nao necessariamente |
If ST Salao do Automovel foram sufi- Mercado — "Esses numeros com fabricas de estilo tradicional,
|| ^j'Depois de anunciar um novo re- cientes para aumentar as vendas do nos levam a acreditar que podere- mas em condipoes de montar um I

• Sprde nas vendas dos carros impor- setor, que em setembro comemora- mos fechar 0 ano com a comerciali- unico modelo economicamente via- J 11 |?i m^dos em outubro, a Associagao ra um recorde de movimento men- zapao de 70 mil carros importa- vel", acrescentou. Ele tambem con-
OTttasileira das Empresas Importa- sal. A francesa Renault voltou a dos", avaliou 0 presidente da Abei- firmou que ja esta havendo alguma

^{iras de Veiculos Automotivos liderar 0 ranking de vendas, com va, Emilio Julianelli. Para 1995, ele dificuldade para que os consumido- , L ¦ ^ .5 p
P| pAbeiva) retificou a informapao: 1.327 unidades, destacando-se 0 seu acredita que 0 mercado de importa- res comprem importados para I iBc  

™
•• Wcomercializa?ao do setor no mes modelo R19; seguida pela Peugeot, doschegaraa420 mil unidades, das pronta entrega exceto em alguns I f 7 j-—s 4
i OTssado foi 6,81% menor do que com 1.204; Honda, com 953; e a quais 300 mil trazidas pelas monta- Amenm 1 A I ml 1^—L T Iv
II setembro, caindo de 9.717 uni- Citroen, com 845. Alem do R19, os doras instaladas no pais e 120 mil ,, , . , %
g pdades para 9.055. Segundo a enti- outros modelos mais comercializa- pelas autorizadas das marcas mun- ^ue 0 m desejado ja esteja — ti

^ pelade, houve erro de comunicapao dos foram 0 Honda Civic (556 uni- diais. Mas Julianelli nao acredita incluido em listas de pedidos, 0 in- ¦ ;
W gp6r parte da Hyundai, que infor- dades), 0 Peaugeot Picape (518) e 0 que 0 atual perfil do mercado se teressado tera que aguardar entre lafiiUiillllifiiiiilUiiiiitUtfi

^ |!fr|ara 
ter vendido 2.634 carros no Citroen ZX (472). De janeiro a ou- mantenha por muito tempo. 90 e 120 dias. R$ . 

|

» 
S BUI TV EPOIS de tmmamam \ I

^ », jj^H 11 cializagao do seu jipe na com reduzida permite 0 aciona- AAA
£ ! H| 1/ Franca, a JPX parte com mento da trapao com o veiculo *"•"1111

tudo para o mercado nacional. em movimento. ¦
I ?iL ¦' No 

primeiro semestre de 1995, A picape vem com dire?ao ^
I J J; I r^- -- montadora de Pouso Alegre, hidraulica, freio a disco, prote- ¦ m i
I &|i i Minas, estara com um novo tor do eixo dianteiro, barra de KIW l

produto na prapa: Pick Up 4x4 capotagem, ventilagao interna
I I 

Turbo Diesel. de tres velocidades, conta-giros, f¦ | Apresentada no Salao do Au- bancos com encosto reclinavel e 2°o 6=de 9ds 20 de~9ds 16H 
'?

I I tomovel deste ano na condigao de apoio de cabega. Tel.! 494-2422 |
prototipo, a picape tem motor Como opcionais, a 4x4 pos-
Peugeot de quatro cilindros diesel sui ar-condicionado, protetor da |"./j 

l'.' ecagambade 1.270litres. transmissao, quebra-mato, pro- IRrTlr^^H
tS' p^ Como os demais modelos da tetor do de combustivel,
^ i- JPX, apresenta suspensao com. bancos de couro, radio AM/FM

tmm 

articulado centro do ei- no
I ~ seguindo versao militar com vidros |
I | do Auverland frances, do qual guincho eletrico, farol de longo

^ 
11 

Osfardis da nova picape fleam embutidos. A /rente deriva do jipe jipe brasileiro ederiva^o. A cai- alcance e capota para ca^ainbai 

^

I I: &0 SE&UNDOS RRSK DfO/D//?, j

I 49 MESES PRJK

i| |]^^EB333B3I

*"

4 mMtm 

'vJ--* 

POUCAS COTAS. LIGUE JA i
:: JL Jyll r 

JfjC) garantido 
pela Mitsubishi motors.

t- u rati mmrn
mmm miiiiiMimiHimm'/s/"?J " Av. Bartolomou Mitre, 1008 - Leblon

11,   T&l.: 3 12- <5 6 O 2s a 6s de 9 ds 20 It. • S6b. do 9 6* 1 f\ fri. [
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O MELHOR 414 DO

MUNDO PELO MELHOR

mm DO BRASIL

SfU RFVINDÍDOR EXCLUSIVOlAnd rovír no pio.

LAN D*
¦ROVER

LANCER GLXI GALANT ES AUT.c/ABS ECLIPSE GS TURBO L 200 4X4 TURBO PAJERO GLX 4P Diesel PAJERO GLS 4P Diesel

U$ 675 mensais U$ 1,060 mensais U$ 1,055 mensais U$ 804 mensais U$ 1,024 mensais U$ 1,329 mensais

Diamond

Service THE BEST MITSUBISHI IN TOWAA
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ta o presidente da Abraciciò,
Masuo Murakami.

Problemas — A Hondà,
principal produtora de motos
no país, já registra alguns pfç-
blemas de entrega ao consumi-
dor, que está esperando cerca de
20 dias por sua moto. "O ideal
seria termos estoques para 10 a
15 dias nas revendas, mas a de-
manda não tem permitido isso",
comentou Kazuo Nozawa, dire-
tor-adjunto da Honda.

Ele informa que a empresa es-
tá contratando pessoal, mas ain-
da existe capacidade de fábrica
para aumentar a produção, se for
necessário. "Novos investimentos
em fábrica só depois que tivermos
uma política econômica estável",
acrescentou Nozawa, que no en-
tanto acredita num crescimento
de 30% nas vendas do próximo
ano. Ele gostaria que o governo
autorizasse o aumento de 100%
no máximo de 20 mil cotas de
seus consórcios, já que a procura
é grande.

Mercado — O diretor da
Honda e o subgerente da Yama-
ha, Marcos Silva Campos, dis-
seram que as novas regras de
restrição ao crédito não chega-
ram a abalar o mercado. É que
pelo menos 70% das vendas são
realizadas à vista e apenas 3%
através de financiamentos ban-
cários. O restante sai via consór-
cios. Mas Campos ressaltou ha-
ver preocupação com o médio
prazo.

A Yamaha também registrou
maior número de vendas em ou-
tubro e comemora bons resulta-
dos de seus mais recentes lança-
mentos no segmento de scoo-
ters, a JOG de 50 cilindradas e a
Axis de 90 cilindradas.

As mudanças no comporta-
mento do brasileiro, que incor-
pora hábitos como o de enco-
mendar quase tudo pelo telefo-
ne, e as dificuldades cada vez
maiores de enfrentar o trânsito
caótico das cidades, além do su-
cesso do Plano Real, estão con-
tribuindo para aumentar a ven-
da de motocicletas.

Em São Paulo, segundo re-
presentantes das concessioná-
rias, as frotas, como as que
atendem a restaurantes e pizza-
rias nas entregas à domicilio, já
representam pelo menos 20%
das vendas, que em outubro vol-
taram a apresentar resultados
positivos. Outro motivo para o
aquecimento desse mercado é o
crescente interesse dos jovens
pelos veículos de duas rodas, es-
pecialmente os chamados scoo-
ters, de baixa cilindrada.

Segundo dados da Associa-
ção Brasileira dos Fabricantes
de Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas e Bicicletas (Abraci-
cio) foram comercializadas em
outubro 13.637 motocicletas, ou
seja, 16,6% a mais do que em
setembro.

Foi o melhor rendimento do
segmento desde julho de 1990.
No acumulado de janeiro a ou-
tubro, foram vendidas 96.048
unidàdes, contra 67.996 durante
todo o ano passado. 

"Devere-

mos superar as 120 mil unidades
previstas para este ano", acredi-

WÊêSÊÊÊ

I!' 

Depois de anunciar um novo re-
jjrde nas vendas dos carros impor-
jidos em outubro, a Associação
ifasileira das Empresas Importa-
l;()ras de Veículos Automotivos
Ábeiva) retificou a informação: a
òmercialização do setor no mês
jkssado foi 6,81% menor do que
;|p setembro, caindo de 9.717 uni-
lades para 9.055. Segundo a enti-
làde, houve erro de comunicação

jjj|pi)r parte da Hyundai, que infor-
írsmàra ter vendido 2.634 carros no

xa de transferência Auverland
com reduzida permite o aciona-
mento da tração com o veículo
em movimento.

A picape vem com direção
hidráulica, freio a disco, prote-
tor do eixo dianteiro, barra de
capotagem, ventilação interna
de três velocidades, conta-giros,
bancos com encosto reclinável e
apoio de cabeça.

Como opcionais, a 4x4 pos-
sui ar-condicionado, protetor da
transmissão, quebra-mato, pro-
tetor do tanque de combustível,
bancos de couro, rádio AM/FM
digital ventilação no teto, vigia
traseiro com vidros corrediços,
guincho elétrico, farol de longo
alcance e capota para caçamba.

BEPOIS 

de fechar a comer-
cialização do seu jipe na
França, a JPX parte com

tudo para o mercado nacional.
No primeiro semestre de 1995, a
montadora de Pouso Alegre,
Minas, estará com um novo
produto na praça: Pick Üp 4x4
Turbo Diesel.

Apresentada no Salão do Au-
tomóvel deste ano na condição de
protótipo, a picape tem motor
Peugeot de quatro cilindros diesel
e caçamba de 1.270 litros.

Como os demais modelos da
JPX, apresenta suspensão com
pino articulado no centro do ei-
xo — seguindo a versão militar
do Auverland francês, do qual o
jipe brasileiro é derivado. A cai-

AV. DAS AMÉRICAS, KM 2 - BARRA
2» a 6» de 9 às 20 h • Sáb. de 9 às 16 h
Tel.:494-2422

Os faróis da nova picape ficam enéutidos. A frente deriva do jipe

POUCAS COTAS. LIGUE JAI
GARANTIDO PELA MITSUBISHI MOTORS.

Av. Bartolomeu Mltre, 1008 - Leblon
T&L: 51 2-&ÓOO

. ! . "
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Ford
PNÇOI luMi li MAL

MbOBLO  «
Eacort Bobby 1000 7.386
Eacort Hobby t.6  11.386 11.018
acdftLU 14670 14317
EgportLI.8 16.661 16.21
Escort GL 1.6 16.075 16.654
Escort GL 1.8 17.094 16.654
Eqcoit Ghla 1.8 21.132 20.640
Erioort Gtlia 2j0 25.970 25.184
EdcortXR32Ji . 27.435 r-r
Eacort Conversivet . 38.474 —
Verona LX4p 1.6 ' 16.559 17.781
Verona GIX 4p 1.8 j 19.457 18350
Verona ax 4p 2.0  23.132 ¦ 22.438
Verona Ghia 4p 2Ji '¦¦ ¦ - 31.156,:¦ ¦ ? -
Vereallles GL 1.8 ¦ . ¦ . 21.517-. . 19366
VereailtesGLVB . 21.517 18.368
Versailles GL 2.0i '28.574 ' -^T~
Versailles Ghla 2J - 32.533 : ^ 31350
Rayate GL 1.8 "¦ ¦ '-A'\ 19368
Royale GL 1.8i - 216178.' .-T~
RoyaleGL2.0l 25.828. -
Royale Ghla 23 — , 39.084
Royale 2 Oi Ghla (cftnbio autom 40.267 —
F-iOflO Diesel 32.635
f-IOtO 4«2 Diesel c/ca^mba 31.296 . —
F-10Q0 4x2 Diesel s/ca$amba 33263 . — ;
F->Qj)0 4x4 21.681 V. —'
F-10004»4 Diesel  33.485 | - -
F-1000 Diesel Turbo 46.660' . - S
Pampas 1.8  ' 15.070 '15.635
Pampa Jeep 4x4 Gt —.¦ 13.982 i
Pampa Jeep 4«4 . 12.083
Pampa L 1.6 11.221 10.707Pampa 11.6 12.022 11.627

. Pampa a 1.8 14.471 14.028

Iflat

NODttO
mçoé »Amo> mm

A
Unp Electronic 1.0 7.254
Uno Electronic Luxo (EU) 4p 7.676
UnoSi.e.1.52p 11.048,88 10.624,45
Uno CS i.e. 1.5 2p 12.808,72 12.314,71
UnoCSie. 154p 13.411,40 12.798,18
Uno1:6Rmpi2p 17.145,59
Üno Turbo i.e. 1.4 2p 22.492,91
Prêmio CS i.e. 1.5 4p 13.274,44 12.679,14
Prêmio CSl i.e. 1.6 4p
Eltà Weekend i.e. 1.54p

15.083,64 13.987,98
13.761,31 13.411,80

ElbaCSLi.e.1.64p 15.689,66 14.537,03
Uno \jb. Furgão 1.5 10.170,17 9.793,15
Fiorino i.e. FurgSo 1.5 11.545,37 11.163,87
Fiorino i.e. Pick-up 1.5 10.842,61 10.576,56
Fiorino i.e. Pick-up LX 1.6 12.909,36 12.027,26
Tempra Turbo 2.0 2p 33.271,05
Tempra Oura 16v 2.0 2p 28.128,20
Tempra Ouro 16v 2.0 4p 28.862,88
Tempra 2.0 2p 22.250,66 20.065,24
Tempra 2.0 4p 23.815JJ9 21.68331
Fiorino 1.0 Furgão 9.282,00
Fiorino 1.0 Pick-up 9.292,09

General Motors
wçomMittiiniHtm

Corea Wind 1.0 7.350 -
Kadett GL 1.8 15.909 15.520
Kadetl'GLS 1.8 18.020 17.533
Ka'detl GSi 29.505 -
Kadett GSi Converetvel 38.614 —
Ipanema GL 1.84p 17.101 16.590
lpaiiemaGLS2.04p 21.176 ,20.630
Monza GL 1.8 2p 18.235 17.327
Monza GL 13 4p 18335 17.710
Mdnzd GL 2.0 2p 18.902 17.964
Monza GL 2.0 4p 19.332 16.375
Monza GLS2.02p 21.465 " 20.475
Monza GLS 2.0 4p 22.383 21.165
VectraGL52.0i 29.223 -
VectraCP2.0i 34.809 -
Veclra GSI 2.016V 37.334 -
Omega GLS 2.0 31.000
Omega CD 4.1 39.500 -
SupremaGLS2.2 32.500 —
SupremaCD 4.1 35.500 —
Chevy 5001.6S 11.084 10.931
Bonanza S2p 31.939 29.967
Bonanza S2pO, 34.991 —
Bonanzas Turbo' 38.473 —
VeraneioS 35.231 33.091
VeraneioS' 37.601 —
VeraneioS Turbo (')' 40.699 —
£20 21308
C-20S 22.082 -
D-20 S (') 34.261 -
D-20S Turbo 36.566 -
(') Modelos equipados com motor dlesel

Toyota
iwyoi iAiicohmmai

MOOftO OM BWtt
Jipec/capolatfona) 19852.200
Jipec/capotaQco) 22.040200
Picapea/carrocwia 21056300
Plcapoc/catroceria 22.362.000
Ptcapecabioedupla 24.453.000

[ ' «" i» mm M

Volkswagen
MMQOB lAUCOC M MUI'mMiÊtÊMÊíÍ^Ê^M

Fuaca 1.6popular 6.743,00 6.743.00
Gol 1.000 popular 7.243,00 , — ¦.
OolCUI.8 11.969,34 .11.462,19
Gol CU 1.8 .13382.86 12.794,17
GolGUI.8 16.3g.67 " 14.64636
Gol GTI 2.0 22300,76 • . 21.798,25
Voyage CL16 , 12.177,19 11.402,91
VoyagtCL 1J •/ ' ¦ 13312,10 .12.920,65

•VoyiqiOlli" • - ¦ 14.923.19 13,804,65
¦ Voyage GL 1.8 4p • 16.783.79 - 

~

Pyati.q.1.6 ' 13,606,61 12.679,65
ParaW QL1.8 , 16.500,65 15.273,89
Parati GLs 1.6s . 20.073,06 . 19.4/0,40
LogujCU1.82p 16.105,34 17.589,40
Lojus GLs 2.0 2p 24.492.93
Logus GLSI 2.0 2p 26.399,50
Pointer CU 1.8 4p  17.775,58 17.284.15
Pointer OU 1,6 4p 16.621,87 18.284,21
Pointer QTI2 J 4p  28,77733
Santana CL113 2p 18.329,40 ,17.457,33
SantanaCU 1.8 4p 18.704,48. 17.616,17

,.SantanaGL20008p • —, 21.140;S3
Santana GL 2000 4p ; 22.028,85
Sanlana GLi 2000 2p | 22.479,47 -. ¦ -
Santana GU 2000 4p 23.339,73
Sanlana GLS 2000 2p - 28.186,45
Santana GLS 2000 4p . 29.473.15
Santana GLSi 2000 2p 29.238,46 -
Sanlana GLSI 2000 4p 30.675,43 —
Quantum CLi 1.8 20.006,71 1902323' Quantum GL 2000 23.280,31
Quantum GLi 2000 24.647,31 -
Quantum GLS 2000 32.456,86
Quantum aSi 2000 33.515,36 -
Gol furgio 1.6  9.977,52 9.653,15
SaveiroCL1.6 10.420,17 10.065,22
SaveiroCLI.8 11.648,16 11.462,09
SaveiroGL1.8 . 12.971.58 12.689.98
Kombl pjcapes/ca;amba 9.223,00 9.223,00
Kombl lurgao 9.756,00 9.756,00
Kombi standard 9.756,00 9.756,00

JPX Montez mum.
Standard 4x4, caoota de looa 20.000
Standard 4x4. cacota rloida yjOO
£04x4 21002
CD 4x4 turbo 25.500

Tangor
wpitecotaini

mono oa
Cabriolet 9.900 9.700
Redaj 10.500 10.200
Lucena 13.000 12.700
TR 9.200 9.000

Envemo
PMÇOS BÁttCOt IM RUL

CamperGL4x42p'
Campar QlS4»42p
CamperOL Turbo 4x4 2p'

29.925
33.340
36.380

CamperGLS Turbo 4x4 2p' 39.790

C-100 Dream 2.324
CG125 Cargo 2.855
CG125 Titan  2.919
XLS 125  3.689
XL 125 Duty 3.847
CH125 Spacy  4.203
C8X200Strada 4.424

NX 200 5.270
XR 200 5.643
NX 350 Sahara 6.501
CB450DX 7.542
CS450SR 8.969
CBX 750 Indy 12.406

JOG 50 2.385BP '35 2.609Axis 90 3.484
ML  ' ' ' 3.852
2L222  4.677
Ml 8325
xsM 149Z5
FZR1000 18.452

SST135 3.724
EletantreK^ES 4.543
ELEFANTRE30.0ES 5340'SXT27.5E 4000

SXT27.5EX 
*435

MR 250 7.8OO
Elelanl900 10.600

os dos veículos

* Volkswagen *
— 

1»tt4 1QB» 1—1 1—0 1— 1988 1987 1086 *
 *IO A IO O 

~*A O ~*A A 
I QApollo PL 1.6 .- 11.020 11.639 10.506 10815 9.373 9662 _ _ —

fwa  7,931 8.240 6.480 "1 _ - _ JJJj
Gol .1000 . . 9.373 8549
GolCUS i:6 11.639 11.845 10.300 10.403 9.167 9.373 8.446 8.662 8.137 "~6240 7326 8334 7.210 73iT 6mT 6wT 60F "Tii
QtXCt 18 ' , 12 669 13.184 11.124 11.433 9.888 10.197 S 9064 9373 8549 - ' ~T 1—
Go'GULSI.fl 13.493 13602 12.257 12.669 10.712 11.021 9686 10.094 9.064 9,373 63« 8.549 7.622 "~77a" 6 90? 7107 ~Tm i¥9
G0I.GTS/GT1.8 18.334 16.849 W.769 17.096 14.214 14.317 13.081 13.287 11.021 11.330 W.609 10,712 9.373 9476 5jT 7M 7^6
KombiPick-Up J379 9.888 9.167 9.373 . 8.756 6.656 7.416 7322 6392 6.796 &I80 6 283 5.768 5.974 5.459 5562 4944 JjJj
Kombl Standard ¦ " 021 " 433 9.679 9.682 8.858 9.270 7328 7.931 7.416 7328 6695 6.798 6386 6.489 57M 5 871 

"TiT 5562
W.3Q0 10.609 9.579 9.682 8.858 9.064 7.622 7.828 7.004 7.210 6.386 6.592 5.974 6.160 5 253 5 356" itSo"LoguaCLT.6 16.377 16.686 14.626 14.729 g—J

Logus CUim 1.8 16.686 17.096 15.450 16.068 :1—
Loous GU 1.8/GL 18.334 18.540 17.819 18.025 - . '- _• ="'-
Logus GLS 1.8  22.351 22.666' 18.643 18.952 ~Z i
Parati CUS 1.6  13082 14008 12.978 13.287 11.742 11.948 W.609 10.615 9.888 j 10.197 9.682 9.786 8.446 6 856 7.416 7.622 7004 Tw'Parati a 1.8  14 626 15.141 14.008 14.111 12.689 12.978 11.124 11.433 1Q.6Q9 ¦ _ T ZTI
Parati GL/LS 1.8 17398_ 17.716 15.038 15.244 13.802 13.905 12.360 12.463 10.506 11.227 9.682 9.991 8.446 8858 7.931 8.034 7.622 7.725'Parati GLS 1.8 16340 19.158 15.965 16.377 14.832 15.038 13.184 13.596 11.227 11:742 ¦ W.712 10.918 9.476 9,682 8.034 8 343 7 313 7 4I6!Quantum CL 1.8/CLI/CS 21.115 21.630 19.158 19.570 16.334 18.643 13.956 14.008 W.918 11.536. 10.300 10.506 8 858 9.167 7.828 8 034 69oi~Quantum GL2.0<GLI2.000/CG ' 24.205 24.308 20.600 21.012 18.540 18.746 14.317 14.420 .13.081 13.287 11.227 . 11.639 9270 9.579 8.549 8.755 7.519 7328Santana CUCLI/CS 1.8. 21.733 22.660 17.613 18.025 15.244 15.662 13.596 13.862 11.124 11.227 9.373 9.682 7.931 _ 8.343 7322 7328 6798 6901Santana GL/GU 2.000/CG 23.896 24 514 20.806 21.012 17.201 17.716 15.96$ 16.068 11.330 11.536 9.662 9.688  6.961 9.167 8240 7313 7416Santana GLS/GLSI 2.000/CQ 25.132 25.956 22.351 22.866 20.703 21.321 17.096 17.7W 11.742 12.257 10.197 10,609 9.579 9.888 8.549 8 652 7 416 7319Saveiro CL/S 1.6 12360 12.772 9.888 10.609 8.961 9.476 8.446 8.549 7.628 8 240 7.004 7.313 6.592 6.796 5.974 6 283 5 356 5 562Saveiro CL 1.8 12.772 13.081 11.227 11.536 9.785 9.868 9.064 9.373 -. _ ~I
Voyage CUS 13 R948_ 12.051 10.815 10.918 10.197 10.403 8.691 9.167 8.446 8.652 8.137 6.240 7.313 .7.622 6.489 6.695 5 974 ~to77
Voyage CL 1.8  12.978 13.493 11.948 12.154 10.609 11.021 9.785 9.99) 9.476 - ' I I
Voyage GUIS 1.8 '3602 14.214 I 12.978 13.390 11.639 11.845 I 10609 10.918 I 9.270 I 9.682 I 8.446 I 8.549 | 7.828 I 7.931 | 6695 I 6.798 I 6.386 Tsjjj

a 1894 1—3 1—a 1—1 1—Q 1988 1888 1887 1888 '
 A A I ~A 10 I I O ~A. 

Q A O"A20IC20 Luxe 4.1 . 23.460 24.460 19.380 20.400 15.300 16.320 14.280 14.464 12.240 13.260 11.220 12.036 10200 ~ijiF 
91m" 

~~9384 m m
Bonanzas 4,1  28.560 29.172 27.540 28.560 22.440 23.460 18.360 19.380 16.320 16.932 14.280 - ~ BE T~
CaravanComodoroSUSUE2.5 12-342 11.632 9.078 9.384 8.364 8.772 7.752 7iT 6.324 , 6528- 

~~wiT 6?0
CaravanComodoroSUE4.1 12.342 12.750 11.934 12.138 10.200 W.608 9.078 9.466 6.160 8.364 6.630 

" 
6.732*-~~6iai" 6222, ChevetteSUl 1.6 Ijgg _MI° =_ 7.038 7.344 6.630 6.732 6.222 6.324 5.508 WlT "lio" "^5304

Chevette SUEIDUSE 1.6 ~ ¦ M86_ 9.588 8.160 8.466 7.752 7.956 7.446 7.650 6.834 6.936 6.324 6.528 5.712 
~ ~

ChevyDUSE 1.6 10.098 10.302 8.772 8374 7.956 6.056 7.038 7.344 7.446 7.548 6.630 6.732 5916 6120 5406 55oT 
~ ICorsa Wind 1.0EFI - 11.628 _. -I I 

Corsa GL 1.4 EFI j 16.014 ¦- "I I 1—
D20 Luxe 4.0 36.720 36.720 30.600 30.600 26.520 26.520 23.460 23.460 21.420 21.420 19.380 19.380 18.360 18.360 17136 17I36 15300 15300Ipanema GL 1.8 EFI/SL 4P 17.350 17.646 13.668 14.484 12.646 13.158 11.632 12.138 10,608 10.812 ~ I I T: 1-
Kadett GL 18 EFI/SL 16.422 16.728 14.176 14.260 12.750 12.954 11.832 12.036 10.612 ""ioSiT" 9486 9.588 ~ T7-
KadetlGLS 1.8EFI/SUH 19.176 19.786 15.912 16.116 13.056 13.362 . 12.138 12.342 11.220 11.628 10.506 10.710 I T~
Kadetl GSI 2.0/GS  24.582 23.052 18.952 19.278 15.402 15.708 13.464 13.566 12.138 ~i2342~ - - T~~
Kadett GSI Converslvel 32.640, —: 25.500 22.644 — — ,• — ' 3—; ^—
Monza GL 1.8 EFI/SL 1B.666 15.300 15,810 13 566 14.280 11.424 11.628 9.384 9.894 8.670 9.078 8.364 8.466 7548 " 

7 550 5529 ggjQMonza GL 1.8EFI/SL 4P 18.768 19.074 15.660 15.706 13.668 13.974 11.628 11.632 9.894 9.996 6.976 9.Q78 8.670 
~ 

8 77T 7 752 7956 
—6732" "lii

Monza GL 2.0 Ef DSL 19.278 19.380 16.422 16.626 14.586 14.688 14.076 14-280 11.220 11.426 ¦ 10.404 W.608 9 384 5iT 8262 siT Monza GL 2.0 EFI/SL 4P 19.686 19.992 16.728 17.034. 14.790 14.892 ~I I —
Monza GLS 2.0 EFKSUE 20.298 20.640 17.442 17.952 15.708 16.320 14.362 14.688 "ITiF" 11.934 ""10710 10^14 OCT 9iT 8466 86^"=Monza GLS 2.0 EFKSUE4P 21.828 22.336 18.258 16.462 16.320 16.728 15.300 15.504 12.138 12.342 10.914 11.016' 9.792 

~jiT 
8568"—867T 

1—
Monza Classic SE 2.0/EFI 18.564 16666 17.238 17.340 16.320 16.422 12.444 12.648 11.118. ¦ 11.220 9.996 _iST 

9 180 9 282 7 344 iioOmega GL 2.0 MPFI 23.358 23.664 I :—
Omega GLS 2.0 MPFI - 19.968 23.052 25.092 -. I 
Omega CD 3.01 ;;; 41.820 32.844 30.192 TZ Z I I ——
Opala Comodoro SUE 4.1 - -14.280 14.688 12.240 12.648 ~toiiT 11.016 9.384 ""liT 7.546 M 6.936 7.038 ilio 6222Opala Diplomata SE 4.1 18.564 18.768 15.912 16.216 11.220 11.424 10.098 10.608 8.874 9.076 7.446 7650 6630 6'834Suprema CD 3,01 — 39.780 32.334
Veclra GLS 2.0 MPFI - 27.540 ----- ~~
Veclra CD MPFI - 33966 - "T^ 7"
Veclra GSI 2.016V 37.740 ~~I I —
VeraneioS 4.1 27.540 28.560 22.440 23.460 19.380 20.400 16.320 17.340 Z I 1—
VeraneioS4.0Diesel 35.700 35.700 27,540 27.540 22.440 22.440 20.400 20 400 i63M I I I* BamI 

jl-n-LO 1884 1888 1882 1881 1880 1888 1888 1987 1886
I A I O' ~T lo ~A 10 ~A I " I A | O 

" 
A I A I O

BMP - -• i»2_ 9.384 8.262 8.568 7.752 7.854 6.936 7.038 5.814 6.018 5.508 5.712Belina GLX/GL — 9384_ 9.588 8.670 8.874 7.956 8.262 7.140 7.242 6.222 6.324 5.712 5.916
- ¦¦¦ - ! 8J60_ 6.262 7.446 7.956 7.038 7.242 6.732 6 334 5.916 6.222 5.712 5314Del Bey GUGLX  ...... ~ .- 9.282 9.588 8.466 8.874 8.058 8.262 7.546 7.650 6.936 7.038 MlT' IJ20Escort Hobby 1.0 Popular — 9.076 B

Escort Hobby 1.6 11628 12.138 10.200 10.506 - ~T I I —
g£2Sii§ M4 14.688. 12.852 13.158 9.9% 10.098 9.078 9.282 " 8.058 . 6364~ 7.446 7.854 7.038 

" 
7.140 6324~ 6.426 5.916 liiEscort L1.8DL 1.8 17.136 17.646 14.280 14.484 10.404 10.812 9.894 9.9% - - - . ~~Z Z Z—

Escort OL 1.6 15.810 16.320 14.484 14.790 10.608 10.612 10.098 10.404 8.874 9.180 8.364 6.568 7.548 7.854 
' 

6.936 7 140 6 324 6 528Escort GL 1.8IIGL1.8 17.442 17.544 15.504 15.606 11.628 11.832 10.506 10.608 9.588 9.894 - ~ Z "Z Z—
Escort GUIA 1.81/1.6 18.462 18.972 17.340 17.442 12.240 12.852 10.914 11.322 10.098 10.404 9.078 9.384 8.262 8.364' 7446 7752~ 6936' 7 038EscortXR31.8/1.6 18.258 19.074 16.728 17.340 13.158 13.362 11.628 12.036 10.200 - 9.078 8.364 7344" 
Escort XR3C0HV 1.8/1.6 21 216 21.624 17.442 16256 15.402 15.810 13.974 14.178 . 12.648 1Q.5Q6 __ 9.486 

~Z 
wf 

~
F1000 Super Diesel 32.640 32.640 28.458 28.458 25.092 25.092 22.134 22.134 20.400 20.400 17.136 17.136 14.280 14.280 

~liiT 
13.260 12.240 12.240 jPampa L 1.6 10-914 '1,220 9894 10302 6.834 7.242 6.120 6.222 5.610 5.712 4.998 5.IQ0|

Pampa 11.8 11.424 11.628 10.200 10.608 9.588 9.792 6.568 8.772 7.242 7.446 ' • _ _ _ _ _ ~Z 
{Royale GLI/GL 1.8 18.156 18.564 16.626 17.136 14.688 15.096 ~Z! _ 

' ~Z Z—!
Royale GL2.0I/GL 2.0 

~ 
21.828 22.542 17,850 18.258 16.014 16.422 ~Z Z—

Verona LX1.8HLX 1.8 16.932 17.544 ~Z
Verona GLX 1.8I/GLX 18 17.748 18.156 ~Z
Verona GLX 2.01/GLX 2.0 19.584 20298 ----- Z I
Versailles GL 1.8lfGL 1.8 18.666 18.972 15.708 16.320 14.484 14.790 Z Z Z~
Versailles GL 2.01/GL 2.0 21.114 21.318 17.544 18 462 16.524 16.626 ~Z Z Z Z Z Z Z~,
Versailles GL 2.01/GL 2.04P 21.318 21.930 17.748 19.074 16 320 16.422 - Z Z Z Z Z Z jVersailles GUIA 2.01/GUIA 2.0 24.480 25.398 20.094 20.604 17.340 17.952 .Z ~~Z ~Z • Z Z Z Z Z~*,
* Fiat
MODMA 1994 ,Mi 1—1 1—0 1—8 18— 1887 1986

 A 0 
O 

O 
0 

O" A O 
~ 

|0~ Q~ A O ¦ ¦
Elba CS 1.6/1.5 - 9.792 9.9% 8.262 8.568 7.854 8.058 6.936 7.140 6.732 6834 5916 6.018 5.508 5610
Elba Weekend IE 1.5 2P 11628 11.934 10.812 11.220 8.874 8.976 8.466 8.568 - - - 
ElbaCSL 1.6IE/1.52P 13.464 13.668 12.444 12.954 10.914 11.116 10.404 10312 8.466 8.772 7 654 8.058 - Z~
Fiorino IE 1.5)1.3 9078_ 9.180 8 364 8.568 7.140 7.344 6.834 7.038 6 018 6.120 5.610 5.712 5.100 5 202 3.774 3 676 3 468 3 672
Fiorino IE Pick-Up 1.5HD 9.996 10098 8.670 6.874 7.752 7.956 7.242 7.344 6 426 6.528 - - _
Fiorino IE Pick-Up LX 1.6)City 12.648 13156 10404 10506 6.568 8970 8.058 8.160 7.038 7.344 6.528 6.732 4396 5.100 4284 4.468 3,774 3876
PremioS 1.SIE/1.3 10506 10.612 9.180 9.384 8160 8.466 7.446 7.548 7.038 7.242 6634 6.936 6.324 6.426 5.406 5508
PremioCS 1.5)1.6 - 9.694 9.996 8.568 8.772 7.854 8058 7.344 7.548 6936 7.038 6528 6630 5.916 6.120
Tempra 2.02P IE 20 808 21.318 19.584 20.400 _
Tempra 2.0 4P)IE MOD 95 22.440 23.256 19.992 20 604 18.564 19.176 -- -- -- -- ~Z! _ _
Uno Mille ELX 4P 11.118 8 262 8.466 - - - _
lino IE Furgao 1.5)1.3 9.384 9 588 10200 10.506 7.344 7.548 6.732 6.834 5.916 6.120 5.406 5.508 4.488 4.692 3 976 4.132 -.
Uno S IE 1.5)13 10812 10.914 11.016 11.322 9.180 9384 8.364 6568 7.446 7.546 6834 6936 6528 6.630 5.916 6.016 5 712 5814
UnoCS IE 1.54P 11.934 12.138 - 10098 10404 8874 9282 7.650 7.956 7.344 7.548 7.036 7.140 6426 6528 6.120 6.222
Uno CS IE 1.5)1.3 12.342 12.646 12 444 ____________* Preços fornecidos pela Associação de Agônctas de Veículos Usados do Rio de Janeiro, válidos para carros em bom estado. Em Reais.

Ijjrt

I5ÜIL.
8&L

US$150.605
850CÜ

US5143 914

Preços em dèlares
"«213 773

¦¦ TFTT Xantia 20 VSX
Audi 80 2 0 minutl wdan USI41.429.46 MaJfcL.

40.980

ftHtfiWgffTTUnWlWtil" USt 49866.39
68.249.95

Audi 60 S2tu>bo manual wdan ÜSI77 154 40
<WWt(PtHVH*d«n USI 57 3M 57

SüÊL.
JÜ680
I 35950

ZX Volcane 1.9
36 730

ZX Volcane 20 JLâffi
Audi S6 2 2 lurto manual sedan
Audi A6 tiptronic sedan m
Audi 60 2 0 manual Avant

I USS 84.099.09
rnsma

AXGTiBR 24690
XM Exclusive

Audi 80 2.6 manual Avant
iifSMBjafto XM Etclusive break

66700
71570

Audi 80 2 6 automático Avant
Audi S0S2 turbo Avant

"SS 53 345.27 DAEWOO

Audi RS2 turbo manual Avant
Au<|i A6 2 8 manual Avanl ¦

"S?Sft8,50 Espero básico
Espero DLX 0-303

Audi S62-2 turbo manual Avanl

Alta Romeo 

US$116158.61
US$61.967.80

Pnnce P-100
Prince Ace A-300

US$6867933 SWy^Ac^.

24 580
30 060
30 600
32.700
38 500

teSalBLJMSlfli 47.000 Samara 1.33oortas 10.170 S 600  194287.00
Accord LXaulom. 4§Jj2g Samara 1.35 portas 122Z2 §^22  138.751.00
Affl^LXmecfr" _iLJS!g Samara 1.5 3 portas &3S ES1!S
Accord Waoon EX aulom. jjjjjg Samara 1.5 5 portas 11.520 SL£Sfi-  802 805.00
Acccrd Wa^ip EX mecin US|
Civic LX autom. «oog MSCiyitiji^. 31SQ& KJjB
WtgtWni- 2jss Wr99p«*-up MS ^
gBSliSilllSa. lusg petHtr?9waWn SMCivic EX mectn. JSM DelenderllOoidi-un J4U2 PfOTgUlPW,! Legend aulom. 66000 DelenderS. IIQwaoon <0620 Lancer 4p (m«c8nicp| JOjJK)
Legend mec3n. 84.000 Discovery 2.5 Tdi3o 62.750 t-ancer 4p (aqtomatiC9) 32620
PreludeS autom. 5L£00 Ranoe Hover Vooue 85615 NWffttt
Prelude SmecAn. 48 000 D214«4 Cabine duola 37 iqq

Accenl3PLi
hyunmi Protege (meei D2t 4x2Cabinedüola

Accent4PLSi ¦Ü^MB Picape B 2200 diesel Icab. dunlal _2âüíS 0214»4Cabine simoles JÍM

Accen14PGLSi
^ 304 626 GLX (meei P214n2Cat)ine simples JJJOO

-MS ttsa
JBL. gantrjÇ^j-

US$19175 MX-518
35^32 0214«2KinaCAB _29|0J

Tl»4f.
17 000 EI^M GVSI

US$22 968 929
34.473

18 000
J&M8 Minivan

318'S 2D US$45603
32ãJSL -"??i'7«? E»Jtorw4»2WT jss_ Sonata20LGLSi J&ZJ2L mL.

476 Eiplorer 4k2 A/T J4222 SWH3XGLSÍ JjSUUiO

-2M46474
52269

Sentra G»E Mecânica
32600

Sentra G«E Automática JIM
Má»imaG«E Automática J1

US$63969
3»^P USS6175?
3?5'3 2p US$64244
3»£  USS 80 917
38a£  us$63605
M3  US$112269

Exptore>4,4MíT
E»morer4i4A/T

-11222
47 400

Grace Grand SaHon/1? luaarw
Panei Van

US$37397
US$26 857
US$20071 I

TaunaLX
JÜS2
JÜ2246 900

Kl*
Picape Ceres 4x2 16.400

Calibra 16V
OEXIRAL MOTOBS

Picape Ceres 4»4 17120

PatMinderQieselXE4i4
56 700

PatWinder Gasolina SE 4»4 JLSS.

405 SRI 1.8aul./man. 29 900)36 600
405 SRI 2.0 36 000
aaaim 2ias405 STI20 aui. &2S2
4.85 MI1§ 46,500
aasu stao
605 SRI 20 aui/man. 46 800)44.900

SLM¦omtmBB8B
ims911 Carrera 150 000

928 GTS 200 000
DHAIUT

IaiBtt 148Q2
MHO 15J5
Renault 19 RN 19 500

24 5M
Renault 21 Sedan GTXI jjjj
Renault 21 Sedan TXE 29 700
Renaull21 Sedan TXI 22702
Renault 21 Nevada GTXI 2m
Renault 21 Nevada TXEI 31.800

SUZUKI
Samurai Canvasl.3
Samurai Metal Too 1.3

1565C

Vilara Metal Too 1.6 Imecl
_&752

Vitara Metal Too 16 laull
Vitara Cativa» 1.6 Imecl

jm
—27 352

Vitara Canvasl 6 lautl jm
Switt Sedan 1.6.4 portas Imecl
Switt Sedan 1.6.4 portas lautl

jm
_2tSS2|

SwiH Hatcti 10 3 portas Imecl -25J92!
Switt Halch 10 3 portas lautl
Switt QTi 13

JÍ502.
J1522'

Switt Conversivel 13 .«ao;
Sidekick16 Imecl

23500 1

Sidekick 1.6 laull J3J&Ü

Jffltfil*-
Picape Hilui C)S4»2(dl
Picar» Hilux C)D 4«2 Idl JL510!
PicaoeHilu»C/S4»4ldl JüáOj
Picape HiIuk C/D 4»4 Idl

32370;
Picape Hilu» SW4 Idl JM;
Paseo mecânico

43.990 i

jm

43 000 Besta Furaão 19770
sa. USS 83 489 Lumina 51.700 Besta Básico J2 090

US$66047
Aaxxd EX autom

HQHOA
La*a Sedan 16 _LM

.I —T new? cm »cq'
43J&22 mm LeoacvS«d«1iG|- '27621C 220 Classics 52M20 P^pelfflGRD 20 20Q.-21,550 Leoacv Sedan 2 2 GX Imecl 36 900C220Elegance, 53 408.1^ 106Kid5)3portas 14 500^13900 Leoacv Sedan 2?GX Hull 42900.Elegance §0799,00 106 XT 22000 Leoacv tounna waoon 2.2 GX Imecl r200

P 28p Spoft 7995O,Q0 2^X9 18EOT Leoacv tounna waoon 2 2 GXlautl 38409C3$AMG 117 239,00 205 cabriolet 28000 SVX 3 3 Aui CJABS 71100
|2S 5JSL22 30^ X$i 2 0 5'3 penas 33 50032 500 irnpreza Sedan 16 GL imeci KTX

71 ^500 Impreza Sedan 18 GL fmeel 28000
SfifeSS 35000 tfftpfeia Sedan 18 GL (au» 29 900
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a Rivel ltaboraf e leve na hora a sua 

paixao para 
casa.
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j pick-up mid-size mais vendido no mercado americano.
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FORD RANGER

Venha a Rivel Itaboraí e leve na hora a sua 
paixão para 

casa.

Você não vai se decepcionar. Afinal, não é 
por 

acaso 
que 

o Ford Ranger é o

pick-up 
mid-size mais vendido no mercado americano.

RiYE!
COMPRE UM ZERO

E GANHE UM
RELÓGIO DE PAREDE

BIG-FOOT. /&kALTA FIDELIDADE FORD

Imports NITERÓIEstrada Amaral Pebcoto, Km 25,5 (BR-101)(Bom no caminho da Ragilo do* Lagoa) RIVEL ITABORAÍ
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cpmo se estivesse borrada. Perde- uma preparagao cuidado ' 
f 1

I se tempo e dinheiro. Em outras a parte final exige atenpao es- r\ iv *;
pecia. com aap'ca^o de ,.n- Restauragoes nem sempre compensam 

j
lhes pintados com pincel. Depois, As substituigoes do tanque e/ou Urn tanque de moto importada, da carenagem e viavel, o servigo soldar as partes atingidas. 1

nnr exemnlo a Kawasaki 7X-1l' coloca-se os adesiv.os (normal- da carenagem, em lugar de suas so para se ter ideia, custa, em me- deve ser feito, de preferencia, com o Ja se a carenagem for totalmenfe
cereia" exnli'ca Maenn mente, 

em grande numeros nas restaura?oes, podem ser mais van- dia, cerca de R$ 600. De acordo material usado originalmente pela de fibra de vidro, recomenda-se ff
cereja 

,expuca, magoo. versoes esportivas) e as faixas per- tajosas, dependendo do estado das com a condipao em que se encontra fabrica. Apliques de fibra de vidro zer o reparo convencional para esl
I 2S 

E' P°r Tm> 
^ 

a e d.osf ^spectwos custos de 0 tanque amassado e/ou arranha- em carenagens de ABS (tipo plasti- tipo de material. Somente depois ISi nesse caso, nao na outra alternati- peca para secaeem em estufa. pintura e de troca. . - ws j F t
va senao pintar toda a pe?a arra- caso,porexrnplo,dela„- "Hacasos, sobietudocon, rela- ^ a sua recupera?ao fica ortada co) sa„ ,„,ataenlc dcsaconselha-

nhada 
—sejao tanque ou a care- que, aquele processo, desde a lan- Qao a motos nacionais, que o pre?o -em R$ 400, ou mais. E se ele estara pronta para ser pintada. 4

;j nagem, basicamente — mesmo ternagem ate a secagem, leva em da recupera?ao e da pintura de um estlver com muitas dobras>na0 tem A mistura de llbra e ABb torna Nessa fase>e fundamental usatf
que ela esteja com um arranhao media setedias.E custa deR$ 180 tanque e praticamente 0 mesmo jeito: a restauragao torna-se invia- a carenagem mais vulneravel a de- tipo e a cor da tinta original. Sjl1
infimo. Ou entao, eorre-se 0 risco a R$250 (modelos importados) que 0 de um tanque novo. Ai vel e a substitui?ao da pe?a, neces- forma?oes e quebras", esclarece mistura aleatoria de tintas, a fim &
de ficar com a carenagem ou de R$ 75 a R$ 200 (modelos na- logico que a substitui?ao da pe?a saria", ressalta 0 especialista. Magoo. Para recuperar, devida- se conseguir uma determinada c9-
tanque borrado. cionais). compensa", observa Magoo. Nos casos em que a recuperapao mente, carenagens de ABS, deve-se loragao, e desaconselhavel. |
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Foto de Alexandre Durão

¦ Dependendo do tipo de tinta, o serviço

deixa a superfície pintada com manchas
Se a moto, entretanto, for pin-

com sem
retoque, em caso de arranhões

pequenos (principalmente em
tes ou care-
nagem), solução mais

barata. Seu preço varia acor-

grau de dificuldade do serviço,
média, retoque por
tanto para motos impor-

quanto nacionais. De
qualquer forma; ele custa 50% do
preço cobrado.pela pintura
pleta.

O processo de se

lanternagem, preparação e

a peça é recuperada. Na
gunda, a

manda uma preparação cuidado-

parte atenção es-

^^^^^^^^^^^^^^^Hpecial 

com a aplicação de
dos deta-

com pincel. Depois,
coloca-se os
mente, grande números nas
versões esportivas) as faixas per-
sonalizadas. por leva-se a
peça para secagem

Nó caso, por exemplo, de tan-
que, aquele processo, a lan-
ternagem até a secagem, leva em
média sete custa

R$ 250 (modelos importados) e
75 a RS 200 (modelos na-

cionais).

U 

retoque de pintura em mo-
to custa, em geral, a meta-
de do valor de um serviço

completo de pintura. Essa econo-
mia, porém, representa uma dor
de cabeça se o tipo de tinta for
incompatível com o retoque.

"Nesse caso, a parte retocada
fica com uma mancha após a apli-
cação de verniz. O mais indicado,
em tal situação, é pintar toda a
peça, por mais que isso signifique
um aumento de custo ", orienta
Luiz Carlos Paiva, o Magoo, es-
pecialista em pintura de motos e
capacetes há mais de 15 anos.

Segundo ele, as tintas que
usam fundo mixing ou transpa-
rente, com base de aluminio, não
devem ser retocadas. "A área com
retoque sobressai negativamente,
cjomo se estivesse borrada. Perde-
se tempo e dinheiro. Em outras
palavras, o retoque se torna inviá-
vel. É o que acontece com algu-
mas motos importadas pintadas
com aquele tipo de tinta, como,
por exemplo, a Kawasaki ZX-11
cereja", explica Magoo.

Para as motos que se incluem
nesse caso, não há outra alternati-
va senão pintar toda a peça arra-
nhada — seja o tanque ou a care-
nagem, basicamente — mesmo
que ela esteja com um arranhão
ínfimo. Ou então, eorre-se o risco
de ficar com a carenagem ou o
tanque borrado.

A preparação da parte á ser retocada è fundamental para que o serviço mantenha as características de pintura originais do tanque da motocicletS

nem sempre compensam

As substituições do tanque e/ou
da carenagem, em lugar de suas
restaurações, podem ser mais van-
tajosas, dependendo do estado das
peças e dos respectivos custos de
pintura e de troca."Há casos, sobretudo com rela-
ção a motos nacionais, que o preço
da recuperação e da pintura de um
tanque é praticamente o mesmo
que o de um tanque novo. Aí è
lógico que a substituição da peça
compensa", observa Magoo.

Um tanque de moto importada,
só para se ter idéia, custa, èm mé-
dia, cerca de RS 600. De acordo
com a condição em que se encontra
o tanque amassado e/ou arranha-
do, a sua recuperação fica orçada
em R$ 400, ou mais. "E se ele
estiver com muitas dobras, não tem
jeito: a restauração torna-se inviá-
vel e a substituição da peça, neces-
sária", ressalta o especialista.

Nos casos em que a recuperação

da carenagem é viável, o serviço
deve ser feito, de preferência, com o
material usado originalmente pela
fábrica. Apliques de fibra de vidro
em carenagens de ABS (tipo plásti-
co) são totalmente desaconselhá-
veis.

"A mistura de fibra e ABS torna
a carenagem mais vulnerável a de-
formações e quebras", esclarece
Magoo. Para recuperar, devida-
mente, carenagens de ABS, deve-se

soldar as partes atingidas.
Já se a carenagem for totalmenje

de fibra de vidro, recomenda-se fa-
zer o reparo convencional para es®
tipo de material. Somente depois i|i
solda ou do reparo a carenagetíi
estará pronta para ser pintada. Jj

Nessa fase, é fundamental usarifr
tipo e a cor da tinta original.»
mistura aleatória de tintas, a fim &
se conseguir uma determinada cS-
loração, é desaconselhá vel. 1

m NAS COMPRAS A PARTIR DÈ

RSóQ^OOganheAa tranca
tfÉâÉMÉà

^ST^LOUIS
RADIO TOCA-FITAS DIGITAL,AUTO-REVERSE PLLENTRADA P/CD 60WCANAIS C/ MEMÓRIAE FRENTE REMOVÍVEL

RADIO DIGITAL C/MEMÓRIA E FRENTEREMOVÍVEL. SINTONIAAUTOMÁTICA E MANUAL

3X89,99à vista

ASCAR 9250

revÈrse°mAemo^aAUTO

259.99a mt.ou 3°X94.99

RADIO TOCA-FITAS DIGITAL,
f AUTO-REVERSE,MUTE P/TEL. CELULAR,ENTRADA P/ CD, COMMEMÓRIA E FRENTE
| removível:

RADIO DIGITAL, CDPLAYER. ENTRADAP/ WALKMAN C/MEMÓRIA E FRENTEREMOVÍVEL.

S69.99 à vista ou 3X229.993X129,99à vista

TOCA-FITAS DIGITAL,MEMÓRIA. SISTEMACODE. PROCURAAUTOMÁTICA, 50W,4 CANAIS, PAINELVERDE. ORIGINALVW, GM, FORD.

TOCA-FITAS DIGITAL.AUTO-REVERSE.MEMÓRIA. PAINELVERDE. SISTEMA CODE.ORIGINAL. 50W, 4 CANAIS.
CD PLAYER DE MALA. ^

M|BHHÍ IO.DISCOS, CONTROLE Mj
REMOTO. Vg

559,99 à vista ou 3x219,99 jiou 3X66,99 329,99 à vista ou 3X119,99
A ÚNICA TRANCA COM 4 FUNÇÕES ANTI-FURTO,

MAIS RESISTENTE
VIDRO ELÉTRICO COMPLETOgfr CS 803

RÁDIO TOCA-FITAS
WMêêmÈÊÍ am/fm.equauzador
gfgggg AUTOSTOP

è vista ou 3X24,99
35,99 á vista

ou 3X14,99 149,99 à vista ou 3X64,99

Jflt Mà J

KAWOM

(AT2)

Contrôle remoto

msirene, proteçâc
de vidro e por^

flioqueio degniçi

temporizado,

sinalização na seta

COM SIRENE
Trave de pèrtte independente de»

fecheduree originais. Fecha o*
vidros eutomaticementa. Proteçfode

vidrose/di$crim.discreto. '•
Proteçío de porta» ecapot. Bloqueio
de igniçiotemporàado (opcional}.2eooedegarantie.

COMO VISTO
NA TV

RC 2000
CONTROLE REMOTO C/ BLOQUEIO
DE IGNIÇÂO, PROTEÇÃO DE
PORTA. MALA VIDRO E CAPOT,
COM SIRENE, PROGRAMAÇÃO DE
TEMPO, SINALIZAÇÃO NAS 4 SETAS

C/BLOQUEIO DE
IGNIÇAO ATI

289,99 è vista

ou 3X119#

S®#Sl,
, . , Ali,9,'99Tvistà<ou

ou 3X66,99è vista
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VÁRIOS PLANOS DE FINANCIAMENTO

1.035 ¦•w'" PRÊMIO CS
MONZASLE COMP.

gTMtomireis 
lida

IV ELBACSL
XR3C0NVER. 1.8

UNO CSL COMP.
453-3421 /453-2885-(Fax)452-2775453-3141

1.059 UNOMILLE EL 4P
/7 CHEVETTE DL

^ _ II ® PARATI GL 1.8

| J nfKâfJfll SAVEIRO CL
mÊÍfyr unomille

G0LCL
GOL CL

452-2525 - 452-2626 SAHARA35°

93 RS 17.200,00
90 RS 11.500,00
92 RS 11.300,00
85 RS 6.000,00
93 RS 14.800,00
91 RS 12.700,00
95 ENT.RS 16.000,00

+ 14 x RS 580,00

KAOETTSLE
APOLOGL
ESCORTL
DELREYGHIA
UNO CSL
PRÊMIO CSL
POINTER CLI

TEMPRA OURO
UNO CSL 1.6 4P
ESCORT a 1.8
ESCORTL
VERSAILLES GHIA 2.0
MONZA as
MONZASLE COMP.
VOYAGE a 1.8

veículos ltda

JORNAL DO BRASIL
BE3

I
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1
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I • TO^ LTNH/TC^W^ET PELO MENOR PREQO DO RIO DE JANEIRO • MONZA GL, 1
I 

I 

GLS, OMEGAS, VECTRAS E PICK-UPS PARA VOCE ESCOLHER E SAIR C^>M O SEU • I

l a COMP«-6T c^iQer&O 1 i "— ' -—^ |. J

19 mm'0^3'Scos. I Is m I |Mesmo que voce tenhJ

I f 
li®5^eTC-" 

\ ,=f 2 asr & S, IcompradoseuCho,,3S
I i • KADETTSL 93 ALCOOL AZUL 14.800,00 f 

0UU ^"U Wll6Vr0l6t H
I II CIMANCIADO §P CHEVETTESE 87 AlCOOL PRETO 6.800,00 I Dm flllfa AAhma..'. ' ¦ m
111 FVNAN CHEVETTEL 93 ALCOOL BRANCO 10 800,00 I 6111 UUlld COPCBSSlOtlSnfi filf$ Il
I | QOLS 86 ALGOOL BEGE .6.800,00 IS
I 9! A ^ Oft MEd" GOLGL 90 GASOLINA CINZA 9.600,00 I 00 IWIS0P3 ACflOftOlV #Ia 0 CAA 11
I 31 9 A E 3® I" VOYAGEGL 92 ALCOOL PRETO 11 800,00 ! _' wPWwIS Q0 2.50011
111 m** ELBACSL 93 GASOLINA PRETO 15.800;00 I fllflflflfl I#bm H. |\ | » II
III —.»1 iMCLUSO ROYALEGL 94 ALCOOL 

VERMELHO 21.000,00' 
J * IV.UVU Kill f|3 UBCMW II

|l| nWl SEGUBO TOTM »NU ; chevettesl ' 90 gasolina azul 8.000,00 ¥viWIIKI. 11

111 
C 

/vDROVEn"EMl. LEASING EM 24 OU 36 MESES, PARA CARROS USADOS "GRATIS- ll

I I 
A 

 J 
V |_ 

|| ^C^^^ntrada^ 
_ [JflOCA 

DE OLEO OU GERALj 1

| | 

~PROMOQ6ES 

ESPECIAIS DE PEQAS E SERVIQOS" 

]

II a!S5K^::=:::=i!a 
i"S"! TELE PBJS SSS Irrli 1 tJQOOE VILAS DEKDMCiOTODOS mml 

' -T* • V 1' T w 3®4-©»12. • TRABALH AMOS COM TODAS CI AS DE |

i 1 i *SSBS~===^~-^==Zjm • POSSUiMOS MAIOR KSTOOUB DE OB 1
I 195 PBCAS ORIOINAIS W °"AUDADE CHEVROLET J
® 1 

•'!2S£^SKK227" 25,00 ^ 
I> RBVIS6BS P/O MESMO DIA COM I

36,00 
• PRECO PARA PROTISTAS, OFICINAS MELHOR ATENDIMENTO CHEVROLET |

| ::::!!SS 
B LOJA8 "CA' cdbscontos • "S™ 

S™!OHOSuba I
I NA COMPRA DE QUALQUER ITEM P«9at Oomifcias OM e Aceitamos todos os cartdes de credito |
w GRATIS UM BRINDE SURPRESA Acaas6rk>s e A» C« Dolco # Financiamento prdprio 1 + 2 vezes |

ft _f AV. CESARIO DE MELO, 2.176 I

II campo 
grande I

11 n=«.'S^5?.«l,!i?nSoRA 
E 413-4855 

* 
PECAS 394-8559/394-6912 1

|| .1 DE AUTOMOVEIS DO RIO PLANTAO |

I TELEX 
2132884-FAX 394-2280 SABADO e DOMINGO I

'
K ». ,

WACIOWAL

FINANCEIRA

Chevrolet

CARRO E MOTO,sábudo; l|2/I l/94 JORNAL DO BRASIlíq• ' ' ' ' ' ' ' •

EIPÉ
j

PARTICIPAÇÃO

• MONZA GL

' v,ur^

f;"Í"iTÍ"rÍ'Íi'Í*i"Í'Üi>ÍÉÍiÍiMÍifciiÉáiwMã^mini'! rh^.Mihii^nivii.i ¦ . ¦.^ iW>YMV»YM H i'i I'I IIII ii i

i ^OlillPtSTOS 
- OKM |

»üsí*P i i

\ «10BARÜ^BAR«OOASETC... |

FINANCIADO 
EM I 

J

MODELO ANO COMBUSTÍVEL COR PREÇO
MONZA SL 93 GASOLINA CINZA 16.500,00
MONZA SL 90 GASOLINA AZUL 11.800,00
MONZA SL/E 89. ÁLCOOL BRANCO 9.800,00
KADETTSL 93 ÁLCOOL AZUL 14.800,00
CHEVETÍE SE 87' ÁLCOOL, . PRETO 6.800,00
CHEVETTE 93 ÁLCOOL ' BRANCO 10.800,00
GOL 86 ÁLCOOL BEGE .6.800,00
GOL GL 90 GASOLINA CINZA 9.600,00,
VOYAGÈGL 92 ÁLCOOL PRETO 11.800,00
ELBACSL 93 GASOLINA PRETO 15.800,00
ROYALEGL 94 ÁLCOOL VERMELHO 21.000,00'
CHEVETTE SL ' 90 GASOLINA AZUL 8.000,00

LEAS.ING EM 24 OU 36 MESES,' PARA CÁRROS USADOS'V "1A PARTIR DE "87" COM OU SEM ENTRADA

voce tenha

grátis

Serviços de oficina com
mecânicos treinados na fábrica

• TRABALHAMOS COM TODAS CIAS DÈ
SEGUROS SERVIÇOS COM PADRÃO DE

QUALIDADE CHEVROLET
^ REVISÕES P/O MESMO DIA COM O

MELHOR ATEHDIMEHTO CHEVROLET
• LANTERNA©EM E PINTURA

3 VEZES SEM JUROS
Aceitamos todos os cartões de crédito
Financiamento próprio 1+2 vezes

•mOKCABttMVEUCHEVCnE
•joaoc CABOS DCVEUiONZA

DESCONTOI
AT* Mkl

304*8559
304-6912

POSSUÍMOS MAIOR BSTOQUB DE
PEÇAS ORIOIHAIS ÓW ^

.-cp >JjjJL». —
E LOJAS DE PEÇAS C/DESCONTOS
f y* '»' - S* "h- S ' *

•moiTAPraaoiizAmAim., biiêiL, 25,00
• PROTETOR 00 CARTER DO CORSA  36,00
IJOQOOCAMRTEC. 00 MONZA84/904PCSHfêTAUU)0 190,00
IJOQOOKANORTK. 00 CMVCFFE TODOS SS0AN4PÇSHIST 140,00

NA COMPRA DE ÒUALQUER ITEM
GRÁTIS UM BRINDE SURPRESA

AV. CESARIO DE MELO, 2.176

CAMPO GRANDE

« 413-4855 
* 

PEÇAS 394-8559/394-6912A MAIOR REVENDEDORA
DE AUTOMÓVEIS DO RIO PLANTAO

SÁBADO e DOMINGOTELEX 2132884 - FAX 394-2280

B

"ate"nqAo"[

Bl
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I I Volkswagen OKm pelas melhores condigdes §

| 

I 

^^^read^ce 

so encontra na SEDAN 
I

pi ^nrhnu^mmsd

S I bt'l^'cod 3033,calota, acendedor de cigarros, esp. retrovisor dir e AlX)lloGL91 » « » » » * R$ 10*400/ 9
m ?| «sq c/ eont. interna E&478,cinza §1ff'B

^ 9 Est?'l06, 13 V, 146, cod. 3230, tacometro e relogio dig., antiemb., Apollo GLS 91 § « | *11 » <» «' ! « * •» R$ 11.600, I

^ I ant. p6ra-brisa, limp, vidro tras. Esf.479, azul I

P M W.'?34, cbdl 9457, aquecimento SCHI^QIld GL 90/91 * .. S *:| 
jS 

« * R$ 10*500, J

8 3 Pointer GLi 1.8 .... 
Es«40,ci ¦

m 
Jl 

E.f. 112, cod. 9409, farois neb., v. elet., trava das portas elet., reg. dir. 
Santana GLS 91 < «** <>***».*» R$ 14.300, I

Si H Pointer GTi 2.0i # Est. 346,4 portas, complete I

lH I Est* 11 *'c6d* 9508, ar, dir., injefao, radio c/ toca-fitas, trv. cent. elet. |

iljljl *1 Loflus fti c 2 oi Escort L 1*8 93 «¦ # $«»«> * 1 «$»* .* R$ 14*590, I

^ II EstPl 16, cod 9230, ar, dir., toca-fitas, alarme e comandos eletricos Est. 471, c/ alarms I

m Santana GLSi 2.0 2P Escort XR3 89 , ,. .»«,. <>* , £ » R$ 11 *300, I
p 

..I Est. 058, c6d. 5200, ar, dir, toca-fitas, alarme, v. verdes, comandos elet. 
Est. 437, liiim coiliploto I

J fcs? 031, c6d 3310, est. 045 cod. 3130 calotas e bagageiro mala VerOIIG LX 90 * s. v * > ' R$ 9*500, I

1 GolCLl.8 J 
1st. 449/ dourado ¦

¦A 

| 
E*t. 113# «6d. 3317/ l.v/ limp* tras., v. verde. 

Versailles 6193 .... I ........... R$ 15.800, I

i 1 
lit. 422/ Mniwlho, t/ dfaf&o. I

It [ I saveiroCLi.6 VersaillesGL91/92 - R$ 15.000, I'£§ 
I 3 Est. 132,138, c6d. 3601, bancos em tecido, assoalho em carpete. Est. 466, cinza, c/ ar, dir., v. eletrko I

II Ve&a 
Ifer el Compmve 1

j| I SHOW-ROOM MEta:OAEAMmDAS7i00H_^ I

| j 
Tijuca - R. Maris e Barros, 824

t: i
EE

USADOS PE QUALIDADE

Sedan

sábado, 12/11/94 í
CARRO E MOTOr^jÒRNAL DO BRASIL

•*838885»»

n-'

,|B9

ÈSÉ
üillIM

Gol CU 1.6 <Q5v$>
Est. 144, cód 3033,calota, acendedor de cigarros, esp. retrovisor dir e
esq c/ cont. interno

Gol Gli 1.8 <®>
Est. 106,131, 146, cód. 3230, tacômetro e relógio dig., antiemb.,
ant. pára-brisa, limp. vidro tras.

Pointer GLi
Est. 134, cód. 9457, aquecimento

Pointer GLi 1.8
Est. 112, cód. 9409, faróis neb., v. elót., trava das portas elet., reg. dir.

Pointer GTi 2.0i ,
Est. 115, cód. 9508, ar, dir., injeção, rádio c/ toca-fitas, trv. cent. elet.

Logus GLS 2.0i
Est. 116, cód 9230, ar, dir., toca-fitas, alarme e comandos elétricos

Santana GLSi 2.0 2 ...
Est. 058, cód. 5200, ar, dir, toca-fitas, alarme, v. verdes, comandos elet.

Gol CL 1.6
fcst. 031, cód 3310, est. 045 cód. 3130 calotas e bagageiro mala

Gol CL 1.8
Est. 113, cód. 3317, lav/ limp. tras., v. verde.

Saveiro CL 1.6 .
Est. 120, 128, cód. 3651, bancos em tecido, assoalho em carpete.

Saveiro CL 1.6
Est. 132, 138, cód. 3601, bancos em tecido, assoalho em carpete.

Apollo GL91
Est. 478, cinza

R$ 10.400

Esf. 479, azul

Santpna CL 90/91 ,
Est. 407, cinza

Santana GLS 91
Est. 346,4 portas, completa

Escort L 1.8 93 *
Est. 471, c/alarme

Escort XR3 89 * I *,« >
Est. 437, cinza, completo

Verona LX 90 >
Est. 449, dourado

Versailles GL 93 *
Est. 422, vermelho, c / direção.

Versailles GL 91/92
Est. 466, cinza, c/ ar, dir., v. elétrico

R$ 10.500

R$ 14.300,

R$ 14.590

R$ 15.800

R$ 15.000

jr ¦rnfr r rfl" iffiw

TELS.: 264-4912 
• 

284-2154
Tijuca - R. Mariz e Barres, 824
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Todas as ofertas são
dg agências associadas
à&AVURJ, onde você conta

cdm toda a garantia e

segurança de uma empresa

estabelecida.

m m li li n | OFERTAS

A 

¦ 

A 

•¥ • 

II' X 

• 

J
ASSOCIAÇAO DAS AGÊNCIAS DE VEÍCULOS DQ RIO DE IANEIRO 

rAKA VULt _ |

M0DE10 ANO COR PREÇO OPC TEL MODELO ANO COR .PREÇO OPC TEl MODELO ANO COR PREÇO OPC TEl M0DE10 ANO COR _PHEgO OPC TEL
SLE 89 A CINZAMET M 9500 COMF1 286 6105Sli 89 G MARRON Rt 9960 TRIO ELET 391-5897SLE 89 G AZULMET Rt 10700 493-1513Sli 89 G VERMELHO R* 10950 COMPL 751-5000SLE 90 A CIN2A Rt 11200 712-8380Sli 90 A AZUL Rt 12000 751-3960SLE 90 A PRETO RS 12500 391-5611SLE 91 G AZUL RS 16500 COMPL. 396-3589SLE 92 A CINZA RJ 16500 751-3960SLE 92 A PRETO RS 16800 316-2522SLE 92 G VERDE RS 17600 COMPL. 371-2065SLE 93 G CINZA RS 18900 COMPL 281-1443SLE 18 86 A PRETO RS 6800 AR/VID/0H 751-2857SLE 1.8 87 A AZUL RS 9000 AR 0245-233030Sli 1.8 89 G MARRON RS 9500 577-6134SLE 1.8 90 A AZUL RS 10500 295-3795SLE 1.8 90 G MARRON RS 12500 COMPL. 391-1143SLE2.04P 88 A AZULMET RS 8100 ARCOND. 201-0995SLE2.04P 92 G CINZAMET RS 16600 COMPL. 541 8841Sli-2.0 88 A AZUL RS 10500 TRIO ELET 0245-233030SLE-2.0 89 A VERDE RS 10000 COMPL 286-4735SLE-2.0 92 G CINZAMET RS 16400 COMPL. 541.8841SLE-2.0 92 G AZUL RS 16800 COMPL. 711-6500SLE-2 93 G CINZA RS 19500 COMPL 274-3444SLE-4P 85 A PRATA RS 7700 COMPL 280-3298SLE-4P 88 A AZUL RS 8700 COMPL 228-3064
NIVAPANTANAL 91 G BRANCO RS 8500 COMPL. 593-214B
OGGI

84 A CINZA RS 3700 390-7074CS 84 A BEGE RS 3800 453-1334CS 84 A PRETO RS 3900 481-1262OMEGACO 93 G CINZA RS 28500 COMPL 264-4698CD 93 G PRATA RS 32000 COMPL 264-5888CD 93 G AZUL RS 36000 494-3300CD 94 G VERMELH0 RS 36500 COMPL 371-2065CO 94 G SCHUMANN RS 41600 431-3300GL 94 G AZUL RS 29500 COMPL. 289-4496'GLS 2.0 93 G VtNHO RS 23500 COMPL. 264-4698Gti2.0 93 G AZUL RS 23700 266-7059GLS 20 93 G AZUL RS 28000 COMPL. 274-3444
OPALACOMODORO 86 A BRANCO RS 6200 712-8380COMODORO 86 A CINZA RS 7000 SOM/DH 481-2833DIPUIM 6CC 88 A VERMELH0 RS 8700 390-9551DIPL0MATA 84 A OURO RS 4800 COMPL 278-0146DIPLOMATA 84 A VERDE RS 5700 COMPL 390-9551DIPLOMATA 86 A PRETO RS 6900 391-5897DIPLOMATA 87 A GRAF1TE RS 7800 COMPL. 278-2921DIPLOMATA 88 A AZULMET RS 11800 3723632DIPLOMATA 90 A AZUL RS 10500 COMPL 453-3141Sli COMODORO 90 G AZUL RS 11500 COMPL 284-9643
PANORAMACL 84 G BEGE RS 3500 592-9040
PARATI84 G VERDE RS 5800 COMPL 592-921488 A BRANCO RS 8500 394-989090 G AZUL RS 9500 493-999591 A PRETO RS 10500 201-172292 G BRANCO RS 13700 293-1212CL 93 A VERMELHO RS 12800 452-2753CL1.6 94 G AZUL RS 14500 UNICOONO 714-2430CL1.6 95 G PRETO RS 15700 238-4662CL1.8 91 A PRATA RS 11500 226-2595CL1.8 93 G VINHO RS 16000 739-1699GL 86 A AZUL RS 7200 AR 390-8785GL 87 A VERDE RS 9500 DES. 228.0499GL 94 G CINZA RS 17700 423-1999GL1.8 87 A PRATA MET RS 6700 VAR.OPC. 391-7394GLV8 90 G AZULMET RS 11300 AR 493-1042GL1.8 92 G AZUL RS 12800 452-2525GLIi 93 G AZUL RS 16200 COMPL 771-5344GLS 90 A CINZA RS 12000 0245-220095GLS 91 G VERDE RS 13000 COMPL 294-7994GLS 92 G PRATA RS 16000 COMPL. 325-7000GLS 93 G PRETO RS 18500 COMPL 325-7000GLS 94 G BRANCO RS 22850 COMPL 286-8336GLS 1.8 89 A VERMELHO RS 10600 COMPL 226-2595IS 84 A BRANCO RS 6000 359-3287LS 85 A BEGE MET RS 5300 208-6691LS 85 A CINZA RS 6500 359-3287PLUS 86 A BEGE MET RS 6500 234-8598PLUS 86 A MARRMET RS 6500 372-6311PLUS 86 A VEMRELHO RS 6800 796-498484 A CINZA RS 6200 • 390-233985 A BRANCO RS 6200 371-0990
PASSATGL 88 A AZULMET RS 6400 581-929*15 84 A BRANCO RS 4500 593-2191LS 86 G BRANCO RS 5500 W/VE/DTR 288-4454LS 86 A PRETO RS 6300 201-6887LSE 84 G BRANCO RS 4800 390-4162LSE 86 G BRANCO RS 7000 284-8294POINTER 86 A PRETO RS 5800 COMPL . 288 0979POINTER 86 A VINHO RS 6500 450-2063POINTER 89 A PRATA RS 15500 COMPL 691-6748.SPECIAL . 86 A BRANCO RS 6000 596-7944SURF 84 G CINZA RS 3900 693-4735VILLAGE 86 A BRANCO RS 5300 288-4454

MODELO ANO COR PREÇO OPC TEL d
APOLLOGL"-' VERMELHOCINZAOOURADOVERMELHOCINZADOURADOPRATA METDOURADOVINHOVERDE MET

BRANCOBEGEVERMELHOAZUL METCINZAPRATABEGEBEGECINZABEGEBRANCO
BEGEVINHOCINZADOURADOAZULVERDEBEGEAZULCINZAMETVERDE METPRATACINZAAZULVERDEPRATAPRATACINZA

RS 10200 264-8299RS 11500 AR 371-M33
RS 11600 372I3I

s
IPRS 11800 AR 228-8770RS 11600 UNIC.DO-NO 288-6195RS 11800 228 6839RS 12000 717-9772RS 12500 228-2798RS 11600 VAROPC. 281-4348RS 12000 711-3153RS 12900 COMPL 717-5500RS 11000 COMPL. 450-1839RS 11000 COMPL 717-9772RS 11400 228-8770RS 13000 COMPL. 325-1541RS 11700 COMPL 481-2050

RS 6000 228-2798RS 9200 COMPL. 254-7173RS 9300 742-4630RS 9900 COMPL. 235-6969RS 10500 COMPL 254-7173RS 4600 COMPL. 281-1145RS 6800 452-2636RS 7000 580-0437RS 9890 AR 261-1948RS 4000 372-9731RS 4950 502-3787RS 5450 453-3296RS 5500 372-2731RS 5800 712-8380RS 6200 394-0819RS 7200 U.DONO 581-8991RS 7500 390-6050394-0819591-0181284-8294
680-0437

94
1AVAN

Cj&VETTEDLSjr 87 AAl f,

CINZA RS 7950 CALOTASVERDE RS 8100CINZA RS 7800DOURADO RS 9380BRANCO RS 5500
AZUL RS 27000 COMPL
AZUL RS 5850PRATA MET RS 6490 COMPLCINZA RS 6500BEGE RS 7800 COMPLBRANCO RS 7000AZUL RS 8050 AR/V.ELETVERDE RS 8500 COMPLPRETO RS 8050CINZA RS 9680AZUL RS 13000AZULMET RS 9890 AR/DHAZUL RS 11200 COMPLPRETO RS 7000 COMPLPRETO RS 8500 COMPLPRETO RS 17000 COMPLPRETO RS 18500 COMPLVERDE MET RS 4400BEGE RS 6500 COMPLCINZA RS 9800
BRANCO RS 6500BRANCO RS 7500BRANCO RS 7500CINZAMET RS 7800 COMPLCINZAMET RS 8200CINZA RS 8500AZUL RS 8900VERMELHO RS 9600BRANCO RS 7300BEGE RS 5950

SLE8 85 A AZUL RS 4900SLM . . .. .85 A MARRON RS 4900SLKP 85 A VERMELHO RS 4950SLOB 85 A VERMELHO RS 5000SLSS 85 A BEGE RS 5000
SLg} 85 A PRATA RS 5300
Sljg 85 A BRANCO RS 5300SIK-fi 85 A VERMELHO RS 5350SF" 85 A VERDE RS 5400SL™ 85 A PRETO RS 5800Si© 80 A VERDE MET RS 5400Sift . 86 A VERDE RS 5400SK®. 86 A CINZAMET RS 5500SiSff 86 A PRATA RS 5800SBf? 86 A VERDE RS 5800SS& 86 A PRETO RS 5900SPSS 86 A VERMELHO RS 6000Sfe 86 A BRANCO RS 6100S£&) 87 A BEGE RS 5900SS©< 87 A PRETO RS 6200S|fi 88 A BRANCO RS 655088 A VERDE RS 6600Sine 88 A VERMELHO RS 6600SigS 88 A PRETO RS 7000Slgffi 88 A AZUL RS 7500S|Si 89 A MARRON RS 6500SEN 89 G BRANCO RS 6700SSS[ 89 A MARRMET RS 6800SKI 89 A PRATA RS 6800SltiS 89 A BRANCO RS 6900Sj&. 89 A BEGE RS 6900SE| 89 A VERMELHO RS 7200SlS" 90 G PRATA RS 7500SEjffi 90 G PRETO RS 8000SBj. 90 G DOURADO RS 8000SgB. 86 A VERDE RS 5450SH® 86 A ONIX RS 570088 A BEGE RS 6200sh1 89 A MARRMET RS 6800sBffiS 89 A BRANCO RS 6950SHBS 89 A CINZAMET RS 7600SMS 94 G BRANCO RS 9500SK 85 A PRATA RS 5800SKS 86 A DOURADO RS 5900SK£ 87 A BRANCO RS 5800SfpS 88 A PRETO RS 6450SE$ 88 A BEGE RS 7500SK* 90 G AZUL RS 7500Slfet 90 G CINZAMET RS 8900SMI 89 A PRETO RS 6900SKW 90 G CINZAMET RS 7700Slg 85 A BRANCO RS 5200SK 86 A AZUL RS 4900SK 86 A MARRON RS 5900Sgg 86 A BRANCO RS 6400
S§EVY 88 G VERDE RS 6000

RS 7000 COMPLRS 7900RS 7200RS 8200RS 8200RS 9000RS 5500RS 9300RS 8800 UNIC.DO-NORS 9700RS 4500RS 6000RS 6200R$ 6400RS 6600RS 6900RS 4400RS 4500RS 4800RS 4750RS 4800 UNIC.DO-NO I

fROEN
ÍRSA

94 G PRATA

. REY

lSJ

&118OUROOURO
ELSAcs ¦
cs VCS :csCSL

VERMELHOBARTOKVERDEBARTOK/OKVERMELHO

RS 28000 COMPL
RS 15000 VAROPCRS 14950 VAROPCRS 11000 COMPL.RS 11150RS 12800 COMPL

CHAMPAGNE RS 5800 COMPLCINZAAZULDOURADOVERMELHODOURADOOUROCINZAMARRONDOURADOCINZA METCINZA METCINZACINZAVERDEVERDEAZULVERMELHOVINHOAZULMARRONAZULCINZAAZUL METPRETOVERDEPRATACINZAPRATAVERDE METDOURADOBEGEVERDE METAZULBRANCOVERDE
CINZAAZULVERDEVINHOVERDE

RS 6200 COMPL.RS 5600 COMPLRS 6200 COMPL.RS 6500 COMPLRS 6500 COMPL.RS 6800 COMPL.RS 6900 COMPLRS 7000 COMPLRS 7500 COMPL.RS 7500 COMPLRS 7900 COMPLRS 8000 COMPLRS 9000 COMPLRS 5000RS 6800 VAROPCRS 7500RS 7500RS 9000 VELETRS 9000 COMPLRS 9300 UN DONORS 4500 RADIO/V.ERS 6000 VAROPCRS 6700 COMPLRS 7000 VAROPCRS 7500 VAROPC.RS 7500RS 4900RS 4500RS 7000RS 8200RS 8000RS 8800RS 9500RS 4300RS 5000
RS 7000RS 7000RS 9000RS 10500 COMPLRS 8500

571-8771
453-1284261-1948453-0572391-8518264-4217453-3296481-1016453-3296591-01812894496261-1948286-4045286-7597761-5310396-9629494-2001542-5547717-4035423-2422
371-8633268-6607261-0378242-7841719-3227742-9434350-6965351-3063.541-9297710-5347-230-6115371-9581270-7760453-1235453-0572392-8922228-8550453-1235
288-6195591-0181577-5425751-3960590-3191350-7628391-1143453-3421751-0002260-4929718-7837693-2148
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I 55 Lada Afalina (alto), com motorizagao 1.5 e 1.7, e o popular do Corsa . o Oka, com tecnologia forae- 'i
I ^Oka, em torno dc US$ 6,5 mil, chegarao no segundo semestre do proximo cida pela General Motors.
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Volvo vende 101 carros no Salao :BI^8^Wt^BHB^B^BjKjljIjgf
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TsTn mnnrln Ha mnrla ? A Volvo esta satisfeita com o saldo 4.945.000.0 carro-chefe foia.liriha 850 mrr^TTT^^^^^YZXTV^HMHVIVIV^^rTa^iH
comercial obtido no Salao do Automo- {foto) de sedas e sport wagons, que ven- IT]H "III t|III ¦

?_A Ford esta entrando na era da comu- vel. Durante os 11 dias da feira, Coram deu 50 modelos. Em segundo, ficou a
1m nreapao satelite. Com comercializadas 101 unidades da marca linha 460, que teve 40 automoveis co- BBj9BSB9BB8^^^^|B88pl||^^^^^^V^P^^P^F^P^BH'
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agpio da associagao de seus distribuido- alema — o equivalente a USS mercializados. nJ|]gj|iT|^^^^^^^^^^^B|VM'J|TI^H;'
I regno Brasil (AbradiQ, acaba de ser cria- Wjglif|jI'
I dfto Fordsat, sistema pelo qual os con-

Um'desfile'de watts Buggy ganha injegao 
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I outros fins, para transmitior palestras ? O Salao do Automovel chamou aten- ? Foi inaugurada este mes, em Natal, a
I cursos. As novidades nao pararn por ai. quo nao so pela fartura de automoveis Bugg's House, a primeira loja especializa-
I ATord tambem parte para o mundo da nacionais e importados. A Arlen, por da em pegas e acessorios para buggy. I l*J||/il
I moda e langa a colegao Ford Motorsport. exemplo, desfilou a sua nova linha de Alem de pegas de motor cromadas e de

Inicialmente, a grife importara 40 itens, alto-falantes aproveitando um BMW aluminio, polias e distruidores selados
I c™° ca™setas' Ja,q.uetas< blusoes mo- 325i e um Corsa como modelos. Entre os (contra areia e /,gua) e para-choques em I 

*4 
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I te*3o iogotipos Ford, Motoreport e Mus- com 1.000 w»Us de potencia PMPO. e Rbra. por exemplo, a Bugg s House M

tang e serao vendidos nos dislribuidores Baby 15S, com capacidade para 400 um sistema de mje^ao eletronica propno
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I Antiguidade em fotos Chumbinho debandeja
ifrj Dois catalogos do carro Packar Six, A Redentor, fabricante latino-ameri-
|| modelos 5-33 e 5-26, estarao entre os 200 ¦B| l^p Jfj JmtS&MA cano ^e contra pesos para rodas (chumbi- 111 d lUlil III |l ¦ff III
:| itens do 1° Leilao de Antiguidades Grafi- nhos), esta comercializando um conjunto |'J ^ k\^T«l 11 H

cas e Cinema, no Rio Design Center. Eles de 58 a 375 contrapesos, de varias grama-
ficarao expostos nos dias 18 e 19 de no- WBituras, para todas as familias de rodas. Ao BTj H BWil 111 llI H

H vembroeserao leiloadosno dia 20. contrario das embalagens convencionais B'J jj|^l
|| de pratt-kit BpnnfljUiBMBApHliM|||l||||||^^H^pHHj[B^pKB

^ na 
as pegas em bandejas plasticas, com

P ferias coletivas para janeiro. Em outubro, Travas importadas nasmecanicassaoformados por contra-

I a fabrica entregou 14.455 automoveis aos - A Famaclub a imDor. Pesos W ^ foram "sados^Para fact- BiiiBlllUHHHailliMMiaiHHBHlHHHipHfl ,i
'¦ri inscritosmo sistema Mille on Line, repre- lar cinco mi, unidades por de Jtar a °Pera?a0: a empresa fabnca tam" ACEITAMOS TODAS AS CARTAS DE CREDITQ ,
;>; sentando 53,8% sobre as 7.446 unidades duas novas .ersoes em lra«as de »m «rack D"'vel 1ue P°* comPorlar 

MELHOR AVALIACAO NO SEU CARRO USADO i;
faturadas em setembro. seguran^a para automoveis: Travo- de tres a quatro kit. ).

|| lante (foto) e Bigbra?o, adaptaveis TODOS OS FINANCIAMENTOS EM LEASING $
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Nissan tera 17 lojas Pneus ecologicos PESSOA JURIDgC^^0{JJJ:|JjQIONAL LIBERA^ 
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A Nissan decidiu dobrar seus investi- temperado e instaladas em segun- A Associa^ao Brasileira dos Recau- ,, 
* 

j>
ii mentos no Brasil e estirna que tera 17 dos, as travas custam de RS 65.00 chutadores (ABR) promovera, de 23 a 26 I 1^1 IB IA C AAMCIDAI f
b/ revendas autorizadas ate o Final do ano. RS 70,00. deste mes, em Fortaleza, o I Congresso UmUE llM C WvllrlllMl il

Segundo Auro Moura Andrade. da KTM lnternacional dos Recauchutadores de i
W* de Sao Paulo e presidente da Associapao Pneus. O objetivo e mostrar o avango da U^ (,
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Q^asileira dos Concessionarios Nissam. tecnologia no setor e as parcerias desen- w JUI|J|k j ¦ M f [
expictativa e de que ate o final de 1995 lVfntnr d olpnnl om olfo volvidas para melhorar a qualidade e re- 5 |!

«tistam tres mil carros dessa marca circu- ItIUIUI a alCUill vlll alul duzir os custos. Alberto Carapeba, presi- | J.
^ lando no pais. Os novos modelos come- Com a introdugao dos motores 1.6i dente da ABR, disse que o Brasil e o A | 

:
II <^ni a chegarao Brasil ate o final do ano. 2.0i, a Autolatina ampliou as opgoes de segundo maior mercado do mundo em /
I Seo<a Quest e a King Cab V6 4x4, duas motores a alcool com injegao eletronica pneus reciclados e, portanto, esta se / ^I Ersoes do Terrano II, o novo Maxima na linha 95 dos carros Volkswagen abrindo para operar com equipamentos jg
I aesportivo 300 ZX. O Maxima, top de Ford. A empresa garante que a procura avangados. 

"Numa epoca em que a pre- |I linha da montadora. tem como novidade por carros com motor a alcool continua servagao do meio-ambiente ganha cada I HH®j I BAT/A
I (Tdoplo air bag para proteger motorista estavel e que eles representam em media vez mais espago, a reciclagem e uma uma J

| f^siageiros. 16,6% das vendas das duas fabricas. estrategia importantissima", comentou.
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VEICULO

5777 I GAS. / 3 OPCIONAIS

5788 I GAS I 3 OPCIONAIS

5767 I GAS. / 6 OPCIONAIS

5779 / COMPLETO

GHIA
5722 / GAS. / 15 OPCIONAIS

5484 I GAS / 15 OPCIONAIS

5666 / COMPLETO

D 5403 / PRATA / COMPLETO

B 5444 / PRETO I COMPLETO

5681 I VINHO / COMPLETO

GHIA
5748 / COMPLETO

5770 / COMPLETO

57B5 I COMPLETO

5783 I COMPLETO

5784 I COMPLETO

5755 I COMPLETO

5787 / GAS. I 6 OPCIONAIS

5786 / GAS / 6 OPCIONAIS

5710/GAS / fl OPCIONAIS

5781 / COMPLETO

5775 / COMPLETO

GHIA
5488 / COMPLETO
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A AutoVaz, holding que administra e
opera as fábricas da Lada na Rúsaia,
mostrou em Paris seus novos produtos e
programas de qualidade pára 1995. A
principal novidade: as nòvas famílias de
veículos como a série 2110/11/12, que
inclui seda, hatch; e station com o nome
Afalina, de porte médio, e Oka, popular
que poderá ser comercializado no Brasil a
preços entre ÜS$ 6 mil e US$ 6,5 mil a
partir do segundo semestre do próximo
ano.

O Afalina, com motores 1.5 e 1.7,
injeção eletrônica, custará perto de US$
15 mil ao consumidor brasileiro. Outro
membro da família é o cabriolé Natacha.
A AutoVaz deverá ser privatizada e terá
investimentos em suas instalações. Uma
nova fábrica vai produzir 300 mil unida-
des por ano de um veículo do tamanho
do Corsa, o Oka, com tecnologia fome-
cida pela General Motors.

W Lada Afalina (alto), com motorização 1.5 e 1.7, e o popular
*Qka, em torno de US$ 6,5 mil, chegarão no segundo semestre do próximo ano
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* Ford todos os dias
«? Os clientes da marca Ford têm
"mais um aliado no Rio de Janeiro:
;o atendimento especial da Sul-Dive
u(Rua Voluntários da Pátria, 144,
fBotafogo, tel. 286-6182) também
^nos finais de semana. A concessio-"nária 

é a única da marca aberta aos
:-sábados e domingos, o que amplia

-*o conforto dos compradores.

Volvo vende 101 carros no Salão

? A Volvo está satisfeita com o saldo 4.945.000.0 carro-chefe foi alinha 850
comercial obtido no Salão do Automó- (foto) de sedãs e sport wagons, que ven-
vel. Durante os 11 dias da feira, foram deu 50 modelos. Em segundo, ficou a
comercializadas 101 unidades da marca linha 46Ó, que teve 40 automóveis co-
alemã — o equivalente a US$ mercializados.

Mo mundo da moda

[IA Ford está entrando na era da comu-
nreação interativa via satélite. Com o
agpio da associação de seus distribuído-
re| no Brasil (Abradif), acaba de ser cria-
dê-o Fordsat, sistema pelo qual os con-
cessionários da marca no Brasil e a rede
Ford mundial. O Fordsat servirá, entre
outros fins, para transmitior palestras e
cursos. As novidades não param por aí.
ATord também parte para o mundo da
moda e lança a coleção Ford Motorsport.
Inicialmente, a grife importará 40 itens,
como camisetas, jaquetas, blusões, mo-
clfllas, relógios e até lanternas, os artigos
ter|o logotipos Ford, Motorsport e Mus-
tang e serão vendidos nos distribuidores
dârmarca.

Um 
'desfile, 

de watts

? O Salão do Automóvel chamou aten-
çào não só pela fartura de automóveis
nacionais e importados. A Arlen, por
exemplo, desfilou a sua nova linha de
alto-falantes aproveitando um BMW
325i e um Corsa como modelos. Entre os
novos alto-falantes, estão o Dino's 1000,
com 1.000 watts de potência PMPO, e o
Baby 15S, com capacidade para 400
watts.

Buggy ganha injeção

? Foi inaugurada este mês, em Nataí, a
Bugg's House, a primeira loja especializa-
da em peças e acessórios para buggy.
Além de peças de motor cromadas e de
alumínio, polias e distruidores selados
(contra areia e água) e pára-choques em
fibra, por exemplo, a Bugg's House tem
um sistema de injeção eletrônica próprio
para aq uele tipo de carro.

Antigüidade em fotos
Dois catálogos do carro Packar Six,

modelos 5-33 e 5-26, estarão entre os 200
itens do Io Leilão de Antigüidades Gráfi-
cas e Cinema, no Rio Design Center. Eles
ficarão expostos nos dias 18 e 19 de no-
vembro e serão leiloados no dia 20.

A Redentor, fabricante latino-ameri-
cano de contrapesos para rodas (chumbi-
nhos), está comercializando um conjunto
de 58 a 375 contrapesos, de várias grama-
turas, para todas as famílias de rodas. Ao
contrário das embalagens convencionais
de 100 unidades, esse pratt-kit acondicio-
na as peças em bandejas plásticas, com
separadores. Ao todo são 12 conjuntos,
com preços variando entre RS 18,00 3 RS
38,00.0 equipamento otimiza e agiliza os
serviços de balanceamento.

Segundo levantamento da Redentor,
até 20% da sucata encontrada em ofici-
nas mecânicas são formados por contra-
pesos que sequer foram usados. Para faci-
litar a operação, a empresa fabrica tam-
bém um rack móvel que pode comportar
de três a quatro kit.

Mais Mille à vista
A Fiat aumentou a produção do seu

carro popular Mille: em novembro e de-
zembro serão produzidas 9.557 unidades
além do previsto, graças a medidas como
alteração do mix e remanejamento das
férias coletivas para janeiro. Em outubro,
a fábrica entregou 14.455 automóveis aos
inscritos mo sistema Mille on Line, repre-
sentando 53,8% sobre as 7.446 unidades
faturadas em setembro.

Travas importadas
¦ A Famaclub começou a impor-
tar cinco mil unidades por mês de
duas novas versões em travas de
segurança para automóveis: Travo-
lante (foto) e Bigbraço, adaptáveis
a qualquer tipo de volante, dotadas
de fechaduras de máxima seguran-
ça e invioláveis. Fabricadas em aço
temperado e instaladas em segun-
dos, as travas custam de RS 65.00 a
RS 70.00.

ACEITAMOS TODAS AS CARTAS DE CREDITO

MELHOR AVAUAÇ&O NO SEU CARRO USADO

TODOS OS FINANCIAMENTOS EM LEASING

PESSOA JURÍDICA, PROFISSIONAL LIBERAli í
e autônomo. « f

tSlllM UGUE JÁ E CONFIRA! S

Pneus ecológicos

A Associação Brasileira dos Recau-
chutadores (ABR) promoverá, de 23 a 26
deste mês, em Fortaleza, o I Congresso
Internacional dos Recauchutadores de
Pneus. O objetivo é mostrar o avanço da
tecnologia no setor e as parcerias desen-
volvidas para melhorar a qualidade e re-
duzir os custos. Alberto Carapeba, presi-
dente da ABR, disse que o Brasil é o
segundo maior mercado do mundo em
pneus reciclados e, portanto, está se
abrindo para operar com equipamentos
avançados. "Numa época em que a pre-
servaçâo do meio-ambiente ganha cada
vez mais espaço, a reciclagem é uma uma
estratégia importantíssima", comentou.

Nissan terá 17 lojas
A Nissan decidiu dobrar seus investi-

mentos no Brasil e estima que terá 17
revendas autorizadas até o final do ano.
Segundo Auro Moura Andrade, da KTM
de São Paulo e presidente da Associação
ÇaSileira dos Concessionários Nissam. a
expectativa é de que até o final de 1995
alistam três mil carros dessa marca circu-
lãndo no pais. Os novos modelos come-
çãm a chegar ao Brasil até o final do ano.
Sãota Quest e a King Cab V6 4x4, duas
vêrsoes do Terrano II, o novo Maxima e
Ql esportivo 300 ZX. O Maxima, top de
linha da montadora, tem como novidade
(Tdoplo air bag para proteger motorista e
|$s&geiros.

Motor a álcool em alta
Com a introdução dos motores 1.6i e

2.0i, a Autolatina ampliou as opções de
motores a álcool com injeção eletrônica
na linha 95 dos carros Volkswagen e
Ford. A empresa garante que a procura
por carros com motor a álcool continua
estável e que eles representam em média
16,6% das vendas das duas fábricas.
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temos Leasing. Brasilia80-Out94pg iat CHEVETTE SE 87/87 I — completa unico dono es-
^^^¦105. _ Protft rZrn I pASS0 ELBA CSL 1.6 90/90 tado de 0km so 15.000 RS

GL 92 - Novissimo Banflu preCo promocional I C0TA DE 50 MESES — Gasolina 2 portas °|egj>rio Macie| 561 Bar- 112
A^'m809v v.0,is^ei Queima de estoque! | LIBERADA PARA LANCE vinho metilico com- sab/DOM AT618HS H^||ili||^^^HllMiHli^lEllS&aB^^^BBB264.8000 Troco/fin. Lo- I rqc AOA4 IGL 92 - Verde r.DAWAkl . ho 437 TpI- 9R4 "¦waO-IOIlBrf igual trOCO financio vermelho estado de 0km -

CARAVAN 81 — Gasolina HO/. 161. ZDh- .... A i .u. 001 sado garantia excelente precoaono semi novo pneus novos estado impecSvel ^040 LI7A AUTOIV/lA. C^RSA 94/1.0 - Preto. parti- HdClOCK LODO, 382 Tratar NETOKAR VElCULOS
^^^^^^^LANZA. R. Voiun- troco financio Rua Mamell 34 Xlrlr. ,R,S 10600 Tel: 764-0807 CARRO- Tel. 390-0086
^^Hda Patria. 449/A ^-0999 571-1356 WIS, CAR ESCORT 1.8 XR3 89 - Com- iMPS«y|^^^^KZZI9PADAV/AM PAKfln CHEVETTE SL 81 — Reforma- CORSA CONSORCIO UMn.  pletlssimo troco carro de menor
^—. UnnMVnli L.UIVIU- do encelente estado. financio 'ransfere-se com 5 prestacoes pi d a pel i c Q9/Q9 valor e financw Estr. Intendente»° - Vmho me- DORO 88 — ComDle- Estr lntofxtemeMagalhies384 Pagas Possibil,da(te_ de lance tLBA W>L 1 d 3^/gZ — MagalhJes. 116 tel 450-2201 H flM JF*^^¦PH_completo. gasolina. ° FONE 359-3688 • PINAIS 'n-ediato T: 267-5419 Gasolina vinho peroliza- POPKAR H rSTCuiZ£^Qi^uLP||||^^^^^^QSQ9 *(• I73*|^^IT'nWy||PflB8||RR||pQpl!l!^^J

W9S°MS>aScula!eTf rn. t'SSMTia ® C,J- Super CHEVETTE SL 83/84- Alcool. £°R®£ Gasolina, ®n" do Completissima de fi- ESCORT CONVERSlVEL 2 0 a S tjfffBRiRRRRWlBRRRMlTfTWWiMo s< luiz carios Ap6s conservada. Revisada rs 3 900 Tet 28i -7996 hoie J"j»!brica unico dono pneus 93 — Azutmct. gasc/6.oooK. e 3 Li ll WWBfWWIRRMBWtBBBRWWwM
Slo GLS 91/91 C , venha ver. Preco final chevette SLE 88 - Ex- ""d° Sj"0* etc- IllJJ B B BHtt WP^I «¦ IUMMI li liiMiiMi

9.500, ia transferida celente estado. confira. corsa wind 1.0/95 ¦ Preto SUNSHINE 493-0026. Tel. 450-1228-359-9505 f ^|(t« g
ESSil 493-1513 C,A 00 S^TARANI vei: w^-evs Ji1 ^Tr r r# I ^" 1,}P 390-0088^ RRO CULO?2 °ARANE VEi" 

^8 BAR5nardV0EICULO2S '" A;mKV,4^5Cr516v4a,P'^ Ss^r^^JOCtSN3'
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AR CONDICIONADO E COISA SERIA

cmrm

AfíiSk

J R. LEITE DE ABREU, 15
Tijuca - (Al! rln 812 da R.C.rlo Bonfim)

Orçamento em 6 horas. Entrega em até 6 dias

AUT0M0VEIS
COMPRO

ANOS

VENDENDO
QUALIDADEAUTOMOVEIS

KADETT GL/GLS
KADETTCSI
MONZACL/GLS/CLUS
IPANEMA GL/GLS
OMEGA GL/GLS.CD
SUPREMA GL/GLS/CD
VECTRA GLS/CD/GIS
A-20/D-20/D-40

GOL CL/GL GTI
GOLF GTI
VOYAGE GL/GL
PARATY CL/GL GLS
SANTANA CL/GL7GLS
QUANTUM CL/GL/GLS
KOMBI ST/FG

<2.$00,
IÍ.S00,
«2.SOO,
14.000,
19.000,
20.000,

CONSULTAR

UNO S/CS
UNO 1.8 R MPI
PRÊMIO CS/CSL
ELBA WEEKEND
ELBA CSL
TEM PR A OURO/1 «V
TIP0IE..,_.^._xL_..
PICK-UP H»'LX_

£t ? sábado, I2/I1/94
CARRO E MOTO JORNAL DO BRASlt

UALIDADE COM
E8CORT HOBBY 1.8/83 -Preto álcool, único dono,19.000Km novlnho, toca-fltn»R» 12.000,00 Trator 234-6828Valdir particular. ¦

ESC0RT1.8
GHIA89NO CARTAO OUEM3x SEM JUROS

À VISTA, O MELHOR PREÇO (ch./ dlnh.)

AR CONDICIONADO ^8nd° 
- l"s,ol°5»°

í Snram e  Manutenção - Cargas de Gas
»ISS?« I BAGAGIIROS (originais) I VIDROS ELKTRICOS
rRANCAS I TOPÃ IéINHA I CAPOTAS (toda»)ALTO-FALANTES

TMMK
Unha BED

Triaxial» «m 6" • 6x9
ui» tf®»

>uip. acústica - Talados
ww 6" » >" . 10" a 12"

PeeAa à ACKàaAnma
RUA HADD0CK LOBO, 191 I. S. LUIZ GONZAGA, 11731 CAMPO DE SÂO CRISTÓVÃO, 40

TIJUCA 293-6396 | S. CRISTÓVÃO 589-2887 | S. CRISTÓVÃO 580-1998

| CONDIÇÕES ESPECIAIS P/ ÁGs. DE AUTOMÓVEIS E
—REVENDEDORES -DEP° DE ATACADO (021) 350-4944

ESCORT
VERONA

VERSAILLES
ROYALE
PAMPA

SUPER
KIT DE SEGURANÇA

1TIUMA MUL-T-LOCK K|

.< tó6 «o 'g$0;

^pf

r#, ou 3x = Avista

BARRA: av. mipíistro iVAn uns, 720 <g 493/
2233
9488

CHEVETTESL 84/84
— Verde (+) rodas/
v.v. carro com preço
promocional queima
de estoque troco/fin
Hadock Lobo, 437
264-3040 UZA AU-
TOMÔVEIS.

COMA

QUICK PARTS

A PECA DO -UM

SEUUARRO

nportação de
eçaa originais
ara todas as
mas a modelos
evefcuk*.
^çastegaSzadas
com nota HscaL 86,87,88 e 89

Com are direção, vendas uni "

tárias, hoje em leilão na Aveni-
da Brasil 31.981, Bangu - RJ.
A partir das 14 horas. Todos
procedentes da Coopertramo.

Tel. (021)331-1041
SAMPAIO LEILOEIRO

CHEVETTESL 85/86—¦ Branco carro com
preço promocional.
Queima de estoque
Troco/Fin Hadock Lo-
bo, 437 264-3040 LI-
ZA AUTOMÓVEIS.

Av. OfsgMo MtcM

(021)493-3453

ESCORT GL 89 — Vinho porol.a álcool exc estado Aceito troca/financio preço R$ 8.500,00 —Tel.: 450-1228/359-9505.CHEVETTE SL 89 - Marrommetal 5 mar desemb tras pneusnovos estado geral 100% tr/fin248-5240 254-8884 PIERREAUTOMÓVEIS.

IIDO GRUPO GERADORMotor Scania • 6 cilindrosÍHP • modelo D119VBEG -
P horas de funcionamento -
ídor 220V - 125 KVA - NoIdo ver e tratar c/Sr. Honri-
[na Rua General Bruce n° 68iCrlstóvôo • R. Janeiro - Tel.
[-5572.

BATIDO, PODRE
. OU INTEIRO

DEL REV GLX 89 — Azul com-pleto 2o dono vidros verdes oló-tricôs ar condicionado direçãohidráulica. Troco o financio220-8892/ 220-5088.

EA ROMEU 18V 0KM -Je metálico, completo comrior em couro. Entrega ime-b. Apenas R$ 39.900,00.íprovo. BAHIA VEÍCULOS.494-3000. DEL REY GUIA 89 - Únicodono gas vermelho completlssi-mo 10.000,00 Tel.: 439-1542.IIDALUX92 —Azul
b 20.000km RO-
IRT0 LUIS 541- ECORT L 87 — Met c/toca-fi-tas calotas estado impecável tre/fac. BRAZÁO VEIC. PABX. 264-2755.

ELBA 89 MOD. CS - Gasolina.5m, prata met.. limpador e de-sembaçador traseiro. Útimo es-tado. Confiral RS 7.500. Troco/facilito. Entr. + 3 fixas. 204-0436. FOX AUTOMÓVEIS Abdom.
ELBA WEEKEND 93 — Gasvermelha equipada. Vendo/tro-co/financio c/certificado de ga-rantia LIAN. Aberto sáb. dom. eferiado Tel: 541-1696/264-0140.

ELBA CS 90 G — Preto básico.Vendo/troco/financio. C/cert.de garantia LIAN. Aberto sáb.dom. e feriado. Tel.: 541-1696/264-0140.COMPRO
CARROS

AVALIAÇÃO PROFISSIONAL
IDONEIDADE - SEGURANÇA

SIGILO ABSOLUTO
PAGTO. A VISTA

511-2232/985.8116

ELBA WEEKEND 94 0KM —4p inj já emplac limp desembtras bagag RS 14.700 tr fin tels:221 -9796/242-2002 sab/dom.ELBA CSL 0KM -
Escolha a cor e opc.
Troco fin. somente ho-
je super promoção
288-1462/ 264-0802
CARR0CAR.

ELBA WEEKEND 93 - ver-melho 4 pts excelente c/garantiade 6 meses s/lim km ac tca/fin6x fixas 567-3777 AUTOQUATTRO.
ELBA WEEKEND iE 94/94
— Cinza savelha gas
completa único dono es-
tado de Okm só 15.000 R$
Olegário Maciel 561 Bar-
ra REBISCA 494-2808
SAB/DOM ATÉ 18HS.
ESCORT 1.8 GL 93/93 — Gasvermelho estado de Okm • revi-
sado garantia excelente preço.Tratar NETOKAR VEÍCULOSTel. 390-0086

[CONSÓRCIO 

1
PASSO I

COTA DE 50 MESES I
LIBERADA PARA LANCE I

- 596-4841-J
CORSA 94/ 1.0 - Preto, parti-cular. RS 10 500 Tel: 259-6835. Adriana.

ELBA CSL 1.6 90/90
— Gasolina 2 portas
vinho metálico com-
pletíssima + ar duvido
igual troco financio
Hadock Lobo, 382
264-0802 CARRO-
CAR.

CARAVAN 81 - Gasolina
pneus novos estado impecáveltroco financio Rua Maxwell 34288-0999 571-1356 ESCORT 1.8 XR3 89 - Com-

pfetissimo troco carro de menorvalor e financio Estr. IntendenteMagalhães. 116 tel 450-2201
PQPKAR
ESCORT CONVERSÍVEL 2.0
93 — Azul met. gas C/6.000K. eraridade mesmo Acerto troca fin
em 24 vezes Preço Rs 27.500Tel.: 450-1228/359-9505

CORSA/ CONSORCIO -Transfere-se com 5 prestaçõespagas Possibilidade de lancenrediato T: 267-5419
ELBA CSL 1.6 92/92 -
Gasolina vinho peroliza-do completissima de fá-
brica único dono pneusnovos manual etc.
SUNSHINE 493-0026.
ELBA CSL 91 - Completa + ar.Promoção RS 10 890.00. Rua SáFreire. 114 Sáo Cnstõv5o.(próx.Av Brasil) 585-5151

CORSA GL 1.4 - Gasolina en-trada RS 1.360.24 - mensalida-de de RS 725.93. Aceito usadoTel 248-3943 Lisboa
CORSA WIND1.01 95 ¦ Preto,toca-fitas, roda especial, etcTroco/ Financio Rua 24 deMaio. 245 241-0793/ 281-4348 BARNARD VEÍCULOS

ESCORT GHIA GL 93-92 -
Super nova exc preços e procConfira R Barão de Mesquita.205 Tel 284-0944 JOCELYN.

a

? ?

COMPRO
CARROS
Podre, batido

ou inteiro.
596-3516.
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FESTIVAL

piifllnM

li naTaboikAoi I

VOCE TEM DIVERSAS OP^iDilODElOS, CORES, OPCIONAISE I

PRE#S BAIXOSfARA F/jlR 0 MELHOR Ij06ci0 EM VW. I

LOGUS CLI 1.8 18 345 17 400 I
PRETOUNIVERSAL I 0«i19/ I /llWf ¦

LOGUS GLSI 2.0 

" 

I
VERMELHO BORDEAUX. AR COND. DIRE?AO HIDRAULICA, TOCA-FI- VIAA O C BAA ¦
TAS, RODAS LIGA LEVE E CONJUNTO EL^TRICO iWltVV/ AfcJetJWW/ ¦

POINTER GTI 2.0 I
VERMELHO STYLUS E AZUL NOBRE AR-CONDICIONADO, °"tk° 

29.750, 28.270, ¦

SANTANA GLS 2.0 

' 

T; I
PRATA LUNAR, 4 PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIRE$AO HIDRAULI- ^ jp AAA OA Q C ¦
CA, FREIOS ABS, TETO SOLAR ELiTRICO, BANCOS RECARO. W J#4WVf W\/eQ ¦

SANTANA GLS 2.0 

i

BRANCO NACAR, 4 PORTAS, AR-COND., DIRE^AO HIDRAULICA, 4A Oftft 1 Oft ¦
FREIOS ABS, TETO SOLAR ELfrRICO, BANCOS EM COURO E CD PLAYER WTlAVVf W*te I AW/ ¦

FRETE E PINTURAINCLUIDOS USADO 

ZERAO I

E fllTI O PASSAT 4P, GAS., C/AR-COND. 87 7.500, H
I I escortgi 1.8,alc. 90 10.000,

fijJlfiiM A PARTIR DE R$ 25.000,00 
"NOS'CAS I

BiP|m LOGUS GL 1.8, GAS. 93/94 16.500, H

QUANTUM GLS, GAS., COMPLETO 90/91 13.000, H

KADETTSL1.8,GAS. 91 11.500, H
________ GOL GL 1.6, AlC. 8.000, H

AIIAklTIIM ^1 CI 0 ft GOLGT5,*LC"COMPLETO ?? 9.000, H
HflllillS \*WMl^llWlfl "Wl 

CHEVETTE DL, 1.6S, GAS. 90/91 8.000, H
VERDE TAITI, CAMBIO AUTOMATICO, 1^71^7—77771 ¦

^HjTTrTT^I AR-CONDICIONADO, DIRE^AO. HIDR., FIAT 
pick-UP LXI.6, ALC. 89/90 8,800, ¦

FREIOS ABS, TETO SOLAR ELlTRICO, prIMIQ S, GAS. 90 8.800, ¦

nTJ7|[Fra BANCOS EM COURO E CD PLAYER. KOMBI furgAQ, GAS. 91 8.800, ¦
l£iMA3||«3 KOMBI STD, GAS. 91 8.500, H

DEs 45*500/ PORs 40#960/ kombi std, gas. 90 8.000, I

FINANCIAMENTO E LEASING COM AS MELHORES TAXAS. ACEITAM0S CARTAS DE C0NS0RCI0. I

PLANT AO SABADO ATE 17H. DOMINGO ATE 13H. «I

^o msma

 m fWRVHIB Bows Servicos. Boris Negocios

fMTillHIB^M 

^ 
WEm ||g

Av. Suburbana, 7570 ATaiavini ojiooa A#A AHMA

LOGUS GLSI 2.0 
, ,

VERMELHO BORDEAUX. AR COND. DIREÇÃO HIDRÁULICA, TOCA-FI

TAS, RODAS LIGA LEVE E CONJUNTO ELÉTRICO

POINTER GTI 2.0
VERMELHO STYLUS E AZUL NOBRE AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO

HIDRÁULICA

SANTANA GLS 2.0
BRANCO NACAR, 4 PORTAS, AR-COND., DIREÇÃO HIDRAULICA,
FREIOS ABS, TETO SOLAR ELÉTRICO, BANCOS EM COURO E CD PLAYER

PASSAT 4P, GAS., C/AR-COND.

ESCORT GL 1.8, ÁLC.

LOGUS GL1.8, GAS.

QUANTUM GLS, GAS., COMPLETO

KADETT SL1.8, GAS.

GOL GTS, AlC., COMPLETO

CHEVETTE DL, 1.6S, GAS.

PRÊMIO S, GAS.

KOMBI FURGÃO, GAS.

jQJ&AL DO BRASIL sábado, 42/11/94Vl3

PREjOS B^SIARASipRiilELHOR FfSOflO EM VW.

LOGUS CLI 1.8
PRETO UNIVERSAL 18.245, 17.400,

OFERTA

SUPER

ESPECIAL

Abolição

Abolição Sulm

SANTANA GLS 2.0
PRATA LUNAR, 4 PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULI-
CA, FREIOS ABS, TETO SOLAR ELÉTRICO, BANCOS RECARO. 35.400, 30.850,

39.200, 34.120,

FINANCIAMENTO E LEASING COM AS MELHORES TAXAS. ACEITAMOS CARTAS DE CONSÓRCIO.

PLANTÃO SÁBADO ATÉ 17H. DOMINGO ATÉ 13H.

Bons Serviços. Bons Negócios

Av. Suburbana, 7570
Tetoc (21) 34290 O&O.ACCO
Fax:(021)593-1806 iv7 V33X

• REBOQUE GRATUITO

para os clientes Abolição.

Rua Assunção, 401 - Botafogo

2864822 Fax: (021) 286-8147

FRETE E PINTURA INCLUÍDOS

GOLF GTI 95

À PARTIR DE R$25.000,00

QUANTUM GLSI 2.0
VERDE TAITI, CÂMBIO AUTOMÁTICO,
AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO. HIDR.,

FREIOS ABS, TETO SOLAR ELÉTRICO,
BANCOS EM COURO E CD PLAYER.

DE: 45.500, POR: 40.960,

@

IXC L U S I V 0

1 FESTIVAL

mhHP

¦HMiiiGB' 

¦;

VOCE TEMDIVEISAS 0P?iESDEM0DEl0S, CORES, OPCIONAISE

PRE#S BA1X0S PARA FAZER 0 MELHOR 
J|06ci0 

EM VW.

LOGUS CLI 1.8 is ods 17AOO
PRETOUNIVIRSAl I O.^H•9f l/flW,

LOGUS GLSI 2.0 

" 

I
VERMELHO BORDEAUX. AR COND. DIRECAO HIDRAULICA, TOCA-FI- 0)JL 4AA O J^ftft
TAS, RODAS LIGA LEVE E CONJUNTO EL^TRICO iUlHWf

POINTER GTI 2.0
VERMELHO STYLUS E AZUL NOBRE AR-CONDICIONADO, ™KA° 

29.750, 28.270,

SANTANA GLS 2.0 
, ;

PRATA LUNAR, 4 PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIRE$AO HIDRAULI- ^ JE AAA ^ft ft 5ft
CA, FREIOS ABS, TETO SOLAR ELiTRICO, BANCOS RECARO. W J#4WVf W\/eQ

SANTANA GLS 2.0 

7

BRANCO NACAR, 4 PORTAS, AR-COND., DIRE?AO HIDRAULICA, Oftft 1 Oft
FREIOS ABS, TETO SOLAR EL£TRICO, BANCOS EM COURO E CD PLAYER gTliWVf I AW/

FRETE E PINTURA INCLUIDOS USADO 

ZERAO

E fllTI O PASSAT 4P, GAS., C/AR-COND. 87 7.500,
wmm I I escort gl 1.8, Alc. 90 10.000,

wriWiijrili A PARTIR DE R$ 25.000,00 
UW05'6AS-

BiPHn LOGUS GL 1.8, GAS. 93/94 16.500,

QUANTUM GLS, GAS., COMPLETO 90/91 13.000,

K ADETT SL1.8, GAS. 91 11.500,
 GOL GL 1.6, ALC. 88 8.000,

aiiakitiIM ci o n golgts>alc"c°mplet° ?? 9.000,
\*WMI^ilWlfl "Wl CHEVETTE 

DL, 1.6S, GAS. 90/91 8.000,
VERDE TAITI, CAMBIO AUTOMATICO, —: —- - 

j- ——
AR-CONDICIONADO, DIRE^lAO. HIDR., fiat 

PICK-UP LXI.6, ALC. 89^90 S.BOO,

FREIOS ABS, TETO SOLAR ELlTRICO, prImio S, gas. 90 MOO,

nTJ7|[Fra BANCOS EM COURO E CD PLAYER. KOMBI FURGAQ, GAS. 91 8.800,
ISjMA3||U KOMBI STD, GAS. 91 8.500,

DE: 45.500, POR: 40.960, komm sto. gas. « ».ooo,

RNANCIAMENTO E LEASING COM AS MELHORES TAXAS. ACEITAMOS CARTAS DE CONSORCIO.

PLANT AO SABADO ATE 17H. DOMINGO ATE 13H. 8

fTTIMnaB 
• reboque gratuito

(xfijj para 
osclientes Abolicao.

 r MPIIHM Bons Servicos. Boris Negdcios

FMTilWIPJ.M 3 footing ^ l^iMWIH.BiffB

Av. Suburbana, 7570 
 

Rua Assunpao, 401 - Botafogo
Telex: (21) 34290 9&Q.ACC4 9fijl0x90 Telex: (21) 21614
Fax:(021)593-1806 XvT V99X lOV 70JLJL Fax: (021)286-8147
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H VOYAGE CL/GL 95 13.500, j ElBA WEEKEND ..... lr'rno ill America .bono doming.  _ . ~ rr|
, imiaAiMM-iiM ^s====saHsffltissas hhamimii MPI HA ;-d

mSSSS!SSSss1SSt 
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««JKL===dsaH EaaEac PHfirillln KlA NA 
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Issss5i^ssi-«i-: TgBa~"»»»-7ai8tUi ™&?« r 
IIWUnM EIIHI1H

HsAVEIRO CL/GL 13.000. § PICK-UP HD/LX .. 10.800, f <51 complete de tudo kjt * '<|I

| mm. ^ "m 
^l8'"'1. 

pouqu.l??!' I A III A IWPI^IIH JIM
1 i GMFORD .1 SSSLSS^ RAHIA UP Hi II11% =S
I 29 KADETTGL/GLS95  16.800, ESCORTL/GL/GHIA........15.500, || qolqt893—Compietono- ;S
1 ™ ™ 1 

gv....25-000. 
^rwmmmn 

whi^wiwrv ~g

| 
m MONZA GL/GLS 95 ..........19.000, 

| VERSAILLES GL.............. 19.000, 
g 

v^wbei TIANA autom. T.: » / «nM«r

S fj CHE\^ l^OOOi ROYALE GL .Zoiooo! <

F-iooo ...^ 

'V

GOL CL 92 1.8 - 
/mmmmmm, GOL CL 94 - Azui GOL GL 1.8 94 - ZA AUT0M(^VEIS—

S Branco, rayban e ro- ililffll Mil I metSlico 1.6 gasolina Verde, die, rev com ga- GOL S 86/86 — Preto !
| das, gasolina, super HllllAll iinico dono super no- rantia. Aceito troca e filcool bom estado-car- \?| v % .>: ifjR'
| novo, revisado comBll^uilUI vo 6timo prego 493- financio. TRADIQA0. ro com prepo promo- Y ff
1 g^'rantia, 6timo prego. 1513 CIA. DO CAR- R Pereira Nunes n° cional queima de esto- \ *| /J^f- !f „„ lCTU

M 493-1513. CIA f m. "J*1- _ 1 RO  356. Fone: 208-7847. que troco/fin Hadock ~r-~
docarro^ __ I VOYAGE I 

QQ|_ 264-3040
^°S. ———— — Is*"™"* I A I A A do com cd. rodas maon6sio. vt 6timo estado venha ~, Zl.GOLCL92 —Gas 6timo estado ¦ LDGUS | ¦¦ I (1|| dros el6tncos, motor 100% 6ti- ^^«aS/n kA :troco financio Haddock Lobo | | | ¦ | 11 mo R$ 11.500,00 COflTBrir pr0ITI0p80 il0~ \ -**?" ••* ¦•; •

I v04uLOS264"5680 CUNHAS I POINTER I UL JU 2^369/240-6043/580- je 264-3040 LIZA. \ m/BWr'

| goc^i;,ogg^p ITODAS US CORES E MODELOSI SS/pi P^ gol GLBs-Akoo' lL°°SI{irlS Z S

I 
metaiicp. Com rodas NOSCONSULTAR GoLCL)1.6950KM,va„as 3921  268^^ ^

/ii de liga leve. bas. unico ¦¦¦V^MVVWj cores, bom prego, troco/fin. ON GOL GL 901.8 - Gasolina, ver- GURGEL X12 TR PLUS 91 mm ¦ ^i.< Hn mnnnkm rttimn I4wMIlIiI»J line 493-2121 Av. Olegdrio de metdlico, pouco rodado. ro- Prata metdlico, gasolina, novis- Hwi| 4, ^ ron. Jv.UUUKm Ulimo ¦^^fl|||Tf2V Maciel, 108 Barra. das. pneus bins, novfssimo. RS simo. 25.000Km, toda prova. I a I « )»k
preco 493-1513 CIA 11»IM'II'1»1 ooBculi^ASnsr 8.950.00.tel.273-2884. t,qcq/ (inancio, RUa, 24. de r=:r?;

DOCARRO. P«fV>fPM Undlsslmo. GasplWA empla- GOL GL 92/1.8 — Azul boreal, n7MRARNARnwlri ii ^^KmSMJLI i Ma*#——— ||J [lUXIiJ iar. Troco/financio. Rua 24 do gasolina, 13.300 kms, desomba- 0793 BERNARD VEICUL0S f fT^^jX \oril r>l Q*3 \/orrlo l<TJ f n LlLl Maio, 245. 261-6649/ 241- cador. bancos bipartidos. igual kArTr^ .^Kt tawL UL — verae MI 7*fpir| 0793. BARNARD VElCULOS OKm. IPVA pago, unico dono, ** ft ft^X wa«
metSlico, motor 1.6, Adppa4M gol copa 94 i.oookms ?|J0500- Celsa Tel; 252~ rr;,3 union Hnnn 1fi OK ViTiTpm III LI II REAIS — Rodas GTI Undo trocq. b554, ^U® aono, ID U\\, ¦Jljrl I II financio R. Barao de Mesquita GOL GL 93/GL 92/GL 89 — HONDA ACCORD EX 93 ^~ mm m* '**
roda de maqnesio e f 4lnl|lh||lf 829 268-6803/238-9800. Excel revis c/garant. Tco/fin. Av Marron Met6lico. 4 portas, auto- ¦ Mm ' ~ !*T
sofi^super novo, otimo 

" iM f" f 
fl

pi«^. Tel: 493-1513 qolcl89-Boge,aicool.6,i- S'p^oSda^ 221iEi  '4943000 VElCUL0S Wl- I . m 0 I m =f=J
rlA hn HARRn mo estado,Jdireto proprietary, co/financio. Rua Maxwell, 34 GOLF GTI 94 - Complellssimo, ' | LmLiJI Bft W?M-UU  Tratar 242-7348 (rasidenclal) Tel: 288 = 0999.  prata, documentos OK, mais no- HONDA CIVIC LX 93 I fiflWIni M|l|flH||K tjS StSj

!G0L 

CLM.95 - Verme- oj221-4416 (comercal). Jos6 
Q()L Q|_ ^ ^ zul Harvad completo de | f*»ffl^Pg^ ^ 

-

I do* oon^ira*R8uan|Jruquai G0Lclm/ 90 - Gasolina. do- novo. Tr co/facilito. GOL GU 94 MODELO 95 - no 
'mWlnota "fiscal 1 Especializada em importaaos usados —

I aOrOOnnrai liua uruguai cumonlo em meu noma, rarida- I cacimA "?fiV Oflfi Aiul ametisM. Okm. Undo-Tro- n0 •"f""8' n0« ; fcai | X, .... . | AC. - | jn A nnnn mm •»I 373 te .: 571-6292 CARA-. de, p/pessoa oxigenie. Particu- co, financio Rua Real Grandeza, pouqulssimo USO SUNS- R Ay OleaQHO Mociel 256 Tel.! 494"3000 —. —»NE VElCULOS. ' lar. Tel. 281-6588 61 05 . 360.Tel: 226-2569/266-3005. HINE 493-0026. 1 HY. WICyUIIU lYIUl-ICI, ICI.. n/t »<vw
B3W<
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I

fjj Promociio valida somente para asslnaturas de segunda a domingo. Vatida para o Estado do Rio de Janeiro no periodo de 2 de outubro a 31 de dezembro de .

' Xl ' i

3 0 NOSSO PRODUTO E O MENOR PREÇ

JOGO DO TnftNSITO E SUPCflPflCOTE DE SEOUB«NCA
 Po,!er. o H.IU.H. ÍU»• Coopá 18» 1»*tx>

RODAS

JORNAL DO BRASltCARRO E MOTO? sábado, 12/11/94

Q0L GTI 1,8 0 92 — Cimacompleto vendo/troeo/flnonclo.C/cett. de garantia LIAN. Abetto>4b. dom. e ferledo. Tel.: B41-1898/264-0140. .
GOL GTI 2.0 93/93 -Ga».
vermelho metálico lindo
complete de tudo + ro-
de* VW ún.dono. SUNS-
HINE 493-0026.8empre o
menor preço.
GOL GT8 1.8 89 — Preto onlxcompleto c/er vidros travas re-trov tom troco fln R. Sâo FcoXavier. 280a 284-9194 EURO-PAMÊRICA aberto domingo,
GOL GT8 88 — Completo Al-cool preto onlx todo (evitadotroco financio. Tel: 450-1228/359-9605 Preço B* 9.800,00.
GOL GT8 92/92-Getctll-
na preta metálico lindo:
completo de tudo kit
tom original pouqului-
mo uso fin. 6 vezes.
SUNSHINE 371-0026.
Sempre o menor preço.
GOL GT8 93 —• Completo no-vlsslmo revis. c/garant. tco/fin.Av. Prof. Manuel de Abreu, 809V. Itabel, TIANA AUTOM. T.:264-8000. 

r vw
4sOL CL/GL 95....—.........15.500,
f(GOL GTS/GTI.. ..........18.500,
VOYAGE CL/GL 951—.....13.500,
Parati cl/gl/gls 95.... 15.500,
nuoGus CL/GL/gls......... 17.300,
Santana cl/gl/gls 95 19.800,
QUANTUM CL/GL/GLS 95 21.000,
Saveiro cl/gl.........—.13.000,

...12.090,
...16.500,
••• 14.000,
... 13.800,
... 15.600,
,...18.000,
...25.000,
,...29.000,
...34.500,
,...11.500,
...10.800,

UNO lè6 MPI eeeeeeeeeet
PRÊMIO CS/CSL
ELBA WEEKEND
ELBA CSLeeeeeetieeeeeei
TIPO !£••••••••••••••••••
TEMPRA8V 95.......
TEMPRA16V
TEMPRA TURBO 95
FIORINO ••••ei •••••••¦••
PICK-UP HD/LX .....

Ffmn
ESCORT L/GL/GHIA......
ESCORT XR3/XR3 CV...
VERSAILLES GL.............
VERSAI LLES GHIA........
ROYALEGL —.......
ROYALE GHIA •••••••••••••a
F-lOOO ••••••••••••¦••••••••••••¦
VERONA LX/GLX..
VERONA GHIA.....—....

.15.500,
25.000,
19.000,
25.500,
.20.000,
.26.000,
.22.000,
.17.000,
25.500,

GOL GTS COMPL 1.8 ANO1992 — Gasolina super novoeceito troca valor: RS 15.500,00GTS AUTOMÓVEIS LTDA Estr.Intendente Magalhães n° 1051Vila Valquéire financ c/leasingaté 36x tel: 453-3421/453-OOBK
GOL L8 83 - Gasolina, raridade,equipado, ótimo estado. RS4ÍOO.OO. Particular. TRATAR:TEL. 289-6808. ¦
GOL LS 84 — Ótimo estado
pneus novos trúco financio RuaMaxwell 34 288-0999 571-1356.

mm*

493-0026
Av. Erico Veríssimo, 559

GOL LS COPA 82 — Gaz grafi-te documentação ok ótimo esta-do Catete Telefone: 20S-2616.

GOL CL 92 1.8 -
Branco, rayban e ro-
dás, gasolina, super
novo, revisado com
garantia', ótimo preço.
Tal: 493-1513. CIA
DO CARRO.

r^ GOL ^

VOYAGE
PARATI

jSANTANÁ
LOGUS

POINTER

GÓL CL 92 — Gasolina, prataluhar. èstado inacreditável. Tels:359-0636/390-7435. 700 VEl-CÜL0S.
GOL CL 92 — Gas ótimo estadotroco' financio Haddock Lobo303. Lj B 264-5680 CUNHASVEÍCULOS.
GOL CL 92 - Prata, gasolina,ótiffio estado, rodas liga leve erádio. Tel. 267-2038/ 985-2879. 
GOL CL 93 - Verde
mètálico. Com rodas
de liga leve. Gas. único
dn" 10.000km Ótimo
preço 493-1513 CIA
DÒ CARRO.
GOL CL 93 — Verde
metálico, motor 1.6,
úrjjço dono, 16 OK,
rcMja de magnésio e
sorrvsuper novo, ótimo
preço. Tel: 493-1513
CIA DO CARRO.

bahiããeítulos
Especializada em importados usados

Av. Olegário Maciel/ 256. Tel.: 494-3000

GOL CL 94,95 - Verme-
lho pferol. excelente esta-
dò, confira! Rua Uruguai
373 teL: 571 -6292 CARA-
NEVEÍCULOS.

GOL CL 90/ 90 - Gasolina, do-cumento èm meu nome, rarida-de. p/ pessoa exigente. Particu-lar. Tel. 281-6588.
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ITIS: UMA CAUTELA CHEIA DE ADESIVOS!

JORNAL DO BRASIL

Promoção válida somente para assinaturas de segunda a domingo. Válida para o Estado do Rio de Janeiro no período de 2 de outubro a 31 de dezembro
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^ \\rmmm Wmm ttiwi . \0Hf.: 4I\VA/VmAi s

l I^^^HTrt^uefe^'' - ^Si? parcelamento" AU^,^VE,s
H| hMN\I AUIUHIUVeIvi ¦ HH( V IVITI TlS£/ EM6FIXAS AN0 C0R opciona,s
H VAKAA AA Allium** . mt,it^^^\ ^Cr VECTRA GSl 94/94 BRANCO COMPLETO 4MKM HHH j

MAIS DE2.000 CLIENTES TODOSOS CAM1NH0S LEVftM/L _fg escort gl gasolina 94 ill KADETT GL 94/94 VINHO 0JL^°MPLET0 TET0 89j I
^ 

~ 
.y-'1-';; 

*¦ 
x w"wj APOLOGL 1.8 gasolina 91 KADETT SL/E 93 93 PRETA COMPLETO I

SATISFEITOS EM 3 ANOS. zero km detodosasmTrcas e mode^ST i KSgSgiSte^kl^ ll M &gW*SSBS3S H jractc CPU nni AR NA Mci unn rmnnln MONZA BARCELONA GAS. 92 vw M^l 3
^¦l rAMDDA . UPMnE KADETT SLE C/ AR GAS. 93 paraticli.6 92/92 verde met. Unicodono flH
^¦1 wfflrHA " VENUE FINANCIAMENTO EM AT636 MESES. QUANTUM CL C /AR GAS pi F0RD ¦¦' 1

TBAA1 P>A All |TA . MELHORAVALIAQAODOSEUCARRO SANTANA GLSi COMPL. GAS. 92 veronaglx 
93/94 azulmet. completo2.o

I rfUvA - r AWILIIA USADO com pbeco usadq golcli.salcool 93 I "ftgjfe. S ^?!MET-™°S?.0,„nn.. H; : !' ,r VERONAGLX 1.8COMPL. GAS. 90 milleel? b vetoe ^asgrT j
R. MAXWELL, 34-A-VILA ISABEL [MOTBAMO2.093- MS[ [ KADETT SM HI 1 ^VER°NALX 2n 1 I USADOS DE fiH

HI @288-0999/571-1356 
||§f| 

R^"™"M28S68 eJS^°!'724 ^RU^R^Taao. ljsUi4T^de IB

j 
i^y 

~—~—s. ^ ~ ¦•"" :¦1 ¦ ¦•¦^^—? ¦¦-. 1 ¦¦¦ \ 
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I | A melhoravaliafaodo seu carrot ^EkulOS UDA.

H ¦ VENDEMOS CARROS DET0DA8 A8 COM GARANTIA I I

H| R. Marize BarroSj 318e -Tijuca if Rwo^ViscondedeCain»i|^^i® ¦___jEHOS^^MrouR^^^ RuaSao FranciscoXavier, 384 Lj. HB

¦|t 
254-2070/234-4977 

I 
TIJUCA:BawodeMe^u'rta,j95-lj,F .! Ws,!|02^^®^48"513® 11 

j

y— —y—  ,  ^ 
fiH

¦f 
'ppSSI 

MARINHO 
| \[ MELHOR

H IB ItllAUTOM6VEIS AUTO QUALIDADE |!jwSESSu^ H|

H K=r: IC3 i—i 15s8. t—3 g 
aqui1 H

I MONZA GL 94 2.0 VERONA GHIA 93/94 I ^f1..- I ^ USADOS COM l 
j I 

¦¦¦ VEIculos 1 I I 11

|H|H GAS.C0MPL. 2.01 GAS COMPL, CARAVAN DIPLOM. 89 completo 6 en. MESES DE DEL HEY GL 91 PARATILS 86 Hb9
WBm AUBAJi AA EICCADT Al 4 qaa CARAVAN DIPLOM. 88 C0MPLEL04 CIL.

S9L3 GASMMFJ 
IPANEMASL 92ECIEST0KM GARANTIA BCOHTXR3COIW.92 UN01.6 R 90 Pj

TEMPRA0UM93 ESCORTXR*392 FINANCIAMENTO ATE 6X FIXAS. ^^—•; :^|H

H VERSAILLES GHIA 94 IPANEMASL 93 UN0MILLE 93 COMPLETO MAR ' SEM ENT RAD A. MONZA SLE 92 PREMIO CSL90
H| ALC2P. COMPL. "GASPRATA UN0MILLE 92 COMPLETO (•) AR y _ HHi

B| 
TO'8" 

234»8694 264-1044 TEL.: 567"3777 i I TIJUCA: R. Haddock Lobo, 303 - Lj. 131 fl| |

UIguaHaddockLobo,4tc-TUucaj| Jpg R. PROF. GABIZO, 86-C - TIJUCA { Tel.: 264-5680 JR9j

H 
E,CUl°? 

DOSEDVEICUL0 il' ? ASMELHORES! S ?S°MfDEL0 TS BBiH TEMPRA93PRATAA.CRISTAL4.P 19.800 
 . . , , P 

OFERTAS ESTAO AQUI! GO^ CL 92 BEGEMET |

CLASSIC 91 GAS 2PCINZA MET. 15.900 ! P^MM) CSL GAS. 91 BRANCO 
J^TT 

SLC/AR 91 VERMEL) fej

gl 
MONZA SLE 892 P CINZA AUTOMATIC 9.800 ^^08^693 ,^DErTSll| | PREMIO CSL ALC. 88 VERDE JJcA 

CLASSIC 93 AZULPEROL. W/j \
CHEVETTE JUNIOR CINZA MET. 7.300 GOL BX M KADETT SLF 92 EFI ' KADEnSLGAS. 93 CINZA M0NZA CLASSIC 93 CINZA PER0L. WBM i

H|| VERONA 91GLX COMPLETO VINHO 12.500 
GOL GTS 

' KADETT SL GAS. 92 VERMELHO MONZA SLE 66 PRET0 j|ft||l

M QUANTUM 90 GLS COMPLETiSSIMA GAS 13.200 VERONA GLX 1.8 90 ( ESCORT GL 1.8 GAS. 93 BRANCO 
SANTANA 

GL 2000 93 VINHO PER0L.

IB D 

CWLET0AUT'GAS 9500 

VERSAILLES 
GHIA 2.0I92 ( 

Tel.: 208"1234 6TIM0S PREQOS/COMPROVE! Hj
1 

t |3° o^CJo C n^Vf^305/?"B RUA SAO FRANCISCO XAVIER, 280-A Bun Uriinnni IftO Inint A p R. MAJOR AVI LA, 260 ; !

^^^LM4^-13250/2M 
y 

1^\PBX: 284-9194 /FAX: 264-333?J 
B01OS 

6 

J 
1^ !

O KIVI

PABX: 264-2755

JORNAL DO BRASIL
CARRO E MOTO sábado, 12/11/94 ?

^nM/TOMÓUE/S—•*

JvAkXONFIANÇA E

;17 anos Segurança em

iy^r AUTOMÓVEIS.

MAIS DE2.000 CLIENTES
SATISFEITOS EM3 ANOS.

COMPRA - VENDE

TROCA • FACILITA

Ri MAXWELL, 34-A-VILA ISABEL

® 288-0999/ 571-1356

23 ANOS DE TRADIÇÃO
E BONS SERVIÇOS

VEÍCULOS C/ CERTIFICADO DE GARANTIA
E MELHOR PREÇO

parcelamento'
YiHK EM 6 FIXAS

AUTOMÓVEISTIPO ANO COR OPCIONAISGMVECTRA GSi 94/94 BRANCO COMPLETO 4MKMOMEGA GLS 92/93 VERDE TOULCOMPLETO - TETOKADETTGL 94/94 VINHO —
KADETT SL/E 93/93 PRETA COMPLETOKADETTSL 92/93 VERDE MET. V. ELÉ/RADIOKADETT SL 91/91 PRETO SUPERNOVOvwPARATI CL 1.6 92/92 VERDE MET. ÚNICO DONOFORD
VERONAGLX 93/94 AZUL MET. COMPLETO 2.0FIAT
UNO S Is 93/94 VERDE MET. RODASMILLEELET 93/94 PRATA 4 PORTAS 7000KMMILLEELX 93/94 VERDE 2 PTAS-GR-1
'2|f USADOS DE

QUALIDADE
RUA URUGUAI, 380- LJS. 14 E 15

PABX: 228-5591

ESCORT GL GASOLINA 94
APOLO GL 1.8 GASOLINA 91
MONZÁ SLE 2.0 COMPL. GAS. 91
MONZA BARCELONA GAS. 92
KADETT SLE C/ AR GAS. 93
QUANTUM CL C /AR GAS. 91
SANTANA GLSi COMPL. GAS. 92
gol cl 1.8 Álcool 93
VERONAGLX 1.8COMPL. GAS. 90
VERONA LX GASOLINA 90

v»ww V» vn-numvwh^ nm "lonòov

ZERO KM DETODOS AS MARCAS E MODELOS**
GASTE SEU DÓLAR; NA MELHOR COTAÇÃO.
FINANCIAMENTO EM ATÉ 36 MESES.

MELHOR AVALIAÇÃO DO SEU CARRO
USADO COM PREÇO USADO

TUUCAtRua Nariz e Barros, 724
TEL: 264-7544

V Seg. à Sex. 20h. Sâb. até 18h. Dom, até 13h. g"————

Automóveis

Ó Melhor Preço Rara o Seu Carro.Revisados c! garantia )

[Amelhoravaliaçâodoseu carro. J AUTOMÓVEIS

garantias QUALIDADE
DO SEU VEÍCULO

>wwj*y < VEÍCULOS UDA.

CARROS

USADOS

SEMI NOVOS

REVISADOS

COM GARANTIA

Rua São Francisco Xavier, 384 Lj. A
Tels.: (021) 228-2798 - 248-5138

FAX; 204-2812

VERSMLLES 92/94
KADETTGS\?4

CHEVETTEDL^,
MOCA193650

LOGUS94GL

1 IPANEMA 91

MONZA SR 86

QUANTUM CL 891

CHEVETTESL89

GOL SL 1.8 88
" 

UNOCSL1.692

ESCORT XR31;891

I GOL GTS 1.8 92

PASSAT POINTER 88

SANTANA GL 93

PARATI 94 CL
KADETT 

93(94

ESCORT L 93 UNOCSL1.692

UN01.6RMPI93
VENDEMOS CARROS DE TODAS AS MARCAS,

MENOS CARROS POPULARESRüo; Visconde de Coiw, 26- io|oC

(em frente ao Hospital Goffre Guinle)

TI mr A - 248-524C
JCA: Rua Barão de Mesquita, 195 - g. F
Tel.i 567-3300

MARINHO
AUTOMÓVEIS

MELHOR
QUALIDADE

E PREÇO

É AQUI!

C* SUPER
> AVALIAÇÃO
9-MAIS DE lOO
r USADOS c/¦7^oarantia «.KADEH GLS 94/95 Js^Y^T

GAS COMPL. ' 
< ^ ça\^V

LOGUS GLS 93/94
GAS COMPL.

MONZA GL 94 2.0 VERONA GHIA 93/94
GAS. COMPL. 2.01 GAS COMPL.

OMEGA GLS 93 ESCORT GL 1.8 93
GAS COMPL. GAS COMPL.

TEMPRA OURO 93 ESCORT XR-3 92
4 P. COMPL. GAS. 1.8 ALC COMPL

VERSAILLES GHIA 94 IPANEMA SL 93
ALC 2P. COMPL. GAS PRATA
T«ls.:234-8291 ... 294-1094

234-8694 264-1944Rua Haddock Lot>o. 410 - TUuca

UUMHA<t
USADOS COM

MESES DE

GARANTIA

FINANCIAMENTO ATÉ 6X FIXAS
LEASING ATÉ24 X FIXAS.

SEM ENTRADA.

KADETT SLE 93 COMPLETO GASOL.
KADETT SL 92 ESTADO DE 0KM GASOL.
CARAVAN DIPLOM. 89 COMPLETO 6 CIL.
CARAVAN DIPLOM. 88 COMPLELO 4 CIL.
IPANEMA SL 92ECIEST.0KM
CHEVETTE DL 93 EXCELENTE ESTADO
SANTANA CL 90 COMPL. 2.0 4 PTS
SAVEIRO GL 92 1.8 ESTADO 0KM
ELBA WEEK 93 4 PTS ESTADO 0KM
UNO MILLE 93 COMPLETO (-) AR
UNO MILLE 92 COMPLETO (-) AR
ESCORT 92 1.8 GASOLINA
ESCORT 92 1.8 ÁLCOOL

VEÍCULOS

DEL REV GL 91 PARATI LS 86
ESCORT XR3C0NV. 92

BELINA GLX 89 KADETTSL 92

MONZA SLE 90

PRÊMIO CSL 90

GOL CL 92

MONZA SLE 92

TEL.: 30/-0///
R. PROF. GABIZO, 86-C - TIJUCA

TIJUCA: R. Haddock Lobo, 303 - lj. 13
Te!.: 264-5680

vsrnmsM»

nuflícon BRhZhO VEÍCULOS

VEÍCULO MODELO ANO COR
ESCORT L 8/ PRATA
GOL CL 92 BEGE MET.
KADETT SLEFI 93 PRATA
KADETT SL C/AR 91 VERMELHO
KADETT SLE 91 BEGE MET.
MONZA CLASSIC 93 AZULPER0L.

MELHOR PREÇO E QUALIDADE
DO SEU VEICULO AS MELHORES

OFERTAS ESTÃO AQUI!
ELBA WEEKEND GAS. 93 PRATA
PRÊMIO CSL GAS. 91 BRANCO
PRÊMIO CSL ÁLC. 88 VEROE
KADETT SL GAS. 93 CINZA
KADETT SL GAS. 92 VERMELHO
KADETT SL GAS. 93 PRETO
ESCORT GL 1.8 GAS. 93 BRANCO
PARATI GL ÁLC. 89 PRATA

Tel.: 208-1234

Rua Uruguai, 380 lojas 6 e 7

TEMPRA 93 PRATA A. CRISTAL 4. 19.800
TEMPRA 92 PRATA A. GURUNDI4 18.800
MILLE 93 LIMP. DESEMB. 8.700
CLASSIC 91 GAS 2P CINZA MET. 15.900
MONZA SLE 89 2 P CINZA AUTOMATIC 9.800
CHEVETTE JÚNIOR CINZA MET. 7.300
VERONA 91 GLX COMPLETO VINHO 12.500
ESCORT 90 XR3 COMPLETO CINZA 11.500
QUANTUM 90 GLS COMPLETÍSSIMA GAS 13.200
QUANTUM 88 GLS COMPLETO AUT. GAS 9.500

CHEVETTE DU.6S 92 KADETT TURIN 91

ESCORT 1.6 93 KADETT SL 92 EFI

ESCORT HOBBY 1.6 93 KADETT SL 93 EFI

KADETT SLF 92 EFI

GOL GTS 1.889

APOLLOGL1.892 VERONA GLX 1.890
QUANTUM GLS 2000 89 CINZA MET.

ÓTIMOS PREÇOS/COMPROVE!
R. MAJOR ÁVILA, 260

VERSAILLES GHIA 2.0192

Rua São Francisco Xavier, 352-B
Tels.: 264-3250/234-3780

RUA SÃO FRANCISCO XAVIER, 280-A
PBX: 284-9194 /FAX: 264-3337

CD

I

—
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16 ? Silbado, 12/11/94 CARRO E MOTO JORNAL DO BRASIL~

I CHo°dono4pf5°vl„ho9?0mpto  - —"I MONZASLE89-CornnlMoa
couro lolo hldr Iroco foe Av «c«Wl eAUnai Pouco rodado

"»• SKSWSJMB
I St —: — • /V » • 4 IT J99 MOHZA SLE 8.- v.ida. tain-

mm 0 Fcirao Linha Versailles m
-6000 kmsl! LOLA AU- i « . A. L0S-

mzM 
Coritn Amarn t

SH2' 

/ llHcUrU 4

^jfj ROCAR. 
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I- NAO COMPRE SEM SSST'ShS~ aMijfifS ^Tel.j«3-15f3aA perolizado lindo com- ca-fita pronta entrega ^nTsle 2 o/87 Mcooi EoIL264'0802' nfrt^ Kit"b .1-. ........  ne 493-2121 av oieoSno Ma- "Pcionais em exc. es- ui^a™ Maciei. ios Barra. nn pardd pletissimo de fSbrica. 4 i:__t oo onii M?NZA sle 2.°/ 87 - Aicooi. CARROCAR res a partir 26 mil fi-

N0S CONSULTAR  tado venha conferir  00 
^"°9 ortas estepe n3o ro- ^^sS-OA MONZA SLE 89 "^c. Leasing Av.

<S ¦ J 1.1.1 IIJ fnAnDu!7PPS' 
95 - 

?4062°CARRoTar288'  na. vinho peio^izada DOCARWO SStwnwSwMR* JltoLic.. 4 pts. H™** Isabel 323
Ir^rlwEwH ConversIvel branco _462CARR0CAR;— landau 75-complete.,m-- completissimo de fabri- Sempre o menor preco.  ^ —___ 6.200.00 tei 222-2060 comDleto. qas., u. do- Tel.. 295-0099 LE-
wkYtiblbm 9°Rmle ¦ h kadett sle 93 — I acilito/troco. Rua Maxwel 34 • ™ XnoPmann°uVa^'«r" MONZA 8&-Prata SLE- "V4-^0 MONZA SLE 2.0 88/ no, revisadcicom ga- OPALA COMODO-
KmTVmLliB fSbrica 493 1513 CIA 

Cinz?9as completissi- N'^— SUNSHINE. 371-0026. |ut,onJ" Ff^N(^AL^IiZ-A' d« g«an^uAN. Abeno $4b. 88" — 2 portas verde rantia total. Otimo pre- ro 90 — Cinza gas 4
riltimMhfl nnrARRn moRevisado com ga- £bU —,a Sempre o melhor preco i5m ,a' r;r° Te,M'-,696/ (+) ar dhrodas exce- co. 493 = 1513 - CIA pts completo de fabri-

Ijtil.ff.tJ kaoett gs.: CONVERSI- Scio TRADICAO LOGUS GLS 93 - Gas monza 90 sle - compietis- MONZA SL 93 VERDE 2 'ente estado 2° dono Dg^RO- ca Aceito trocaef^
liT.lfl fiK'J'V VEL. 92-Preto compietiss,. {!nan^0 . mfull^AU logus i.8 ci — Super novo verde imp s nv ar dir e mo. 4 portas. 56ookm, perfeito p0RTAS _ g8SOiina. troco fin Hadock Lo- ^o h.diSute-, 4 pStas "' nancio. TRADIQAO

rl'Tfl»IM»T £ ^ ^ p'TlnsmT Xt!'1 tr CV^-Sn- pouco rodado. Tel. 288- bo. 382 264-0802 Rua Pereira Nunes. n«
11 -3--30OO 356 Fone. 208-7847. 384 fone359-0431 - pinais 6292 Uruguai. 373Tijuca. 7270 2980208-6232. CARROCAR. SS*a!^SS?w.£z>-fro 356 Fone 208-7847.

1

VHRSAILLES GUIA - alarnu» - ar - dir. hidráulica
- vidros elétricos - injeção eletrônica -

brake li(]lit- motor 2.0
a partir de RS 25.800,00

VERSAlüi.S Gl. 4 portas - alarme - ar - dir.
hidráulica - injeção eletrônica - radio - vidros

elétricos - brake liçjht
a partir de R$ 21.000,00

LEILÃO
VEÍCULOS

QUINTA- FEIRA - 17/11/94 as 14h
Av. Cel. PIiiiIi.is 1 nuora. 111 - Pavtina

TEL.: 401-7344
FAX: 331-1041

? sábado, 12/ II /94 CARRO E MOTO JORNAL DO BRASIL
HONDA ACCORD 82 - Onl-co dono 4 pts vinho complotocouro loto nldr troco Inc. Av.Princo. Isabol 323 Tol.; 295-0099 LERER IMPORT.

MONZA SLE 89 - Comololo a/ilcool c/cinza Pouco rodadoAçoito troco financio om 24 v».zes Pioço RS 10 600,00 —.450'1228/359.9608
MONZA SLE 89- Vwdórcdln-
ÍBleta, 4 portos, gasolina. Troco 9¦nanclo. ON LINE. 493-2121.m. Olegtrlo Maciel. 108-Barra.
MONZA SLE 90 — Azul com-pleto Átimo estado ac troca-fi-nanclo Haddock Lobo 303 Li 8284-5680 CUNHAS VElCU-LOS. t>
MONZA 8LE 91 2.0 - 2 pdrtaS,gasolina, vinho met., complfitp
8Bar. 

• dir.) impecévol. Conllral¦s 14,600.Troco/ facIlíto-Erítra-«H 3 lixas. 204-0438. FOXAUTOMÓVEIS. Ab, dom.
MONZA SLE 91 E 92 -Cinzao Azul, 4 poiias, completoj emroro estado. Ótimo preço,>com>provo. BAHIA VEÍCULOS tol.:494-3000. ¦¦¦ ¦»m
MONZA SLE 92 — Cinza gascomploto u. dono ôt estado actroca financio Haddock Lobo303 Lj B 264-5680 CUNHASVEÍCULOS
MONZA SL/E 93/93- 4 por.tas, álcool, comploto. vinho mo-tállco, 26,000 km, único dono.rigorosamonto novo, com ma-nual, som nunca ter usado o os-tepe. RS 18.600 mil. 611 -4701.-
MONZA SLE 93 VERDE 2
PORTAS — completo,
23.000 km rodados..Tal.;
288-2980208-6232. < -
MONZA SL EFI 93 - Carrosupor equipado troco financioEstr. Intendente Mogalhüo&,'1l6Fone: 450-2637 POPKAR,
MONZA SLi 90 VINHO E 86METÁLICO - Excelente estado.Troco/ financio. 261-4469/241 -0793. Rua 24 de Maio 245.BARNARD VEÍCULOS
MONZA SLIE 87 - Cano emexcelente estado troco carro domenor valor e financio. Est, In-tendonte Magalhães, 384 Fone:359-3688 PINA'S. "
MONZA S/R 86 — Vermelhocompleto ar dir travas vidros rdsbco Recaro etc est geral 100%tr/fih. 248-6240 254-6884PIERRE AUTOMÓVEIS.

IPANEMA FLAIR 94
MOTOR 2.0 - E.F.I

.freios a disco equipada
6000 kmsll LOLA AU-
TOM0VEIS 537-
-8200.
IPANEMA GL, GLS
0KM — Escolha a cor
è opc. Troco fin. hoje
super promoção 264-
0802 288-1462. CAR-
ROÇAR.
IPANEMA SL 91 - Pintura
metálica, gasolina, super con-servada. Tels: 359-0636/390-7436.700 VEÍCULOS.
IPANEMA SL 92 • 6 m.. gas.,azul. met., limp./desemb. trás.Ótimo estado. RS 13.500.Troco/facilito + 3 fixas. Av. 28 de Se-tombro 231/A. 204-0436. FOXAUTMÚVEIS. Ab. dom
IPANEMA SL 92 PRATA EFlt- raridade c/garantia de 6 me-ses s/lim - km ac. tca/fin 6xfixas. 667-3777 AUTO OUAT-mn
IPANEMA SL 92 -
Verde álc. revisado
com garantia. Aceito
troca e financio. TRA-
DIÇÃ0 - Rua Pereira
Nunes n° 356. Fone
208-7847.
IPANEMA SLE 90/
91 — Gasolina azul
(+) gr/dh/l. t/v.v./t.t. e
rodas excepcional es-
tado troco/financio
Hadock Lobo 382
264-0802 CARRO-
CAR,

Caxias
(Caminhões e Ônibus)

Rua Xavier Pinheiro, 43
Duque de Caxias

PABX: (021) 671-4000

S8o Cristóvão
Av. Brasil, 2520

PABX: (021 585-5113
Vendas: (021) 580-8485

Venda Externa: (021) 580-1;
Hoje até às 13 horas

O SEU DISTRIBUIDOR MONZA — Várias co-
res a partir 18 mil fi-
nane. leasing Av.
cesa Isabel 232 Tei,
295-0099 LERER.: :.,

Barra da Tijuca
Av. Ayrton Senna, 2541
PABX: (021)431-2020

Vendas: (021) 431-2121

&18h.

IPANEMA SLE 91 -
Gas. comp. super no
va. Troco/facilito 286
6105.

MONZA — Várias oo-
res a partir 18 mil- fi-
nane. leasing Av. Prih'-
cesa Isabel 232 Tel
295-0099 LERER. 

IPANEMA SL/E 91... Verdemetólico, completlssima, ótimoestado.Troco. financio Rua RealGrandeza. 360. Tel: 226-2569/266-3005.
IPANEMA SL G 91 - Prataequipado. Vendo/troco/financioC/cert: de garantia LIAN. Abertosáb. dom. e feriado Tel.: 541-1696/264-0140. OGII 84 — 5 marchas etfiadòimpecável troco/financio.cRuomaxwoll. 34 Tel: 288-0999/571-1356. ,' 'T-'~IPANEMA VÁRIAS
CORES —A partir 15
mil financ. Leasing Av.
Princesa Isabel 323
tel.: 295-0099 LERER.

EscortXR3/alc. 92 preto
Escort XR3/gas 93 prata
Verona GLX compl./gas. 94 cinza
Apollo GLS compi./gas. 91/92 azul
Santana GL 2.0 comp!./alc. 88 vermelho

Santana GLI 2.0 compl./gas. 93 vermelho

Kadett LITE £F! 1

Omega GLS compl./gas.

UnoCS/gas.

Elba S/gas.

IMP/Isuzu Rodeo compi./gas

OMEGA CD 93 - Comple-
to, cinza neon. único dó-
no, super novo. R$ 28
mil. Financio parte.'Tra-itar 446-5598. :
ÔMEGA CD 93 - Novíssimo»único dono. comploto fábrica,impecável. 14.000Km. raridademesmo. Baratissimo. Troc.oA.fi-nancio. Tel. 275-4872/ .985*1402. ' •• ¦
OMEGA CD Bi -
Vinho gasolina freios
abs único dono LOLA
AUTOMÓVEIS 537-
8200, ::
OMEGA CD 94/94 3.0 v.vor.
melha schumann, complotíssi-mo, único dono, 4.000Km, aa-rantia o qualidade AMIGAOVEÍCULOS. Hadock Lobo 386.T: 248-5500.

IPANEMA VARIAS
CORES — A partir de
15 mil financ. Leasing.
Av Princesa Isabel,
323. Tel: 295-0099
LERER.

O SEU DISTRIBUIDOR
JPX O KM— Entrega imediata,trocamos e financiamos, ON LI-NE. 493-2121. Av. OlegárioMacjel, 108 • Barra.

IliiSiflffiMllii

LOGUS CLI GLI GL-
SI 0KM — Escolha a
cor e opc troco fin su-
per avaliação no usado
hoje super promoção
288-1462 264-0802
CARROÇAR.

MONZA CLASS 93 - Gas 4portas c/toca-fitas completo su-
per novo trc/fac. BRAZÂOVElC. PABX: 264-2756.

LEILÃO

VEÍCULOS
SÉRGIOjSyjAMPAIOn • » o • t o
DIVERSAS MARCAS,
ANOS E MODELOS.
TORÇA DIA 01

A PARTIR DAS 14H.
VISITAS NO DIA

DOLIILÀO.
AV. BRASIL, 31.981

BANQU-RJ OMEGA GLS 93 . Completo,computador, 7.000 Kms roda-dos, vinho peron. Preço:RS22.800.00. facilito. (021V-709-3432/ 709-9320/ 709-4520/709-9784.
OMEGA GLS 93 - Estado dòOkm troco carro monor Valor 'ú'
financio. Estr. Intendente Maga*Ihõos 384. FONE 359-3688 ¦PINAIS.
ÔMEGA GLS 93 • Novíssimo,completlssimo de fábrica, azulOxford, gasolina, só RS 21.980.Baratissimo. Troco/ financio.Tel. 275-4872/985-1402. .

MONZA SLE 4 PTAS 88 -Exc. do tudo financio entr.4.500,00 no ato + 9 prest.725,00 Rua Mariz e Barros 724LIBRA 264-7792. OMEGA GLS 93 ~ Vermolhoschumann, gas. completo, est deOKm. Troco/fin. ON LINE.* Tel:493-2121. Av Olegário Maciel.ma - Rnrr.i
MONZA SLE 84 1.8
— Verde met. em óti-
mo estado venha con-
ferir promoção hoje.
264-3040 LIZA.

OMEGA GLS, CD
OKM — Várias cores e
opc. Troco fin. Hoje
super promoção. Tel:
264-0802. CARRO-
CAR.

MONZA SLE 86 — 4 portasc/ar cond. vidros e trav. elétricassuper novo trc/fac. Brazão Vele.Pabx: 264-2755. 
MONZA SL E 86 - Prata trioeletrico gasolina financio. Aceitotroca 7,800.00 Tel.: 450-1839. OMEGA GLS VERDE 93 GA-SOLINA — Completo menosteto. os melhores usados de

oualtdado 380 AUTOMOVEtSRua Uruguai. 380 lojas 14 o 15Tijuca PABX 288-5591.
MONZA SLE 86 - Prata, rodasliga-leve, nada fazer troco finan-cio R. Barão de Mesquita. 829tels : 268-6803 238-9800. OMEGA VAR COR - A partir28 mil fin LEAS Princesa Isabel323. 295-0099 LERER. —
MONZA SLE 87 - Vermelhorevisado 100% garantia ótimo
preço troco financio R. Barào doMesquita 825 268-6803.rKADETT1

IPANEMA
MONZA
OMEGA

SUPREMA
VECTRA

iKHUSASCfflBEMIMOSl

NÃO COMPRE SEM
NOS CONSULTAI

OMEGA VARIAS CORES -
Mod a partir 28 mil finan leasihçac/troca Av Princ. Isabel 323 7295-0099 LERER

MIURA TOP SPORT 91 - Im-
pecável. branco perolizado. in-terior couro branco. Computa-dorizada. Troco/ Financio. Rua24 de Maio, 245. 201-9597/261-6649. BARNARD VElCU-LOSKADETT SL 93/93 —

Cinza gas. com vários
opcionais em exc. es-
tado venha conferir
promoção hoje 288-
1462 CARR0CAR.

MONZA 650 93- Vinho
perolizado, lindo, com-
pletissimo de fábrica, 4
portas, estepe nâo ro-
dou. Ún. dono. fin 6 x.
SUNSHINE. 371-0026.
Sempre o menor preço.
MONZA 86- Prata SLE-
autom. FRANCALANZA.
R. Voluntários da Pátria.
449/A. 286-2636. 

KADETT GSI94 — Cinza, comteto. completo, troco/fin. ON LI-NE 493-2121 Av Olegário Ma-ciei. 108 Barra
KADETT GSI 95 -
Conversível branco
completissimo
2.800km garantia de
fábrica 493-1513 CIA
DO CARRO.
KADETT GSI. CONVERSI-VEL. 92 — Preto completiss*-mo. em raro estado ótimo pre-co Bahia Veículos Tei•J94-3000

KADETT SLE 93 —
Cinza gas completissi-
mo. Revisado com ga-
rantia. Aceito troca e
financio. TRADIÇÃO
Rua Pereira Nunes n°
356 Fone: 208-7847.

OPALA COMODO-
RO 90 — Cinza gas 4
pts completo de fábri-
ca Aceito troca e fi-
nancio. TRADIÇÃO
Rua Pereira Nunes, n°
356 Fone 208-7847.

MONZA 90 SLE - Completissi-mo. 4 portas. 56-00km. perfeitoestado Rua Antôn»o Vieira 24
Leme Vet c/ porteiro Ary 541 -
7270
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MONZA GL 4-R erVr?! 
"I 

I
VERMELHO GOYA/CINZA BARTOK 3B g3S^3 F<

MONZA GLS 4P COMPL. «»3La..^oo. + 2S * 
5* 1C^IIMZA BABTOK 38 X W» eTO,»< §

VECTRA GSI 16V COMPL. ggj.2er.x1 1 I
WI3MFI M<n BAHn<C-.IM7A HAFIMDFI _ S

OMEGA GLS 4.1 L 6cc + SS SS"" 
" .1

CINZA BARTOK ' - . ' ' 38 >C R><6 902,OS ¦¦,¦•, $

KADETT GLS 1.8 + IS 5 52 z®« °« ICIIViZA. BARTiDK -5*«* *¦ »«*P 631,88 ,» §£

KADETT GL 1.8 + >«xR* «««.«,- i|
AZU L CEZ/\M fSI E^R1^^' "" 

P

FjfA0^«£02S2*2£SL^SE2L^S2i£Liiili2£2Sii£!i2LE ; l

VEICULOS USADOS CAMPEOES COM GAHANTIA 
'~3 

1

2.000 
Km on 3 MESES, O QUE OCORRER PR1MEIRO MOTOR e CAIXA t

KADETT SL PRETA 91/92 12.500,00 ¦' 2.500,00 •' 
"2.500,00 3.114,00 

KADETT GLS C0MP. 
' 

VERDE" 93/94 ; 20.800,00 4.160,00 4.160,00 5.182,00 
|

ESCORT XR3C0MP AZUL 93/93 < 20.800,00 4:160,00 4.160,00 . 5.182,00' 
' MONZA CLASSIC 2P 2,0 PRETA 90/90 11,900,00 2.380,00 , 2,380,00 2.965,00 >im 1

MONZA SL PRATA 91/92 . 13.950,00 2.790,00 2.790,00 3.475,00 
' 

ESCORT GL 1.8 
' 

CINZA 90/90 9.900,00 1.980,00 1.980,00 2.466,00 .^1

MONZASLCOMP. CINZA 88/89 10.300,00 2.060,00 2.060,00 2.566,00 jg] 
OPALA COMOD. RARIDAQE AZUL 88/88 .6.990,00 1.398,00 1.398,00 . 1.741,00 _J; ^ |' 

»• 
'¦««.' 

¦' nnmo • MR ' , 
¦ ,',,m S KADETT SL CINZA 90/90 . 9,500,00 1.900,00 1.900,00 2.367,00 i| 1

6. 00,00 . . = 
GOLCL BRANCA 91/91 • 9.300,00. 1.860,00 1.860,00 2.317,00 p 1

MONZA GL AZUL 93/94 16.990,00 3.398,00 3.398,00 . 4.233,00 
^ mm 

. 
mm m ^ 3 ji00 ]m ^ gj I

IPANEMASL PRATA 90/91 
' 

10.990,00 2.198,00 2,198,00. 2.738,00 C 
QMEGACD 

' 
AZUL 93/93 27.900,00 5.598,00 5,598,00 6,950,00 j§

MONZA CLASSIC 4P. CINZA 89/90 11.500,00 . 2.300,00 2.300,00. . 2.865,00 2 IPANEMASLE • BRANCA 90/91 • 11.990,00 2.398,00 2,398,00 • 2,987,00 II
Olllis

.KADETT SL EFf 
' 

CINZA 
' 

93/93 13.990,00 2.798,00 2.798,00 3.485,00 0 OMEGA CD • IGUAL'A OKM BEGE MET. 94/94 • 35.900,00 7.180,00 7.180,00 . 
' 

8.944,00 f I
-• "" 'OAX
¦ESCORT L : AZUL 92/92 9.890,00 1.978,00 1.978,00 • 2.463,00 SAVEIRO GL1.8 VERMELHA 90/90 . 9.850,00 1.970,00 1.970,00 ; 2,454,00 

";--

'MONZA 
GLS4P.C0MP. 2.0 AZUL 93/94 21.400,00' 4.280,00 4,280,00 5.331,00 LAIKALADA BRANCA 93/93 5.500,00 1.100,00 1.100,00 

' 
1.370,00 |

10NZASLE4P.C0MP, PRETA 88/88 9.800,00 1.960,00 1.960,00 2.441,00 OMEGA GLS CINZA 93/93 25.500,00 5.100,00 5.100,00 6.353,00 |

KADETT SL BRANCA 
92/93 13.500,00 2.700,00 2.700,00 3.363,00 ™GLS 

; BEGE 94/94 . 25'2(W &P0 5'W° * St |

SUPREMAGLSCOMP. AZUL 93/94 25.990,00 5.198,00 5.198,00 6.475,00 >• fJTriiWTi^mEx^TtnWMmTTWlTWT^EVwTFFT* 1,^ $

mmmmmom » m m m m 
^ „ i ^ I

MONZA SLECOMP.f. 2.0 VERMELHA- 92/0! 17* 3* J* «,» DELREYl 
. DOURAOA 17/1? 6.290,00 2.516,00 1«0 l§ 1

QUANTUMaCOMP. PRATA 01/11 11.200,00 2*10 2.140,00 . 2JU pgf BRANCA 
64/84 5* 2.200,00 1.425T S |ijfl61 if

PIANODE FIHANCWIENTOC/A1*EHTR.(MOATO), VEWIR(P/2SPUS)? 3PBEST. RXASjllP/WMAS)! I

I 
I VMM• CONHMNOMOf HVBMtPUNOSBfi I 

I I

FIIUNCiAMDnOS C/PmnQOn S/JUROS • t/COHBQAO i\
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VERMELHdlGOYA/CINZA BARTOK 

MONH^IGLS 4P COMPL
CNZA BARTOK

VECTRA GSI 16V COMPL
YERMELMg ÉÍAHC/CINZA HAENPEL 

AZUL CEZANN E/VERDE VIVALD1
_

'O A Ak ; .miirjínoo
ITúU o•A. MS
)OÃ>f

;jqax<f»: oi3ncr»1 MiC¦ M —
ÍÕÃ3Í/• ftt df0-c'i>S

PLANO DE FINANCIAMENTO C/ A Ia ENTR.(NO ATO), 2a ENTR.(P/25 DIAS) 13 PREST. FIXAS(la P/45 DIAS)

^ 
A31-1313.

Segunda à Sábado

de8is20h

Domingos «Feriados

de 9 às 14h

sua concessionária

CHEVROLET wconmecàtíc,
"a fabrica

ífMfWlO

«quipament,,

SENWfl, 23WT- BflRRfi Pfl TllOCflI
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Pra?a da Republica, 69 Centro Rio de Janeiro RJ Tel.: 

(021) 
221-2922 |

C°7W|°D°: SANTANA GLS 86/ santan^gls 90santana gls 200088-! 1
^,^^azao've^ ssM^£m, SS® n-iMg^na £

ISS£ ji 266-30"s.360' T8'; 226-2569/ ~Iel :r^°°'„. PREMIO S/90 . Branco c/ ^ »» "*"* ™' 
SgglgjM-2 bis- aZUl COmptetO fabrica 8000 TIANA AUT. Tel: 264- M

0&A AUTOMOVEIs! PARATI GLS OKM a'alww RSS'SffiS QUANTUMGL92-•  santana gls*092/92-4 «
-*8S:SSS! »£*-»«« asssrr. sr££E& ss—- artsy* wsn: «a«« wmam f.JSfe _ trocofin. somente hoje PR^MI0g8E UN0M p portas,.gasoiina,em6timoesia- P£°„J™ tinancio. cAMTAiyA pi qn/Qn 4416<comB":"'|)'J°s6Ma'"'- troco/fin Hadock Lo- Automa.,mod. no- PHa rio sab/dom. ®i

Si P super promopao 264- ~ «•*- ^6105.  SJ®:(5 »£?£S1J«! bo 437 264-3040 II. vo, yerde pinus, com- SANTANA GLS 93/93 _ 4„ I
...PARATI 1.8 Gl — Gas. c/ar 0 0802 288-1462. CAR- de Maio 245 BARNARD VEU PREMIO SL 90 - Novissima 4 tade ffibrica flnico dono°RS1°9 ar A hiHr&nHna nacLli c°nd-dir. vidr. degr rayb t. fitas, 7A AUTOMAN/EIS pletlSSimO, gas., R$ 21.500 prata compl u. dono jfe

Utotfrio carro do fino trato troco/ ROCAR CULOS? BARNARD VEI- gasollffimKS^" SX Sou ^nc o ar d. hldr^UllCa gaSOll- rodas est 0kmi. Fin.Tels: 221- ^  25.000 Km. 0 maiS nV. S,fft&JSft8 W
^ttSSJStt param gls 90 - cinza {feMSSV 

na 2« dono too 
^ ag*—w— »%" *£& dp Rio. Garem™. flSBtt2"^ 1

a'£J2£  Quartzo, v?,ioSs 5d^anCiS ffiten?olS&.Se^ prem.o sl 91 - 4 per,as. ol 0 no <jo. Trocofinancio Ha- santana GL92/93 - ve.de,' Rs 11(i0M0 Ot. pre?o. Tel: 493- SANTANA GLS -94JWAT| BO ~ vermeina a ai- muito bom estado. Otimo prepo, 720.00. T: 592-5681. Sr. Ara- azul. gasolina. financio. aceito QUANTUM GLS 93 dock Lobo, 382 rnult-lock. gasoiina. complete, 1R1^ PI A Hf) PAR- r\v*n r>- cCpago°R$ '^IBOofoof*f?ua t3TSSV-3o5?^ C ^ ^ 
PR^Min^^ troca 

RS 10.600.00. Tel.. 450- — VinhO COmpletS d0 264-0802 CARRO- Aceitooferta. Tel. 263-9225 S SANTANA GLS 89- Rq OKM 
- Cinza Espec-

163/303 - Tel.: 288. PARAT, GLS 93— Comply, PR^IOSL92-P,a,a0asoli- ftbrica novissima COm CAR.  ^ CilVU 4 PtS COITipleta SANTANA GLS 91 2000 ¦ Ga- ^ excprecoeproc. Venha contoit. revisada c/garantia Liguo e con- na c/ar/som/4 ponasmuilo no* narantia LOLA AUTO- SANTANA CS 85/86 - Olimo 8^ nS.^ «tt?5L^2S!l de fabrics nOVISSimO solina, vinho met., complotlssi- HabKllO pruiHd enirega BV!

Bl 

-W»TI C11.61.8 JB8R8B# BMOMr* UMbK" m moveisssmmo KJAlSt.;,": SJSTiSZfvK (teas isst»f^ts> itWI — Escolha a cor PARATI LS 86 - S» mercho, PREMIO CS 1600 ANO 1988 DDCltiim ^ ... RS7.000.  fapx. iw-usx>.  TOMOVEIS 537- + 3 fixas. Av. 28 do Selembio //.OUU.UU — 493- (j§8
opc troco fin super ^tTenTe'ta'ur^aJ.S^ ^viio,olR\ua2M.oVGTSAru: / CSL/93 \ 

° ®2 SANTANA GLS 10 92 - 8200. 
231A.204.0436. FOX AUT. Ab. 1^513 CIA DO CAR- ^

aliacao no usad hoie juco 571-8771. auto place, tqmoveis ltda esi. mten- I 4pts,ra,./Compi.Fibr. 1 Gas completa auto- ^anue-, de Abri" 809 vY'i^hii 4prts gas bege compl ex- ———————__ RO.
Der Dromocao 264- PARATI LS 86 - Azul radio ?.0"'0 Magalhaes n° 1051 Vila ¦ MmM I niatlC igual a 0km tro- TIANAAUTOM.T,:264-8000. eel estado super nv Ac SANTANA GLS 91 fompleto c/vorde met ilnico „ M

I rjESSSoK. i.rimiMlSa J -e»«,«*>»2 
eSz&SiSi iy^bnrAR L«b°c303,L|B 264-668° CU- PREMIO CS 1.6 IE 93 • 4 por- BSBKBECT QUANTUM GLS i 92 n oc a\ r o° enio x c 01 o'n t o' est ado" j  pOrtaS, COmpletO + t6- 18.50^010^ 450 1228/ ~ Verde^ pinUS 4 ptS*^Sticli.690. Cinzaora. PARATi mod 94 cl 18 - saPFreff 114 slo cfe — - Aut. e meclnica - ftSltS santana GL 2000 93 - to. Todo original de fa- 2®^  comipi. fiSbr. e^do g

**Stiimpa de bagagito. Exce- gas<equip, °co.hca.6 316me. Av Brasii). sW Q 0km pretas R. Gal. Po- j®?0'00 es,udo c0"° Gasoiina dourado met brica. Revisado com SANTANA GLS 92 Slllflij74"3444 W
rzpmdeza. 360. Tel: 226-2669/ BaVol"^^ 234"4977°'ze° PRfeMiQ csbb/b? m '  'idor°' 316 T- 537-. santana gl 93 - 4 pis d?cTonado^^dirUhW8v e?6t" 9arantia' Aceito troca e — Branco perolizado ri 
^ralfcL 1 6 92/92 -4| IiJh°aut fagaa OUANTUM 87 CL - Ver- 7585 HANSAUTQ. faTate%06STrn0Li0,oas',lro?: ^cilguaio/dona S^N^S- financio. TRADIQAO. gas 4 pts; compl. f^br. M-Tcom^iSLffbCe^ro^e . ^verdo metSlico, Onico do- ^ml^Tin^As'Prlncesa^lMbei 259^8720 S6rgio ^art'cu'a ' RIO, R. Olefl^lio Maciel QUANTUM GLSI GLS 93-92 IsIKKb^s!^* HINE 493-0026. Sempre 0 Rua Pereira Nunes n» exc. est... Tel: 274- proa Venho conferir. R Boilo do

Ly." 5 flll„ M?:^ 3866arit,MaC,e'' ase-Rme: 208-7847. 3444AUf0N0MIA. B20a Tel: 2B4-°944' ffl

^i|3kr^: rsKw'drdi: Hfe 1 
284-0944 h

^^KRATICL1.6/93-Azul « a prtM mH 
J- 1w«4fl»limpedesembtrasei- nanc leasing Av. rrin- —————- 254-6884 pierre automo- 295-0099 lerer. vtii

tg&o unico dono estado de cesa Isabel 323 PREMIO CSI, CSL  miAWTiirwi wT~ A HZf0km 13.000 R$ OlegSrio 9QR ODQQIFRFR OKM — V^rias cores e Quantum cl 2000 90/90-* UUAWIUM — Varias A ¦ A VMB S|295-°°99LERER- 
0^ Ttom/Rn K o..?.pari, 20 milfi- 

#lA/l A 1 1
SST"" PARATI-ys-iasco. supw dm* Pta. dla SSftH^/SS ff At A I 1

I S|gp"y!gg res a pari.. 14 mat- Demarto Bibeiro 99 ouantum cl 38515 - 295-0M9lWeb I I 1 W # 1 U' ficomplolo. vinho porol. Unico, naflC leasing Av. Prin- CoDa 541 -0095 CAR- Completo. excel, ,revis o/oorant. ^30 UU«a Ltnfcn. St?;
?anne0n»;^.fevT2Bd^ cesa Isabel 323. ROCAR. a^sm.TJJT1tiana QUANTUM — Varias B I m
Setembro 231/A. 204-0436. 295-0099 LERER. PREMIO CSL 90 - 4 portas AUTOM. Tel: 264-8000.  cores apartjr 20 mj| fj. I a M| Mm Ml. jJ-V

8ffi»ttiaes nanc leasing Av. P, in- J 11 II 1 1 |-
mrnamsM Sosew^p™; aajs2"-"-SSTrsigfi stjggMTel- feVE|CUL0S'  nacnlina < + \ ar/cnm PREMIO CSL 90. Com ar de rayban + rodas 6timo es- Lbnbn. I • ,1PARATI CL 1.8 90 —Gasoiina a0"01""1 y) «"/aoill Mbrica. gasoiina. 6timo estado. tado OlegfifiO Maciel 561 *> i'jfcinza graliie loca Idas alarmo bom OStadO CaTO COIT) pm'ura metaiica vomelha. vi- o,... Drgicra 494-2808 A ! Mfc;
control© remoto troco financio >•>/•»» dros ol^tricos. TRATARi TEL* , ... *>_
220-8892 220-5088. Pre?0 prOmOCIOIial. 225-9823.  S6b/domat618h».  RAYALE GL2.Q93/93—Azul A ^09^^ ^01^^Queima de estoque. premio csL9i i.6oo-4P, quantum cl 2000 90 - S?JEL"^noM1,?-500 ai?lr ¦ ¦ « m W ^ A 0PARATI CL 1 8/91  Trnrn/fin HaHnnl' I n azul met, fitimo estado. moc. Gasoiina,viriosopcionais,esto- MSXcmrtiS^iS?2'»m ¦ Iff IM ¦ ¦ JB m < I mm MV j v, , iroco/tin MadOCK LO- 100%, lindissima. RS 10.990. do de nova. Tels: 359-0636/ Sj^^'cS2"'2002 RA' ¦ ml m WM ¦ Mm. U ' * ffM M ^Cinza equipada 6timo bo, 437.264-3040 LI- T,oco' «•««» + 3 tixas. av. 29 390-7435.700 veiculos. pha rio sab/dom.  ¦ ¦¦ a ¦¦ M mm ff m S
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Vtadegasoil^Srsoa, &- » »»»>"• l^gSgigs SffiESSSS? S 1 JV A. M I %# IV J 1% Metc. Tel.. 274-3444 PAssatpointer 1.888 — ^R^NIjO CSL 93 Completaar + dirapio + ... VL Ssi'i
AUTONOMIA. Preto onix compietissimo Wb.ica Azul perolizada 4 por- rayban + som novinha SANATANA CLI.
parati cl 1.8 92/93 —Gas, §®al tas completa, gasoiina Quase0Km( 9l«girio Ma- GLI, GLSI OKM — I

! MRi.'.if.m m 6884 PIERRE automqveis. 
" 

12.000 Km novissima Escolha a cor e ope. §£$
parati CL 1.8-Ale c/dou,a- passat village 88 - sm 6timo prepo - CIA DO whs 

MD/aom 8,6 Troco/Fin super ava- m
goi,9o!-bco^onr,«l,?o CARRO 493-1513. ouantum gl 88 - Aicooi. Mno usado. Pga A 

2#^' j ^
^"iSl^M-OSOS0000 TC'S azuV'm^rinhoga oKtai^ PRSMIO CSL 94/94 financio. Pr«o RS 9 800.00.' COD^ 541 -0095^CAR^ 1 ^ IPARATI CL 18 G 91 — Cinza alls. tra?ao4x^bancos em cou- — ComDleta (-) dh Tels: 450-1228/359-9505. n?E?i n § % I I I I I I ¦¦ I ff* I ^ I M%m ^^ff" SlTiJ
comp ar vendo/troco/financto %£**»¦'CAR ^-494- ^P1'813 QUANTUM GL 92 2000 - ROCAR.  X 11 I VI I I 1 Vf U UUU VUUvl ^C/cert.degarantiaLIAN. Abetlo 2500' VermelhO granada Compl RS 18.700, u. dona, est
«96«S.0i40iado- TeL 541 • pick UP explorer xlto acredite apenas R$ ^ % SANTANA GLI 94— «B' — Pronta entrega R8 16.500 6 maiS nadd 242-2002 SAb /dom Azill nobf6 4 pOltSS _ ,1 (
TAcT'CL89-Pint-me; SSSSZSSSSX&i 288-1462 CARRO ouantum gI 2000 89 - completo de f'brica OAfVI OWI 11HOtt fM^hlOTYICIO fcwc"i°^494-3oo° car ^,roMOvEis- 

aclll dri uilldr UluUlcllldj. IIco/fin. 392-5858 PICK-UP HD 93 - Gas. prCmio s 1.5 92 - Super pabx.264-2755.  537-8200. IMA VUMblMfc P^* VvAVAA
parati Cl Q?/pi iiQ pa— carro em B*c est Confi- novf «<: P«?o 8 ,P«K Venha QUANTUM GLS 88 —Vetme- SANTANA 86 - CD. 4 portas. I
iSHSS I E°f£Troco/ 

—-2—¦ m
v Isabel TIANA autom. Tel. tinancio. pr£mIO S 89 — Verde - Quantum gls 88/89 - SANTANA 89 - Gas azul MM H 4 i' - S264"8000  pick-up mangalarga 88 estado de novo FRACA- S5SS5fei5^ fflSooflK MIURA RIO. R. Olegario f L ^ rl fflH
PARATI CL 92-Vi- -miRSt*""*11 Maciel. 542. mJL I f)n/)Q f\Q (1 (yyytifl QfiCnho perolizado mais- ^e ' /A ^ QUANTUM GLS 90 SANTANA 91 AT* lUWUD UO lAUlIUl IjCUDgcompleta da linha uni-  — Gasoiina azul —CompropagoR$ f
CO dono super nova. PRlMIO S 91/91 — completa de 

'fSbrica! 700,00 acima do mer-
Otimo preco. Tel.: Gasoiina fabrica 2 por- Excelente estado. Re- cado- Rua Bambina, |fi
493-1513 CIA DO veiculos tei494-3000. tas vermelha raridade visado com garantia 86 266-7059 Sr. San- s§j9 /\ Z^y%# t I 1 <i4-T-
CARRO. pick-up sulanblaser 89 duvido igual. Troco/fi- Aceito troca e financio. 125: jrjff 1 LLfl / I f"%parati gls90-Comptetis- bom ^Smo (y'^C nanc Conde Bonfim, TRADIQAO. Rua Pe- p,s M tXJ JL^i " ' 1s.mo carro fino trato l.nancio nas RS 1750000. comprovo 838 288-1462/ 264- roira M,,no. _o OCR exce,on- . l;Est. Intcndente Magalhdes. 116 BAHIA VEICULOS tel Z„„o ^ - a i*UneS n° 356. L c'Sarantia de 6 mtses s lim jlfFont. 450-263? popkar 3ooo 94 0802 CAR ROCAR. Fone: 208-7847. 567-
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TEMOS TAXI PARA PRONTA ENTREGA
ROYALE GL 2.0i 95 COMPLETO - R$ 17.980

Financiamento em até 24 meses

TB ? sábado, 12/11/94
CARRO E MOTO JORNAL DO BRASflL

: W*fill

20.190,
GASOLINA, ARt DIR. HIDR., RODA LIGA,
V.VERDE, VELETRICO, TOCA FITAS158 ESCOKf GL1.8I

>-112 E5COKTL 18i VÁRIOS OPCIONAIS

COMPLETO * BANCO RECARO + CD

COMPLETO
Aceitamos

todas as

cartas dè

crédito

Melhor

ivaliação

no seu

usado

COMPLETO + CD

ROYAU GL 2.0195 GASOLINA

Gas. Completo + CD

ALARMERADIO AM/FM, STEREO,
TRIO ELETR.fV. VERDES, P.DEGR.

VERSAIILES CHIA 95 4p COMPLETO 27.800'

32.400,

* Preço válidos para
os dias 12/11 e 14/11

Imports 1 Certeza de bom atendimento

69 Centro Rio de Janeiro RJ Tel.Praça da República,

-ÜQPALA COMODO-
91 — Azul 6 cil

-¦^TSJffiipletíssimo de fá-
SBmgà ótimo estado.
»^L23-A AUTOMÓVEIS.
-SÍ37-8200.

SANTANA GLS 90 - Novlssl- SANTANA GLS 2000 88 —mo. automático, completíssimo Completo, excel estado. Tco/fin.fábrica, ar direção, conjunto elé- Av Prof Manuel de Abreu, 809 -tricô, 4 portas.Baratíssimo. Tro- V Isabel. TIANA AÜT. Tel: 264-co/ financio. Tel. 275*4872/ 8000.985-1402. SANTANA GLS 2.0 92/92 - 4port gas compl est Okm ar dir trioeletr rodas t/fitas R$ 18.600 trfin 221-9796/242-2002 RA-PHA RIO SAB/DOM.
SANTANA GLS 91
— Automá.,mod. no-
vo, verde pinus, com-
pletíssimo, gas.,
25.000 Km. O mais nv.
do Rio. Garantia total.
Ót. preço. Tel: 493-
1513 CIA DO CAR-
RO.

SANTANA GLS 93/93 — 4pR$ 21.500 prata compl u. donoar dir trio elet t. fitas o rodasigual Okm tr fin 221 -9796/242-2002 sab/dom.
. .PARATI 1.8 Gl - Gas. c/ar o«toffrie carro do fino trato troco/SfflffttiWHcto. Est. Intendente Maga-

SShíes, 384 Fone: 359-3688 PI»
ra-iwwe. 
SgSpjfrí 86 — Vermelha a él-
OMHBÕQt completa, perfeito estado.i«3».rtPVA paçjo RS 7.800,00. Rua
O^sJTpú 163/303 — Tel.: 288-

SANTANA GLS -94
OKM — Cinza Espec-
trus 4 portas comple-
tíssimo pronta entrega
ver na loja. Preço final
27.800,00 — 493-
1513 CIA DO CAR-
RO.

SANTANA GLS 91 2000 - Ga-solina, vinho mat., completíssi-mo. Ótimo estado, mec. 100%.R$ 11.990. Troco/ facilito, entr.+ 3 fixas. Av. 28 de Setembro231 A. 204-0436. FOX AUT. Ab.dom

URATI CL 1.6 1.8
ÃM — Escolha a cor
^pc troco fin super
íãliação no usad hoje
yaer promoção 264-
J02 288-1462 CAR-

SANTANA GLS 91 — Gas,completo, ç/verde met, únicodono, exc estado. Aceito troca/financio em 24 vezes. Preço RS18.500,00. Tels: 450-1228/359-9505.

SANTANA GLS 34— Verde pinus 4 pts
compl. fábr. estado
Okm. Tel.: 274-3444
AUTONOMIA.
SANTANA GLS CL 89 - 90 -93 — Comples fáb, exc preços eproc. Venho conferir. R Borão doMesquita. 205. Tel: 284-0944.JOCELYN.

rtuJNMATI CL 1.6 90 • Cinza gra-*5~f4iUa>tampa de bagagito. Exce-«WfifenrêlTroco, financio Rua Real
^ShBUdeza. 360. Tel: 226-2569/*$^fl0.3OO5.
.SijRARATI CL 1.6 92/92 — él-
A'^UI, verde metálico, único do-

iJIP^Os melhores usados de qua-•solidado. Rua Uruguai, 380 L. 14 eK»ãS^ Tijuca - 380 AUTOMÔ-Pabx: 288-5591.

SANTANA GLS 92
— Branco perolizado
gas 4 pts compl. fábr.
exc. est... Tel: 274-
3444 AUTONOMIA.

^jpKR ATI CL 1.6/93 - Azul
t»«*0e»limp e desemb trasei-
íSSío único dono estado de

Okm 13.000 R$ Olegário
Maciel 561 Barra REBIS-
CA 494-2808 SABN/DOM
ATÉ18HS.
PARATI CL 1.8 - 6 m...4 p..completo, vinho perol. Único,supor novo. R$ 18.500. Troco/facilito entr + 3 fixas. Av. 28 deSetembro 231/A. 204-0436.FOX AUTMÔVEIS. Ab.dom
PARATI CL 1.8 90 — Gasolina,vidros verdes, estado de nova.Tels: 359-0636/390-7435. 700VEÍCULOS.
PARATI CL 1.8 90 — Gasolinacinza grafite toca fitas alarmocontrole remoto troco financio220-8892 220-6088.
PARATI CL 1.8/91-
Cinza equipada ótimo
estado. LOLA AUTO-
MÓVEIS. 537-8200.
PARATI CL 1.8 92 —
Verde gasolina ar som
etc. Tel.: 274-3444
AUTONOMIA.
PARATI CL 1.8 92/93 — Gas.verde. Troco e financia R$14.500,00. ToL 671 -5323.
PARATI CL 1.8—Ale c/doura-do 91. c/Rec o tampa do baga-geiro. boa conservação. Aceitotroca. Preço RS 12.500.00. Tels:450-1228/359-9505.
PARATI CL 1.8 G 91 — Cinzacomp. ar vendo/troco/financio.C/cert. de garantia LIAN. Abertosáb. dom. e feriado. TeL: 541-1696/264-0140. PICK UP EXPLORER XLT 0KM — Pronta entrega Rs43.000.00. automática. 4x4.completissima, comprove. BahiaVeículos Tel : 494-3000.

PICK UP PASSO FINO 88 -Prata completa em perfeito esta-do nào deixe de ver. excelentepreço apenas RS17.500. BAHIAVEÍCULOS tel: 494-3000
PICK-UP SULAN BLASER 89— Preta, completa, em muitobom estado ótimo preço ape-nas RS 17 500.00. comprove.BAHIA VEÍCULOS tel 494-3000
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I !, BELINA GH1A COMP. SUPERNOVA C1NZA. 88/88 5.000,00"" ¦" 1.498,00 SPAZIO NOViSSIMO . VERDE -' : 85/85 1.996,00 598,00 • 
|

I 
j 

CHEVETTE PL RARIDADE PRATA  92/92 4.000.00 1.198,00 TEMPRA OURO COMP. EST. OKM CINZA 92/93 9.472,00 2.838,00 . 
|

I | CHEVETTESE SUPERNOVO AZUL 86/87 3.596,00 1.077,00 TEMPRA PRATA4P/ EST. OKM AZUL 92/93 9.400,00 2.817,00 g 
|

I I CHEVETTE SL ESPETACULAR' MARROM 89/89 3.712,00 1.112,00 TEMPRA PRATA 4 P/ EST. OKM VERDE' 92/92 . 9.143,00 2.740,00 g 1

| 

¦ 
CHEVETTE SL NOViSSIMO PRATA 89/89 3.800.00 1.138,00 

^ 
TIPO 4 P/ EST. OKM CINZA 94/94 9.516,00 2.852,00 g 1

| 
; ESCORT XR3 COMP. RARIDADE; CINZA 88/88 4:000,00 1.197,00 EM TIPO SIX 4/P EST. OKM  VERMELHA , 94/95 11.000,00 3.297,00 S 

|
1 * 

.GOL1000 EST. OKM BRANCO . 93/93 4.748,00 1.423,00 S^B UN01.6 MPI COMP. EST. OKM CINZA . 93/94 7,272,00 ; 2.179,00 g' 
J

1' 
• 
m 1000 EST. OKM PRATA 93/93 4.992.00 1.496,00 BB UNO CS NOViSSIMO CINZA 89/89 4.950,00 : 1.483,00 | 

|

I 
" 

,1'GOL CL SUPERNOVO BEGE . 90/91 4.472.00 1.340,00 UNO CS NOViSSIMO VERMELHA 85/86 3.363,00 1.008,00 f

I 
:;GOLCL SUPERNOVO BRANCO 88/89 3.956,00 1.185,00 SO UNO CS NOViSSIMO AZUL 88/88 4,223,00 1.266,00 ? 

|

I ;,tGOL LS AGUA NOViSSiivIO VERMELHA 84/85 3.300,00 989,00 
' ® 

UNO CSL EST. OKM  CINZA 93/93 1.907,00 -gg I

I "' MILLE ELET. 4/P EST. OKM BRANCA 93/94 5.416,00 1.623,00 UNO MILLE NOViSSIMO VERMELHA 91/91 3.936,00 1.180,00 cj 
j

1 ;;;MILLE ELET. 4/P EST. OKM . BRANCA 93/94 5.416,00 1.623,00 UNO MILLE NOViSSIMO  PRETA 91/92 5.364,00 1.608,00 g 
|

1 
"MILLE 

ELET. 4/P EST. OKM BRANCA 93/94 5.416,00 1.623,00 UNO MILLE NOViSSIMO - VERDE 91/91 3.514,00 1,054,00 gj \|wk ^ /v miim p
1 MONZA SLE SUPERNOVO PRATA 88/88 4.400.00 1.318,00 UNO MILLE NOVISSIMO VERDE 92/92 3.760,00 1.127,00 W |
SSI SB $
1 

" 
MONZA SLE COMP, NOViSSIMO VERMELHO 91/92 7.850,00 2.351,00 UNO MILLE ELET. EST. OKM VERDE 93/94 - 5.416,00 1.623,00 jg 

j

| 
^MONZA SLE COMP. NOViSSIMO VERMELHA 89/89 5.150,00 1.572,00 UNO MILLE ELET. EST. OKM BRANCA 93/94 5.416,00 1.623,00 g 

j
I ^OPALA DIPLOMATA 6CC EST. OKM PRATA 89/89 5.000,00 1.498,00 UNO MILLE ELET. EST. OKM VERDE 94/94 5,196,00 1.557,00 ^ 

j

|j l PREMIO CSL 4P EST. OKM CINZA 94/94 7.196,00 2.156,00 UNO MILLE ELET. EST. OKM CINZA 93/94 4.577,00 1.371,00 j

I 1 PREMIO S 4/P NOViSSIMO CINZA 88/88 3.596.00 1.077,00 UNO S RARIDADE • CINZA 89/89. 3:716,00 1.113,00 g 
j

i \ SANTANA QUANTUM COMP. EST. OKM VERDE 88/88 4.712,00 1.412,00 VOYAGE CL 1.0 RARIDADE BEGE 91/91 5.276,00 1.580,00 || 
|

1 | SUPER AVALIACAO NO SEU USAPO COM TROCO NA TROCA g

IpEQA^GENuSNA^IAr]

1 I omaiorestoquep/prontaentrega

I I MILLE ON-LINE I Atacado^Vtarejo

i I Entrega garantida I promoqao em serviqos de oficina

i I 
e O FIM DO AGIO I revisoes p/o mesmo dia

I Inctcreva-se ia I mecanicos treinados na fabrica

til »1 »Til
1$ Jjjj J flHIj'KT ntflllV/^llllKirMjT^KlIfldfiKvJiiiiVij 1'Miluntil

i 
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i TCAIDRA lew a? aceito troca RS 21.000,00 tel.: ^o OKM nX iscal e ma- J«DrlCa '9^' a _yKr" VERONA GLX1 8 COMPLE ° P«I»SP cumenta^So ok. branca. manual, ver Te|. 493.1513 iaND ROVFB nigrni/rov ?» TEMPRA 16V 93 — 450^839 Srs 15mil.Tel.237-6380° tTOCO finanCIO HadOCk TO 92 - AI? afuPmet boa tTOCO 286-6105. Wd«r/lW«l Sgi0"''6"';o55 o^O'OO. Tlls mnn r/tDDri TOI-5Pano93?i?l «^„RnV $R 4p 6omp un. dono Fco TEMPRA PRATA 92 — Azul UNO 1.6RMPI 93-Vinho. RS Lobo, 382 264-0802 conservacao. Troco/financio em VERSALES VAR — cor apart 694-1460/984-9524. CIA 00 CARRO. t0estado. Tel.:494-2422.
I Otwiano,_23_ MONTE SStSZ'gS: ^m9Vfl,ar '1 426-18,4/ CARROCAR. ,sabel 323 —I \
| CARLO 521 -9933. Bafaa Veiculos TeL 

^3-3000. UN0 89 _ 2o dono pneus n0. iiiuq Mil IF pic. VERONA GLX 94 GASOLINA VOYAGE 1.8 A 93- Prata b£- t
T TEWRA16V 93/93 • Cor ver- TEMPRA PRATA 94— Preto vos pintura impecSvel troco fi- CLC — cOTploto 2.0 Ihn- sico. Vendo/troco/financio ¦¦ M M MMi? melh# perolizado, unico dono. 2 portas completo em estado de nancio Rua Maxwell 34 288- TRONIC 93/94 — dlssimo380 AUTOM0VEIS Rua c/cert de garantia. LIAN. Aberto lllfl ¦ I ¦ ¦¦ II V1KI m ¦¦ k«S 29.0Q0Km, completo + alarme. '"esistlvel RS 0999571-1356. Uruguai380lojas14e15Tijuca s4b, dom e feriado. Tels: 541- ¦ ¦ ¦ ¦ IB ^RS 24500.00. Tel. (02431 42- 2.2.500.00_ Comprove. BAHIA „„ a, Verde gUarUja 2 pOrtaS PABX288-5591. 1696/264-0140. ¦ ¦ IV M H £
I 25S ron.^idKW eMricos^6tjmo estai grupO II ( + ) SOm im- VERONA GLX COMPL ? DIR wnVArF n 1 ft 1fl A VI Vli All# i# f 11n *rr.nn. «... nor TEMPRA PRATA 92-Gaso- do. RS 6.500. Tel. 537-3739. LLlminto nnwa 92/92 - Gas prata super novo VOYAGE CL 1.6 1.8 ^ HV J
1 ""doroC^lsf'Sea^ UNOcs 89/ 89 -Panicu.ar. Soco/f^ Hadock Lo- OKM 

— Varias cores IIAIITBirmBA I IRI lAl I1W I
u Preja completa aceito 39o-7435.7ooveiculos. ™^&i^™™d?a0'ved; hn -5«9 ORdnsivj TEL:390-0086. opc. Troco fin. Hoje MONTEvlDEfl ¦ IIRIimiAVtroca e financio. TRA- —- 5M£? fSiSS ^DD3^.0264"0802 veronalxi.8 92a-oou. super desconto. Pea IllWII IBVIVEv " UnUUUM T 5
^ DiqAO. Ruai Pereira JEMPRA-Varias teL287-0977.  C^ROCAR^ Dem6trio Ribeiro, 99- ,
I ^"es n° 365 Tel: cores a partir 24 mil fi- UNO CS92-Pintura me- TOW6096«Moi4o,iad0 Copa. Tel: 541-0095 IIIMIIAIIBIA ¦MRABBIIIISi 208-7847. nanc leasing Av Prin- til., motor 1.500, limp.e dor transeko, banco aito, recii- Jfi;"1..,?i6/.2.64° \— rAcmnrAR M I ITiillflllCIE? Cl IliflHCI IP i
I TEMPRA 16V 94/95 - Grupo C6S3 Isabel, 323 Tel. Tels537^2961 /*596-^73.''°°' VOYAGE CL 16 93 - Cinza IIU I (llvll 1U fLlS HI Kl IMEI IS S
I eSSi3,W 295-0099 LERER. financio.392-5858. 

^tXortST^okmg" 7^LI*BRA.264^7543.e B""'S' «Sam'os?OnyHe^-212? I VIHWWfilw SWIlWI BWw I

I TEMPRA 8V 16V 
TEMPRA ~ ^ MRsSS 

VERONA - Varies !i
I TEMPRA 8V, 16V, cores a partir 24 mil fi- *1"8' * 288 6591  cores a partir 16.500 motorapsomazulimpecivel2° I » . I |
| TURBO OKM - Va- nanc leasing Av. Prin- ' .....— {easing AUtOS 

HOVOS anO 1995:
| nas cores e opcionais. ceSa Isabel, 323 Tel. "N.° cs» 0KM ~ S£T™pk."lSt Princesa Isabel 323 1255: BMW 316 I COMPACT FULL I
I Troco fin somente hoje 295-0099 LERER. ^rias cores e opc. R* "so. tel, 295.0099 LERER. r*r Sn 28 super desconto. Pga ——  

Troco fin. Hoje super uwomilleelxokm94/95 wcdoma _ usria= V.x- fac. at6 36 meses. Rua I BlvlVV 318 I COMPACT FULL I ^I Demfctrio Ribeiro, 99 - TIPO94 * 1^ promogao. Tels: 264- -.4porta#.grupoo.smarchaa. VERONA ^ar« 2mai5t318' Tel'254* IPCD PDAKIH PUCDOI/CC c o \/o i iKiiiTcr\ cri n i i
1 Copa. Tel: 541-0095 0802 288-1462 CAR- £*bS°' Pa,,icula, ®?res a par,ir 1650A°- voyagecl92i b-Gasoima JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8 LIMITED FULL
I CARROCAR I FABR/C/6KM I ROCAR 

" 
e <« T~ F'nanc leasing. Av Tn« blteu "iS dona rs RFNAIII T TWIMfiO 1 9 '

I  1 i/gfet— 1  UNO S91 - limp. • de- Princesa |sabe, 323. 11.300.00.tratar:393-3797. rlClNMUL I I WIlNoU \.c |¦f res. 6timo preco. Troco/fin. ON CUSSIVENOE»-Onda«t* »•"«>. traseiTO, 6 mar- -j-j 295-0099. LE- CLASSIVENDE JB — Onde estd FIAT PUNTO 1 P I 
*

S LINE. 493-2121. Av. Olegfirio BSlnMilKlgB quem qutr comprar? Onde esti ChBS, g8S., R$ 9.200,00. l'* quem quer comprar? Onde est4"l/*,'^l^"^,-^> 3
I Maeiel. 108-Barra. quem quer vender?589-9922 TrOCO/ financ. 392-58S8. ntn. quem quer vender? 589-9922 FIAT 

500 900 I

Entrega Dezembro |
Autos usados: 1
Mercedes Benz C 180 ano 1994 |
Linha Elegance Full Full

(2 airbag - 4 vidros automaticos - ABS, climatizador '

rHHffiEBHHK Ra'z de N°9a|)
17.000, GolGTI Aconfirmar Uno Si 12.900, 1

M  iSSE*—:S. venda somente para revendedores =

T—— Scf— nm S^ffiwiSrSSS GRANDEDISPONIBILIDADE . ;
-*y-»iar «««=«»} ssaa 1475 =

I lel..Zb4-080Z panemaGLS 23.000, VcysgeCL/GL... 13.700, Tempra94/958v/4p 26,200, §" Montevideo - Uruguay

¦minnam SS. SSSTnSS S5!JSSR=35 TELs (°5982) 96-3250/ 95-5503/ 95-5979 .
WmmWM Quantum CU 22.700, Escort 15.700, FAX: (05982} 96-3700/ 96-3250
KBBI 

SupremaGLS/CD 29.000, QuantumGU/GLSi...Aconfirmar EscortGL/1.6/1.8 16.000, UAdAdiAi 
q. . - 0 •

| Pick-UpChevy/D-20Aconfirmar GolfGTI Aconfirmar EscortXR3/2.0  27.000, riORARIU! begunda Q. SeXta
tEASING EM A1B36MESB ' I  ,| —' de 

10:00 as 18:00H. I
MM—mmmmmmmmB¦—li—

1|I

TODA LINHA
DE VEÍCULOS

NACIONAIS
OKiVl COM
PREÇOS E

VANTAGENS
INSUPERÁVEIS

Pensou Carro Okm Pensou Carroçar

Carroçar Matriz

Carroçar Tijuca

Melhor Avaliação
do seu Usado

12/11/94 CARRO E MOTO JORNAL DO BRASÜ

O Sport Utlllty leve, robusto
econômico e multo

^ confortável, Inclusive

Éll^ no preço.
L ÜÜm. > Alto desempenho em terrenos

acidentados ou na cidade
Custo 50% menor que o de seus
concorrentes
Motor e câmbio Peugeot Citroen
Tração 4x4 aclonãvel em movimento-
Carroçaria em aço eletrozlncado
A maior capacidade de carga da
categoria

¦nH financiamento em atê
BH 12 MESES OU LEASINQ
¦RIMR EM ATÉ 24 MESES.

NOSSO ESTOQUE
OE VEÍCULOS
SEMHWVOS.

Plantão e^xeclal
neste sábado,

domingo e feriado.

Av. Olegârio Maciel, 108
Barra

4934121

Autos novos ano 1995:
BMW 3161 COMPACT FULL
BMW 318 I COMPACT FULL
JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8 LIMITED FULL
RENAULT TWINGO 1.21
FIAT PUNTO 1.21
FIAT 500 9001
FIAT TIPO 1.61

TEMPRA 8V/95— Várias co-res. ótimo preço. Troco/fin. ONUNE. 493-2121. Av. OlegérioMaciel. 108 • Barra.

Entrega Dezembro
Autos usados:
Mercedes Benz C 180 ano 1994
Linha Elegance Full Full

(2 airbag - 4 vidros automáticos - ABS, climatizador
Raiz de Nogal)

KadettGL
Kadett GLS
Kadett GSi/Conv
MonzaGL

GolGTI A confirmar
Logus CLI/1.8 ....17.800,
LogusGU 20.500,
Logus GLSi 23.800,
Parati CL 15.000,
Parati GL/GLS .19.000,
VoyageCL/GL. 13.700,
Santana CLI/GU 20.000,
Santana GLSi 29.000,
Quantum CU 22.700,
Quantum GU/GLSi... A confirmar
GolfGTI A confirmar

Uno Si .v 12.900,
Uno CSi/1.6R/Turbo .14.500,
Tipo 1,6i 2p 17.500,
Tipo 1.6 i4p 18.300,
Tipo 94/95 SLX/2.0/4p... 22.700,
ElbaWee/CSLi 14.200,
Prêmio CSi/CSU 15.000,
Tempra 94/95 8v/4p 26.200,
Tempra 94/9516V/4p 30.500,
Tempra 94/95 Turbo 34.000,
Escort 15.700,
Escort GL/1.6/1.8 16.000,
Escort XR3/2.0  27.000,

Rua Conde de Bonfim, 838 • Tijuca
Tel.: 288-1462 VENDA SOMENTE PARA REVENDEDORES

GRANDE DISPONIBILIDADE
Endereço: Missiones, 1475
Montevideo - Uruguay
TEL: (05982) 96-3250/ 95-5503/ 95-5979
FAX: J05982) 96-3700/ 96-3250
HORÁRIO: Segunda à Sexta

de 10:00 às 18:00H.

MonzaGLS,Rua Haddock Lobo, 382 - Tijuca
Tel.: 264-0802

Ipanema GL.................... 19.000,
Ipanema GLS 23.000,
Vectra GLS/CD/GSI 29.000,
OmegaGL/GLS/CD 29.500,
Suprema GLS/CD 29.000,
Pick-Up Chevy/D-20 A confirmai

IEASING EM ATÉ 36 MESES

lasauua

i

El

TOP CARS SIR

MONTEVIDEO - URUGUAY

AUTOMOVEIS EUROPEUS

Autos novos ano 1995:
BMW 3161 COMPACT FULL
BMW 318 I COMPACT FULL
JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8 LIMITED FULL
RENAULT TWINGO 1.2 I
FIAT PUNTO 1.2 I
FIAT 500 900 I
FIAT TIPO 1.6 I

Entrega Dezembro
Autos usados:
Mercedes Benz C 180 ano 1994
Linha Elegance Full Full

(2 airbag - 4 vidros automaticos - ABS, climatizador -
Raiz de Nogal)

VENDA SOMENTE PARA REVENDEDORES -

GRANDE DISPONIBILIDADE r
Endereco: Missiones, 1475
Montevideo - Uruguay ~

TEL: (05982) 96-3250/ 95-5503/ 95-5979 -
FAX: J05982) 96-3700/ 96-3250
HORARIO: Segunda a Sexta

de 
10:00 as 18:00H. '
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USADOS de CUSSE EM 6X HXAS S/JUROS e S/COftRECA^ I 

J

¦ 

M 2.q^^millKK 

giEj^pffi CAly

"' CARAVAN COMODORO 83/84 PRATA 3.495,00 682,50 I PREMIO CS1500 92/93 VERDE 6.900,00 1.150,00 2£

7 DEL REY GHIA COMPL. 89/89 CINZA 5.495,00 915,00 I PR£MI0 CS 87/87 CINZA 4.495,00 749,17 3

| DEL REY L 1.8 90/90 PRATA 5.495,00 915,84 I PREMIO CSL C/AR 89/89 CINZA 5.995,00 999,17 
|l

' • ELBA CS 87/88 VERDE 4.985,00 830,84 I PREMIO CSL COMPLETO 93/93 PRATA 8.345,00 1.390,84 :.:::

I ELBA CSL 89/89 BEGE 5.745,00 957,50 I PREMIO CSL COMPLETO 93/93 VERMELHA 8.450,00 v 1.408,34 
|g

i; ELBACSL4PTAS 90/90 BRANCA 6.450,00 1.075,00 I PREMIOS4PORTAS 87/87 VERDE 4.495,00 749,17 
J

', 
|i 

ESCORT L 86/86 AZUL 4.245,00 707,50 I PR&MIOS4PTAS 88/88 CINZA 4.950,00 825,00 
gg

^ ESCORT XR3 COMPLETO 88/88 VERMELHA 4.950,00 825,00 I PREMIO SL 89/89 PRETA 5.495,00 915,84 i':

8 FIAT PICK-UP CITY 
'• 

86/86 CINZA 3.450,00 575,00 I PREMIO SL4P GAS 91/91 VERMELHA 6.450,00 1.075,00 
g^

II if FIAT 147 GAS. 80/80 BRANCA 1.995,00 332,50 I TEMPRA OURO16V 93/93 PRETA 12.975,00 2.162,50 §£

ft f FIORINO FURGAO 86/86 BRANCA 3.495,00 582,50 I TEMPRA OURO 16V 93/93 VERMELHA 12.975,00 2.162,50 
p

|| I'. GOLCLGAS 91/92 PRATA 5.995,00 999,17 I TEMPRA OURO 16V 93/93 CINZA 12.950,00 2.158,34 g|

| GOLGL 88/88 CINZA 5.495,00 915,84 I TEMPRA PRATA COMPL. 92/92 CINZA 9.950,00 1.658,34 
J"

1' GOLGTSCOMP. 88/88 PRETA 5.450,00 908,34 I TEMPRA PRATA COMPL. 92/92 CINZA 10.450,00 1.741,67 ip

£ KADETT SL/E C/TRIO 92/93 AZUL 8.900,00 1.483,34 I TEMPRA PRATA COMPL. 93/94 CINZA 12.950,00 2.158,34 |g

i 
'KADETT 

SLE C/TRIO 89/89 CINZA 5.995,00 999,17 I TIT01.6 IE COMPL. 93/94 AZUL 9.950,00 1.658,34 
g|

ft ;t 
. :MONZASL/E4P COMP. 86/86 MARROM 5.245,00 874,17 I UNO CS 88/88 AZUL 4.495,00 749.17 Jfc

I MONZASLEFIARVPIR 91/92 AZUL 8.495,00 1.415,84 I UNOCS 89/89 AZUL 4.950,00 825,00 
j_

f§ : .MONZA SL/E 87/87 VERMELHA 4.950,00 825,00 I UNO MILLE 90/91 VERDE 4.235,00 705,84 
ggj

it j OPALA COMODORO 85/85 CINZA 3.245,00 540,84 I UNO MILLE ELECT. 93/93 AZUL 4.995,00 832,50 
||

II 1 OPALA DIPLOMATA GAS, 89/90 MARROM 6.495,00 1.082,50 I UNOS 86/86 PRETA 3.495,00 582,50 
||

j 
PARATICL 1.8GAS. 93/93 PRETA 7.295,00 1.215,84 I UNOS 87/88 BRANCA 4.495,00 749,17 

g*r
j PARATI CL 1.8C/AR 91/92 VERMELHA 7.425,00 1.237,50 I UNOS 90/90 VERDE 4.995,00 832,50

II | PICK-UP LXCOMP. GAS. 93/93 VERMELHA 7.900,00 1.316,67 I VERSAILLES GL COMPL. 91/92 VERDE 8.950,00 1.491,67 
|g

II i PREMIO CS 86/86 CINZA 3.945,00 657,50 | 
• E MUITOS OUTROS • 3

^ 

SUPER AMUAQAO NOSEU USADOCOMTRO^^TR^ 1

j mille on-line 0melhof servigo tecnico doRJ Revisoes para o mesmo dia k

j 
EnroF»wlM»AG?ola 

Mecanicostreinadosnafabrica Acessorioseequipamentos 
|

: Inscreva-se ia |Q maior estoque de pecas genuinas Fiat do Ri | J |

'tj&t —...._. __.  —^^^^

nSBRBMSH

jj'jjJJ1] 
^Ijl||| 

1 r|jjfjp|j|||^l^w|l|Tijlji1 ffj|Wj|jB||||P»j 1 
Jjj''i

II VBltMhl 

/kfl 

'^W 

IT ..llll 
Pabx:431-3030 

||J

lEftlSblSISlfi^w^ir—t—m 
II Italia Pecas:431*3232 11

lUffOllflfffOlA // PLANTAOCAMPEAO ¦baT^l^ 
CTI 

II 
1 

11

MW0 Will II \Ja 2saSabadode8as 20h ... i W 
" 

j II FaV'32&4861 I'

AV.DAS AMERICAS 10.605 BARRA Jul II DomiiaoteSs^lL^^^^^^JJIL^^gS^SSJ E

If

MODELO ANO COR ENTR. PRESTMODELO ANO COR ENTR. PREST

sábado, 12/11/94 ? í\,
CARRO E MOTODO BRASIL

¦.IMÃS
'llâlKn«A'8-G6S

rti.í

CARAVAN COMODORO 83/84 PRATA 3.495,00 582,50 
| 

PRÊMIO CS 1500 92/93 VERDE 6.900,00 1.150,00 
|" 

DEL REY GHIA COMPL. 89/89 CINZA 5.495,00 915,00 I PRÊMIO CS GAS. 87/87 CINZA 4.495,00 749,17 
~

l DEL REVL1.8 90/90 PRATA 5.495,00 915,84 I PRÊMIO CSL C/AR 89/89 CINZA 5.995,00 999,17 1
'. 

ELBACS 87/88 VERDE 4.985,00 830,84 I PRÊMIO CSL COMPLETO 93/93 PRATA 8.345,00 1.390,84 2

I ELBACSL 89/89 BEGE 5.745,00 957,50 I PRÊMIO CSL COMPLETO 93/93 VERMELHA 8.450,00 ,' 1.408,34 £

I ELBACSL4PTAS 90/90 BRANCA 6.450,00 1.075,00 I PRÊMIOS4PORTAS 87/87 VERDE 4.495,00 749,17 |.

ã ESCORTL 86/86 AZUL 4.245,00 707,50 I PRÊMIOS4PTAS 88/88 CINZA 4.950,00 825,00 S

Ç, ESCORTXR3COMPLETO 88/88 VERMELHA 4.950,00 825,00 I PRÊMIOSL 89/89 PRETA 5.495,00 915,84 t'

;£: FIAT PICK-UP CITY 
'• 86/86 CINZA 3.450,00 575,00 

I PRÊMIO SL 4P GAS 91/91 VERMELHA 6.450,00 1.075,00 
gj

f FIAT 147 GAS. 80/80 BRANCA 1.995,00 332,50 
| 

TEMPRA OURO 16V 93/93 PRETA 12.975,00 2.162,50 |;

f FIORINO FURGÃO 86/86 BRANCA 3.495,00 582,50 I TEMPRA OURO 16V 93/93 VERMELHA 12.975,00 2.162.50 
|

I' GOL CL GAS 91/92 PRATA 5.995,00 999,17 I TEMPRA OURO 16V 93/93 CINZA 12.950,00 2.158,34 gf,

1 GOL GL 88/88 CINZA 5.495,00 915,84 I TEMPRA PRATA COMPL. 92/92 CINZA 9.950,00 1.658,34 J";

I' GOL GTS COMP. 88/88 PRETA 5.450,00 908,34 I TEMPRA PRATA COMPL. 92/92 CINZA 10.450,00 1.741,67 Ei

S KADETT SL/E C/TRIO 92/93 AZUL 8.900,00 1.483,34 I TEMPRA PRATA COMPL. 93/94 CINZA 12.950,00 2.158,34 j

1 KADETTSLE C/TRIO 89/89 CINZA 5.995,00 999,17 I TIP01.6 IE COMPL. 93/94 AZUL 9.950,00 1.658,34

|' . :MONZA SL/E 4P COMP. 86/86 MARROM 5.245,00 874,17 I UNO CS 88/88 AZUL 4.495,00 749,17

|' 
MONZASLÉFIAR + DIR 91/92 AZUL 8.495,00 1.415,84 I UNO CS 89/89 AZUL 4.950,00 825,00

" 

.MONZASL/E 87/87 VERMELHA 4.950,00 825,00 I UNOMILLE 90/91 VERDE 4.235,00 705,84

OPALA COMODORO 85/85 CINZA 3.245,00 540,84 I UNO MILLE ELECT. 93/93 AZUL 4.995,00 832,50

| 
OPALA DIPLOMATA GAS, 89/90 MARROM 6.495,00 1.082,50 I UNOS 86/86 PRETA 3.495,00 582,50

| PARATI CL 1.8 GAS. 93/93 PRETA 7.295,00 1.215,84 I UNOS 87/88 BRANCA 4.495,00 749,17

I PARATI CL 1.8C/AR 91/92 VERMELHA 7.425,00 1.237,50 I UNOS 90/90 VERDE 4.995,00 832,50

| PICK-UP LX COMP. GAS. 93/93 VERMELHA 7.900,00 1.316,67 I VERSAILLESGL COMPL. 91/92 VERDE 8.950,00 1.491,67

PRÊMIO CS 86/86 CINZA 3.945,00 657,50 | E MUITOS OUTROS •

!'¦ 

.SUPER 

AWUAÇÃO NO SEU USADO COM TjMBO

mille on-line O melhor serviço técnico do RJ Revisões para o mesmo dia

En|roF»w1)orÁGÍola Mecânicos 
treinados na fabrica Acessórios e equipamentos

Inscreva-se |ã 10 maior estoque de peças genuínas Fiat do RJ |

.mi r

Pabx: 431-3030

Itália Peças:431-3232

Fax:325-4861

A SUA CONCESSIONÁRIA

itAua

2- a Sábado de 8 às 20h

Domingo de 9 às 14hAV.DAS AMÉRICAS 20.605 BARRA

II

E



II 

2a^sabado, 12/11/94 """" CARRO E MOTO JORNAL DO BRASIL I :

<® 

HYunnni'

o 
desempenho do tig re asiatico.

1 iss^dfuwi mniil ifliny"fg° excells4P. r$ 17.500,
I ^¦lYUn^jHl diriqaohidr.abrifriq. carta 

de creaito

i jR , O D E 7T N E I B Ufn EXCEL GLS 4P R$ 20.500, de todos OS
•j iMIURA RIOi Av. Otoflirio Macisl, 542 ¦ PBX (021) 4944866 ¦HP" zSL AUTOMATICO COnS6rCIOS.
I ! FRACALANZA:R. VoluntArlosda Pitrla,449/A• PABX(021)266*2636 ¦ VEZES ak baa
I {m i n a s g e r a i ¦ • ELANTRA...«.....R$ 25.500, Melnor avaliagao

BELO HORIZONTt: Av. Btwiwdo MontslfQi 1691 *PBX (031) 222*0303 m n»»»mn QLS018 /|a CCkll | ICoHa
fKi GOV. VALADARE5: Av.Brasll,3693T«l.i(033)221-7777 ¦ OUSOOOOKm* UC WU UMUU.
Ml PI«THITOPlP«UtMIURAP.F.:SCBNy04/5Bt.An»a3-(061)ay3^inHAStUA

Ifl 
PERFIL DO MUNDD I 

I

I I ^MDDERN°^ 

' 

S-sSit 1

| i! PEUGEOT 306 XSI OKm -• MITSUBISHI EXPO SP 93 C 220 OKM 190 E { 88 ;
10 Bronco, gas., ar condicionado, ABS. teto solar C nT'' Ti ijllf,| Vbrde. gas., autom^tico. ai/ii 90O ft ft :
p j rodas de alumlnio. comp. de Wbrica. IqM|completo deMbrica. C^sf80 UW^ j • £\J\J i/U ^

m,tsubishi 

ot 3 000 5520 OKMj! j1 ^0 E 2.5 87

|f ^ri MITSUBISHI DIAMANTE l| * 9n r• ;
J NISSAN PATHFINDER OKm WAGON 93 280 80 I jSUf Verde. gas, couro. Prow. g;is.. dir. hidraulica, CD. m 2,aAs>-" OHM j.' completo de fabrica completo dL-fcibrica. jL /XV O fln CC ¦ "7 '

A PRIMEIRA REVENDA ESPECIALIZADA J
EM 'MP°RTADOS USAD°S. E lllNICA. I SL500 

^ 

OKM 250 -;/ /8 I ; 

j

II 

PEUGEOT 405 BREAK  i
WAGON 94 |™ ^ il |*B EXPLORER 93 • Atendimento personalizado.

Azulmarinho, gns., mecanico, X ™ 8# I 8~ Vfcrde. gas., completo '. Panampnto tarilttado¦ j .ircondiciorado,rodnsdealumlnio, de Wbrica, ABS, 4x4, bancos 3
ABSevidroseietricos. em couro e eletricos. • Leasing ou consorcio.

| , 
Assistencia lecnica pemnanente.

LAND ROVER SOFT TOP— MERCEDES 300 SL 24/92 NISSAN PATHFINDER 94 PEQEOUT 405 GLI - Preto,Beflo. diesel, ano 68. Mocflnica azul clnra moldlica, interior com Vordo, gasolina, couro, compl do completo. Com CD. R$ 22 mil. iS a!
V 1 . V , ft I nova. Tol.: 494-2422. couro azui, pouqulsslmo roda- fdbrica. SELF CAR. Tol: 494- . 294-2064/ 989-4829.

ml I I ' 1 ' it jr 250°- PEUGEOT 306 XSi OKM - W
Mil JVl oee°?^l?.n?one eenn Branco, gosolinnj completo do QII7IJKI f5TI . W266.4481/295.6699.  -p SELF CAR. Tol: 494- oUCU^l 13 11 Pmazda modelo geo mercedes BENz 76 280 - *_  25oo  Preto compl fabrica un r

H IBjJ I II 8.P4.H 1"^ BRINZ 94 - OKm, 4p, complo- Cinza p6rola, ar, diregao hidrriu- PATHIFINDER NISSAN SE- PROBE LX 92 — Proto, motor Hnnn na narantia Tfll* -r-* "¦ :¦ :\ j-, r- - i t t t-*
s6rios. 'colular, CD 10 discos. Vondo R$ 8.500. Motivo via- pts. automfltlca. completa + to- couro, outom6tico! porfo'to 

™ 27r3^49TuT0N0-1 Credenciada Oficial Mercedes-Benz I

IfFinanciadOS em 24 e 36 meses 1 M^11™! lfflSfi 5lK MIA. ShowroomCopacabana:AV.PradoJanior. US.Tel, (021)275-0997
| jom o menorpre90 domercado 

| KpSSSS SS"£V««»SS SSMSSB»S?E8SSE«.
I BMW M3 R$ 72.000 /T / 

'-V. Aoolo,. Tecnica: RuaMin. Raul Fernanda* 43 -Tel, (021)266-4481
I BMW 850ci R$ 115.000 Tel. 51 i-5707 Rotoo ' tbmMIca vidros elitrl- aL.. ; 4TO9i32TVo?-4620/'3709'RHCDOCr\CC <l nn r- nn A >1 COS, TBdlO XOC8*Tll8« 8T, ^Q7R4

BMW 7401 R$ 79.000 ^^p^c9061RSA0^ pneus novos. T. 245-2711
BMW 5401 DC 7Q 000 na bancos de couro tela dias uteis at612hora8. tipo vah cor a partir 16 TOYOTA PASE0 92/92 TOYOTA COROLLA-fWIW SWI ' /U.000 na Ilancos de couro teto M|TSUB|SH| 3000 GT VR MIL - Fin Loas Av; Pnncosa preto metalico completo « qo_ A,i,lTnfirt<.«-I CI MIA/ QOCIf* Cc nnn lindlssima 23.000 R$ 0l8- 93 — Verde musgo, gasolina. Isabel 323 295-0099 LERER. ;i __ jj,. SE 93 AZUl 4 pOrt8S-*~
y 325ic— R$ 65.000 g^rj0 Maciel, 561 Barra biturbo. compioto de fabrica. A,QK nKM p loto autom. ar dlr conj fre;os aKs airbad com- ^ i

BMW 325ia RS 52 000 REBISCA 494-2808 S^b/ self car. Tol: 494-2500. TEMPRA 8VV IE 95 OKM TOwner sdx ano 93 - elet 16v EFI carro de ga- :rm" * iS n? o^.uuu domat&18hs MITSUBISHI diamente d«..,,ihoiit — 4 portas verde petrd- lugores. tocn-litas, alarme, 5.000 ragem 8.000 milhas quern pleto de fabrica. LOLA I;
1 Garantia de 1 ano. mercede'; ion e/hs/h7— wagon 93 - Prata, oasoiino. Kenauitiwni leo complete 25.500 R$ Kms rododos. novissimo. Pioqo ver leva s6 R$ 22.500,00 aijtoMOVEIS 537." J1

I coacD'^^ELF°WR • 4portas*Directhitoulica REBISCA Velculos 494- 34^/^a7°ogU9^20/ 709-4520/ ROBERTO 521-5954 0U 88 (I)I flVSWWP8^V88PBHP^PV8IP8^B blotiuuio conlral korvette Tei 494-2500 • Ar condicionado • Rddio toca-fitas digital 2808 sdb/dom atd 18hs. 709-9784. 9iB2-7186 PARTICULAR. 8200. —

11 n1 
'K11"Kl 1'mercedes^200/68 - P,ala MITSUBISHI • Motor 1.8cominjeQ&omultiponto ¦¦¦HBfMBIflOTOTfVaffSK

I •' v^KORVETTe'Tols;' 2C(M481 / ECLIPSE 93 - Cinza BfKTKTTTT I Hll R 1 I "tN ¦ I Ifl I ¦Til B J ¦il |T A I } BE itBMW 3251s-93 R$ 43.000 "5-6699.  completissimo. On. dn. lUlillnULl. s HVIVI UvJill'Uifll
I BMW 3181s-93 R$ 41.000 ma^b^tocon".^ Novissimo. ppo final

I few 5351-89 r$ 28.500 gS'0" do^arro." 
1513 C'A 

SENAOFORNA $ A SUPERVANIMPORTADA MELHOR DO MERCADO I j
^8 IJSm- com.ai, a«a. Mitsubishiexpo sp 93- t TECN0L0GIA JAP0NESA MAZDA 17,5KMP/UTRO
,*S c3o. completlsslma. KORVETTE. Verde, gasolina. automAtico, WflHsBHI <iH^p0K  ...^,

Tels: 
266-4481/295-6699.  compl ^libnca. SELF CAR. FRANPA Wi^WL t SUPER GARANTIA TOTAL 2 AH0S

ciurl Mitsubishi PAQER0GL2 § 15 LUGARES, LUXO, DIRECA0 E AR DE FABRICAgjfl  complotissima, toda nova. K0R- 93 - Gasolina, automdtica, 4 pts, ''<& Wrrari 308 GT4 - 74 R$ 36.400 VETTE. Tels: 266-4481/295- completa. A mais nova do Rio. OA HAT\T1 flDH IT X *mmmm~mmT7T7?7^ZZ7mZlZrTZ?7Z!Z!nrZZ^r7Z^!rm~m~m^

I rfe'sa Iitik sss mm*** sopodeserna l > \
K» ; Nfesan 300 ZX - 93 R$ 54.600 la, loda nova. Sgico rododa. MOTO KAWASAKI NINJA AR E DIRECA0 4« TDHTK BMZ7Ik. ,U KORVETTE. Tols: 266-4481/ ZX11 ANO 94 - Nova, BOOKm TT X HTP H TTTn JHKKBpL TKUCIIwB Grand Cherokee 0km RS 57.000 295-6699. rodados. motivo doonga. rs 17 HAIMXIill III ¦? / rinAla l.-^^Tr}. amil. Tels. 331-3364/ 401-7275 UfUlMUVlUi ^ T . - L—  '• ~\ l

g. ^ 
 ME RECEDES BENS T'°'°' c°"inh°5 !

fmnLawfi 4Tnmtdr! m.ccam o»An MV UAklCAl rTV\ ^ Jk Slfl TOWNER COAOMUPtR MINIVAH TOWER TRUCWPICK-UP TOWNER VAN • FURGA0
I ' Av Princesa habel 2M impecavel 

44.000 km NISSAN 2000 NX 92 MANSAUTU RENAULT £I"!?SK' 7 LUGARES MMVBUAB t PAGTOS SHI JUR08 PORTAS UtEHAB DE COBBER ¦
I iui interior azul automSti- — Preto compl. + CD (MaimqMMiaKRtrauiinoRia a em movimonto. I I ASIA MOTORS HRH 'Tel.: (021) 542-4449'hax: (021) 541-4196'RJ ca novjSSjma 6timo R$ 23.900 R. Fco. Ofa" |lffM9RVi|Ri|l|V9|l^ IB TA IT AD V11V ^IVcicuios tropicaiizudos que sc preco 493-1513 CIA viano, 41 Tel.: 521- ImKM Kill 'H cnkaicionam no v combustivcl nacional. DO CARRO 4488 iHBHHlfiHKlHlHHHiHMliHHIHMHill

j i; . PAIERO GLX Diesel

^

11 

. 4>4 -Motor 2 8 Diesel • 97 HP -Motor 3 0V6
Gasolina • HP*TronsmissfioManual de

5 March as • Rel6gio Digital • Trio
H | If ¦ I T | T | ¦ Hidniulica • Multimetro • Ar Condicionado • Toco-
H i III ¦ Fitas • Roda Livra Automatica • Estribo Traseiro

' ?-*. • Caixa de Transmisste Part-Time • Terceira Fileiro de
Bancos • Igni^o com Uumina0o • Rodas de com

| Pneus Especiais • Garantia de 2 Anos ou 50 000 Km.

Compre o seu zero,

Ou um quase zero

Outros

JORNAL DO BRASIL

EXCEL LS4P. R$17.500, fÉÉI^lJg®'
dirbçao hidr. ar rbfriq. carta ae crea i to

EXCEL GLS 4P R$ 20.500, de todos OS
automático Consórcios.

ELANTRA..........R$ 25.500, Melhor avaliação
oums de seu usado.

BELO HORIZONTE! Av. Bernardo Mont»iro, 1B81 • P8X (031) 2224303
OOV. VALADARES: Av. Brasil, 36931M.i(033) 221*7777
DISTRITO FBDBRAL MIURA D.F.s SCRN 704/9 BI. A n» 33 - (061) 7/3*171 BRAStUA

Credenciada Oficial Mercedes-Benz

MITSUBISHI EXPO SP 93
Vferde, gas., automático,

completo defábrica.
PEUGEOT 306 XSI OKm

Branco, gas., ar condicionado. ABS. teto solar
rodas de alumínio, comp. de fábrica.

S 520 OKM

|500 OKM
|520 OKM

| 520C OKM

|l^S" OKM
áSsoo om' '%\

SI AOO OKM

MITSUBISHI GT 3.000
VR-4 93

Verde, gas.. biturbo,
completodefábrica. <6° SE

280 S

280 SE

250

280 S

280 SL

MITSUBISHI DIAMANTE
WAGON 93

Prata gas.. dir. hidráulica, CD,
completodefábrica.

NISSAN PATHFINDER OKm
Verde, gas,, couro,

completo de fábrica.
A PRIMEIRA REVENDA ESPECIALIZADA

EM IMPORTADOS USADOS. E ÚNICA.

500SL2««i

PEUGEOT 405 BREAK
WAGON 94

Azul marinho, gas., mecânico,' arconclicionado.rodasdealumlmo,
ABSevidroselétricos.

EXPLORER 93
Verde, gas., completo

de fábrica. ABS, 4x4, bancos
em couro e elétricos.

Av. Armando Lombardi, 421 - Barra - Tel,; 494-2500

SUZUKI GTI 93 -
Preto compl, fábrica ún
dono na garantia Tel:
274-3444 AUT0N0-
MIA.
SUZUKI SWIFT HATCHANO 93 • 5 portas, metálico, c/
ar cond., toca-fitas digital, pou-co rodado. Excelento preço. Fin.24 a 36 meses.(021) 709-3432/709-9320/ 709-4520/ 709-9784.

i ^Financiados em 24 e 36 meses
í jícom o menor preço do mercado

BMWM3 R$72.000
BMW 850ci R$115.000
ÉMW740I R$79.000
ÉMW540I R$ 70.000
BMW 3251c R$ 65.000
àMW 3251a R$52.000
l Garantia de 1 ano.

IMW 325ls - 93
MW 318ls - 93
|AW 5351 - 89

rrari 308 GT4 - 74
lyota Previa • 92
Bsan 300 ZX - 93..
and Cherokee Okm

C0ACHMOTO KAWASAKI NINJAZX11 ANO 94 - Nova, 800Kmrodados, motivo doonça. RS 17mil. Tols. 331 -3364/ 401 -7275
Tratar Cadinhos.MERCEDES BENS

84-280/S — Branca
carro de embaixada
impecável 44.000 km
interior azul automáti-
ca novíssima ótimo
preço 493-1513 CIA
DO CARRO.

T0WNER COACStSUKR MINTVAN TOWER TRUCfoPtCK-UP T0WNER VAN • FURGÃO
7 LUGARES MMVPÜAB 6 PACTOS SEM JUBOS PORTAS UTCTAS DE CORRERNISSAN 2000 NX 92

— Preto compl. +CD
R$ 23.900.R. Fco. Ofã^'
viano, 41 Tel.: 521-
4488.

Av. Princesa Isabel, 245-A
Tel.: (021) 542-4449 •Fax: (021) 541-4196 •HJ
\í Veículos tropicalizado8 que sc
ctfifBicionam ao clima e combustível nacional.WVpn

SÁBADO até 18:00 h. • DOMINGO até 16:00 h.

• Atendimento personalizado.
Pagamento facilitado.
Leasing ou consórcio.

¦ Assistência técnica permanente.

ir^i
Credenciada Oficial Mercedes-Benz
Show-room Copacabana: Av. Prado Júnior, 145 ¦ Tel.: (021)275-0997
Show-room Botafogo: Rua Aoounção, 334 • Tel.: (021) 266-4481
Novo Show-room Barra: Av. dac Américas, 645-Tel.: (021)493-1500
Aosiot. Técnica: Rua Min. Raul Fernandes, 43 -Tel.: (021 > 266-4481

Renault 19 RT
4 portas# Direção hidráulica
Ar condicionado* Rádio toca-fitas digital
Motor 1.8 com injeção multiponto

RENAUIX

SE NÃO FOR NA

FRANÇA,

SÓ PODE SER NA

HANSAUTO.

HANSAUTO RENAULTfc 8t8Ím qu8 88 fala RfOauM no F^O. A Vida om movimonio.
R. Francisco Otoiano, 41-1 Copacabana ¦ Tel.: 521-4488 Fai: 521-9938 • Rio

Rua Gal. Polidoro. 316 • Botafogo • Tel. 537-7585 ¦ Fai.: 266-4846 • Rio

»A SUPERVAN IMPORTADA MELHOR DO MERCADO
t TECNOLOGIA JAPONESA MAZDA 17,5KMP/UTR0
i SUPER GARANTIA T0TAL2AN0S
§ 15 LUGARES, LUXO, DIREÇÃO E AR DE FÁBRICA

DIESEL 1S LUGARES
AR E DIREÇÃO

A sícíH
ASIA MOTORS

RIO K0REW
SHOPPING ¦ Av. Suburbana. 3196 ¦ Tel.: 581-0556
ZONA SUL ¦ Av. Princesa Isabel. 7 • Tel.: 541-4646
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R$ 42.900

4*4 • Motor 2.8 Diesel • 97 HP • Motor 3.0 V6
Gasolina • 151 HP • Transmissão Manual de
5 Marchas • Relógio Digital • Trio Elétrico • Dir.
Hidráulica • Multimetro • Ar Condicionado • Toca-
Fitas • Roda livre Automática • Estribo Traseiro

Caixa de Transmissão Part-Time • Terceira Fileira de
Bancos • Igniçâo com Iluminação • Rodas de Liga com
Pneus Especiais • Garantia de 2 Anos ou 50.000 Km.

VOCE ESI

A PAJERC

LADO A LADC

MAIOR CO>

PAJE.RO NA OAIISSEN^C

y\ p |{ | /v\ E I R X\ D O R I O E M M I T S U B I S M I

FINANCIAMENTO E LEASING EM 12, 24 E 36 VE2ES. MATRIZ: AV. DAS AMÉRICAS, 1730-TEL.: 439-3399 • BARRA FREE SHOPPING-TEl.: 325-5881 • AV ALMIRANTE BAIIO!

sábado, 12/11/94 CARRO E MOTO
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JORNAL DO BRASIL CARRO E MOTO .sAbado, 12/11/94 ^
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Ford Mustang 11

A maior estrelq americana estd na Rivel Itaborat. j|

Venha escolher o seu. Mustang GT Converstvel - R$ 55-500, f1

Mustang Coupe-R$ 42.000, ll

Pronta Entrega { 1

COMPRE UM ZERO i ||
fr ^^^^lff^«mMlM EGANHEUM j ffl
MmJfm flil* — REL6GI0 DE PAREDE ' H

\{^mtm^ JJIBB1 m ¦¦)! big-foot, j 
g

ALTA FID ELI DADE FORD Mmajm t S

-747-6363 ¦ W^ ll
Estrada AmaralPetxoto, Km 25£(BR-101) ' ¦ a 11(Bam no eininHe da Raello dot l«goa) ^WKtft^' RIVEL ITABORAI <a*^j* ^ |K(•» ^£i\ I 5®!' 

h 
' " ° VI ~ -• ;. ' 

" '" Ill 
| p

TOYOTA HAILUX SW4 ANO TOYOTii Q2 PASEO ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^^94 - Diosel, blasor, 4 portas. ,U!U,H7. *MlS& . Kftcompletissima de f^brica + CD — 2 ptS, UniCO UOnO, jjj ^ 5 Jtfi[ play. Manor prego do Rio facil. cnnor oni,inflHn totn 3 — —— _ - —,5 ^urgeme. (021) 709-3432/ 709- SUper BqUipaOO, tetO, 0- M tk ?' •9320/709-4520. couro. Vale a pena ser MM I Ik §M ¦ /% ¦ »<jffi| rJSf
T,w»T» U....V oim a mi visto. Troco fac. Av. ^m* 1%f*Vrmv 5 1?TOYOTA HILUX SW 4/93 Drir-i^rtm IMUaI OOO j i,-A- Diesel cinza met4llco Pfnc0e^ Jsabel |23 CAM M
completa novlsslma tel: Tel: 295-0099 LERER < ¦* Iwl v'Mi f few
494-2666. IMPORT. WfB  §*'

Bma 

] 

QMATRO ftODASppi^ 
R$ 31.900 

I
| Cabin* Dupla • Turbo Diesel FINANCIAME^ITO ^ 

w 
^

DEEKKkB e ;0»mpl. F4b. «'^x2 0^,4x4 ^EM 
12, 24 E 36 VEZES. ] m 

8 • Novo Painel • NovatFaixasLaterais ^
4|l*\ 1 • Rodasde Liga Lave. Bancos Recaro ^y». tg

^ 
'll 

• 
Revestimento em Carpete ^jJJjyjj^JJjjjjjjjjjjjj^J I

iguala 6SSQ ll LINHA 95 j|

so no prosdhio l|«l I

seculiT A I
m

HI - MIURA RIO: Av Olegaria Model, 542 - PBX (021) 494.3866 | ^BBjlS ? JL OafissEsn i
FRACALANZA: R. Valunlarias do Pallia. 449 A - PABX (021) 2S6.2636 MITSUBISHI MOTORS DEALER ± m
MC - B. HORIZOKTE Av. Bernardo MonMo, 1591 PBX (031) 222.0103 ' W
GOV VALADARES: Av. Btasif 3693 • W.: (033) 221.7777 ... If
DF BRASILIA Soon, 704/5 Bl An' 53 tel.: (Oil) 273.7171 AV- OAS AMtllCAS, 1730 - TEL: 439-3399 • RAMA HEE SHOPPING - TEL.: 32S-S811 • AV. ALMIIANTEIAIKOSO, 139/LOJA A - TELS.: 533-1522 • 533-1745 - 533-1186 -110 SUL MOTOH SHOW - 4* HSO - TEIS.: 275-3970 • 275-4465 '' W

m~] mij 1

f \/t\inn PAJERO 
GLS Gasolina 

I |

CORRENTE.
Motor3.0V6 Gasolina • 151 HPouMolor2.8 Diesel O. S:Turbo Intercooler* 125 HP* Transmissdo Manual de 'i"

3M PR f!.C" ESPEC1IA IS - 5 Marchas • Enlrada de Ar no Capfi • Rel6gio Digital t?
^ A T A T A • Trio El6trico | Dire^o HidrOulica • MulHmetro com ?;

H k ak^Vi J III ¦ Bussola 06trica • Ar Condicionado • Piloto Automdtico > ,Toca-Rtos • Novas Rodas de Liga • Roda livre j/0 t;:H a Wp|M|B| Aulomatica • lgni^6o com lluminoffio • Estribos |; .
^ |ij[0||llt]|ll I LateraiseTraseiro • Pinturo em Duas Cores • Caixa j §<»? 'ST MHMHi de Tronsmissfio Super Select • Terceira fila de Bancos y'dJ'lO ^

P^TFilO^^I • Garantia de2 Anosou 50.000 Km. >%V.4*)'^i^_. .
?p. Ei||iiaK yxiy^

'. 139/lOJA A • TELS.: 533-1522/533-1186/533-1745 • RIO SUL MOTOR SHOW-4«PISO-TELS.: 275-3978/275-4465

»

«•" r4n< ^ V. *v-*---* --^ir^nrii i rn ii«m- ¦<*. rr - J'i""r><>-f^ri^--"*- a m6 n* r i*~ri*' *±» A*fe-i -*-*+r-i. - apt#*. «<4 e^ ¦ ¦ < a +m ¦¦!,, ¦ ju ^l. < >,iilj t»i ¦» «*<^ae»l j»d»- <» . • 4j

Diamond
Service

Diamond

Service

CARRO E MOTOJORNAL DO BRASIL sábado, 12/11/94 ? tfST.

A maior estrela americana está na Rivel Itahoraí.

Venha escolher o seu Mustang GT Conversível - R$ 55.500,

Mustang Coupê - R$ 42.000,

Pronta Entrega

COMPRE UM ZERO
E GANHE UM

RELÓGIO DE PAREDE
BIG-FOOT. M

ALTA FIDELIDADE FORD

NITERÓIEsbada Amaral Peixoto, Km 2$£ (BR-101) RIVEL ITABORAÍ |Bf

TOYOTA HAILUX SW4 ANO94 • Diosel, blasor, 4 portas,completissima de fábrica + CD
play- Manor preço do Rio fácil,urgente. (021) 709-3432/ 709-9320/ 709-4520.

TOYOTA 92 PASEO
— 2 pts, único dono,
super equipado, teto,
couro. Vale a pena ser
visto. Troco fac. Av.
Princesa Isabel, 323
Tel: 295-0099 LERER
IMP0RT.

ATRAÇAO

EM

QUATRO RODAS

TOYOTA HILUX SW 4/93
— Diesel cinza metálico
completa novíssima tel:
494-2666.

;:¥&¦*<*»

FINANCIAMENTO
E LEASING

EM 12, 24 E 36 VEZES

• Cabine Dupla « Turbo Dieiel
Compl. Fáb. • 4x2 ou 4x4

Novo Painel • Novas Faixas Laterais
Rodas de Liga Leve. Bancos Recaro

• Revestimento em Carpete
' Garantia de 2 Anos ou 50.000 Km

igual a essa

só no prÓKiüo

1 século.

Kl - MIURA RIO: Av Olegário Model, 542 - PBX (021) 494.3666
FRACAIANZA: R. Voluntárias do Pátria. 449 A - PABX (021) 286.2636
MC - B. HORIZONTE Av. Bernardo Monteiro, 1591 PBX (031) 222.0303
GOV. VALADARES: Av. Brasil; 3693 - Tel: (033) 221.7777
DF - BRASiUA: Stran, 704/5 BI An' 53 - Ttli(061) 273.7171 AV. DAS AMÉRICAS, 1730 • TEL.: 439-3399 • BARRA FREE SHOPPING - TEL.: 325-5881 • AV. ALMIRANTE BARROSO, 139/LOJA A - TELS.: 533-1522 • 533-1745 - 533-1186 • RIO SUL MOTOR SHOW - 4* PISO - TELS.: 275-3970 • 275-4465

X VENDO

1-GLX 95

I COM A SUA

CORRENTE.
Motor 3.0 V6 Gasolina 1151 HP ou Motor 2.8 Diesel
Turbo Interçooler • 125 HP • Transmissão Manual de

5 Marchas * Entrada de Ar no Capõ • Relógio Digital
Trio Elétrico • Direção Hidráulica • Multfmetro com

Bússola Elétrica • Ar Condicionado • Piloto Automático
Toca-fitas • Novas Rodas de Liga • Roda livre

Automática • Igniçâo com Iluminação • Estribos
Laterais e Traseiro • Pintura em Duas Cores • Caixa
de Transmissão Super Select • Terceira filo de Bancos

Garantia de 2 Anos ou 50.000 Km.

139/lOJA A - TELS.: 533-1522/533-1186/533-1745 • RIO SUL MOTOR SHOW - 4« PISO • TELS.: 275-3978/275-4465
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21-2612 E (0242) 31-2279

1 I MONZASLEALC. 8S/8S VERMELHO 7.500, i

I if» CHEVETTE SL ALC. 87/88 DOURADO 7.200, I C0NHE(A 0 SERVICO ON-LINE 
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I

CHEVETTE SL OAS. 90/90 AZUL 8.100, DE ATINDIMENTO PERSONALIZADO A CLIENTES. f

1 QUANTUM GLS2.000 ALC. 89/89 BEGE 11.200, 
Arisposta|K«§C«.CUIMIIhat.

>Vi DE SEGUNDA a SEXTADE 8:00 As 17:30 HS. SABADO DE 8:00 AS 12:00 HS. P
VOYAGE CL GAS. 89/89 CINZA 9.0S0, 0 „u „„ IM .»„»« 1

1 SANTANA GL 2.000 GAS. 92/92 CINZA 18.200, E UTILIZE PARA O SEU RETORNO
; HOSSA COMPUtiO CUEMTE.  |

1 PLANTAO SABADO ATi AS 1 « HS. d
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Igsgi • ESTRADA UHIAO E IHDUSTRfA, 3.111. PETROTOLIS.

I 4WRHM^weinn< @ • SHOW-ROOM E KNDAS: I

1 I VEltULOS NOVO!: 10241) 21-13(6,31-2179 E 31-lSil. i^WM^^UUCJ 
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HIPiRSHOPPlHfi *BC: RUATIREIA, 1.5151' PISO LOJA152. PiTROPOUS. i
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PABX: (0242) 21-2612

Fotos de Alexandre Durão
i eletrônica embarcada avança frenetica-
\ mente na direção de bancos, volantes e
li espelhos. Um número cada vez maior de
modelos — a maioria importados—exibe"'recursos 

que transformam aqueles itens eme
^sofisticações eletrônicas do século 21.

0 volante vem acumulando equipamentos.
Boa parte dos tops de linha americanos, japo-
iieses e alemãs já apresenta air-bag, piloto auto-
mático e comandos de som embutidos em seus
volantes. É o caso, por exemplo, do Mazda 929
24V, vendido por aproximadamente US$ 75
mil.

; As linhas XM e Xantia da Citroen também
possuem controle de volume e sintonia no vo-
jante, para facilitar o acesso ao rádio toca-fitas.

y^Embora seja um luxo, esse recurso é extrema-

fimente útil, pois permite que o motorista mexa' * no rádio sem tirar as mãos do volante", obser-
va Sérgio Peres, da Citroen.

O mesmo tipo de sofisticação é econtrado no
Sonata, de US$ 31 mil, lop da Hyundai, e em
séries de ponta da maioria dos importados.

:í Como a nova série 7 da BMW, apresentada
recentemente no Salão do Automóvel e que
deverá ser comercializada a partir de janeiro do
próximo ano: o 740i se rendeu às tendências
modernas e o seu volante passa a contar não só
com comandos de som (além do air-bag com-
pacto exclusivo da marca alemã), como tam-
bém com sistema de telefonia celular.

"Ou seja, o motorista vai poder falar ao
telefone praticamente sem desviar a atenção do
volante e da direção propriamente dita", salien-
ta Roberto Aranha, diretor da Technik, repre-
sentante BMW no Rio. Ele completa: "Atual-

mente, os modelos mais luxuosos desenvolvem
recursos no sentindo de proporcionar o máxi-
mo de conforto e praticidade ao motorista. E
isso implica, entre outros avanços, volantes
mais bem equipados e bancos com regulagens
múltiplas."

Memória — 0 número de regulagens dos
bancos vem crescendo bastante. Ele já chega a
seis em alguns carros, como o Xantia, o BMW
740i e o Volvo 850. Além dos tradicionais, há
ajustes de lombar, de coluna e de elevação
dianteira e traseira independentes.

"O número de regulagens cresceu tanto que
o sistema de memória se torna fundamental.
Assim o motorista só tem o trabalho de ajustar
uma vez o banco conforme a sua conveniência.
Depois é só acionar a memória que ele se ajusta
automaticamente", explica Roberto.
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Os carros importados, em geral, estão equipados como air-bag instalado no volante O movimento dos bancos aumenta o espaço interno dos automóveis

Comandos de som e telefone no
volante, bancos com regulagens
múltiplas e memórias, espelhos in-
dexados à ré e com desembaçador.
Quando tais requintes chegarão a
modelos simples?

"Ainda vai demorar um pouco,
mas o volante e os bancos, inclusive
dos carros menos sofisticados, te-
rão recursos eletrônicos variados
para atender ao nível de exigência
cada vez maior dos consumidores",
prevê Sérgio.

Roberto acredita que tais equi-
pamentos ainda ficarão restritos
por um bom tempo a tops de linha.
E justifica: 

"São recursos caros. A
maioria depende de sistemas infor-

matizados, o que torna o seu custo
elevado. Ou seja, ainda seria inviá-
vel para os modelos básicos."

Os luxos dos bancos não estão
limitados a controles elétricos e me-
mórias. No Citroen Xantia, por
exemplo, almofadas pneumáticas se
inflam manual ou automaticamente
para acomodar mais confortável-
mente o motorista. Um conjunto
(bancos e equipamentos) que sai em
torno de US$ 2.960.

Até os espelhos já mostram re-
quintes de ajustes eletrônicos. Em
alguns modelos de ponta, o retrovi-
sor lateral direito muda de posição,
para focalizar o meio-fio, assim que
se engata a ré.Os volantes de carros como o Xantia, da Citroen, têm teclas para várias funções

VINHA CONFERIR HOSSOS PREÇOS PARA TODA AIINHA FIAT OKU

VENHA CONHECER
O MAIS NOVO
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INSCRIÇÃO,

USADOS COM TRANSFERENCIA GRÁTIS!

APENAS ALGUMAS OFERTAS

UNOMILLEGAS. 93/93 BRANCO 8.800,

TEMPRA16V GAS. 93/93 CINZA 25.300,

MONZA SLE ÁLC. 85/85 VERMELHO 7.500,

CHEVETTE SL ÁLC. 87/88 DOURADO 7.200,

CHEVETTE SL GAS. 90/90 AZUL 8.100,

QUANTUM GLS 2.000 ÁLC. 89/89 BEGE 11.200,

VOYAGECLGAS. 89/89 CINZA 9.050,

SANTANA GL 2.000 GAS. 92/92 CINZA 18.200,

CONSORCIO NACIONAL FIAT
EM 1 2 MESES E SEM TAXA DE ADESÃO.

GRUPO EXCLUSIVO
UNO CS 1.5 IE 2 PTS = R$ 1.218,11

TIPO 1.6 IE 4 PTS = R$ 1.343,30
TIPO SLX 2.0 IE 4 PTS = R$ 1.668,95Alô CQNSÔWCtO

(0242) 21-2612 E (0242) 31-2279
A$SEMBLEIA
JA MARCADA

CONHEÇA 0 SERVIÇO ON-LINE
DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO A CLIENTES
A RESPOSTA EFICIENTE AO CLIENTE FIAT.
DE SEGUNDA A SEXTA DE 8:00 As 17:30 HS. SÁBADO DE 8:00 ÀS 12:00 HS

DEIXE O SEU FIAT EM NOSSA OFICINA
E UTILIZE PARA O SEU RETORNO
NOSSA CONDUÇÃO CLIENTE.

LIGUE:

E CONFIRA NOSSAS OFERTAS

QUE IREMOS ATÉ VOCÊ.

VElCUlOS MS: [ 024212M3M, 31-2279 E 31-tSil
FAX: (0242) 21- 3416 O PONTO ALTO DA FIAT EM PETROPOLIS

mm
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