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No Maracanazinho, o Exercito guardard dia e noite os votos da 82" Zona (Nova Igua^u), quejd teve duas urnas impugnadas
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No Rio c em Niterói, ccu
nublado, claro cm alguns
períodos, com nevoeiro
pela manhã. Temperatu-
ra estável. Ontem, máxi-
ma registrada em Bangu
c mínima no Alto da Boa
Vista. Mar calmo, com
visibilidade boa.

fpMpÉMHNNia

Fotos do satélite e mapas do tempo, página 19.

informe JB

Marcello não aceita

acordo sobre trens
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Após 31/12,

baneos estarão impedidos

de m imeni r contas

ii clientes 
que

não se recadastraram.

Marcelo Pontes

COTAÇÕES

Federação Brasileira das Associações dc Bancos.

No Maracanãzinho, o Exército guardará dia e noite os votos da 82a Zona (Nova Iguaçu), que já teve duas urnas impugnada?

Marcello vai trabalhar 
para 

votos nulos

/-v « 
nt 11 em alta no Rio

que 
Uperaçao mo acabe logo 

jxtz&^Á
-1 M. , ¦* cairá muito o número de votos em

branco e subirá o de nulos no segundo
turno das eleições no estado. Segundo
eles, trata-se da resposta do eleitor às
fraudes que anularam as eleições pro-
porcionais do Io turno. As apurações
estão em ritmo lento — só 7,12% dos
votos até as 21 h — e, no primeiro dia de
trabalho, foram descobertos casos de
fraude nas 25a (Santa Cruz) e 82a (Nova
Iguaçu) Zonas Eleitorais. (Páginas 5 e 6)

Eleições não

mudam mapa

das oligarquias

(Página;, 3)

Morador de rua

troca esmola

pelo 
trabalho

A maioria
dos 9 mil mora-
dores de rua da
cidade é de tra-
balhadores e
desempregados,
entre 18 e 30 anos. Pesquisa da Fundação
Leão XIII revela que famílias inteiras mo-
ram sob marquises. Dos 9 mil, só 15,5%
pedem esmola. O resto sobrevive de guar-
dar carro ou catar papel. (Página 16)

O virtual governador do Rio de
Janeiro, Marcello Alencar

(PSDB), disse ontem que seu go-
verno irá aproveitar o período de
intervenção do Exército para ocu-

par o mais rápido possível — com
a presença do estado — as favelas
dominadas pelos traficantes. 

"Vou

cuidar das causas da violência e
trabalhar no sentido de que a Ope-
raçào Rio dure pouco", disse. Ele

pretende convocar o sociólogo Be-
tinho para liderar o combate à
fome nos morros do Rio. Marcello
atribui a necessidade de ajuda mi-

litar ao Rio à desorganização das

forças de segurança do estado.

"Inventou-se 
que os morros é que

são violentos. Apenas lá estão as

quadrilhas, se escondendo, e a po-
lícia, quando sobe a favela, é para
mine ir ar (extorquir) e matar",
afirmou.

O comando da Operação Rio
anunciou nova etapa no combate
ao crime: todos os acessos ao Rio
terão fiscalização e policiamento
intensificados, para coibir o tráfi-
co de drogas e contrabando de
armas. Anteontem, a Polícia Ro-
doviária Federal prendeu na Via
Dutra um oficial do Exército en-
volvido em contrabando de equi-

pamentos eletrônicos. (Págs. 4 e 17)

Extremamente preocupados com os transtornos que poderão ser impostos aos

correntistas (pessoas físicas e jurídicas) e poupadores que não tiverem se

recadastrado até 29 de dezembro deste ano, a Febraban - Federação Brasileira

das Associações de Bancos e os bancos associados alertam os clientes

bancários para a absoluta necessidade de se recadastrarem o mais rapidamente

possível, atendendo à Resolução n2 2.078 do Banco Central.

A partir de l9 de janeiro, por essa determinação do Banco Central,

os correntistas e poupadores que não tiverem se recadastrado nas agências

bancárias deverão retirar num único saque o saldo total de suas contas
e não poderão:

• receber talões de cheques ou cartões para movimentar suas contas;
• obter empréstimos ou financiamentos;

• fazer aplicações financeiras ou mesmo liberar recursos aplicados.

0 recadastramento é gratuito. Para o cliente se recadastrar, basta ir à agência em

que tem conta corrente ou de poupança, levando original e cópia de documento

de identidade e do CIC - Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF),
um comprovante de residência (conta de luz, gás ou telefone) e entregar

preenchida a ficha de dados pessoais fornecida gratuitamente pelo banco,

assinando-a à vista do gerente.

FEBRABAN

Salário mínimo (novembro) RS 70,00

DÓ
Com

LAR (ontem)
_omercial (compra).
Comercial (venda)...
Paralelo (compra)....Paralelo (venda)Turismo (compra)....Turismo (venda)

. RS 0.830

. RS 0.832

...RS 0.81

...RS 0.83

. RS 0.829

. RS 0.830

do dia 17.10 2,8003%
IjNIF (novembro)
P/IPTU residencial RS 15.81
P/IPTU residencial, comercial e territorial.
ISSe Alvará RS 15.81
Taxa de Expediente RS 3,16• Obs: Verificar exceções junto à prefeitura
UFERJ
Novembro RS 28,45

Ano CIV — N° 223
Assinatura JB (novas) Rio 589-5000
Outros estados/ckJades (DDG).® (021) 800-4613
Atendimento ao assinante....® (021) 589-5000
Classificados R'0 589-9922
Outras praças (DOG) ®(021) 800-4613

Guerras fazem

1,5 milhão de

vítimas infantis

Em uma década, as guerras mata-
ram 1,5 milhão de crianças no mundo
inteiro, e deixaram ferimentos e.muti-
laçòes em outras 4 milhões, segundo
relatório da organização humanitária
Salvem as Crianças. O estudo diz que
milhões de meninos e meninas foram
violentados, viram seus pais serem as-
sassinados, ficaram sem moradia ou
foram feitos soldados ainda na infân-

Quase todas as crianças ficamcia.
traumatizadas para sempre. (Pág. 15)

Credenciados para

tarefas maiores
Página 2

Champalimaud'retoma banco
,0 empresário português Antônio
.Champalimaud, que se exilou no Brasil
idevido à Revolução dos Cravos, em
1974, conseguiu reaver, ontem, o Banco

•Pinto & Sotto Maior, desembolsando
imais de US$ 250 milhões, na Bolsa dc
| Lisboa. (Negócios <£ Finanças, página 8)
|4 

'

Jornal comunista
edita o Evangelho
:0 jornal L'Unilá, órgão oficial do
iex-Partido Comunista italiano, vai'.oferecer 

para seus leitores o Evangelho
em capítulos. Ontem, João Paulo II
recebeu no Vaticano o diretor do mais
lido jornal das esquerdas do pais, que
deixa para trás a critica comunista à
religião c busca o .diálogo. (Pág. 15)

Brasil perde nova
final para Cuba
A seleção brasileira feminina de vôlei
foi derrotada por Cuba na final do
Super Four, torneio que reúne as três
primeiras colocadas no Campeonato
Mundial e mais o Japão, em Osaka.
Em partida tensa, com muitas
provocações entre as jogadoras, as
cubanas venceram por 3 a 1. (Pág. 20)

Novas técnicas

são esperança

para 
cardíacos

Cirurgias para colocação de ponte
de safena poderão ser feitas no futuro
sem a necessidade de se abrir o tórax
do paciente. A técnica que tornará
isto possível, a laparoscopia, funcio-
na através da introdução dos instru-
mentos cirúrgicos por pequenas inci-
sões. Outro método, que já vem ob-
tendo sucesso, poderá evitar trans-
plantes em pessoas com deficiência
cardíaca, a partir do aproveitamento
de um músculo das costas. (Página 14)

Largar cigarro

reabilita função

respiratória

Pesquisa divulgada na última edi-
ção da Revista da Associação Médica
Americana revela que abandonar o
hábito de fumar regenera a saúde dos
pulmões, independente do tempo em
que se permaneceu no vício. O estu-
dó, que envolveu 5.800 voluntários e
foi coordenado pela Universidade de
Manitoba, no Canadá, "desmente a
idéia de que pessoas que fumam há
muito tempo não se beneficiam da
decisão de largar o fumo". (Página 14)

Confissões de
Cacilda Becker
Os 25 anos da morte de Cacilda Becker
(foto) serão lembrados com o
lançamento de um livro que traz cartas
inéditas da atriz em início de carreira.
A farta correspondência que ela
trocava com a família foi achada
durante pesquisa feita para uma
biografia que sairá em 1995. (Página 1)

Opereta de Noel
estréia amanhã
Feita originalmente para o rádio,
estréia amanhã a primeira montagem
teatral da opereta A noiva do condutor,
de Noel Rosa. O espetáculo ficará em
cartaz no Centro Cultural Light e terá
entrada franca. (Página 7)
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No Maracandsinho, o Exercito giiardard dia e twite os votosda 82" Zona (Nova Iguagu), (juejd leve duns urnas impugnadas

Wmm M»™lores Mamalln otnoi'o noc 

TREPrev®

|| jg m, ^ 
IflBTCCIIO dlUflTfl lias alta de voto

B trabalhadores 
fflVplflSi nnvin n nvpcco f» 

1IU^°110 ^'°

II Confissoes 
de A maioria ^ J-rtTd.rtl9 Udl d CLIJl. COSClA Juizes eleitorais que coman-

Cacilda Becker ^os 9 mjj gjB- Jj|S£| JL JL "am as aPura?6es no Rio disse-
Os 25 anos da morte de Cacilda moradores '"fft wsP*sP ~B 

^"v ^ 
-w—^ ^ ran ontem que caira muito 0

Sa® Becker (foto) serao lembradoscom A A QBk- ¦^j||r m B-m^v B 9 __ numero dc votos em branco e
;£§l\ langamento de um livro que traz dc ma da Cl- TlY^l fj \ || subira o de nulos no segundo
fitffli cartasineditasdaatrizem inicio de dade e de trabalhadores e de- ¦ ¦ M a ¦ turno das eleigocs no estado. Se-
PM carreira. A farta correspondencia que sempregados, entre 18 e 30 anos. . JL „u„ „„ a..

elatrocavacomafamiliafoiachada 0 lcvsntsmcnto C d<l Hundcicso ^ VirtUcll ^ovcillciclor do R.10 dc JdflCiro

H JSS5S5tW%0 Leao XIII. A pesquisa revela Marcello Alencar (PSDB)

|||| ainda que familias mteiras mo- seu governo ira aproveitar

ffi Opereta de Noel
estreia amanha
Feita originalmente para o radio,

|lil§ 

estreia amanha a primeira montagem
jpjfSjj! tealral da opereta A noiva do

condutor, de Noel Rosa. 0 espetaculo
ficara em cartaz no Centro Cultural
Light e tera entrada franca. (Pag.

© JORNAL DO BRASIL S A 1994 RIO DE JANEIRO • Quinta-feira • 17 DE NOVEMBRO DE 1994

No Rio c cm Niterói,
MU . I Cl-'u nublado, claro cm
I'' ' A<C fl alguns períodos, com
|'V, **Y 11 nevoeiro pela manhã.

I Temperatura estável.
wf Ontem, máxima regis-
W trada cm Bangu c mi-

nima no Alto da Boa
Vista. Mar calmo,

IfiWiHiliMI1!!  com visibilidade boa.

Fotós do satélite e mapas do tempo, pág. 19.

No Maracanãzinho, o Exército guardará dia e noite os votos da 82a Zona (Nova Iguaçu), que já teve duas urnas impugnadas

favelas
trabalhadores

TEMPO

Informe JB

Marcello não aceita

acordo sobre trens
Página 6

Marcelo Pontes

Credenciados para
tarefas maiores

Página 2

Çhampalimaud
retoma banco
O empresário português Antônio
Çhampalimaud, que se exilou no
Brasil devido à Revolução dos
Cravos, em 1974, conseguiu reaver,
ontem, o Banco Pinto & Solto
Maior, desembolsando mais dc USS
250 milhões, na Bolsa de Lisboa.
(Negócios & Finanças, página 8)

Jornal comunista
edita o Evangelho
0 jornal LVnitá, órgão oficial do
ex-Partido Comunista italiano, vai
oferecer para seus leitores o
Evangelho em capítulos. Ontem,
João Paulo II recebeu no Vaticano
o diretor do mais lido jornal das
esquerdas do pais, que deixa para
trás a crítica comunista à religião e
busca o diálogo. (Pág. 15)

Botafogo derrota
Paysandu no Pará
Mesmo seni o artilheiro Túlio, o
Botafogo foi a Belém e derrotou o
Paysandu por 1 a 0, assegurando a
condição de esperança carioca para a
fase final do Brasileiro. O Fluminense
venceu o Flamengo por 3 a 0 no
Maracanã. A partida entre o Vasco e
Paraná, em São Januário, foi adiada
por falta de luz. (Pág. 22)

Salirio mlnimo (novembro) RS 70,00
D6LAR (ontem)
Comercial (compra) RS 0.830Comercial (venda) RS 0,832Paralelo (compra) RS 0.81Paralelo (venda) RS 0,83Turismo (compra) RS 0,829Turismo (venda) RS 0.830
TR
do dia 17.10  2.8003%
UNlF (novembro)
P/tPTU residencial RS 15,81 *
P/IPTU residencial, comercial e territorial,ISSe Alvar4 RS 15,81Taxa de Expediente RS 3,16• Obs: Veriticar excesses junto & preleitura
UFERJ
Novembro RS 28.45

Ano CIV — N" 223
Assinatura JB (novas) ® Rio 589-5000
Outros estadosíidades (DDG) .® (021) 600-4613Atendimento ao assinante ® (021)569-5000Classificados ÇJ Rio 539-9922
Outras praças (DDGl (021) 800-4613

A

Moradores

de rua são
Marcello atuará nas

A maioria
dos 9 mil
moradores
de rua da ci-
dade é de trabalhadores e de-
sempregados, entre 18 e 30 anos.
O levantamento é da Fundação
Leão XIII. A pesquisa revela
ainda que famílias inteiras mo-
ram sob marquises, porque não
têm como pagar aluguel. Dos
9 mil, só 15,5% pedem esmola.
O resto sobrevive de guardar
carro ou catar papel. (Página 16)

Pulmão de

ex-fumante

é saudável

Pesquisa divulgada na últi-
ma edição da Revista da Asso-
ciúção Médica Americana re-
vela que abandonar o hábito
de fumar regenera a saúde dos
pulmões, independente do
tempo em que se permaneceu
no vício. O estudo, que envol-
veu 5.800 voluntários e foi
coordenado pela Universidade
de Manitoba, no Canadá,"desmente a idéia de que pes-
soas que fumam há muito tem-
po não se beneficiam da decisão
de largar o fumo". (Página 14)

Guerra mata

1,5 milhão

de crianças

Em uma década, as guerras
mataram 1,5 milhão de crianças
no mundo inteiro, e deixaram fe-
rimentos e mutilações em outras
4 milhões, segundo relatório da
organização humanitária Salvem
as Crianças. O estudo diz que
milhões de meninos e meninas
foram violentados, viram seus
pais serem assassinados, ficaram
sem moradia ou foram feitos sol-
dados ainda na infância. Quase
todas as crianças ficam traumati-
zadas para sempre. (Página 15)

Itamar manda

refazer acordo

com petroleiro
O presidente Itamar Franco de-

terminou ontem que o acordo do
Ministério das Minas e Energia com
os petroleiros seja refeito para não
prejudicar o Real. A negociação
prevê pagamento de dois salários
extras, em dezembro e janeiro, e
reajuste de 38% sobre a segunda par-
cela do 13°, a titulo de reposição do
Plano Bresser. Ontem à noite, o Tri-
bunal Superior do Trabalho revogou
enunciados em que considerava direi-
to adquirido dos trabalhadores rece-
ber inflações expurgadas. (Pás. 13)
f

^^^^para 
apressar

fim da Operação Rio

O virtual governador do Rio de Janeiro
Marcello Alencar (PSDB), disse ontem que
seu governo irá aproveitar o período de
intervenção do Exército para ocupar o
mais rápido possível — com a presença do
estado — as favelas dominadas pelos trafí-
cantes. "Vou cuidar das causas da violência
e trabalhar no sentido de que a Operação
Rio dure pouco", disse. Ele pretende con-
vocar o sociólogo Betinho para liderar o
combate à fome nos morros do Rio. Mar-
cello atribui a necessidade de ajuda militar
ao Rio à desorganização das forças de
segurança do estado. "Inventou-se 

que os
morros é que são violentos. Apenas lá es-
tão as quadrilhas, se escondendo, e a poli-

cia, quando sobe a favela, é para mineira)'

(extorquir) e matar", afirmou.
O futuro governador divide os policiais

em três grupos: os totalmente comprome-
tidos com o crime, os que apresentam

pequenos desvios de conduta e os acua-
dos, que estão com medo de trabalhar.

O comando da Operação Rio anun-
ciou nova etapa no combate ao crime:
todos os acessos ao Rio terão fiscaliza-

ção e policiamento intensificados, para
coibir o tráfico dè drogas e contrabando
de armas. A Polícia Rodoviária Federal

prendeu na Via Dutra um oficial do
Exército envolvido em contrabando de
equipamentos eletrônicos. (Págs. 4 e 17)

Após 31/12,

bancos estarão impedidos

ile movimentar contas

de clientes 
que

não se recadastraram.

Extremamente preocupados com os transtornos que poderão ser impostos aos
correntistas (pessoas físicas e jurídicas) e poupadores que não tiverem se

recadastrado até 29 de dezembro deste ano, a Febraban - Federação Brasileira
das Associações de Bancos e os bancos associados alertam os clientes

bancários para a absoluta necessidade de se recadastrarem o mais rapidamente
possível, atendendo à Resolução n9 2.078 do Banco Central.

A partir de l9 de janeiro, por essa determinação do Banco Central,
os correntistas e poupadores que não tiverem se recadastrado nas agências

bancárias deverão retirar num único saque o saldo total de suas contas
e não poderão:

• receber talões de cheques ou cartões para movimentar suas contas;
• obter empréstimos ou financiamentos;

• fazer aplicações financeiras ou mesmo liberar recursos aplicados.

0 recadastramento é gratuito. Para o cliente se recadastrar, basta ir à agência em
que tem conta corrente ou de poupança, levando original e cópia de documento

de identidade e do CIC - Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF),
um comprovante de residência (conta de luz, gás ou telefone) e entregar

preenchida a ficha de dados pessoais fornecida gratuitamente pelo banco,
assinando-a à vista do gerente.

FEBRABAN

Federação Brasileira das Associações dc Bancos.

TRE 
prevê

alta de voto

nulo no Rio

Juizes eleitorais que coman-
dam as apurações no Rio disse-
ram ontem que cairá muito o
número dc votos em branco e
subirá o de nulos no segundo
turno das eleições no estado. Sc-
gundo eles, trata-se da resposta
do eleitor às fraudes que anula-
ram as eleições proporcionais do
Io turno. As apurações estão em
ritmo lento — só 7,12% dos vo-
tos até as 21 h — e, no primeiro
dia de trabalho, foram descober-
tos casos de fraude nas 25a (San-
ta Cruz) e 82a (Nova Iguaçu)
Zonas Eleitorais. (Páginas 5 e 6)

Eleições não

alteram as

oligarquias

A maior eleição da história
não conseguiu mudar o mapa
das grandes oligarquias políti-
cas do país. No Nordeste, José
Sarney elegeu a filha no Mara-
nhão, Antônio Carlos Maga-
lhães manteve o controle do
governo da Bahia, a família
Franco continua no poder em
Sergipe e, na Paraíba, os Luce-
na e os Cunha Lima se uniram
para eleger Antônio Mariz. Em
Goiás, íris Resende fez o suces-
sor e em Minas o vencedor teve
o apoio de Hélio Garcia. (Pág. 3)

BC apressa

saneamento

de bancos

O Banco Central começa este
mês negociações com os governa-
dores eleitos para apressar o sa-
neamento dos bancos estaduais,
especialmente Banespa, Banerj e
Banrisul, informou o diretor de
Política Monetária do BC, Alki-
mar Moura. O virtual governador
do Rio, Marcello Alencar, condi-
ciona aceitar o Banerj — que acu-
mularia prejuízos de USS 25 mi-
lhões por mês — a uma ação de
saneamento do BC antes de sua pos-
se. (Negócios & Finanças, págs. 1 e 2)

CEF publica

balanço sem

auditoria

A Caixa Econômica Federal
(CEF) publicou ontem, no Diário
Oficial da União, o balanço de
1993 sem conseguir aprovação de
uma auditoria externa. O balanço
foi divulgado com um parecer em
que os auditores da empresa Bian-
chessi & Cia. fazem várias ressal-
vas ao demonstrativo e apontam
uma série de irregularidades. Este è
o oitavo balanço consecutivo da
Caixa Econômica Federal publica-
do sem aprovação de auditores.
(Negócios & Finanças, página 3)
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Opereta de Noel
estréia amanhã
Feita originalmente para o rádio,
estréia amanhã a primeira montagem
teatral da opereta A noiva do
condutor, de Noel Rosa. O espetáculo
ficará em cartaz no Centro Cultural
Light e terá entrada franca. (Pág. 7)

Os 25 anos da morte de Cacilda
Becker (foto) serão lembrados com o
lançamento de um livro que traz
cartas inéditas da atriz em início de
carreira. A farta correspondência que
ela trocava com a família foi achada
durante pesquisa feita para uma
biografia que sairá cm 1995. (Pág. 1)
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ICOLIINA DO cAsii^il Deputados querem 
acabar com

¦ Miro Teixeira (PDT) e Jose Genoino (PT) criticam viagem de parlamentares aos EUA
MARCELO PONTES Arquivo

carmen kozak ¦'» veira, o presidente do Senado, 1 ' A AADAlfAkIA
I—————J BRASILIA —Preocupados com 1 Humberto Lucena (PMDB-PB), se I A vAHAVANA

pessima repercussao da viagem pa- ; excluiu da lista de observation's. Ele Deputados" 
A nnvfl (yftrflORO raNovalorquedeumseletogrupo ? IkL 

3 preferiu contemplar colegas que es- Advlson Motn fPPR-RSl reclaima uuvd gciavau ipMh?. 
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Genoíno quer prestação de contas

PFL aposta em Stephanes e Krause

Os deputados Reinhold Stepha-
nes (PFL-PR) e Gustavo Krause
(PFL-PE) são os nomes mais fortes
do partido para ocupar cargo mi-
nisterial no governo de Fernando
Henrique Cardoso. "Se o Reinhold
Stephanes for para o Ministério da
Previdência, será bom para o Brasil
e não para o PFL", disse ontem o
líder da bancada na Câmara, depu-
tado Luís Eduardo Magalhães
(BA).

Luís Eduardo reuniu-se com
Stephanes no gabinete da liderança,
mas os dois negaram que tenham
tratado da questão ministerial.
"Falamos sobre tudo, as eleições na
Bahia, em Pernambuco, no Rio

Grande do Sul, mas em nenhum
momento esse tipo de assunto foi
abordado", desconversou Stepha-
nes. "Quando se trata com gente
inteligente, não é preciso se preocu-
par pois não vão deixar de ver o
óbvio", comentou Luís Eduardo,
acrescentando que o PFL tido deci-
diu deixar Fernando Henrique
completamente à vontade para es-
colher os ministros.

O líder do PFL criticou as ava-
liações de que seu partido tenha
saído enfraquecido das eleições,
por ter garantido, até ontem, a elei-
ção de só um governador, o do
Bahia. "Governador só dá proble-
ma, só faz pedido. Quem vota é
deputado", disse. Luís Eduardo

também ironizou o peso e a impor-
tância dos governadores, dizendo
que o PFL tinha saído tranqüilo do
pleito. 

"Se eu tivesse que negociar a
dívida de São Paulo é que estaria
preocupado".

O deputado Roberto Magalhães
(PFL-PE), que também se reuniu
com Luís Eduardo, disse ontem que
Gustavo Krause deverá ocupar
uma das secretarias que Fernando
Henrique vai criar para tocar proje-
tos setoriais. O pefelista acrescen-
tou que o futuro presidente preten-
de criar também secretarias que se-
rão comandadas por 

"gerentes de
projetos", encarregados de execu-
tar tarefas específicas.

Saída: 25/11
6 feira - Rio
Chegada: 05/12
2 feira - Rio
Incluindo
. 8 noites de hotel;
. transfer in/out;
. Assistência de
guia brasileiro;

. Programa de
milhagem
American Airlines.

Au Graça Aranha, 416lialã720.R]
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VESTIDA PARA 0 NATAL.

Hotel Olcott
27W.72ndSt,
junto ao
Central Park

Preço em R$
aérea + terrestre.
R$1250, à vista
.3xR$500
.4xR$400

Tdi. (021) 224-41301533-2606
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Idéias
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LONDRES
9 noites

US$ 1.160,

LONDRES E PARIS
6 noites em cada cidade

US$ 1.433,

Incluindo:
• Passagem aérea classe econômica

Hospedagem em quarto duplo «Hotel categoria turística • Café da
manhã e taxas • Válidos para embarques até 28/11.

Rua São José, 90/Gr. 2004 - Rio de Janeiro - RJ
Tfel.: (021)221-6716 Fàx:(021)242-4133.
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Seminário vai

reunir amigos

ASSIS MOREIRA
Correspondente

GENEBRA — Intelectuais de
vários países, todos amigos de
longa data de Fernando Henrique
Cardoso, estão sendo convidados
pelo presidente eleito para partici-
par de um seminário em Brasília,
nos dias 2 e 3 de dezembro, para
tratar de temas econômicos, poli-
ticos e sociais.

O sociólogo francês Alain
Touraine, diretor da Escola de
Altos Estudos Sociais de Paris,
disse que foi convidado através de
um telefonema de Cardoso, logo
depois da eleição. Touraine con-
tou que o presidente eleito já con-
vidou outro francês, Ignach Sachs
(que não pode ir), o economista
americano Albert Hirschmann,
da Universidade de Princeton,
além de intelectuais chilenos e,
provavelmente, mexicanos."O Enrique Iglesias, do BID,
me falou que vai estar lá tam-
bém", comentou Touraine, expli-
cando que a temática do seminá-
rio de Brasília está sendo organi-
zada pelo sociólogo Luciano
Martins.

Com a firme convicção de
quem conhece bem o pensamento
do velho casal de amigos Ruth e
Fernando Henrique, Alain Tou-
raine estima ter indicações do que
fará o próximo presidente do Bra-
sil. "Fernando fará a coisa desa-
gradável e indispensável de au-
mentar impostos, para quebrar o
lado palaciano dos ricos brasilei-
ros e financiar programas sociais:
reconstruirá o Estado central para
reforçar a capacidade estatal face
aos grupos de pressão, que sem-
pre reivindicam mais vantagens; e
naturalmente vai destruir o Esta-
do clientelista de distribuição de
renda para a classe média que
excluía a maior parte da popula-
ção." diz ele.

* >

Deputados 
querem 

acabar com 
"farra"

¦ Miro Teixeira (PDT) e José Genoíno (PT) criticam viagem de parlamentares aos EUA

CARMEN KOZAK
BRASÍLIA — Preocupados com a

péssima repercussão da viagem pa-
ra Nova Iorque de um seleto grupo
parlamentar, liderado pelo presi-
dente da Câmara, Inocêncio Olivei-
ra (PFL-PE), os deputados Miro
Teixeira (PDT-RJ) e José Genoíno
(PT-SP) estão propondo a comple-
ta reformulação dos critérios utili-
zados hoje para a designação de
missões parlamentares no exterior.
Mais radical, Miro Teixeira defen-
de "o fim da farra com o dinheiro
público" até que sejam estabeleci-
dos parâmetros rígidos. "Da forma
que está, não faz sentido algum
continuar com essa farra, que traz
benefícios para quem participa dela
e nenhum resultado concreto em
favor do país", protesta.

Embora tenham discursos diver-
gentes sobre o assunto, Miro Tei-
xeira e José Genoíno pretendem
aproveitar a campanha à presidên-
cia da Câmara para defender "mu-
danças radicais", que vão desde a
redução do número de integrantes
de cada grupo e a escolha "mais
criteriosa" das viagens, até a limita-
ção dos poderes do presidente da
Câmara em escolher os premiados.

Observadores — "Que utili-
dade tem para o país um monte de
parlamentares irem a Nova Iorque,
no final do ano e no final do man-
dato? Isso não faz o menor senti-
do", protesta Miro.

Sob o pretexto de serem obser-
vadores da 49a Assembléia Geral da
Qrganização das Nações Unidas
(ONU), o Congresso Nacional,
atendendo recomendação do Mi-
nistério das Relações Exteriores,
designou nove senadores — até o
momento apenas sete foram indica-
dos — e 30 deputados para uma
viagem de 15 dias a Nova Iorque. A
viagem dos observadores custará ao
contribuinte US$ 175,5 mil — o
equivalente à remuneração de 2.106
trabalhadores que recebem o salá-
rio mínimo.

Cada parlamentar receberá,
além da passagem, 15 diárias de US
300,00, totalizando US 4,5 mil. As
facilidades são tantas que os depu-
tados e senadores não são obriga-
dos a prestar contas ou apresentar
um relatório de trabalho. Assim,

'podem ficar a metade do tempo"
previsto e embolsar a diferença das
diárias recebidas. A Assembléia co-

meçou no dia 22 de setembro e vai
até 20 de dezembro, cabendo a cada
parlamentar escolher o período em
que pretende viajar.

Inocêncio — À frente do gru-
po de observadores parlamentares
está o presidente da Câmara, Ino-
cêncio Oliveira (PFL-PE), que em-
barcou há duas semanas para Nova
Iorque, acompanhado de um pri-
meiro grupo de parlamentares. Ou-
tros viajarão até a data-limite. Na
escolha dos deputados que repre-
sentariam o parlamento brasileiro,
Inocêncio privilegiou conterrâneos
e correligionários. Dos 30 depu-
tados escolhidos, nada menos do

¦ que 25% sãó' de Pernambuco e um
terço pertencem ao PFL.

Ao contrário de Inocêncio Oli-

veira, o presidente do Senado,
Humberto Lucena (PMDB-PB), se
excluiu da lista de observadores. Ele
preferiu contemplar colegas que es-
tão se despedindo do Congresso
Nacional. Dos sete senadores já in-
dicados, seis não conseguiram a
reeleição. Entre eles, os ex-presi-
dentes da Casa, Mauro Benevides
(PMDB-CE) e Nelson Carneiro
(PP-RJ).

José Genoíno ressalta, ao con-
trário de Miro Teixeira, que via-
gens dessa natureza "precisam ser
mantidas". "Essas viagens são cor-
retas e muito importantes para a
troca de experiências e informa-
ções. O que não é correto é a falta
de cobrança de resultados", afirma
Genoíno, que já foi designado uma
vez para acompanhar uma Assem-
bléia da ONU. "Foi uma experiên-
cia importantíssima", recorda.

Restrições—Para ele, porém,
é preciso exigir dos parlamentares
indicados presença integral nas ati-
vidades de trabalho, prestação de
contas das diárias recebidas e um
relatório de toda delegação com in-
formações sobre a missão. "Só as-
sim não se passa a idéia de que o
parlamentar está fazendo turismo
às custas do contribuinte", sugere o
candidato petista à Presidência da
Câmara.

Miro Teixeira considera essas
restrições insuficientes. Ele é favo-
rável à redução "drástica" do nú-
mero de integrantes de cada delega-
ção e a realização de roteiros que
tenham um objetivo "concreto".
"No caso específico da viagem a
Nova Iorque, não eram necessários
mais do que dois deputados obser-
vadores. Tenho que admitir que 30
é um exagero", afirma. Fazendo
questão de frisar que nos quatro
mandatos já foi indicado, mas não
participou de qualquer delegação,
Miro afirma que essas missões par-
lamentares só devem ocorrer para
acompanhar situações de interesse
do país. 

"Só 
pode haver esse tipo de

coisa se o Brasil for beneficiado
com a troca de experiência e infor-
mação, se houver uma situação de
conflito que afete nossas relações
internacionais ou que ameace a vi-
da de brasileiros", limita. Miro Tei-
xeira vai mais longe e acredita que,
mesmo nessas situações, as delega-
ções precisam ser "racionalizadas",
adotando níveis inferiores aos in-
ternacionais.

Deputados
Adylson Motta (PPR-RS) - reeleito
Átila Lins (PFL-AM) - reeleito
Aloisio Vasconcelos (PMDB-MG)
Antonio dos Santos (PFL-CE). -
reeleito
Aécio Neves (PSDB-MG) - reeleito
Benito Gama (PFL-BA) - reeleito
Efraim Morais (PFL-PB) - reeleito
Francisco Diógenes (PMDB-AC) -
reeleito
Fernando Lyra (PSB-PE) - reeleito
Humberto Souto (PFL-MG) - ree-
leito
Henrique Eduardo Alves (PMDB-
RN) - reeleito
Hélio Bicudo (PT-SP) - reeleito
Inocêncio Oliveira (PFL-PE) - ree-
leito
João Paulo (PT-MG)
Jorge Tadeu Mudalen (PMDB-SP)
- reeleito
José Mendonça Bezerra (PFL-PE) -
reeleito
José Thomaz Nonô (PMDB-AL) -
reeleito
Jackson Pereira (PSDB-CE) - ree-
leito
Leur Lomanto (PFL-BA) - reeleito
Luiz Henrique (PMDB-SC) - ree-
leito
Marcelino Romano Machado
(PPR-SP)
Nilson Gibson (PMN-PE) - reelei-
to
Nelson Morro (PFL-SC)
Osvaldo Coelho (PFL-PE) - reelei-
to
Paulo Delgado (PT-MG) - reeleito
Pedro Corrêa (PFL-PE) - reeleito
Robson Tuma (PL-SP) - reeleito
Roberto Cardoso Alves (PTB-SP)
Ubiratan Aguiar (PSDB-CE) - ree-
leito
Wilson Campos (PSDB-PE) - ree-
leito
Senadores
Cid Sabóia de Carvalho (PMDB-
CE)
Dirceu Carneiro (PSDB-SC)
Francisco Rollemberg (PMN:SÉ)
Júnia Marise (PDT-MG) - tem
mais quatro anos de mandato
Louremberg Nunes Rocha (PPR-
MT)
Mauro Benevides (PMDB-CE)
Nelson Carneiro (PP-RJ)
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COLUNA DO CASTELLO

MARCELO PONTES

íyyrarcello Alencar terá
1V1 que ser mais do que
o reformador de praças
que foi como prefeito do
Rio para acompanhar o
entusiasmo da nova safra
de governadores que chega
ao poder em Io de janeiro.
Anteontem à noite, no
meio de uma festa de co-
memoraçào de sua vitória,
Eduardo Azeredo, ainda
acanhado em assumir a
condição de governador
eleito de Minas Gerais, dis-
se que o maior sonho de
sua vida, a partir de agora,
é fazer "o 

governo de uma
nova geração, afinado com
os novos tempos". Ali, na-
quele momento, a lem-
brança que lhe veio de um
modelo de governo novo e
diferente foi o de Jaime
Lerner na prefeitura de
Curitiba.

Lerner foi muito mais
criativo do que Marcello
Alencar, mas os dois e mais
Azeredo, Mário Covas,
Victor Buaiz e Dante de
Oliveira têm em comum o
fato de haverem sido pre-
feitos de capitais. É muito
mais difícil governar uma
capital do que qualquer
outro município. O fato de
boa parte dos novos gover-
nadores ter saído daí prova
que de alguma forma se
desempenharam bem e se
credenciaram para tarefas
maiores.

Antônio Britto no Rio
Grande do Sul e Cristo-
vam Buarque no Distrito
Federal completam o ce-

O papel
O final da eleição deixa

o presidente eleito Fer-
nando Henrique Cardoso
à vontade para tratar da
montagem do seu governo
e da organização de sua
base de apoio parlamen-
tar. Fernando Henrique
precisava saber de que ta-
manho ficaria o PMDB e
quem, afinal, passaria a
mandar nesse partido.

Tem, por enquanto,
apenas a primeira respos-
ta. O PMDB manteve-se
como bancada majoritária
no Congresso e é decisivo
para as reformas que Fer-
nando Henrique precisa
aprovar. Mesmo com a
campanha ' 

pífia de seu
candidato a presidente da
República, aumentou de
sete para nove os seus go-
vernadores, mas isso não
quer dizer mais do que es-
tas duas linhas dizem.

A mera condição de go-
vernador não significa
obrigatoriamente força po-
lítica dentro do Congresso,
palco que mais interessa ao
futuro presidente. Antônio
Carlos Magalhães e Hélio
Garcia tinham força den-
tro e fora, Alceu Collares
em lugar nenhum. Leonel
Brizola não é mais tão fes-
tejado no Rio, mas tem os
seus votinhos no Congres-
so. Ciro Gomes, quando
era governador, tinha altos
índices de popularidade no
Ceará, mas nem junto com
Tasso Jereissali conseguia
o milagre de fazer a banca-
da federal do PSDB ficar
unida em torno das refor-

nário de renovação que
passou pela cabeça de
Eduardo Azeredo. Britto
teve experiência bem-su-
cedida de ministro da Pre-
vidência Social e o profes-
sor Cristóvam, além de ser
um petista tão aberto ao
diálogo que conversa com
todo mundo na sociedade
e ainda se elege com uma
vice trotskista, teve a astú-
cia de inventar um pro-
grama que dará um salá-
rio mínimo a cada família

pobre que mantiver os
seus filhos na escola.

Cristóvam também que-
bra o tabu de que o gover-
nante do Distrito Federal
não pode ser de um partido
de oposição ao presidente
da República. As regras de
convivência entre os gover-
nantes estão bem definidas
hoje em dia. Nada impedi-
ria que o eleitor de Brasília
pusesse um petista no Palá-
cio Buriti se o presidente
eleito Fernando Henrique
Cardoso não se incomoda-
va de apoiar o petista
Buaiz no Espírito Santo.
Um dos argumentos usa-
dos com mais insistência
pelo adversário de Cristo-
vam, Walmir Campeio, era
o de que só um governador
amigo do presidente garan-
tiria uma convivência pací-
fica e o fluxo de verbas
para uma unidade da Fe-
deração inteiramente de-
pendente dos cofres da.
União. O eleitor entendeu
diferente, e certo.

do PMDB

mas propostas por outro
tucano, o então ministro
da Fazenda Fernando
Henrique Cardoso.

A segunda resposta que
Fernando Henrique busca-
va na eleição — quem, afi-
nal, manda no PMDB —
ainda demorará a ser dada.
Os gaúchos, ou o chamado
grupo ético, assim batizado
em oposição aos paulistas e
a Orestes Quércia, saíram
vitoriosos com a eleição de
Antônio Britto. É o inter-
locutor preferido de Fer-
nando Henrique no
PMDB, mas não quer di-
zer que tenha a preferência
no partido. O que facilita,
de agora em diante, é que,
depois da morte no mar do
doutor Ulysses Guimarães
e do naufrágio nas urnas
de Orestes Quércia, o
PMDB é um partido sem
caciques, só de índios.

Morto de cansado, es-
tropiado mesmo depois do
teste de esforço a que foi
obrigado para garantir a
eleição da filha Roseana e
não ser expulso do Mara-
nhão, o senador José Sar-
ney sumirá uma semana
para descansar e depois vai
querer marcar o seu espaço
dentro do PMDB.

Sarney diz não ser can-
didato incondicional à pre-
sidência do Senado. Quer
ser, se o partido quiser, e se
for para ajudar a aprovar
as reformas pretendidas
por Fernando Henrique.
Sarney é a favor do apoio
do PMDB a Fernando
Henrique, sem a retribui-
ção de cargos no governo.

JORNAL DO BRASIL

A nova geração

de 
governadores

RILONDRES LOMDRES E PARIS
9 noites 6 noites em cada cidade

US$ 1.160, US$ 1.433, :

Incluindo:
• Passagem aerea classe econornica
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(Umas apuradas: 100%) (Urnas apuradas: 79,3%)
CUiMiilitor: Govefoiador . "I

Albano Franco (PSDB) 51,6 Epit&Ho Cafeteira (PPR) 50,6
Jackson Barreto (PDT) 48,4 Roseana Sarney (PFL) 49,4
Brancos/nulos 5,4 Brancos/nulos 5,7
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1 O governo precisa de uma base de r— "Estamos muitofelizes com as vitdrias de

apoio e ela sera constituida por todos os 
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Vitor e Cristovam, mas o grande desafio

partidos que puderem integra-la" seria governar o Rio Grande do Sul"

Plmenta da Velga ^ ^ ^ Paputado Jprt Dlroou

nao sepultam 
poder 

das oligarquias

g Caciques da politica elegem seus sucessores e, apesar da uniao das oposigoes, Nordeste mantem redutos tradicionais de 
'coroneis'i

_______ 

"0 poder
supremo esta nas maos de um

56,1
43,9

13,0
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' 'O 
governo precisa de uma base de

apoio e ela será constituída por todos os

partidos que puderem integrá-la"

"Estamos muito felizes com as vitórias de

Vítor e Cristóvam, mas o grande desafio

seria governar o Rio Grande do Sul"

Urnas não sepultam 
poder 

das oligarquias!

¦ Caciques da política elegem seus sucessores e, apesar da união das oposições, Nordeste mantém redutos tradicionais de 
'coronéis' 

jArnitiun Arnuivn Arnnivn Arnuivn >
ALEXANDRE MEDEIROS

; Os ventos de renovação da
política não tiveram força bas-
tante para varrer do mapa algu-
mas das mais tradicionais oligar-
quias do Brasil. No Nordeste,
rçduto dos coronéis, não soprou
nem a brisa da renovação. O
ex-presidente José Sarney, caci-
que do Maranhão, ungiu a filha
Roseana ao posto máximo da
política local. Na Bahia, o todo-
poderoso Antônio Carlos Maga-
lhães fez chegar ao governo seu
candidato Paulo Souto. Em Ser-
gipe, a família Franco se mante-
ve na crista da onda com o sena-
dor Albano. E na Paraíba, os
Lucena e os Cunha Lima se uni-
ram para eleger Antônio Mariz.

De acordo com o cientista
político Norberto Bobbio, em
seu Dicionário de Política, oli-
garquia quer dizer "governo de
poucos" ou, no pensamento
grego, 

"governo dos ricos".
Segundo Bobbio, assim se ex-
píicà a oligarquia: "O 

poder
supremo está nas mãos de um
réstrito grupo de pessoas pro-
pensamente fechado, ligadas
entre si por vínculos de sangue,
de interesse ou outros, e que
gozam de privilégios partícula-
res, servindo-se de todos os
meios que o poder pôs ao seu
alcance para os conservar".

Caciques — Fora do Nor-
deste, alguns caciques locais fi-
zeram seus sucessores. íris Re-
zende, fiel escudeiro de Orestes
Quércia, conseguiu eleger o ad-
vogado Maguito Vilela em
Goiás. Em Roraima, o governa-
dpr Ottomar Pinto manteve o
PTB no poder com Neudo
Campos. Em Minas Gerais, Hé-
ljo Garcia derrotou Hélio Costa
mais uma vez e abriu as portas,
do Palácio da Liberdade para o
tucano Eduardo Azeredo.

Há exceções. Cristóvam,
Buarque, do PT, desbancou a
força do governador do Distrito
Federal, Joaquim Roriz, e der-
rotou o senador Valmir Campe-
lo. No Piauí, Mão Santa, do
PMDB, interrompeu a sucessão
de vitórias do senador Hugo
Napoleão, que não conseguiu
emplacar seu pupilo Átila Lira.
No Pará, Jarbas Passarinho te-
ve de engolir a vitória de Almir
Gabriel.

Partidos — Voto decide,
mas não explica. Uma rápida
passada de olhos pela lista dos
27 governadores recém-saídos
do forno das urnas faz supor
qlie o PMDB saiu fortalecido
com seus nove eleitos ou que as
oligarquias nordestinas, enfim,
foram sepultadas. Mas as apa-
rências enganam. O PMDB que
elegeu Antônio Britto no Rio
Grande do Sul é inimigo feroz
do PMDB que colocou no go-
vferno de Goiás o advogado
Maguito Vilela.

É também um engano pensar
que o outrora poderoso PFL —

que chegou a elèger nove gover-
nadores em 1990 e agora se con-
tepta com apenas dois —, se
divorciou do poder. Além de
manter dois redutos — a Bahia
e o Maranhão —, o PFL vai se
aninhando em alguns governos
de outros partidos que ajudou a
eleger, como o PMDB de Paulo
Aífonso Vieira, em Santa Cata-
rina, e o PSDB de Marcello
Alencar, no Rio. Isso sem con-
tar com o escalão federal do
presidente eleito Fernando
Henrique Cardoso.

A nova geografia dos gover-
nos estaduais permite a previsão
de algumas cenas dos próximos
capítulos da novela política na-
cional. A briga pelo controle do
PMDB é uma delas. De um la-
do, há o ex-governador Orestes
Quércia, disposto a voltar à dis-
puta pela Presidência em 1998 a
partir do que sabe fazer de me-
lhor: a costura política nas ba-
ses partidárias, com vistas à
eleição dos novos prefeitos em
1996. De outro, o ex-presidente
Jósé Sarney, vitorioso no Mara-
nhão. Lá do Sul, sobe a estrela
dè Antônio Britto: pode ser ele
o mais privilegiado interlocutor
do partido junto a Fernando
Henrique Cardoso.

Legendas 1990 1994

PFL 2

PMDB 9

PDT 2

PTB 1

PTR 2

PSDB 6

PDS 1

PSC 1

PRS 1

PPR 3

PT 2

PSB 2

Cardoso encarrega Pimenta de negociar

BRASÍLIA — Satisfeito com o
resultado do segundo turno das
eleições para os governos estaduais,
o presidente eleito Fernando Henri-
que Cardoso deu ontem sinal verde
para que o presidente nacional do
PSDB, Pimenta da Veiga, dê início,
esta semana, ás negociações for-
mais para a formação de uma base
de sustentação parlamentar. On-
tem, depois de um encontro de duas
horas com Fernando Henrique, no
Palácio do Alvorada, Pimenta da
Veiga disse que começará pelo
PMDB. Confirmou mais uma vez
que o PMDB terá participação no
ministério se houver um entendi-
mento sobre a fixação e execução
de políticas.

"Na aproximação do governo
com os partidos, a prioridade é a
fixação dessas políticas. Eventual-
mente, algumas dessas políticas po-
derão ser executadas por integran-
tes do PMDB", disse Pimenta à
saída do encontro. Para ele, a apro-
ximação com o PMDB não causará
prejuízos à aliança com o PFL."Não há razão para se ter dúvidas
sobre as nossas intenções. O gover-
no precisa de uma base de apoio e
ela será constituída por todos os
partidos que puderem integrá-la,
mas sempre respeitando o espaço
de cada um".

Evitando criar conflitos com o
PMDB, Pimenta da Veiga negou

que o governador eleito do Rio
Grande do Sul, Antônio Britto, seja
o interlocutor, ideal para as nego-
ciações com o presidente eleito.
"Nossa conversa com os partidos é
institucional. O Antônio Britto não
é a única liderança do PMDB, que
tem muitas figuras de expressão.
Não estou impedido de conversar
com governadores que queiram ne-
gociar conosco", afirmou.

Na conversa com Pimenta da
Veiga, o presidente eleito avaliou
que o fato de o PSDB ter eleito os
governadores de São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais será decisi-
vo para a formação de uma base de
sustentação parlamentar 

"estável".

"Elegemos os governadores dos
três estados mais importantes do
país", ressaltou Pimenta. Segundo
o presidente do PSDB, as negocia-
ções com os partidos serão favore-
cidas pelo fato de a maioria dos 27
governadores terem apoiado a can-
didatura de Fernando Henrique.

Pimenta da Veiga negou que o
presidente eleito pretenda aprovei-
tar o quadro político favorável e
formar um fórum de governadores
para acelerar a aprovação das re-
formas pretendidas. 

"Não vamos
conversar nesses termos, mas é evi-
dente que alguns governadores se-
rão contatados para discutir uma
ação política", explicou.

Vitórias são marcos na história do PT

MILTON ABRUC10 JÚNIOR
SÃO PAULO — Um marco na

história do PT, comparável às pri-
meiras vitórias para prefeitos de
grandes capitais (São Paulo, Porto
Alegre e Vitória), em 1988. E assim
que os petistas estão vendo a vitó-
ria de Cristóvam Buarque, no Dis-
trito Federal, e Vitor Buaiz, no Es-
pinto Santo, os dois primeiros go-
vernadores eleitos na história do
PT. O partido, porém, sentiu a der-
rota na eleição.que mais tomava as
atenções dos petistas, a de Olívio
Dutra no Rio Grande do Sul.

"Estamos muito felizes com as
vitórias do Vitor e do Cristóvam,
mas sem dúvida o grande desafio

seria governar o Rio Grande do
Sul", admitiu o deputado federal
José Dirceu (SP), que foi secretário-
geral do PT. Olívio Dutra, porém,
não é visto como um perdedor den-
tro do PT. Ao contrário, o ex-pre-
feito de Porto Alegre pode vir a ser
o novo presidente nacional do par-
tido, em substituição a Lula."É sem dúvida um grande nome,
caso o Lula não queira mesmo dis-
putar a presidência do PT na elei-
ção do ano que vem", diz o depu-
tado José Genoíno (SP), o mais
votado do PT para a Câmara Fede-
ral em todo o país. 

"Em reunião
recente, o Lula disse mesmo que
não pretendia voltar a ser presiden-

te do partido. Nesse caso, o Olívio
seria o nome mais indicado para
unir as correntes do partido", con-
corda José Dirceu.

"Ele não teve uma derrota, ao
contrário, teve um grande resulta-
do, lutando contra o apoio da mí-
dia regional, monopólio da Rede
Brasil Sul de Comunicações, e de
Fernando Henrique Cardoso a An-
tônio Britto", elogia Dirceu.

Para Genoíno, as eleições de
Buaiz e Cristóvam são a vitória da
nova tática do PT no segundo tur-
no. "Aliamos nossa tradicional mo-
bilização social com uma política
de alianças mais amplas do que as
que tivemos no primeiro turno com

Lula." O fato de Buaiz e Buarque
terem sido apoiados no segundo
turno pelo PSDB e que provável-
mente terão tucanos em seus gover-
nos aproxima os dois partidos, sus-
tenta Genoíno.

"Mas isso não significa que va-
mos participar do governo de Fer-
nando Henrique. Devemos fazer
uma oposição com propostas, pro-
pondo alternativas ou apoiando as
reformas que o presidente quiser
fazer", diz Genoíno. "A relação do
PT com o governo dependerá do
programa e das forças com as quais
Fernando Henrique vá governar",
concorda Dirceu.

Um partido

amazônico
O PPR já foi PDS, que era a |

antiga Arena, definida nos anos;
70 pelo seu então presidente,!
Francelino Pereira, como oj
"maior 

partido do Ocidente".!
Das urnas de 1994, o PPR sai |
como um partido amazônico.!
Elegeu os governadores de To-;
cantins, Siqueira Campos; do í
Amazonas, Amazonino Mendes; j
do Acre, Orleir Camelli, e ontem I
ainda disputava um quarto esta- j
do amazônico, o Maranhão,!
com Epitácio Cafeteira. "Ga-j

nhando nestes estados, tão gran-!
des em área, somos o maior par- j
tido em território", brinca o se- j
nador Esperidião Amin, candi-í
dato derrotado do partido à|
Presidência da República. ;

Elegendo ou não Cafeteira no j
Maranhão, o PPR será o tercei-1j
ro maior partido em número de ;
governadores, com três ou qua-j
tro, contra seis do PSDB e nove |
do PMDB. São estados, porém,;
com peso menor na geografia;
política. Há ainda a redução da í
bancada federal, dos atuais 66;
deputados para 52 e de oito para;
seis senadores. "Mas temos que j
levar em conta que o PDS elegeu!
apenas 53 deputados federais em j
1990. Se tínhamos 66 deputados, j
foi em função da fusão do PDS j
com o PDC, que originou oj
PPR", disse Amin. ;

Eleitos no 1 ° turno
Alagoas — Divaldo Suruagy
(PMDB)
Amazonas — Amazonino Mendes
(PPR)
Ceará — Tasso Jereissati (PSDB)
Mato Grosso — Dante de Oliveira
(PDT)
Mato Grosso do Sul — Wilson
Martins (PMDB)
Paraná — Jaime Lerner (PDT)
Pernambuco — Miguel Arraes
(PSB)
Rio Grande do Norte — Garibaldi
Alves (PMDB)
Tocantins (Siqueira Campos) —
PPR

Umas apuradas: 100% (Urnas apuradas: 99,9%)

jjiiiiilMillllll! liliiiiiilllllBlil

Valdir Raupp (PMDB) 63,1 JoSo A. Capiberibe (PSB) 54,9
Francisco Chiquilito (PDT) 36,9 Jonas Borges (PTB) 45,1
Brancos/nulos 6,3 Brancos/nulos 3,1

(Urnas apuradas: 99,6%) (Urnas apuradas: 100%)

Governador

Neudo Campos (PTB) 58,5 Ant6nio Mariz (PMDB) 58,2
Getulio Cruz (PSDB) 41,5 Lucia Braga (PD~p 41,7
Brancos/nulos 5,8 Brancos/nulos 10,4

ACRE
(Umas apuradas: 97,6%)

Governador

Orleir Cameli (PRP)
Flaviano de Melo (PMDB)
Brancos/nulos

54,0
46,0

7,8

BAHIA
(Urnas apuradas: 99,8%)

Paulo Souto (PFL) 58,6
João Durval (PMN) 41,4
Brancos/nulos 12,7

(Urnas apuradas: 89,3%)

Governador I

Jarbas Passarinho (PPR) 63,2
Almir Gabriel (PSDB) 36,8
Brancos/nulos 10,6

(Urnas apuradas: 97,2%)

Governador I

Mao Santa (PMDB) 56,1
Atiia Lira (PFL) 43,9
Brancos/nulos 6,8

(Umas apuradas: 100%)

Governadldr 
' 

1

Albano Franco (PSDB) 51,6
Jackson Barreto (PDT) 48,4
Brancos/nulos 5,4

MARANHAO
(Urnas apuradas: 79,3%)

1

50,6
49,4
5,7

Epitácio Cafeteira (PPR)
Roseana Sarney (PFL)
Brancos/nulos

(Umas apuradas: 100%)
iii 

~ 
i

Antonio Britto (PMDB) 52,2
OKvio Dutra (PT) 47,8
Brancos/nulos 5,0

STA. CATARINA
(Umas apuradas: 100%)
Governador 

' 
|

50,8
49,2

5,0

Paulo Afonso Vieira (PMDB)
Ângela Amin (PPR)
Brancos/nulos

RIO DE JANEIRO
(Umas apuradas: 10,42%)

lIllIMIfor ; 1S1

Marcello Alencar (PSDB) 55,2
Anthony Garotinho (PDT) 44,8
Brancos/nulos 16,6

SAO PAULO
(Umas apuradas: 100%)

Mário Covas (PSDB)
Francisco Rossi (PTB)
Brancos/nulos

ESPIRITO SANTO
(Umas apuradas: 100%)

:l!j

Vitor Buaiz (PI) 55,5
Cabo Ca mata (PST) 44,5
Brancos/nulos 8,2

(Umas apuradas: 100%)
Oovirnador I

Eduardo Azeredo (PSDB) 58,6
H6lk> Costa (PP) 41,3
Brancos/nulos 11,0

GOIAS
(Urnas apuradas: 100%)
Governador 1

Maguito Vilela (PMDB) 56,4
Lúcia Vânia (PP) 43,6
Brancos/nulos 8,3

DIST. FEDERAL
(Umas apuradas: 92,8%)
Governador 1111

Cristóvam Buarque (PT) 53,8
Valmir Campeio (PTB) 46,2
Brancos/nulos 5,3

Os percentuais dos candidatos sào sobre os votos válidos

I I 
iff** 

j
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"0 
govemoprecisa de unui base de "Estamos muito felizes com as 

jvitdriai 
de

apoio e ela sera constituida por todos os / Vitor e Cristdvam, mas o grande desqfio

partidos que puderem integra-la" seria governor o Rio Grande do Sul

Plmenta da Velga - ^ Deputado Jos* Dlrcou

^^Hnao 

sepultam 
poder 

das oligarquias

:a elegem seus sucessores e, apesar da uniao das oposigoes, Nordeste mantem. reduto^tradicionais de 
'coroneis'

apuradas: 100%
Governador j

Neudo Campos (PTB) 58,5
Cruz (PSDB) 41,5

5,8

2" Edição ? quinta-feira, 17/11/94 • 3
POLÍTICA E GOVERNO

Deputado José Dlrceu

1 JORNAL DO BRASIL

1 'O 
governo precisa de uma base de

apoio e ela será constituída por todos os

partidos que puderem integrá-la"

"Estamos muito felizes com as vitórias de

Vítor e Cristóvam, mas o grande desafio

seria governar o Rio Grande do Sul"

Urnas não sepultam 
poder 

das oligarquias

¦ Caciaues da política elegem seus sucessores e, apesar da união das oposições, Nordeste mantém redutos tradicionais de 
'coronéis';

*¦ Amiiiurk Arnuivo Arauivo Arquivo _
. ALEXANDRE MEDEIROS

Os ventos de renovação da.
I política não tiveram força bas-

tante para varrer do mapa algu-
nas das mais tradicionais oligar-
|uias do Brasil. No Nordeste,' 
eduto dos coronéis, não soprou
.em a brisa da renovação. O
x-presidente José Sarney, caci-
jue do Maranhão, ungiu a filha
Roseana ao posto máximo da' 
política local. Na Bahia, o todo-
poderoso Antônio Carlos Maga-
lhàes fez chegar ao governo seu

" candidato Paulo Souto. Em Ser-
gipe, a família Franco se mante-
ve na crista da onda com o sena-
dor Albano. E na Paraíba, os
Lucena e os Cunha Lima se uni-
ram para eleger Antônio Mariz.

De acordo com o cientista
•político Norberto Bobbio, em
seu Dicionário de Política, oli-' 
garquia quer dizer "governo de

" 
poucos" ou, no pensamento
grego, 

"governo dos ricos".
-/Segundo Bobbio, assim se ex-

plica a oligarquia: "O 
poder

supremo está nas mãos de um
restrito grupo de pessoas pro-
pensamente fechado, ligadas
entre si por vínculos de sangue,
de interesse ou outros, e que
gozam de privilégios partícula-
res, servindo-se de todos os
meios que o poder pôs ao seu
alcance para os conservar".

Caciques — Fora do Nor-
-deste, alguns caciques lçcais fi-
zeram seus sucessores. íris Re-
zende, fiel escudeiro de Orestes
Quércia, conseguiu eleger o ad-
vogado Maguito Vilela em
Goiás. Em Roraima, o governa-'dor Ottomar Pinto manteve o
PTB no poder com Neudo
Campos. Em Minas Gerais, Hé-

• lio Garcia derrotou Hélio Costa
,.'mais uma vez e abriu as portas

do Palácio da Liberdade para o
, tucano Eduardo Azeredo.

Há exceções. Cristóvam
Buarque, do PT, desbancou a
força do governador do Distrito
Federal, Joaquim Roriz, e der-
rotou o senador Valmir Campe-
Io. No Piauí, Mão Santa, do
PMDB, interrompeu a sucessão

-¦ide vitórias do senador Hugo
•Napoleão, que não conseguiu
emplacar seu pupilo Átila Lira.
No Pará, Jarbas Passarinho te-
ve de engolir a vitória de Almir
Gabriel.

Partidos — Voto decide,
mas não explica. Uma rápida
passada de olhos pela lista dos

..27 governadores recém-saídos
, -do forno das urnas faz supor

.que o PMDB saiu fortalecido
.rcom seus nove eleitos ou que as
.oligarquias nordestinas, enfim,
foram sepultadas. Mas as apa-
rências enganam. O PMDB que

elegeu Antônio Britto no Rio
Grande do Sul é inimigo feroz

,-do PMDB que colocou no go-
..verno de Goiás o advogado
, Maguito Vilela.

É também um engano pensar
•vque o outrora poderoso PFL —
-ique chegou a elôger nove gover-

nadores em 1990 e agora se con-
"tenta com apenas dois —, se
¦divorciou do poder. Além de
manter dois redutos — a Bahia

r« o Maranhão —, o PFL vai se
aninhando em alguns governos
de outros partidos que ajudou a' 
eleger, como o PMDB de Paulo

' Affonso Vieira, em Santa Cata-
rina, e o PSDB de Marcello

Alencar, no Rio. Isso sem con-
tar com o escalão federal do
presidente eleito Fernando
Henrique Cardoso.

A nova geografia dos gover-
nos estaduais permite a previsão
de algumas cenas dos próximos

- capítulos da novela política na-
. cional. A briga pelo controle do

PMDB é uma delas. De um la-
do, há o ex-governador Orestes
Quércia, disposto a voltar à dis-
puta pela Presidência em 1998 a
partir do que sabe fazer de me-
ihor: a costura política nas ba-

. ses partidárias, com vistas à
eleição dos novos prefeitos em
1996. De outro, o ex-presidente
José Sarney, vitorioso no Mara-
nhào. Lá do Sul, sobe a estrela
de Antônio Britto: pode ser ele
o mais privilegiado interlocutor
do partido junto a Fernando
Henrique Cardoso.

O DESEMPENHO
DOS PARTIDOS

Legendas 1990 1994

PFL |

PMDB 9-
MM

PDT 2-

PTB V

PTR 2

PSDB 6

PDS 1

psc 1

prs 1

PPR 3

PT 2

PSB 2
Magalhães: perfiíde^um vencedor Sarney: sem pareô no Maranhão Albano: Sergipe é quintal de casa íris: cacife do tamanho de Goiás

Cardoso encarrega Pimenta de negociar

BRASÍLIA — Satisfeito com o
resultado do segundo turno das
eleições para os governos estaduais,
o presidente eleito Fernando Henri-
que Cardoso deu ontem sinal verde
para que o presidente nacional do
PSDB, Pimenta da Veiga, dê início,
esta semana, às negociações for-
mais para a formação de uma base
de sustentação parlamentar. On-
tem, depois de um encontro de duas
horas com Fernando Henrique, no
Palácio do Alvorada, Pimenta da
Veiga disse que começará pelo
PMDB. Confirmou mais uma vez
que o PMDB terá participação no
ministério se houver um entendi-
mento sobre a fixação e execução
de políticas.

"Na aproximação do governo
com os partidos, a prioridade é a
fixação dessas políticas. Eventual-
mente, algumas dessas políticas po-
derão ser executadas por integran-
tes do PMDB", disse Pimenta á
saída do encontro. Para ele, a apro-
ximação com o PMDB não causará
prejuízos à aliança com o PFL.
"Não há razão para se ter dúvidas
sobre as nossas intenções. O gover-
no precisa de uma base de apoio e
ela será constituída por todos os
partidos que puderem integrá-la!
mas sempre respeitando o espaço
de cada um".

Evitando criar conflitos com o
PMDB, Pimenta da Veiga negou

que o governador eleito do Rio
Grande do Sul, Antônio Britto, seja
o interlocutor ideal para as nego-
ciações com o presidente eleito.
"Nossa conversa com os partidos é
institucional. O Antônio Britto não
é a única liderança do PMDB, que
tem muitas figuras de expressão.
Não estou impedido de conversar
com governadores que queiram ne-
gociar conosco", afirmou.

Na conversa com Pimenta da
Veiga, o presidente eleito avaliou
que o fato de o PSDB ter eleito os
governadores de São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais será decisi-
vo para a formação de uma base de
sustentação parlamentar 

"estável".

"Elegemos os governadores dos
três estados mais importantes do
país", ressaltou Pimenta. Segundo
o presidente do PSDB, as negocia-
ções com os partidos serão favore-
cidas pelo fato de a maioria dos 27
governadores terem apoiado a can-
didatura de Fernando Henrique.

Pimenta da Veiga negou que o
presidente eleito pretenda aprovei-
tar o quadro político favorável e
formar um fórum de governadores
para acelerar a aprovação das re-
formas pretendidas. 

"Não vamos
conversar nesses termos, mas é evi-
dente que alguns governadores se-
ráo contatados para discutir uma
ação política", explicou.

MILTON ABRUCIO JÚNIOR
SÃO PAULO — Um marco na

história do PT, comparável ás pri-
meiras vitórias para prefeitos de
grandes capitais (São Paulo, Porto
Alegre e Vitória), em 1988. É assim
que os petistas estão vendo a vitó-
ria de Cristóvam Buarque, no Dis-
trito Federal, e Vítor Buaiz, no Es-
pírilo Santo, os dois primeiros go-
vernadores eleitos na história do
PT. O partido, porém, sentiu a der-
rota na eleição que mais tomava as
atenções dos petistas, a de Olívio
Dutra no Rio Grande do Sul.

"Estamos muito felizes com as
vitórias do Vítor e do Cristóvam,
mas sem dúvida o grande desafio

seria governar o Rio Grande do
Sul", admitiu o deputado federal
José Dirceu (SP), que foi secretário-
geral do PT. Olívio Dutra, porém,
não é visto como um perdedor den-
tro do PT. Ao contrário, o ex-pre-
feito de Porto Alegre pode vir a ser
o novo presidente nacional do par-
tido, emi substituição a Lula."É sem dúvida um grande nome,
caso o Lula não queira mesmo dis-
putar a presidência do PT na elei-
ção do ano que vem", diz o depu-
tado José Genoíno (SP), o mais
votado do PT para a Câmara Fede-
ral em todo o pais. 

"Em reunião
recente, o Lula disse mesmo que
não pretendia voltar a ser presiden-

te do partido. Nesse caso, o Olívio
seria o nome mais indicado para
unir as correntes do partido", con-
corda José Dirceu.

"Ele não teve uma derrota, ao
contrário, teve um grande resulta-
do, lutando contra o apoio da mi-
dia regional, monopólio da Rede
Brasil Sul de Comunicações, e de
Fernando Henrique Cardoso a An-
tônio Britto", elogia Dirceu.

Para Genoíno, as eleições de
Buaiz e Cristóvam são a vitória da
nova tática do PT no segundo tur-
no. "Aliamos nossa tradicional mo-
bilização social com uma política
de alianças mais amplas do que as
que tivemos no primeiro turno com

Lula." O fato de Buaiz e Buarque
terem sido apoiados no segundo
turno pelo PSDB c que provável-
mente terão tucanos em seus gover-
nos aproxima os dois partidos, sus-
tenta Genoíno.

"Mas isso não significa que va-
rnos participar do governo de Fer-
nando Henrique. Devemos fazer
uma oposição com propostas, pro-
pondo alternativas ou apoiando as
reformas que o presidente quiser
fazer", diz Genoíno. "A relação do
PT com o governo dependerá do
programa e das forças com as quais
Fernando Henrique vá governar",
concorda Dirceu.

Um partido

amazônico
O PPR já foi PDS, que era à

antiga Arena, definida nos anos
70 pelo seu então presidente,
Francelino Pereira, como o
"maior 

partido do Ocidente"-.
Das urnas de 1994, o PPR sai
como um partido amazônico.
Elegeu os governadores de To-
cantins, Siqueira Campos; do
Amazonas, Amazonino Mendes;
do Acre, Orleir Camelli, e ontem
ainda disputava um quarto esta1-
do amazônico, o Maranhão,
com Epitácio Cafeteira. "Ga.-

nhando nestes estados, tão gran-
des em área, somos o maior par-
tido em território", brinca o se.-
nador Esperidião Amin, candi-
dato derrotado do partido ri
Presidência da República.

Elegendo ou não Cafeteira no
Maranhão, o PPR será o tercei-
ro maior partido em número de
governadores, com três ou qua-
tro, contra seis do PSDB e nove
do PMDB. São estados, porém,
com peso menor na geografia
política. Há ainda a redução da
bancada federal, dos atuais 66
deputados para 52 e de oito para
seis senadores. "Mas temos que
levar em conta que o PDS elegeu
apenas 53 deputados federais em
1990. Se tínhamos 66 deputados,
foi em função da fusão do PDS
com o PDC, que originou o
PPR", disse Amin.

O RESULTADO NOS ESTADOS

Eleitos no 1 ° turno
Alagoas — Divaldo Suruagy
(PMDB)
Amazonas — Amazonino Mendes
(PPR)
Ceará — Tasso Jereissati (PSDB)
Mato Grosso — Dante de Oliveira
(PDT)
Mato Grosso do Sul — Wilson
Martins (PMDB)
Paraná — Jaime Lerner (PDT)
Pernambuco — Miguel Arraes
(PSB)
Rio Grande do Norte — Garibaldi
Alves (PMDB)
Tocantins (Siqueira Campos) —
PPR

Urnas apuradas: 100%
Governador 1

Valdir Raupp (PMDB) 58,5
Francisco Chiquilito (PDT) 41,5
Brancos/nulos 5,8

(Umas apuradas: 100%

Governador 1

Joao A. Capiberibe (PSB) 54,9
Jonas Borges (PTB) 45,1
Brancos/nulos 3,1

ACRE
(Urnas apuradas: 100%

Governador |
53,7

46,3"7,2"

Orleir Cameli(PRP)
Flaviano de Melo (PMDB)
Brancos/nulos

(Urnas apuradas: 93%
Governador \.

Almir Gabriel (PSDB) 63
Jarbas Passarinho (PPR) 37
Brancos/nulos 10,5

RORAIMA
(Urnas apuradas: 100%

Getulio
Brancos/nulos

(Urnas apuradas: 100%)

Governador 1

Antonio Mariz (PMDB) 58,2
Lucia Braga (PDp 41,7
Brancos/nulos 10,4

(Urnas apuradas: 100%
Governador j

Paulo Souto (PFL) 58,6
Joao Durval (PMN) 41,4
Brancos/nulos 12,7

PIAUI
(Urnas apuradas: 98,4%

Governador 1

55,8
44,2
6,7

Mão Santa (PMDB)
Átila Lira (PFL)
Brancos/nulos

(Urnas apuradas: 100%)

Governador l

Albano Franco (PSDB) 51,6
Jackson Barreto (PDT) 48,4
Brancos/nulos 5,4

(Urnas apuradas: 100%)
Governador J

MSrio Covas (PSDB) 56,1
Francisco Rossi (PTB) 43,9
Brancos/nulos 13,0

MARANHAO
(Urnas apuradas: 93,3%
Governador 1

Roseana Samey (PFL) 50,3
EpitScio Cafeteira (PPR) 49,7
Brancos/nulos 5,7

(Urnas apuradas: 100%)
Governador I

Vitor Buaiz (PT) 55,5
Cabo Camata (PST) 44,5
Brancos/nulos 8,2

Emmsamt
(Umas apuradas: 100%)

Governador 1

Antonio Britto (PMDB) 52,2
Ollvio Dutra (PT) * 47,8
Brancos/nulos 5,0

(Umas apuradas: 100%)

Governador I

Paulo Afonso Vieira (PMDB) 50,8
Angela Amin (PPR) 49,2
Brancos/nulos 5,0

RIO DE JANEIRO
(Urnas apuradas: 16,7%

Governador j

Marcello Alencar (PSDB) 52

Anthony Garotinho (PDT) 48

Brancos/nulos 16,4

MINAS GERAIS
(Umas apuradas: 100%)
Governador |

Eduardo Azeredo (PSDB) 58,6
HélioCosta (PP) 41,3
Brancos/nulos 11,0

GOIÁS
(Urnas apuradas: 100%)
Governador j

Maguito Vilela (PMDB) 56,4
Lúcia Vânia (PP) 43,6
Brancos/nulos 8,3

DIST. FEDERAL
(Umas apuradas: 100%

Governador j

53,9
46,1
5,3

Cristóvam Buarque (PT)
Valmir Campeio (PTB)
Brancos/nulos

Os percentuais dos candidatos são sobre os votos válidos
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"A 

função do Rio tem que ser

recuperada: a hegemonia do processo

político e da presença nacional"

Marcello Alencar

"Você não tenha dúvida de que a gente
recupera isso tudo que está perdido aí
ao longo dos anos"

Marcello Alencar

Marcello recua e descarta ampla coalizãò

¦ Virtual governador diz que houve exagero na interpretação de suas palavras, afirma não querer briga, mas limita entendimentos
• Num recuo em relação às suas
•afirmações da manhã de terça-feira,
[o virtual governador do Rio, Mar-
•cello Alencar (PSDB), descartou a
possibilidade de governar com a

; oposição. "Estou longe de imaginar
!um governo com eles. A oposição c
necessária também", disse Mareei-

'lo, alegando que houvera um "exa-

gero" na interpretação de suas pa-
-lavras.

"O 
que eu disse é que não venho

com a disposição de litígios nem de
confrontos, espero que as forças
contrárias façam sua reflexão e es-
tou aberto a confraternizações",
explicou, para acrescentar depois:
"Não venho no caminho da guerra
e sim da paz".

Preocupação — Tanto cuida-
do se explica: Marcello Alencar está
preocupado com as forças oposi-
cionistas que se instalarão na As-
sembléia Legislativa. Ele afirmou

que buscará entendimento com to-
dos os "opostos" — "que dialoga-
vam comigo e que ainda dialogam"
—, mas está "longe de imaginar
coalizão tão ampla".

Mais uma vez sustentando que
ainda não decidiu os nomes de seu
secretariado, fez um aceno. "A 

pró-
pria sociedade pode me dar bons
quadros. A equipe do secretariado
também tem que ser técnica." O
ex-prefeito do Rio admitiu que os
nomes para compor esses quadros

já são conhecidos. "Mas não sei em
que número e em que grau."

Tranqüilo com a vitória — tanto
que nem se deu ao trabalho de per-
correr zonas eleitorais para fiscali-
zar eventuais casos de fraude —,
Marcello Alencar dedicou o dia de
ontem a falar com correligionários
pelo telefone. Um dos primeiros a
ligar, logo pela manhã, foi o presi-
dente eleito Fernando Henrique
Cardoso. A conversa girou em tor-

no dos problemas dos bancos esta-
duais — notadamente Banerj e Ba-
nespa.

Outro com quem conversou pela
manhã foi o governador eleito de
Minas, Eduardo Azeredo, antes de
partir para um almoço que durou
mais de três horas com sua equipe
de planejamento de campanha, no
restaurante Antiquarius, no Le-
blon, um dos bairros mais elegantes
do Rio, vizinho a Ipanema, onde

mora. Estiveram em sua compa-
nhia o ex-ministro Raphael de Air
meida Magalhães — sua ponte com
o estrategista de Fernando HemS-
que, Eliezer Batista —, o vice, Lute
Paulo Correia da Rocha, e seus
filhos Marco Antônio e Marco A'ti-
rélio. •'!'

No final da tarde, Marcello estd,-
va ansioso, pois esperava um teie-
fonema do ministro da Fazenda,
Ciro Gomes. -,

ENTREVISTA/MARCELLO ALENCAR

U

A intervenção deve durar 

pouco

MAURÍCIO DIAS E
DANIELASCHUBNEL

Pela coincidência das eleições
de Covas e Azeredo se percebe um
início de reinserção do Rio no pro-
cesso nacional. Qual a sua visão dis-
so?

O Rio não é um estado prejudi-
cado por nossa postura cultural.
Nós aqui somos cosmopolitas, não
nos reunimos em torno dos interes-
ses da nossa província. A função do
Rio, baseada em suas tradições,
tem que ser recuperada: a hegemo-
nia do processo político e da pre-
sença nacional. Não adianta você
querer contrariar essa cultura do
estado. O nosso povo é assim. Nós
somos uma província diferenciada.
Até a retomada do nosso desenvol-
vimento vai depender dessa postu-
ra. O Rio, pólo das grandes deci-
sões nacionais por certo vai incre-
mentar suas atividades de serviço e
de turismo. O Rio é quem fala ao
inundo, o seu PIB é maior do que o
do Chile. O Rio é referência nacio-
nal para o exterior, tanto é que o
problema de segurança aqui é na-
cional, não é só regional, afeta os
interesses brasileiros. O Fernando
Henrique quer assumir essa bandei-
ra. Já conversei com ele. O Palácio
Laranjeiras foi oferecido para que
possa vir aqui mais vezes. É uma
forma de voltar o Rio ao seu papel.
Nós andamos perdendo essa posi-
ção, temos que reconquistar, a bem
do Brasil. O Rio tem que pensar
grande para se salvar.

É a força política que vai deter-
minar a reversão dessa situação?

Exato. Com a diminuição da
violência, o Rio voltando a sua pre-
sença, aos grandes fatos políticos.
Culturais, a gente recupera isso tudo
que está perdido aí ao longo dos
anos.

Para isso é preciso resolver o
problema emergencial da violência.
Como equacionar a situação, até
quando o Exército deve ficar?

Tenho autoridade política para
defender. Fui eu quem disse ao
atua) governador que deveria pro-
curar o presidente Itamar para con-

certar uma ação conjunta que re-
sultou nesse processo de convênio.
Há sete meses, levantei esta bandei-
ra e fui à Ordem dos Advogados
pedir o estado de defesa, porque
temo a intervenção federal. Mas, as
intervenções, através de medidas
constitucionais de defesa da demo-
cracia, são necessárias. As forças da
segurança do estado estão desorga-
nizadas. O Ministério Público bate
na Polícia, a Polícia Civil bate na
Polícia Militar e vice-versa. Há uma
anarquia total, a polícia perdeu o
prestígio e as massas populares
vêem na polícia muito mais ativida-
des de deliqüência do que de assis-
tência. Banalizou-se o crime. Inven-
tou-se que os morros é que são
violentos. Apenas lá estão as qua-
drilhas. A polícia quando sobe o
morro é para mineirar, para matar.
As pessoas vão reclamar ao bandi-
do da área em vez de reclamar na.
Delegacia de Polícia. O governo
perdeu o controle.
O estado de defesa é um instrumen-
to de defesa da democracia. Mais
um problema legal: quem é compe-
tente para coibir os crimes de con-
trabando de armas e o tráfico de
drogas? O governo federal! Ou há
um entrosamento muito orgânico,
ou é um eterno conflito. Sou
1000% a favor dc que se complete
esse ciclo de ação. O governo atual
resiste, porque foi obrigado a fazer
isso, senão o estado de defesa seria
decretado. Comigo vai ser diferen-
te. Vou ter o mais amplo entendi-
mento no sentido que isso dure
pouco.

E enquanto essa ação durar?
Vou cuidar das causas da violên-

cia, cuidar de ocupar essas áreas
que vão ser desalojadas com assis-
tência social. A solução do crime
nao está só em você pegar essa
vanguarda do crime nas favelas.
Nós temos que ocupar as favelas.
Atuação no setor saúde, na vacina-
ção. O projeto que eles realizaram
na Favela Roquete Pinlo é exem-
plar. Vou chamar o Betinho, acer-
tar com ele um plano de cestas
básicas. Esse é o momento de nos
preocuparmos predominantemente

¦ 
Virtual governador do
Rio, o advogado Mar-

cello Alencar é um dos maio-
res defensores do convênio das
forças federais com o governo
do estado para o combate à
criminalidade. Só que por pou-
co tempo. Consciente de que
oacordo significa uma perda —
ainda que parcial — de poder,
Marcello preconiza, na sala de
seu apartamento em Ipanema,
onde concedeu esta entrevista
ao JB; "O convênio não deve
durar mais do que um ano."
Enquanto isso, garante que vai
tratar das causas sociais da
criminalidade. Marcello tam-
bém não esconde sua vontade
de ver o Rio recuperar sua po-
sição junto ao governo federal
— muito provavelmente com
um nome fluminense à frente de
um ministério. "Sou muito che-
gado ao presidente Fernando
Henrique Cardoso. E ele sabe

1 que o Rio não tem reivindica-
ções, tem direitos que são natu-
rais, políticos, por isso vou fa-
:er questão de ser distingiiido
com esta confiança", avisa.

Nélson Perez
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das causas, enquanto esse sistema
provisório cuida de reprimir o cri-
me.

O senhor acha que o Exército
deve partir para o confronto direto
com essa bandidagem?

Nem quer fazer isso. O Exército
sabe que tem um aparato de resis-
tência, é capaz de cercar um morro,
sem precisar subir o morro. Esse
aparato é de convencimento, o
Exército não atira antes de realizar
todo um projeto de reconhecimen-
to. Essa é a vantagem da organiza-
ção. Tanto que o povo está se sen-
tindo mais seguro com a polícia na
rua. É a tal dissuasão. Enquanto
isso, tem que resolver o problema
de só ter 6.500 policiais na rua num
estado, com 13 milhões de habitan-
tes. Tem que haver uma modifica-
ção nisso. Só a presença policial na
rua reduz isso.

Depende também de qual polícia
está na rua, não?

Divido os policiais em três gru-

pos: os totalmente comprometidos
e que deverão ser eliminados, trata-
dos como delinqüentes; outro que
se desviou de sua conduta, , mas
são recuperáveis, na medida em que
haja comando, treinamento, disci-
plina; em terceiro, os que estão
acuados, vacilantes, omissos, pe-
dindo aposentadoria, pedindo para
não servir, esses são o núcleo me-
lhor, que tem que ser reativado, eles
vão ter espaço.

Qual o perfil do seu secretário de
Segurança?

Só vou escolher meu secretário
de Segurança mediante conversa
com o presidente da República e
depois com o ministro do Exército.
Não está na hora de jogar essa
decisão no plano político. Isso tem
que ser definido com o comprome-
timento dos outros setores. Eu que-
ro que o secretário seja um homem
também da confiança do presidente
da República. Eu não comando a
Polícia Federal, mas comando a

Polícia Civil, então tem que haver
esse entendimento.

Sua experiência é que a Operação
Rio dure o mínimo possível?Claro, quero que a sociedade
volte a viver num regime normal.
Essas são medidas excepcionais.

Mas não é naturalmente uma
operação de curto prazo.Não, mas eu não considero de
longo prazo uma operação que se
esgote no mínimo em um ano. O
grande drama é em quanto tempo
você cria a nova polícia.

Haverá uma nova polícia?Sem dúvida. O próprio policial
que está desinteressado, engaja-se
sob um novo comando. Eu vou
querer articular uma boa relação
do Ministério Público com a poli-
cia, que hoje está péssima. Também
há uma incompreensão do MP.
Hoje tudo virou palco. Qualquer
cara que apareça com palavra de
ordem para desmoralizar a polícia
ganha status. Chega de denúncia,
precisamos de solução. Prender

bandido é o que precisamos fazer,'
Há uma preocupação sua de ré-

costurar esse entendimento? ,Sim, eu vou convidar o Minisíé-
rio Público para fornecer professo-
res para academias de polícia. H;jr
verá um vínculo hierárquico dp
promotor com o policial. Colocaçei
no Conselho de Segurança do estar
do todas essas representações. <

O senhor vai formar um conselho
de segurança?

Vou, inclusive com a sociedade
participando. O estado não resolve
todos os problemas. Quando a so-
ciedade se engaja, o estado fica ali-
viado das pressões. A não ser que'ô
governador queira ter o poder aft*
soluto... Não tenho essa ambição':^

Uma das principais causas dessa
animosidade entre o Ministério Púr
blico e a polícia é que a percentageiy
de casos investigados é mínima. ; -Mas você não pode criar um
antagonismo em função disso.
Quais são as causas da não-investh-;
gação? É o despreparo dos recursos
policiais, a falta de mobilidade do
setor técnico de polícia. Não é só
filiar "apure-se isso" e jogar nunja
delegacia de polícia. Não há recuir
sos, não há viaturas.

O senhor concorda que a Consti1
tuição de 88 deu poderes excessivòis
ao Ministério Público? -r

Em termos, acho bom que 0
Ministério Público seja indepeií*
dente do Executivo. O fiscal da lòi
há que ser fiscal, mas a experiêncid
ainda não se consolidou. Ela tem
sido dificultada por causa do persç-
nalismo. Não basta que esses pro:
fissionais tenham mais de 21 anosx
sejam competentes. Qual o preparo
desses homens que vão deter parce-
Ias imensas de poder? A função
exige, além de preparo técnico-jurí:
dico, conhecimento científico dos
problemas que está enfrentando, é)
que não se pode é substituir o poder
dos mandatários do voto pelo pç-
der de uma estrutura técnica. Isso.é
uma perversão da democracia. Sou
a favor da independência do MP,
mas sou também a favor dos com
troles externos — não só do Judi-
ciário como também do Ministério
Público.
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Garotinho ainda espera apuração^

¦ Pedetista rejeita

vitória de tucano

e apela aos fiscais

CARLA ZACCONI

O 
candidato do PDT ao go-
vemo do Rio, Anthony

Garotinho, contestou ontem a"vitória fácil" do adversário
Marcello Alencar (PSBB) ante-
cipada pelas pesquisas de boca-
de-urna. O pedetista evitou a
Imprensa, chegando a desmar-
car uma entrevista coletiva, mas
divulgou, por sua assessoria, que
acredita em uma "decisão aper-
tada". Baseado na apuração pa-
ralela da empresa Capsoftware,
ele argumentou que. de forma
alguma, Marcello vencerá por

900 mil votos, como calcula o
Ibope. "Não haverá vitória fácil
e nem sei se será vitória", reagiu,
referindo-se a Marcello.

Temendo o esmorecimento
dos fiscais do PDT, Garotinho
pediu que mantenham o traba-
lho até o "último voto". Apesar
do entusiasmo com os resulta-
dos da apuração paralela, que
considerou "excepcionais", os
números ou projeções da empre-
sa não foram divulgados. Sem-
pre acompanhado da mulher,
Rosinha, Garotinho circulou,
pela manhã, por Copacabana,
onde fez compras e cortou o ca-
belo. À tarde, passou pela Cap-
software e, depois, teria se refu-
giado na casa de um amigo. Na
véspera, jantou em um restau-

rante japonês de Copacabana.
Embora não reconheça a vi-

tória de Marcello, o discurso de
Garotinho já dá sinais de que ele
está absorvendo sem traumas o
impacto da derrota anunciada
pelas pesquisas. A amigos e ao
ex-governador Leonel Brizoia,
para quem telefonou ontem. Ga-
rotinho afirmou que já se consi-
dera "vitorioso" 

por ter chegado
ao segundo turno, mesmo tendo
coduzido uma campanha com
gastos muito inferiores aos do
adversário.

Sem demonstrar abatimento,
segundo contou um amigo, Ga-
rotinho disse que, independente
de qualquer resultado, estava
muito orgulhoso de seu último
programa no horário gratuito de

televisão. "Falei com o cora-
ção", comemorou. O candidato
e Rosinha, que deverão conti- ~

nuar no Rio até o fim da apura- ,
ção. já planejam uma viagem
com os filhos para alguma praia
ou serra fluminense.

O O Ibope divulgou nota con-
testando as declarações de An- \
thony Garotinho (PDT), que le-
vantou suspeitas sobre a método-
logia da boca-de-urna realizada

pelo instituto no Rio dc Janeiro.
O instituto explica que foram ou- ,
vidos cinco mil eleitores fluminen-
ses. que acabavam de sair das
seções, ressaltando que neste caso
não há indecisos.
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"O eleitor se conscientizou que o voto /W~7 < /is Wligrhfias semelhantes se repetiam

em branco e o caminho maisfacil para de quatro em quatro e de dois em dois

CM Fliquor Scartezzlni, corregedor do TSE Luiz Noronha, Jute da 25* ZE

clndice baixo de votos em branco inibe

¦ Previsao do TRE e de que media de cedulas nao preenchidas pelos eleitores fluminenses fique bem menor

..•),• Junta Apuradora da 2Sa Zona, - U*
foram descobertas 12 cedulas pro- ^, \ ->' ^ viL

0'|j lhantes numa mesma urna. Em ', % iPjsF^o candidato a deputado es- 'if

foi beneficiado. "A semelhanga ^ "rlHlhrii/ 
^110^Hr^ V - mgk*' 
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incontestavel, por issodecidi anu- _ gMj&flHjupfe \, - Mmm '
explicou juiz res- s^y^WII^^BBp^y., - \ 

"MR .
ponsavel Luiz Noronha Dantas. -y •< ^HHf 4 flT

(PPR), Vanessa Felipe ^ 
jj,. ^

reira Franco (PMDB)e a legenda Scartezzmi (C), acompanhando apura^ao: "Quercmos 
que a vontadedo eleitor saia realmente das uriias"

RM..do Prona receberam votos. A fal-
.,-,<} sificafao, no entanto, nao foi

w.. iW 
^Hp^^AjprV-V) 

>" 
^IGUAIS 33% ern'olwDez. i Hotel Costa Esm«ralc£?4*) ADM/SOI • 7 REFEICOES  1

E^IJ^ ?Comdesconto 
11 ILH^IISI 

4Q4-,oo

III §111 Pit iSiiiKi EEs!Mmmm »| HH |..rs 1 Bj^S ll*TTii 1|GUWS 25% em jo/dm. (tipo 4*) • 8 refeicoes |£$

HI IMI IH 1111 M0nI Mi iff! flV ?co^e°,cinnto nn Apcin ifTSsSK^l
isiPtl lllills mm I 1 ifllllll mm KBpi ¦ Y ^."*n"?toda Iwb^^L^jp In I ou 3 x rs 151,00 <J

JSm ."»"« OA JS&. A A M 1A ~»~rtSf« HoWCoUoMoi(3*| • 7 REFEICOES if
70 60 55. CEREJEIRA cerejeira cerejeira 80. «¦ EntregaImedlata. lift TCI DCOftDT CM I1IAC A vista $|oumocno oumogno ouMocNo — -entrada HOTEL tlEdUKI bALINAd RS 620 00 p-  — —N ¦ 20% em 05/Dei. « I1C MARARIIrI OU 3 X RS 229,00 £

¦Mil^ i|^p IppMV' 
PlGUAIS 20%em20/Dez. J 

(4*) • 7REFEICOK 1 
;

5 m IW ? ^ M i~^y-i Ksli 11h ^ M lY Entre^d»Jan* | DCOICC |R^!o^3«».oo ^
I i-iih Mi. i aii!jEi,ii my wi iBii ja •"««»»»<»''»»««o s b«c«^jpbb c ouix^oo -

P tf:i n| i H | III j^; j fsiffllj 
'^'~T 

iVv^l ^Hh i 1 II |lra\ 2*parce"a.° 
| Com posseioa JoSoPessoa • Hotel Conorius (4*) ,'

11 
- 

! ii!M ill IIS i POBIO DE GALMHAS E53
i ^•fSr" ;S^m MK-90" 

Slfr" 
S5SH TSfSff P~l miSgSSi l™H i HrtdSolorM#d.C«linho,|lipo3*|. 7 REFEIceES i .

g MOCNO IMBUIA MOCNO MOCNO MOCNO MOCNO MOCNO §» EWC DE QIMUDAOE S . JA VISTA h.'

B -^^J05' A w i;o- 
A 

~ I 
HOTEL RESORT IHTERHIIRESSES I

1 Stflll SUPER PROMOCAO DE IPE E 
l!® I (5*) . 7 refei?6es J

a ilpZJi-J™ IMBUIA DE I* EXTRA |:S»E 
MSOU NATAL 

1^^33^,00 j

I i ri M Mfffl 1'PlH Q E!,leH! # 

FERNANDODENMONHfl 
"u

B PORTA balcAo COLONIAL JANELA colonial IANEIA s6 vioros iO? com a qualidade. jcsf, Hotel Marino Proio Sul (h'po 3 ) e cosas fomiliorcs
[,;1 ARCO OU RETA ARCO OU RETA ARCO OU RETA „™wa Hill _ - __ _ _ _ IA VISTA
B m^vr*—nv '•mxuo!?lu±iz!| 

< i EODTAI 
E7A «462,00

H 1,40x2.10 IMBUIA 250, 1.40 x 1,20 IMBUIA 135, TtMOS todas AS MCOiOAt EXTERNA INTERNA E WC p^^|\ If^liaai*^ OU 3 X RS 171,00
U TtMOS TOOAS AS MtOIOAS TtHOT TODAS AS HC0<0AS VW 27-°° 2I,°° /fl Hotel Ibis (3*) - 7 REFEICOES

H myr7liVtti W3^V^U[A1WJ»JVjI?^ wT^''io«uilS!Tn^ (^T^—«"ntro 
"N Pr^os proimxionais por possoa .m opto, duplo,

Lllllix i j Hi!]. FJ ¦ ."i^JlLLM-M fara OS rsexwros DC MADEIRA J 532-4000 para saiaas de novembro.

frwmmm ^BBJlMtfliliiSbilUSHP c»mcHADi%£E/S;i<Acc» 2 4Uc3*^o Ajmolhor®*op^ScitiaKot^s,indu»iv»4*3tlnfat,CmmM*,
8fclf»vJ—fl 

-«S- 
wgmm | |AA 3 st&o uL^U!...

liliiBi 
™:r 

^LUGb HH Mmm^S!BESBLEJ * ugiSLLSSU^ AttsXBADo. hum Wr ^Bsr El saogoncalo K£EaUEKSJ^JJ| »-™—Kl HH" B 11 M DL'OTtRMINODOESTOOLT r,_.._ _T^ j-r..-. _L 7 I 2-0088 H ^ J\ ^WK»
H V.Vif '*lS3 Bom gosto em madeiras. — CENTRO: R. da Qoitanda, 20/slj. • 221-4499 • TlJUCAi 264-4893CENTRO - TRACA DA RfPUBllCA. 61 ABCRTA Di 2* A 6* DE 8 AS 18 JO H SABADOS DC B AS I4 00M fiB . id aucM A. KO 1.1 1 Rft • R ADD A fkfnliKril- AOA-11 ^7jACAREPACUA B CAND.OO BINlCfO. J6S0 ABERTA DE 2* A 6* DE B AS IB 30 H SABADOS DE 8 AS MOO H uLIb roiA/Jlft .KirWA iA I AT 11/M«r/^^ARU71I ] TIJUCA - P. PARAO DE MESQUITA. 3R0 LJ B ENTRADA PElA GON2AGA BAST OS ABERTA DE 2* A 6* D€ 8 30 AS I 7 JO M SABADOS DE8ASMOOH • MEIER: 5V3-«»O^B • NOVA lOUA^U (marCOTUT). /OO JO/ ^
I i sAo concalo rodoshopping r DP NiLO pecanha. S8 i| s« ABERTA de 2* A 6* de 10 As is 00 H sAbados de 10 As M oo m • NITEROi (Contocfur): 710-7401 • COPAt 255-1895

CQfs4SU* TE SEW AOS iNT IE CHE V1AG5NS

lAhONTE

"esquadrias sob medida
• IMBUÍA • FREIO • MOGNO •

• CEREJEIRA • tPÍ*

lll?»
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PORTO SEGURO
Aos sábados

Hotel Costa Esmeralda (4*) ADM/SOL • 7 REFEIÇÕES34% de entrada
IGUAIS 33% em 05/Dez.
mm 33%em20/Dez.
mm *Com desconto
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êL mercadoria em' BB promoção.È m Entrega imediata.

Hotel Farol Village (tipo 3*) • 8 REFEIÇÕES

Í25% 

de entrada
25% em 05/Dez.

S 25% em 20/Dez.
25% em 05/Jan.•Com desconto
de 05% para toda
mercadoria
em promoçio.Entrega Imediata.

Hotel Costa Mar (3*) - 7 REFEIÇÕES

HOTEL RESORT SALINAS
DE MARAGOGI

FK-IIMBUÍA,CEREJEIRAOU MOGNO
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FK-J FK-2imbuía, imbuía,CEREJEIRA CEREJEIRAOU MOGNO OU MOGNO 20% de entrada
20% em 05/Dez.

IGUAIS 20% em 20/Dez.
b m 20% em 05/Jan.
IV 20% em 25/Jan.

i V Entrega da
A mercadoria após o
M\ pagamento da
t E 2* parcela. Com passeio a João Pessoa • Hotel Canorius (4*)
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Scartezzini (C), acompanhando apuração: "Queremos 
que a vontade do eleitor saia realmente das urnas

;il?.'.JORNAL 
DO BRASIL POLÍTICA E GOVERNO quinta-feira, 17/11/94 • 5

"O eleitor se conscientizou que o voto

em branco é o caminho mais fácil para a

fraude"

CM Flâquer Scartezzini, corregedor do TSE ^

"As caligrafias semelhantes se repetiam

de quatro em quatro e de dois em dois

votos"

Luiz Noronha, Juiz da 2Sa ZE

(índice baixo de votos em branco inibe fraude

Previsão do TRE é de que média de cédulas não preenchidas pelos eleitores fluminenses fique bem menor que no primeiro turno
Mlchal Filho

>m branco caiu sensivelmente.
Em compensação, aumentaram

80.
GABRIELA GOULART

tx No primeiro dia de apuração
[no,no Riocentro, o número de votos
•iw
M"-'os votos nulos. "0 eleitor se cons-
fiU^cientizou que o voto branco é o-'" •caminho mais fácil para a frau-

de", disse o corregedor-geral do
-^Tribunal Superior Eleitoral, Cid
-í>l-j.'Fláquer Scartezzini, que visitou
,rJ)ide manhã as três zonas eleitorais

— 13a (Zona Oeste), 24a (Bangu) e
25a (Santa Cruz) — concentradas
no centro de convenções. Segun-
do ele, a previsão para este segun-
do turno é de 15% de votos em
branco. "Por aí é possível perce-

fber 

como a eleição foi fraudada
'no primeiro turno", constatou
Scartezzini.

Apesar do otimismo das auto-
ridades eleitorais, algumas irregu-
laridades ocorreram durante a
apuração no Riocentro. Às 23h de
anteontem, Aliatar de Paiva foi
preso ao desacatar o tenente Espí-
nola. Ele tentou entrar no centro
de convenções com uma creden-
ciai de jornalista mas não apre-
sentou a identidade. Detido, ele

•; xingou o tenente e foi levado para
-•3i a Polícia Federal.

Por volta das llh30, na 203a
-vV.Junfa Apuradora da 25a Zona,
-oll foram descobertas 12 cédulas pro-
.(:i'Porcionais com caligrafias seme-
Djj lhantes numa mesma urna. Em
j.,,,. todas, o candidato a deputado es-

tadual pelo PSC, Almir Rangel,' 
foi beneficiado. "A semelhança é

_ incontestável, por isso decidi anu-
ot!i ;lar os votos", explicou o juiz res-

ponsável Luiz Noronha Dantas.
üi)li; Caligrafias — Para depu-,JV'<tado federal, os candidatos Nilton
•°' Cerqueira (PP), José Carlos La-
•líf-cerda (PPR), Vanessa Felipe
o oi(pSDB), Arolde de Oliveira
-dfi(PFÍs), Ari Ferreira (PSD), Mo-

• reira Franco (PMDB) e a legenda
f;.V;,do Prona receberam votos. A fal-
,ü<j sificação, no entanto, não foi
m0(,grosseira: a caligrafia não era ar'mesma em todas as cédulas. Se-
mu gundo Luiz Noronha Dantas,

c quatro ou cinco pessoas devem ter
atuado na provável fraude. "As
caligrafias semelhantes se repe-/C!'' tiam de quatro em quatro e de

or' dois em dois votos", explicou ele.
Sguindo orientação do corre-

_1u'.'gedor-geral do Tribunal Regional'' 
Eleitoral, Paulo César Salomão,
os outros votos da urna não fo-'"t^ram invalidados. As cédulas fo-

W)'"ram encaminhadas à Polícia Fe-
deral, onde será aberto inquérito

0 'para que providências periciais se-
;fi3ijam tomadas. "É necessário veri-
i'jí 'ficar quem foram as pessoas que
uiortrabalharam nesta zona no dia da
msleleição", ressaltou Luiz Noronha.
-oc~ Scartezzini examinou as cédu-
•OKlas e parabenizou a mesa apura-
•j 2<;dorá| composta de estudantes da
oinFaculdade de Direito da Uerj.
-ou "Confiamos cada vez mais nesta
oíi?juventude"| exaltou o ministro,
-h:,referindo-se a os 877 estudantes
^obque substituíram os escrutinado-
0 res da 25a Zona Eleitoral. Segun-
13)j do o corregedor do TSE, será rea-
j^lizado um exame grafotécníco nas

0',cédulas para localizar as pessoas
^envolvidas na irregularidade."Poderemos descobrir assim se os' mesários tiveram ou não partici-",'pação", disse.

Vanessa — A semelhança de
caligrafia em cédulas proporcio-
nais, no entanto, não foi a única
irregularidade que envolveu o no-

— me da candidata tucana Vanessa
Felipe. Na 194a Junta Apuradora
da 24a Zona Eleitoral, os fiscais

íjdos outros partidos protestaram
contra a computação de votos pa-
ra a candidata em nome de Va-
nessa de Oliveira. Na listagem ge-
;ral. ela só tem registro como Va-
nessa Felipe, Vanessa e Vanessa
Poyares Felipe Cunha. "Se ela
não tem esse registro, os votos
não podem ser validados", pro-
testou o juiz responsável pela 24a
Zona, Mário Santos Paulo. Às
12h. o juiz Severiano Aragão dei-

¦xou de contar para Vanessa Feli-
.pe os votos para Vanessa de Oli-
veira.

A apuração no Riocentro co-"nieçou 
com meia hora de atraso e

-'a previsão é de que termine até
.sábado. Além das tropas do Exér-
cito. dos PMs e da Polícia Fede-
ral, outras medidas antifraude fo-"ram adotadas pelas zonas eleito-
¦rais. Na 25a Zona. todos os bole-
;tins de urna receberam um
carimbo com as assinaturas das
pessoas que os confeccionaram,-conferiram e disitaram.

Oi
cm

bn.

24a Junta ganha tempo com computador

O Apesar da morosidade na
contagem dos votos no Rio, uma
junta apuradora do Riocentro
adotou uma salda tecnológica para
agilizar os trabalhos. Com apenas
quatro terminais de computador,
a 24'1 Junta Apuradora da 24a Zo-

na Eleitoral — que concentra os
votos de Bangu — reduziu em três
horas o tempo de apuração de
uma única urna. "No 

primeiro
turno levávamos quatro horas pa-
ra contar os 430 votos de uma

urna. Com os micros, estamos fi-
nalizando a confecção dos bole-
tins de urna em uma hora", con-
tou o juiz eleitoral responsável
pela 24a Zona, Mário dos Santos
Paulo.

Portas, Janelas, Básculas,
Vitrôs, Assoalhos,

Lambris, Esquadrias,
Fechaduras e Ferragens, Etc.
Sem juros, sem acréscimo e

te. peto preço á vista.
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Urnas inesquecíveis

¦ Estudantes de

Direito estréiam

na apuração

A 
primeira vez ninguém es-
quece. Que o digam oito

alunas do terceiro período da
Faculdade de Direito da Univer-
sidade Estadual do Rio de Janei-
ro (Uerj) que estão trabalhando
pela primeira vez como escruti-
nadoras numa eleição. Ontem,
primeiro dia de apuração, elas
descobriram uma provável ten-
tativa de fraude na 203a Junta
Apuradora da 25a Zona Eleito-
ral, no Riocentro. "Foi uma
grande emoção. Vimos com os

próprios olhos o que era divul-
gado pela imprensa durante o
primeiro turno", disse Agnes
Mussliner, 19 anos, uma das he-
roínas."0 

juiz nos orientou para fi-
carmos de olho nos candidatos
que recebessem mais de 13 votos.
Quando isto aconteceu, separa-
mos as cédulas. Ele examinou e
verificou a coincidência de cali-
grafia", conta Agnes. Demons-
trando ainda grande consciência
eleitoral, a estudante não reclama
de passar oito horas por dia con-
tando votos.}'Estudamos em uma
faculdade pública e não pagamos
nada. Temos que contribuir com a
sociedade de alguma maneira",
discursa Agnes.

Roubo no 
'varejo'

Se desta vez, pelo menos até
agora, não se descobriram grandes
fraudes, as irregularidades volta-
ram a acontecer no varejo. A juíza
Vilma de Almeida, da 70a Zona
Eleitoral (Paracambi), anulou cerca
de 200 votos. Várias cédulas foram
preenchidas com caligrafia idêntica.
Há cerca de 22 mil eleitores na
região. A juíza chegou a suspender
a apuração das 76 urnas ao suspei-
tar da fraude.

Na 25a Zona (Santa Cruz), o juiz
Roberto Ribeiro descobriu 16 vo-
tos fantasmas ainda do primeiro
turno. Um casal que trabalhou na
eleição em 3 de outubro — e, por
isso, votou fora de sua seção —

percebeu que foi vítima de fraude.
Dispensados no dia 15, foram a sua
seção e notaram que alguém havia

falsificado suas assinaturas no pri-
meiro turno. 0 juiz investigou e
descobriu outros 14 casos idênticos.
0 Ministério Público abriu inquéri-
to. Também na 25a, 79 cédulas
preenchidas com a mesma caligra-
fia foram anuladas.

Na 24a, o juiz Nélson Carvalhal
descobriu quatro cédulas falsas.
Beneficiavam os candidatos a depu-
tado federal Jair Bolsonaro (PPR),
Álvaro Valle (PL), Vanessa Felipe
(PSDB) e Francisco Silva (PP). As
cédulas eram feitas de papel mais
fino. Na 77a Zonal em Duque de
Caxias, o candidato a deputado es-
tadual Toninho Duarte (PDT) teve
28 votos na 81° seção, mas quando
os números foram passados para o
boletim nenhum voto foi registrado
em seu nome.

Hotel Solar Porto de Gatinhoi (tipo 3*) • 7 REFEIÇÕEsI

1 HOTEl RESORT INTERMARESa
(5*) • 7 REFEIÇÕES ¦

natalI
Hotel Jocumõ (tipo 3*)

NATAL E I
FERNANDO DE NORONHA!

Hotel Marino Praia Sul (tipo 3*) e casas familiares

FORTALEZAl
Hotel íbis (3*) - 7 REFEIÇÕES ¦

A VISTA
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OU 3 X RS 294,OO

À VISTA
r$ 462,oo
OU 3 X RS 171,00

Prefos promocionais por pessoa em apto, duplo,
para saídas de novembro.

Plantão telefônico
aos domingos das 9 às lSh.
521-1 1 88
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coucepfao e mradorta antonio cicero & tvaly salon/do

mmf| ||I|I|PBk Pro|eto Cultural
Francisco litis H By ^KD33EBHB

Qxibiqao de video com
jodo cabral de melo neto, joau brossa c caetano veloso

Esthcao Botrfogo
dia 17 de novembro— 20 h.

  . .

) quinta-fcira, 17/11/94 POL1TICA E GOVERNO

r~-  

J —-i "Desse jeito, vamos demorar novamerite /i^7

1 INFORME JB 13 dias, como aconteceu na apuragao do 
cT^W^'/L

primeiro twno"

» TEODOMIRO BRAGA <>?*
D«s*mbargador Gonarino Carvalho

! mmm—mmmmmm—mmimm
! ! /"Ns votos na elei?ao do Rio ainda nem foram computados TTT® • • "¦ ¦
| t V/ja surge o primeiro problema na transi?ao do poder no AniiyQPflA flA l\ 1A flPttPlTI hdT*!
| | estado, envolvendo a estadualiza^ao do sistema de trens subur- XJLlJIJLI. AtilU J.J.Vr 1XX1. l/d IJ.V/OV'J.iJJkrClX (
j 5 banos *¦ #
• 0 futuro governador Marcello Alencar nao aceita as modi- ¦ Genarino critica juizes por causa de lentidao, mas TRE garant*
j 5 ficagdes no convenio a ser assinado com o governo federal no
j dia 30, pelo qual a gestao dos trens passaria para uma nova Oritmo das apura?oes no estado

j estatal, a Flumitrens. do Rio de Janeiro esta sendo consi-
; Pelas informaQoes recebidas por Alencar, as mudangas derado lento pelo presidente da Co-
i aumentarao em R$ 100 milhoes por ano o prejuizo do missao de Apurapao, desembarga-
l governo com a operagao dos trens, que funcionam a pre?os dor Genarino de Carvalho. Ontem,
t subsidiados ele cobrou mais agilidade dos juizes
! Marcello Alencar tambem nao concorda com a pressa do eleitorais. Desse jeito, vamos de¬

ls I governo Nilo Batista na concretizagao do convenio e na no- morar novamente 13 dias, como no
i 5uvvujy i|uu uau^a primeiro turno^para concluir|as
I mea?ao de uma diretona para a Flumitrens para atuar por apura?6es", criticou. As 17hl6, ha-
t apenas um mes. vjam s^0 totalizados apenas 5,69%' — Por que essa pressa na solugao de um problema que se ^os votos do estado.

arrasta ha tres anos? Por que assinar um convenio dessa 0s 
juizes al am que muitas" . importancia a um mes de terminar o governo. questiona urnas ja estavam apuradas, mas

j t Alencar. ainda nao haviam remetido os da-
| dos porque estavam fazendo o
I Decidido a comprar essa briga, Marcello Alencar vai pro- back-up (copia de seguran?a). 0
} j curar o ministro dos Transportes, Bayma Dennys, para pedir- juiz Jose Antonio Fichtner deu a

j j lhe que nao assine o convenio sem consulta-lo. mesma explicagao, prevendo que
S hoje de manha ja estarao totaliza-

I :"E<srmprrin avanra dido do PT e do PMDB, e deter- dos 20% dos votos.
I j . minou a recontagem dos votos Ate as 14h, o Tribunal Regional
t : Os partidos de csquerda em outras 2.400 urnas. Eleitoral (TRE) nao tinha recebido
! ! rifpmnnl!tlUn nfhktArii SIS A nova conta8em deveni resultados das elei?oes majoritarias
| cife politico da historia do pais. provocar uma rcviravolta no re- He 90 zonas eleitorais Dessas zo-Ganharam quatro governos 

' 
lt,ldo das e|eic6es Dara denu. ae yu„zonas eienora s. uessas zo

! estaduais: o PT venceu no Dis- ? P nas-.21 eram da capital. Quanto as
trito Federal e Espirito Santo, e _o~ eleigoes proporcionais, 95 zonas
o PSB saiu vitorioso em Pernani- para las 22 da capital — nao tinham remeti-

S buco e no Amapa. Os mitos do rock Robert do dados. "E um absurdo um mu-

24T-2255 c FAX (091)253-4048 e Fa* 1041)Sul Tel {051) 233-3332 e Fa* (051) 233-3528 •Reg«k> dos^tagos Te» (0246) 5MQ21
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D«s*mbargador Qenarlno Carvalho

DEPUTADOS ESTADUAIS

AR CONDICIONADO • ALUGUEL
LIGUE JÁ: Ç 253-5519 / 253-5608 / 233-7834

convênio:

Avaliação:

dia 28! 11 às 16h

Pré-Escolar - Primário
Ginásio - 2°Crau

Marquês de S.Vicente, 483 ¦ Gávea - 274-2949 |

DEPUTADOS FEDERAIS

Uma escola para
cuidar com carinho

e seriedade das
histórias de nossos

filhos. Para que
cada uma possa

um dia ser contada.
Como muitas que

nos contaram.

Uma escola

SÁ PEREIRA
Pré-esco!ar e Io grau - a partir de 1 ano

Capistrano de Abreu, 29 - Humaitá
Tels.: 246-2434 / 537-2264

Candidatos N° de votos
Blaudino Pontes do Amaral (Prona) 5357
Luiz Antônio Dantas Ribeiro (PFL) 3982
Nélson dos Santos Gonçalves Filho (PSDB) 3343
Antônio Francisco Neto (PSD) 3112
Sérgio Cabrai FÍÍho]pSDB)""
Aluizio de Castro (PPR) 2138
Moncieber Melo Gomes (PDT) 2055
Jarbas Alves Stelmann(PTB) 1833
Brancos 13924
Nulos 27620
Legenda 3755
2,1% dos votos do estado
490 seções totalizadas

Candidato N°de votos
Jose Egydio Tinoco Neto (PFL) 7068
Francisco Dorneles (PPR) 5060
Roberto Procopio Lima Netto (PFL) 3736
Moreira Franco (PMDB) 3713
Marino Clinger Toledo Netto (PDT) 2817
Paulo Fernando Feij6 Torres (PSDB) 2592
Francisco Silva (PP) 2461
Jose Mauricio Linhares (PDT) 2302
Nulos rj; 32399
Brancos 17.840
Legenda 3759
seqoes totalizadas 490
2,1% do total do estado

Classificados Disque JB
(021)589-9922

INFORME <IB

TEODOMIRO BRAGA

I y-x s votos na eleição do Rio ainda nem foram computados e
í v^já surge o primeiro problema na transição do poder no
; estado, envolvendo a estadualização do sistema de trens subur-

banos.
O futuro governador Marcello Alencar não aceita as rnodi-

\ ficações no convênio a ser assinado com o governo federal no
dia 30, pelo qual a gestão dos trens passaria para uma nova
estatal, a Flumitrens.

Pelas informações recebidas por Alencar, as mudanças
aumentarão em R$ 100 milhões por ano o prejuízo do
governo com a operação dos trens, que funcionam a preços

. subsidiados.
Marcello Alencar também não concorda com a pressa do

i governo Nilo Batista na concretização do convênio e na no-
: meação de uma diretoria para a Flumitrens para atuar por

apenas um mês.
— Por que essa pressa na solução de um problema que se

arrasta há três anos? Por que assinar um convênio dessa
. importância a um mês de terminar o governo? — questiona
: Alencar.

I
Decidido a comprar essa briga, Marcello Alencar vai pro-

! curar o ministro dos Transportes, Bayma Dennys, para pedir-
! lhe que não assine o convênio sem consultá-lo.

j Esquerda avança
Os partidos de esquerda

| saem das urnas com o maior ca-
! cife político da história do país.

Ganharam quatro governos' estaduais: o PT venceu no Dis-
; trito Federal e Espírito Santo, e

o PSB saiu vitorioso em Pernam-
buco e no Amapá.
Dois coelhos

Nem Covas, nem Marcello,
nem Azeredo.

A maior festa de Fernando
| í Henrique foi pela vitória do pe-

medebista Antônio Britto, no
Rio Grande do Sul.

Ganhou um aliado e econo-
mizou um ministério.

| Ajuda de Itamar
O presidente Itamar dá sua

l_ contribuição hoje.de manhã ao
v abrigo de desamparados que o

senador Maurício Corrêa cons-
trói na periferia de Brasília.

Às 10h30 visita o local e
assina um ato decretando a utili-
dade publica da entidade.
Déseanso mineiro

Depois de vencer quatro
eleições consecutivas em Minas,

fazedor de governadores Hélio
Garcia, 63 anos, anuncia sua
aposentadoria.

Cumpri meu dever, está
na hora de ir embora, saindo por
cima — afirma Garcia.
Nome certo

O ex-ministro da Fazenda
^ Paulo Haddad é nome certo no

ç governo Eduardo Azeredo, de* 
quem foi coordenador do pro-
grama de metas.

Haddad é um nome for-
te, uma pessoa de quem gosto
muito — elogia Eduardo Azere-
do.
•Tucano gordo
| O governador eleito Mário
Covas prometeu acabar com to-
das as gorduras surpérfluas em
São Paulo durante o seu gover-
no.

Deveria começar queiman-
do as suas, que ganhou na cam-,
panhal

g Britto no ataque
Eleito com 223 mil votos á

frente de Olívio Dutra, o peme-
1 debista Antônio Britto desancou
| ontem o Ibope e o DataFolha,
| que deram empate na boca-de-
^ urna.

. — Esses institutos deveriam
£ se decretar em greve e fazer um
§£ çursinho de como fazer pesqui-

$as no Rio Grande do Sul —
ptirou Britto.
Fraude alagoana

Depois de comprovar frau-
des em 79 urnas, o TRE de Ala-
goas decidiu ontem acatar o pe-

dido do PT e do PMDB, e deter-
minou a recontagem dos votos
em outras 2.400 urnas.

A nova contagem deverá
provocar uma reviravolta no re-
sultado das eleições para depu-
tado.
Só para fãs

Os mitos do rock Robert
Plant e Jimniy Page fazem uma
exigência aos jornalistas que irão
à sua entrevista coletiva, dia 23,
no Rio.

Uma declaração garantindo
já terem ouvido o novo disco da
dupla, assistido ao vídeo e lido o
material de divulgação da grava-
dora.
Alarme falso

Respondendo ao alarme do
Banco do Brasil, policiais civis
entraram a toda pela contramão
na Rua da Assembléia, ontem,
no Rio.

Depois de engarrafar o trá-
fego e assustar os pedestres, ou-
viram a explicação do seguran-
ça: — Este alarme está com de-
feito. Disparou três vezes sema-
na passada.
Garganta de ouro

Os ingressos para o concer-
to de Pavarotti no Metropolitan,
dia 26 de janeiro, estarão á ven-
da nos próximos dias a preços de
tirar a voz.

Os mais baratos custarão
RS 200; os mais caros, RS 550.

Dá para comprar toda a
discografia do tenor para ouvir
em casa o resto da vida.
Volta à telinha

Já sem o gesso que imobili-
zava o seu braço, Vera Fischer
está de volta ás gravações de
Pátria minha.

Até a próxima batalha con-
jugal.
Apito final-I

Irritada com a acusação de
Romário de que planejava dar
um golpe do baú, a niteroiense
Andréa de Oliveira botou a boca
no mundo.

Na próxima edição da Ca-
raf conta que foi amante do era-
que por um ano e meio e mostra
uma procuração que ele deu á
sua mãe para representá-lo nos
EUA.
Apito final-II

Andréa revela ainda um de-
talhe que deve deixar Mônica, a
mulher do Romário, furiosa.

Sempre que o baixinho esta-
va ao seu lado, tirava a aliança.
Próxima atração

Depois do segundo turno,
vem aí a operação militar nos
morros.

Salve-se quem puder.

LANCE-LIVRE
Do economista Paulo Rabelo de

Castro, ontem, cm almoço no Clube
Americano: "Votamos na monar-
quia colocando o real em Brasília."

Itamar Franco e Fernando Henri-
que se encontraram ontem à noite no
Planalto. Na pauta, o aumento do
salário mínimo para USS 100.

FH ligou ontem para todos os
governadores eleitos pelos partidos
de sua coligação parabenizando-os
pela vitória.

O governador paulista Luiz Antô-
nio Fleury já mandou um recado a
Orestes Quércia: caso não represente
o PMDB no governo de Fernando
Henrique, vai disputar a presidênciado partido.

Getúlio Cruz, em Roraima, foi
uma exceção entre todos os candida-
tos do PSDB no segundo turno: apa-
nhou nas urnas.

O governador do Distrito Federal,
Joaquim Roriz, sofreu uma dupla der-
rota: além de perder em Brasília com
Valmir Campeio, sua candidata ao
governo de Goiás. Lúcia Vânia, tam-

bém foi surrada nas umas.
Eleito governador do Rio Grande

do Sul, Antônio Britto se despediu
ontem até dos assessores mais inti-
mos. Viajou para lugar desconheci-
do. Só volta no domingo.

O juiz Pedro Paulo Castelo Branco
decide na próxima semana se manda
para o STF o inquérito Xingó do Caso
PC, onde o ex-presidente Collor está
diretamente envolvido com propinas.O deputado argentino Luis Hcbcr
vai processar a revista Isto É por
envolvê-lo no assassinato do empre-
sário Luis Gonzalcz.

Sem mandato depois de perder as
eleições no Pará, Jarbas Passarinho é
forte candidato à presidência do PPR,
substituindo Esperidião Amin.

O paraibano Lindbergh Farias,
candidato a deputado federal, vai
participar da festa em prol da feira
nordestina de São Cristóvão, que se
realiza no Circo Voador, amanhã.
Haja Engov.

Fernando Henrique: o imperador
do Brasil.
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Apuração no Rio irrita desembargador

¦ Genarino critica juizes por causa de lentidão, mas TRE garante resultado em 5 dias
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Fraude, mesmo

com vigilância
Mesmo com todo o esquema de

segurança montado, a fraude vòl-
tou a acontecer na 82a Zona Eleito-
ral (Nova Iguaçu), cujos votos es-
tão sendo apurados no Maracanã-
zinho. Duas urnas foram impugna-
das e oito votos anulados, por
apresentarem grafia parecida. Além
disso, os dois peritos grafotecnicos
foram substituídos por outros qua-
tro, enviados pelo Instituto de Cri-
minalística Carlos Éboli (ICE).
Três candidatos beneficiados com
os votos já eram suspeitos de fraude
na eleição anuláda.

A primeira urna impugnada foi
a da 225a seção, porque ela chegou
violada. A urna da 149a seção'tam-
bém não foi contada porque as as-
sinaturas das cédulas eram diferen-
tes às contidaa na ata final. A urna
foi enviada ao Tribunal Regional
Eleitoral (TRE), que decidirá sobre
a a validade dos votos. No Maraca-
nãzinho, os soldados do Exército
levaram colchonetes para dormir,
já que eles farão a guarda das;urnas
durante a madrugada.

Em duas seções (212a e 548a)
seções, foram encontrados vários
votos da dobradinha Itamar Serpa-
Leda Gomes, respectivamente can-
didatos a deputado federal e esta-
dual pelo PDT. Os dois peritos —
cujos nomes não foram revelados
— realizaram exame nas cédulas,
mas concluíram que não havia ir-
gularidade. Mesmo assim, os inte-
grantes das junta apuradoras prefe-
riram anular oito votos e enviar
para perícia do TRE.

Na 212a seção, seis cédulas serão
novamente pcriciadas pelo TRE,
todas com o nome de Leda Gomes,
mulher do prefeito de Nova Iguaçu,
Altair Gomes. Quatro destes votos
estavam com o nome de Itamar
Serpa e um com o de Fernando
Gonçalves (PTB). Os três tiveram
seus nomes citados por roubo de
votos. O sexto voto estava em do-
bradinha com Edésio Nunes
(PDT).

Na 548a seção, dois votos de
Leda Gomes e Itamar Serpa tam-
bém foram anulados, mesmo que
91 deles tivessem apresentado as
letras parecidas. A juíza Suimei Ca-
valieri Hablitschek explicou que fo-
ram anulados somente os votos
considerados irregulares.

lançamento do l i v r o . |

0 Relhtivismo Enquanto Visão do Mundo

concepção e curadoria antonio cicero & ivaly salomão

"Desse 
jeito, vamos demorar novamente

13 dias, como aconteceu na apuração do

primeiro turno"

O ritmo das apurações no estado
do Rio de Janeiro está sendo consi-
derado lento pelo presidente da Co-
missão de Apuração, desembarga-
dor Genarino de Carvalho. Ontem,
ele cobrou mais agilidade dos juizes
eleitorais. "Desse 

jeito, vamos de-
morar novamente 13 dias, como no
primeiro turno, para concluir as
apurações", criticou. Às 17hl6, ha-
viam sido totalizados apenas 5,69%
dos votos do estado.

exibição de vídeo com
joão cabral de melo neto, joan brossa e caetano veloso

Estação Botafogo
dia 17 de novembro— 20 b.

VOZ, PALA. IN1BIÇÃOARGUMENTAÇÃO SOB PRiSSAO • CONSULTA» CURSüí
236-5185/236-5223 • SIMON WAJNTRAUB

i FITAS K-7, DICÇÃO, IMPOSTAÇAO E ORATÓRIA

Os juizes alegaram que muitas
urnas já estavam apuradas, mas
ainda não haviam remetido os da-
dos porque estavam fazendo o
back-up (cópia de segurança). O
juiz José Antônio Fichtner deu a
mesma explicação, prevendo que
hoje de manhã já estarão totaliza-
dos 20% dos votos.

Até as 14h, o Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) não tinha recebido
resultados das eleições majoritárias
de 90 zonas eleitorais. Dessas zo-
nas, 21 eram da capital. Quanto às
eleições proporcionais, 95 zonas —
22 da capital — não tinham remeti-
do dados. "É um absurdo um mu-
nicípio como Lage do Muriaé, que
tem apenas 18 seções, até agora não
ter fechado", reclamou o presidente
da Comissão de Apuração.

O secretário de Administração
do TSE, Athayde Fontoura Filho,
atribuiu a lentidão à inexperiência
dos escrutinadores. "Eles são na
maioria universitários e amanhã
(hoje) já estarão mais rápidos",
prometeu. O diretor de Informática
do Tribunal Superior Eleitoral, La-
dislau Petrarca, garantiu que o re-
sultado final sairá em cinco dias.

Scartezzini ex

O corregedor-geral do Tribu-
nal Superior Eleitoral, Cid Flá-
quer Scartezzini, justificou ontem
a demora na apuração dos votos
no Rio. Segundo ele, a contagem
dos votos no estado é diferente
porque a eleição no segundo tur-
no foi diferente. "Os outros esta-
dos do país não tiveram eleição
proporcional", defendeu. Scartez-
zini ressaltou ainda que, por cau-
sa das fraudes no primeiro turno
das eleições, a prioridade no Rio é
a segurança, e não a velocidade.

Segundo ele, a apuração está
tranqüila e acompanha o ritmo no

plica 
lentidão

resto do país. 
"Queremos uma

eleição limpa e transparente, onde
a vontade do eleitor carioca saia
realmente das urnas", afirmou.
Como uma das explicações para a
demora na apuração, Scartezzini
citou o exemplo da 25a Zona Elei-
toral. Campeã de denúncias de
fraude no primeiro turno, ela teve
todos os escrutinadores substituí-
dos por estudantes da Faculdade
de Direito da Uerj. "Eles ainda
são novatos e vão aprimorando a
apuração com a prática. O que
interessa é o idealismo e a vontade
de mudar as coisas", disse ele.
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s votos na eleição do Rio ainda nem foram computados e
V-ljá surge o primeiro problema na transição do poder no
estado, envolvendo a estadualizaçào do sistema de trens subur-
banos.

O futuro governador Marcello Alencar não aceita as modi-
ficações no convênio a ser assinado com o governo federal no
dia 30, pelo qual a gestão dos trens passaria para uma nova
estatal, a Flumitrens.

Pelas informações recebidas por Alencar, as mudanças
aumentarão em R$ 100 milhões por ano o prejuízo do
governo com a operação dos trens, que funcionam a preços
subsidiados.

Marcello Alencar também não concorda com a pressa do
governo Nilo Batista na concretização do convênio e na no-
meação de uma diretoria para a Flumitrens para atuar por
apenas um mês.

— Por que essa pressa na solução de um problema que se
arrasta há três anos? Por que assinar um convênio dessa
importância a um mês de terminar o governo? — questiona
Alencar.

?
Decidido a comprar essa briga, Marcello Alencar vai pro-

curar o ministro dos Transportes, Bayma Dennys, para pedir-
lhe que não assine o convênio sem consultá-lo.

Esquerda avança
Os partidos de esquerda

saem das urnas com o maior ca-
cife político da história do país.

Ganharam quatro governos
estaduais: o PT venceu no Dis-
trito Federal é Espírito Santo, e
o PSB saiu vitorioso em Pernam-
buco e no Amapá.
Dois coelhos

Nem Covas, nem Marcello,
nem Azeredo.

A maior festa de Fernando
Henrique foi pela vitória do pe-
medebista Antônio Britto, no
Rio Grande do Sul.

Ganhou um aliado e econo-
mizou um ministério.
Ajuda de Itamar

O presidente Itamar dá sua
contribuição hoje de manhã ao
abrigo de desamparados que o
senador Maurício Corrêa cons-
trói na periferia de Brasília.

Às 10h30 visita o local e
assina um ato decretando a utili-
dade pública da entidade.
Descanso mineiro

Depois de vencer quatro
eleições consecutivas em Minas,
o fazedor de governadores Hélio
Garcia, 63 anos, anuncia sua
aposentadoria.

Cumpri meu dever, está
na hora de ir embora, saindo por
cima — afirma Garcia.
Nome certo

O ex-ministro da Fazenda
Paulo Haddad é nome certo no
governo Eduardo Azeredo, de
quem foi coordenador do pro-
grama de metas.

Haddad é um nome for-
te, uma pessoa de quem gosto
muito — elogia Eduardo Azere-
do.
Tucano gordo

O governador eleito Mário
Covas prometeu acabar com to-
das as gorduras surpérfluas em
São Paulo durante o seu gover-
no.

Deveria começar queiman-
do as suas, que ganhou na cam-
panha.
Britto no ataque

Eleito com 223 mil votos à
frente de Olivio Dutra, o peme-
debista Antônio Britto desancou
ontem o Ibope e o DataFolha,
que deram empate na boca-de-
urna.

Esses institutos deveriam
se decretar em greve e fazer um
cursinho de como fazer pesqui-
sas no Rio Grande do Sul —
atirou Britto.
Fraude alagoana

Depois de comprovar frau-
des em 79 urnas, o TRE de Ala-
goas decidiu ontem acatar o pe-

dido do PT e do PMDB, e deter-
minou a recontagem dos votos
em outras 2.400 urnas.

A nova contagem deverá
provocar uma reviravolta no re-
sultado das eleições para depu-
tado.
Só para fãs

Os mitos do rock Robert
Plant e Jimmy Page fazem uma
exigência aos jornalistas que irão
à sua entrevista coletiva, dia 23,
no Rio.

Uma declaração garantindo
já terem ouvido o novo disco da
dupla, assistido ao vídeo e lido o
material de divulgação da grava-
dora.
Alarme falso

Respondendo ao alarme do
Banco do Brasil, policiais civis
entraram a toda pela contramão
na Rua da Assembléia, ontem,
no Rio.

Depois de engarrafar o trá-
fego e assustar os pedestres, ou-
viram a explicação do seguran-
ça: — Este alarme está com de-
feito. Disparou três vezes sema-
na passada.
Garganta de ouro

Os ingressos parà o concer-
to de Pavarotti no Metropolitan,
dia 26 de janeiro, estarão á ven-
da nos próximos dias a preços de
tirar a voz.

Os mais baratos custarão
R$ 200; os mais caros, R$ 550.

Dá para comprar toda a
discografia do tenor para ouvir
em casa o resto da vida.
Volta à telinha

Já sem o gesso que imobili-
zava o seu braço, Vera Fischer
está de volta ás gravações de
Pátria minha.

Até a próxima batalha con-
jugal.
Apito final-I

Irritada com a acusação de
Romário de que planejava dar
um golpe do baú, a niteroiense
Andréa de Oliveira botou a boca
no mundo.

Na próxima edição da Ca-
ras conta que foi amante do era-
que por um ano e meio e mostra
uma procuração que ele deu à
sua mãe para representá-lo nos
EUA.
Apito final-II

Andréa revela ainda um de-
talhe que deve deixar Mônica, a
mulher do Romário, furiosa.

Sempre que o baixinho esta-
va ao seu lado, tirava a aliança.
Próxima atração

Depois do segundo turno,
vem ai a operação militar nos
morros.

Salve-se quem puder.

LANCE-LIVRE
Do economista Paulo Rabelo de

Castro, ontem, em almoço no Clube
Americano: "Votamos na monar-
quia colocando o real em Brasília."

Itamar Franco e Fernando Henri-
que se encontraram ontem à noite no
Planalto. Na pauta, o aumento do
salário mínimo para USS 100.

FH ligou ontem para iodos os
governadores eleitos pelos partidos
de sua coligação parabenizando-os
pela vitória.

O governador paulista Luiz Antô-
nio Fleury já mandou um recado a
Orestes Quércia: caso não represente
o PMDB no governo de Fernando
Henrique, vai disputar a presidência
do partido.

Getúlio Cruz. em Roraima, foi
uma exceção entre todos os candida-
tos do PSDB no segundo turno: apa-
nhou nas urnas.

O governador do Distrito Federal,
Joaquim Roriz, sofreu uma dupla der-
rota: além de perder em Brasília com
Valmir Campeio, sua candidata ao
governo de Goiás, Lúcia Vânia, tam-

bém foi surrada nas umas.
Eleito governador do Rio Grande

do Sul, Antônio Britto se despediu
ontem até dos assessores mais inti-
mos. Viajou para lugar desconheci-
do. Só volta no domingo.

O juiz Pedro Paulo Castelo Branco
decide na próxima semana se manda
para o STF o inquérito Xingó do Caso
PC, onde o ex-presidente Collor está
diretamente envolvido com propinas.

O deputado argentino Luis Heber
vai processar a revista Isto É por
envolvê-lo no assassinato do empre-
sário Luis Gonzalez.

Sem mandato depois de perder as
eleições no Pará, Jarbas Passarinho é
forte candidato à presidência do PPR,
substituindo Esperidião Amin.

O paraibano Lindbcrgh Farias,
candidato a deputado federal, vai
participar da festa em prol da feira
nordestina de São Cristóvão, que se
realiza no Circo Voador, amanhã.
Haja Engov.

Fernando Henrique: o imperador
do Brasil.

"Desse 
jeito, vamos demorar novamente

13 dias, como aconteceu na apuração do

primeiro turno"

Desembargador Genarino Carvalho

Lpuração no Rio irrita desembargador

Genarino critica juizes por causa de lentidão, mas TRE garante resultado em 5 dias

Presidente de
O ritmo das apurações no estado

do Rio de Janeiro está sendo consi-
derado lento pelo presidente da Co-
missão de Apuração, desembarga-
dor Genarino de Carvalho. Ontem,
ele cobrou mais agilidade dos juizes
eleitorais. "Desse 

jeito, vamos de-
morar novamente 13 dias, como no
primeiro turno, para concluir as
apurações", criticou. Às 17hl6, ha-
viam sido totalizados apenas 5,69%
dos votos do estado.

Os juizes alegaram que muitas
urnas já estavam apuradas, mas
ainda não haviam remetido os da-
dos porque estavam fazendo o
back-up (cópia de segurança). O
juiz José Antônio Fichtner deu a
mesma explicação, prevendo que
hoje de manhã já estarão totaliza-
dos 20% dos votos.

Até as 14h, o Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) não tinha recebido
resultados das eleições majoritárias
de 90 zonas eleitorais. Dessas zo-
nas, 21 eram da capital. Quanto às
eleições proporcionais, 95 zonas —
22 da capital — não tinham remeti-
do dados. "É um absurdo um mu-
nicípio como Lage do Muriaé, que
tem apenas 18 seções, até agora não
ter fechado", reclamou o presidente
da Comissão de Apuração.

O secretário de Administração
do TSE, Athayde Fontoura Filho,
atribuiu a lentidão à inexperiência
dos escrutinadores. "Eles são na
maioria universitários e amanhã
(hoje) já estarão mais rápidos",
prometeu. O diretor de Informática
do Tribunal Superior Eleitoral, La-
dislau Petrarca, garantiu que o re-
sultado final sairá em cinco dias.

Candidates N° de votos
Luiz Antflnio Dantas Ribeiro (PFL) 12.055
S6rgio* Cabrai 

*F 
i iho" (PS DB) 7.013

Joaquim Gerk Tavares (PSDB) 6.960
Nelson dos Santos Gonpalves Filho (PSDB) 6.411
Alulzio de Castro (PPR) 6.317
Blandino Pontes do Amaral (Prona) 6.243
l6dio Rosa da Silva (PMDB) 6.032
Moncleber Melo Gomes (PDT) 5.578
Brancos (9,65%) 47.464
Nulos (30,62%) 101.431
Legends (2,65%) 13.041

Sefdes totalizadas—1.664 de um total de £3.364
7,12% do total do estado

Candidate N° de votos
Jos6 Egydio Tinoco Neto (PFL) 19.694
Francisco Dorneles (PPR) 14.298
Francisco da Silva (PP) 10.360
Moreira Franco (PMDB) 9.810
Jos6 Mauricio Linhares (PDT) 8.163
Ronaldo Cesar Coelho (PSDB) 8.142
Roberto Procdpio Lima Netto (PFL) 7.370
Paulo Fernando Feijd Torres (PSDB) 5.682
Nulos.(24,99%) 122.G47

Brancos (12,5%) < 61.483

Legenda (2.73%) 13.423
Set?oes totalizadas— 1.664 de um total de 23.364
7,12% do total do e9tado

ic:

Uma escola para
cuidar com carinho

e seriedade das
histórias de nossos

filhos. Para que
cada uma possa

um dia ser contada.
Como muitas que

nos contaram.

Uma escola

SÁ PEREIRA
Pié-escolar e 1° grau - a partir de 1 ano

Capistrano de Abreu, 29 - Humaitá
Tels.: 246-2434 / 537-2264

Scartezzini explica lentidão

O corregedor-geral do Tribu-
nal Superior Eleitoral, Cid Flá-
quer Scartezzini, justificou ontem
a demora na apuração dos votos
no Rio. Segundo ele, a contagem
dos votos no estado é diferente
porque a eleição no segundo tur-
no foi diferente. "Os outros esta-
dos do país não tiveram eleição
proporcional", defendeu. Scartez-
zini ressaltou ainda que, por cau-
sa das fraudes no primeiro turno
das eleições, a prioridade no Rio é
a segurança, e não a velocidade.

Segundo ele, a apuração está
tranqüila e acompanha o ritmo no

AR CONDICIONADO • ALUGUEL
LIGUE JÃ: ^ 253-5519 / 253-5608 / 233-7834

resto do país. 
"Queremos uma

eleição limpa e transparente, onde
a vontade do eleitor carioca saia
realmente das urnas", afirmou.
Como uma das explicações para a
demora na apuração, Scartezzini
citou o exemplo da 25a Zona Elei-
toral. Campeã de denúncias de
fraude no primeiro turno, ela teve
todos os escrutinadores substituí-
dos por estudantes da Faculdade
de Direito da Uerj. "Eles ainda
são novatos e vão aprimorando a
apuração com a prática. O que
interessa é o idealismo e a vontade
de mudar as coisas", disse ele.

VOZ. FALA. 1NIBIÇÃOARGUMENTAÇÃO SOB rittSSAO • CONSULTAS* CURSGr
2364185/236-5223 • SIMON WAJNTRAUB
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mesa reaparece í
Depois de ficar cerca de 36 horas "

sumido, o presidente da 58a seção'
da 117a Zona Eleitoral (Ilha do Go- <
vernador), João Braga Pires, de 26
anos, reapareceu na noite de on-'/
tem, em Duque de Caxias, Baixadá'"
Fluminense. De camiseta e chineJ,"
los, chegou a pé ao 15° BPM e
contou ter sido seqüestrado por vá- }
rios homens na Ilha do Governador
antes do início das eleições. O ex-,
bancário disse que a quadrilha ha-,
via ficado com o material da eleição,
(cerca de mil cédulas, duas urnas e ,
o livro de votação).

O juiz Ademir Pimentel, respon-,
sável pela 117a Zona e coordenador
da propaganda eleitoral, mandou. ,
uma equipe buscar João Braga. Por,
volta de 21h30, ele chegou a pé ao
batalhão e, segundo o Tenente Pe-
rifê, dizia palavras desconexas e"falava com a lingua enrolada":,"Ele 

parecia em estado de choque",
afirmou.

Nova Iguaçu — Mesmo com
o esquema de segurança montado,
a fraude voltou a acontecer na 82a
Zona Eleitoral (Nova Iguaçu), cu-
jos votos estão sendo apurados no
Maracanãzinho. Duas urnas foram,
impugnadas e oito votos anulados,
por apresentarem grafia parecida.
Além disso, dois peritos grafotécni-
cos foram substituídos por outros
quatro, a pedido de fiscais.

A primeira urna impugnada pela
juíza Suimei Cavalieri foi a da 2251/
seção, porque chegou violada. Ou-
tra, da 149a seção, não foi contada
porque as assinaturas das cédulas
eram diferentes das que constavam
da ata final.

No Maracanãzinho, soldados
do Exército levaram colchonetes
para dormir, pois fariam a guarda
das urnas de madrugada. Em duas
seções (212a e 548a), foram encon-
tradas irregularidades em votos da
dobradinha Itamar Serpa-Leda
Gomes, respectivamente candida-
tos a deputado federal e estadual
pelo PDT.

Na 212a seção, seis cédulas serão
novamente periciadas pelo TRE,
todas com o nome de Leda Gomes,
mulher do prefeito de Nova Iguaçu,
Altamir Gomes. Na 548a seção, só
dois votos.de Leda e Serpa foram
anulados, mas outros 91 tinham ca-
ligrafia parecida.
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Azeredo não teme oposição e

promete 
buscar entendimento

Governador eleito lembra que aliança com PT foi eleitoralBelo Norii'""*"
ROSELENA NTCOLAU

PELO HO-
RIZONTE —
Eleito com
diferença de
mais de um
milhão de votos sobre o adversá-
rio Hélio Costa (PP), o futuro
governador de Minas Gerais,
Eduardo Azeredo (PSDB), disse
ontem que não tem qualquer tipo
de preconceito em relação aos
parlamentares eleitos que não o
apoiaram. Azeredo afirmou que
nao faz restrições à participação
do PT no governo, mas ressalvou
que os petistas formaram aliança
eleitoral no segundo turno e não
permanente.

Azeredo se nega a falar sobre a
composição de governo. 

"Quan-
do falo que não tenho nada sobre
governo pensado é cora sincerida-
de", diz. Mas o governador eleito
adianta que pretende governar
com várias facções (a coligação
uniu PSDB, PTB e PL) e afirma
que viveu experiência semelhante
quando era prefeito de Belo Hori-
zonte. "Convivi com a minoria na
Câmara Municipal, com 12 parti-
dos diferentes e não tive proble-
ma. Dá para repetir esse tipo de
situação."

Em relação à bancada federal,
composta por 53 deputados, Aze-
redo deve enfrentar oposição de
cerca 30 parlamentares, mas res-
salta que procurará entendimen-
tos. "Eu não tenho preconceito
contra deputados que tenham
apoiado o outro candidato. En-
quanto for interesse de Minas ou
de algum assunto específico do

Congresso, ey procurara os depú-
tados que foram oposição."

Na Assembieia Legislativa, o
tucano não deverá enfrentar pro-
biemas. O atual governador Hélio
Garcia manteve praticamente du-
rante todo o governo uma frente
de deputados, apelidada de Nocfo
e que provavelmente se repetirá
em relação a Azeredo.

Hélio Costa não reconhece derrota

O candidato derrotado ao go-
verno de Minas, Hélio Costa
(PP), negou-se, ontem, a dar qual-
quer tipo de declaração sobre os
resultados das eleições. Costa per-
maneceu durante todo o dia no
apartamento onde mora, no bair-
ro de Lourdes, na Zona Sul da
capitàl. A assessoria do candidato
divulgou, primeiramente, que o
pepista falaria à imprensa quando
a apuração dos votos pelo TRE

estivesse finalizada. No entanto,
após mais de 99% da apuração, a
assessora de imprensa, Yáskara
Laudares, informou que Costa
não tem data para se manifestar.
Também não confirmou que o
candidato pretenda viajar e se
afastar do estado.

O candidato a vice na chapa de
Hélio Costa, o ex-prefeito de No-
va Lima Vítor Penido (PFL), ad-
mitiu a derrota logo pela manhã.

Ele atribuiu a virada á ação do
governo de Hélio Garcia na etapa
final da campanha. Penido fez co-
ro às declarações do pepista, de
que o uso da máquina do governo
na campanha de Eduardo Azere-
do (PSDB) foi feito de urma for-
ma agressiva. "Talvez de uma for-
ma nunca antes vista no estado",
declarou. Penido, no entanto, to-
mou extremo cuidado para não
criticar o novo governador.

Paulo Afonso 
procura 

PFL

Catarinense

quer maioria na

Assembléia

CRISTINA BRAGA 
~ **

TJ LORIANÓPOLIS - O
r governador eleito de Santa
Catarina, Paulo Afonso Vieira
(PMDB), não quer perder tem-
po. Diante do curto período que
terá até o dia Io de janeiro para
compor seu governo, ontem
mesmo ele iniciou os encontros
com correligionários para a for-
mação da equipe que o ajudará
na administração do estado. Em>
conversa reservada com seu vice,
o empresário da construção civil
cm Criciúma (município ao sul
da Capital) José Hülse, Paulo
Afonso ressaltou que quer ini-
ciar o governo "pronto".

Ele não fala em nomes, por
considerar que 

"ainda é cedó
para isso, afinal, até ontem (ter-
ça-feira) estava envolvido com a
eleição", disse Hülse. Nos próxi-
mos dias, Paulo Afonso preten-
de conversar não só com o

PMDB, mas também com os
partidos que o apoiaram no se-
gundo turno, para compor o se-
cretariado. A preocupação ini-
ciai é formar maioria absoluta
na Assembléia Legislativa do es-
tado, onde a partir do ano que
vem o PMDB terá apenas dez
parlamentares.

Paulo Afonso afirmou que
nessa busca de força conjunta
não desprezará o PFL, partido
do ex-senador Jorge Bornhausen
que, derrotado no primeiro tur-
no da sucessão, apoiou o PMDB
na disputa final. "Não tenho,
em princípio, preconceito com
quem quer que seja", afirmou
Paulo Afonso durante entrevista
concedida ontem de manhã. Se-
gundo ele, serão feitos contatos
còm "setores mais sérios e res-
ponsáveis do PFL", que milita-
ram durante o segundo turno,"sem ter colocado condicionan-
tes para esse apoio".

O nome do novo governador
de Santa Catarina foi anunciado
às 23h20 de terça-feira pelo pre-
sidente do Tribunal Superior

Eleitoral (TSE), Sepúlveda Per
tence, que esteve em Florianó-
polis acompanhando testes com
o voto eletrônico. Paulo Afonso
recebeu 48,24% dos votos cata-
rinenses. Sua adversária no se-
gundo turno, Angela Amin, teve
46,73% dos votos.

Angela Amin mostrou-se
confiante na vitória até por volta
das 22h do dia 15, quando 94%
dos votos do estado haviam sido
apurados e apontavam a lide-
rança de Paulo Afonso. Acom-
panhada do marido, o senador
Esperidião Amin (PPR-SQ, An-
gela disse: "Eu me curvo ao re-
sultado das urnas". Logo de-
pois, dirigiu-se a uma emissora
de televisão, onde, em entrevista,
considerou "que os catarinenses
não entenderam a minha pro-
posta".

Para os especialistas políticos
locais, o maior derrotado desta
eleição foi o senador Esperidião
Amin, que 

"abandonou" seu
partido no estado para se lançar
candidato a presidente.

bcindB «xcfcisfvo: Ganhe um exemplar daenciclopédia TODAS AS COPAS DO MUNDO,de Orlando Duarte.

embarque no costa marina.

neste cruzeiro,
até o preço é campeão.

Viaje com atletas protagonistas dos títulos mundiais
de futebol, basquete, vôlei e outros esportes
que o Brasil conquistou. Será um cruzeiro cheio
de emoções, comandado pelo jornalistaOrlando Duarte. Aproveite o preço campeão
e faça já sua reserva.

SANTOS 15/12 • RI016/12 • VITÓRIA • ILHÉUS • ANGRA DOS REIS •
SANTOS 21/12* RIO 22/12.

promoção especial
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;
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POLiTICA E GOVERNO

' 'Vamos criar uma nova interlocugao. 'Wo Distrito Federal, mudamos a logica

For que dar secretarias? Serd que nao / eo PTe defato um partido dos

existem outras confluencias?" trabalhadores"

M&rloCovaa Deputado reslelto Chloo Vigilante

admite 
que 

conta com o apoio do 1

to de Sao Paulo vai comegar os entendimentos com partidos na proxima segunda-feira, quando volta de

rnnrf nrimeiro^seeundo ^ Reforma - 0 futuro gover- (,llc ,tW ^^samigas "7"emos ma^^mitos cm amwnnvm o PT"

\ ?lrno das eleicfe como o PFL nador disse ^ue Pretende Promo"
ver uma "reengenharia" no esta-

I fa modalidade nova de interlo- do' modern.zando^operacional-

i clao. Por que dar secretarias? mente o serv.?o publico. 0 esta-

fi Sjera que nao existem outros pon- do de^e ter o parametro pubico
t tfs de confluencia?", questionou. com tecnicas do setor privado ,

$ "|Nao vou construir uma maioria disse. ®e ira modificar o organo-

| Assembleia Legislativa a qual- grama das secretarias, fundindo a

[jj qler prego", completou. Segundo de Assuntos Penitencianos com a

| (Jovas, a composipao do governo da Justiga, unindo as que tratam

if r&o sera feita enqunto nao houver dos problema de transposes e
M atconversa com os partidos. 

"No CI"iar a Secretaria de Negocios

^ rmnimo eu preciso saber o que Metropolitanos. Sobre a reforma
¦ pfensam do meu governo". Sobre tributaria, Covas declarou que

IolPT, 

ele afirmou que e necessario mais^ importante do que a distri-
vpltar a conversar com o partido bui?ao de recursos entre estado,
sobre a posi?ao de oposigao que Uniao e municipios, era direcio-
detendem assumir. 0 futuro eo- nar os impostos para o consumo e
vlrnador voltou a elogiar o PFL. nao para a produpao. (PL, PSD, PTB, PRP, PV e PSB), prefeita de Sao Paulo Luiza Erun- eleitos pelo PMDB, apenas quatro

fcristovam atribui vitoria a militancia 

Bwuz prega

Brasilia — LuizAntdnio
rIcardo miranda critorios montados dentro das

? p. , , areas mais carentes do DF, embo-.BRASILIA- Dc:um Mo, um ril ai„da continue mais forll. n0
parlido for e, o PT, com quase p|an0 Rto Na m # /

a dfa mil mihlantes de carteirinha PT dove conseguir um .etgo dos i A
1 u^etaoradonelnuncamfenor volos viHos, ntaer0'acima ML.

| 
2S0 mil pessoas com d.rclonos dc 

qua|qucr previs5o. No assema. |'i 
•

^ 

^ ^

18 

ivernador eleilo do' Distrito Fe- elcigoes, com mais de 57 mil vo- Forte militancia do PTe o apoio de sfndicatos poderosos foram os principals mmfos de Cristdvam Buanjue
ira[ tos, fundador e primeiro presiden¬
ts* • a r>T n,„'i;„ te da CUT candanga. "Consoli-

A vitoria do PT e n Bras l a , , ., r• , , • m-1 damos a CUT de tal forma que —«——
a mais expressiva da h storm do . , . , r, , , . .M „
pkrtido. Nem a eleiQao da Erundi- a?ul el^,de fat0 a central unica '
n. para a Prefeitura de Sao Paulo afirma
ppde ser comparada a nossa", diz npw" ™a 

.
o*deputado distrital Geraldo Ma- *' ,
g la, preside# do PT-DF. "A cfom,° Pes° da

p incipal base da campanha do ,01, u,ra^.e ,n

| 
C ristovam foram os tilhado-

ft ras", aponta Jose Lucimar Zunga , , mu7
I 4 4 P-ide. da CUT lo-

< " 
A zapao de serv' Militancia — A forga da nn- que patr0cino¦111 / litancia, que nas duas ultimas elei- vida cinco gre\'.H coes presidenciais fez de Lula fl Fsnlnnnd-i di

vj candidato mais votado na cidade, " f 
"s 

Q ,'* 
pela primeira vez se traduziu em I f. .
otitras representa?oes em disputa. a.s !°ais r ,

1 A'lem do governador de Brasilia, dade' c^and
I o,PT elegeu o senador mais vota- <?' em 85 org;

7lfj do — outro professor universita- os ®s minis

I ; rio, Lauro Campos, com 352 mil vinculadas.
vbtos —, reelegeu seus dois depu- 0 sindical
tados federais e aumentou sua re- desatrelado de

presenta?ao na Camara Legislati- P° ltlC0: 
^m j j modefachad;

ft va. passando de cinco para sete mQ dedeputados, a maior bancada. ao ^ Q sindjca-j lado do PP do atual governador. ijea(j0

| 
: Joaquim Roriz. do Sindlimpez

hJ - Hoje, o PT, que teve seu pri- mil trabalhadc
«' * iteiro nucleo. com apenas tres asseio e conse:

roembros. instalado na cidade-sa- ventes. assim
| telite do Gama. em 1980, pelo operariosdac

eStudante de medicina Andre Luis nidos em sind
J — hoje chefe da Ortopedia do trole da CUT,
|i i Hospital do Gama —. ja tem es- em Cristovam
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Covas lembrou que tem 
'afinidades 

antigas com os petistas: 
"Temos muitos pontos em comum com o PT'

Forte militâncià do PT e o apoio de sindicatos poderosos foram os principais trunfos de Cristóvam Buarque

é • quinta-feira, 17^11/94 POLÍTICA E GOVERNO JORNAL DO BRASIL

"Vamos criar uma nova interlocução.

Por que dar secretarias? Será que não

existem outras confluências?"

Mário Covaa

"No Distrito Federal, mudamos a lógica

e o PT è de fato um partido dos

trabalhadores"

Daputado realelto Chico Vigilante

e

¦ Governador eleito de São Paulo vai começar os entendimentos com partidos na próxima segunda-feira, quando volta de viagem

I SÃO PAULO—O futuro gover- Mas está decidido: a iniciaUva das
I i j. o-. n_..i_ r>~ conversas será dele, e não dos

partidos.
Durante a entrevista, Covas

lovas admite 
que 

conta com o apoio do PT

SÃO PAULO—O futuro gover-
dor de São Paulo, Mário Co-
s, admitiu ontem que gostaria

de contar com o apoio do PT para
gbvernar. A partir da próxima se-
gunda-feira, quando retorna de
uma viagem de quatro dias de
diescanso, Covas começa a con-
Versar com os partidos. 

"Desagra-

da a idéia de fazer cooptação de
pessoas, quero conversar com os
partidos", afirmou durante a en-
tj-evista coletiva, negando que
possa fazer convites individuais
para o secretariado. As articula-
çpes com os partidos serão feitas
pelo vice-governador eleito, depu-
tado Geraldo Alckimin. "Nós te-
n$os muitos pontos em comum
com o PT, como a austeridade
n is gastos, a recuperação da área
social e a transparência, mas isso
n|o implica em cargos", disse
Alckimin.

| Recado — Covas aproveitou
afentrevista coletiva para enviar
ui£n recado aos partidos que o
apoiaram no primeiro e segundo
tfcrno das eleições, como o PFL,

DB, PT e PPR. "Vamos criar
a modalidade nova de interlo-

cpção. Por que dar secretarias?

Jrá 
que não existem outros pon-

s de confluência?", questionou,'fíão vou construir uma maioria
n| Assembléia Legislativa a qual-
qjier preço", completou. Segundo
Covas, a composição do governo
n|o será feita enqunto não houver
a|conversa com os partidos. 

"No

n|ínimo eu preciso saber o que'"nsam do meu governo". Sobre
T, ele afirmou que é necessário

ltar a conversar com o partido
s®bre a posição de oposição que

etendem assumir. O futuro go-
irnador voltou a elogiar o PFL.

Cristóvam atribui vitória à militâncià
| Brasília — Luiz Antônio

rÍcardo miranda critérios montados dentro das

São Paulo — Helclo Toth

recebeu um telefonema do presi-
dente eleito Fernando Henrique
Cardoso parabenizando pela vitó-
ria. Os dois marcaram um encòn-
tro na próxima semana, em Brasí-
lia. "Precisamos ver quem você
quer aproveitar de São Paulo",
disse o futuro governador paulis-
ta. Covas garantiu que Fernando
Henrique terá prioridade na esco-
lha de nomes. Vários tucanos co-
laboraram de perto nas duas cam-
panhas e são cotados tanto para o
governo federal como para o esta-
dual, como os ex-ministros Luiz
Carlos Bresser Pereira, Antônio
Cabrera e Walter Barelli e o júris-
ta Miguel Reale Jr.. Assim que
retornar de viagem, Covas irá
procurar o governador Luiz An-
tônio Fleury Filho (PMDB) para
discutir a transição.

Reforma — O futuro gover-
nador disse que pretende promo-
ver uma "reengenharia" no esta-
do, modernizando operacional-
mente o serviço público. 

"O esta-
do deve ter o parâmetro público
com técnicas do setor privado",
disse. Ele irá modificar o organo-
grama das secretarias, fundindo a
de Assuntos Penitenciários com a
da Justiça, unindo as que tratam
dos problema de transportes e
criar a Secretaria de Negócios
Metropolitanos. Sobre a reforma
tributária, Covas declarou que
mais importante do que a distri-
buição de recursos entre estado,
União e municípios, era direcio-
nar os impostos para o consumo e
não para a produção.

Rossi quer
a prefeitura
O Os 6,7 milhões de votos
que o candidato Francisco
Rossi (PDT) conseguiu no
segundo turno, na disputa
com o tucano Mário Covas
pelo governo do estado, po-
derão servir de trampolim
para a prefeitura da capital.
"Vejo com simpatia a idéia
de me candidatar a prefeito
de São Paulo em 1996", ad-
mitiu ele, ontem, ao anun-
ciar que pretende continuar
na vida pública. Duas vezes
ex-prefeito de Osasco, mu-
nicípio da região metropoli-
tana, Rossi teve 1.856.623
de votos na capital (38,08%
dos votos válidos)

PSDB terá 
que 

negociar para 
ter maioria

O novo governador de São Pau-
lo, Mário Covas, terá que negociar
com o PMDB de seus antecessores
Luiz Antônio Fleury Filho e Ores-
tes Quércia ou com o PPR de Paulo
Maluf se quiser manter uma maio-
ria estável na Assembléia Legislati-
va. Os partidos que formaram sua
coligação, PSDB e PFL, somam
apenas 22 dos 94 deputados esta-
duais paulistas. Mesmo que obte-
nha o apoio de partidos com tradi-
ção de adesão aos últimos governos
(PL, PSD, PTB, PRP, PV e PSB),

Covas teria apenas 40 deputados ao
seu lado. Faltariam oito para a
maioria.

Cargos — Ao votar, anteon-
tem, Covas deu conta das dificulda-
des em buscar também o apoio do
PPR de Maluf. "Somos um partido
de centro-esquerda", disse, sobre
com quem gostaria, entre PT e
PPR, em seu governo. Os petistas,
porém, devem no máximo ceder al-
gum de seus quadros, como a ex-
prefeita de São Paulo Luiza Erun-

dina, sem representar com isso
apoio estável do partido na Assem-
bléia.

A aproximação mais profícua
do esquema político de Covas até
agora foi mesmo com o PMDB. O
presidente do partido no Estado,
deputado João Leiva, trabalhou
dentro do comitê de Covas na reta
final da campanha, arrebanhando
apoios peemedebistas para a candi-
datura tucana. Dos 23 deputados
eleitos pelo PMDB, apenas quatro

CARDO MIRANDA
? BRASÍLIA — De um lado, um

partido forte, o PT, com quase
dqz mil militantes de carteirinha e
um eleitorado fiel nunca inferior a
250 mil pessoas, com diretórios
instalados em todas as zonas elei-
tdrais e com meia centena de nú-
cleos de base espalhados por to-
dás as dez cidades-satélites, além
dos assentamentos do Distrito
Fèderal. De outro, uma central
sipdical poderosa, a CUT, a única
qjie conseguiu se instalar em Bra-
sina, que controla os 34 maiores
sindicatos do DF, representando
plrto de 300 mil trabalhadores —
do Sindicato dos Professores, com
2ç mil filiados, ao nanico Sindica-
td dos Cabineiros, com menos de
61 lO trabalhadores. A soma desses
d )is ingredientes ajuda a explicar
p irque a capital federal estendeu
u n tapete vermelho para a vitória
d ) professor Cristóvam Buarque,
gi ivernador eleito do Distrito Fe-
d ral.

"A vitória do PT em Brasília é
a mais expressiva da história do
p irtido. Nem a eleição da Erundi-
n i para a Prefeitura de São Paulo
p )de ser comparada à nossa", diz
o deputado distrital Geraldo Ma-
g la, presidente do PT-DF. "A

p incipal base da campanha do
Cristóvam foram os trabalhado-
ris", aponta José Lucimar Zunga
dp Lima, presidente da CUT lo-
cál.

| Militâncià — A força da mi-
litância, que nas duas últimas elei-
ções presidenciais fez de Lula o
candidato mais votado na cidade,
pela primeira vez se traduziu em
oíitras representações em disputa.
Além do governador de Brasília,
o PT elegeu o senador mais vota-
do — outro professor universitá-
rio, Lauro Campos, com 352 mil
votos —, reelegeu seus dois depu-
tados federais e aumentou sua re-
presentação na Câmara Legislati-
va, passando de cinco para sete
deputados, a maior bancada, ao
lado do PP do atual governador.
Joaquim Roriz.

• Hoje. o PT. que teve seu pri-
ráeiro núcleo, com apenas três
membros, instalado na cidade-sa-
télite do Gama. em 1980, pelo
estudante de medicina André Luis
-i hoje chefe da Ortopedia do
Hospital do Gama —. já tem es-

critórios montados dentro das
áreas mais carentes do DF, embo-
ra ainda continue mais forte no
Plano Piloto. Na Vila Paranoá, o
PT deve conseguir um terço dos
votos válidos, um número acima
de qualquer previsão. No assenta-
mento de Santa Maria, o PT ins-
talou seu diretório na casa de um
militante e cresceu nas últimas
eleições.

Crescimento — As sedes
dos maiores sindicatos, no centro
da cidade, ganham espaço fora do
Plano Piloto. O Sindicato dos Vi-
gilantes, com dez mil trabalhado-
res, abriu uma subsede em Ceilân-
dia, que tem a maior população
do DF. "A esquerda no Brasil
não tem voto de pobre, só da
classe média. Aqui mudamos essa
lógica e o PT é de fato um partido
dos trabalhadores", analisa o pe-
tista Chico Vigilante, deputado
federal mais votado nas últimas
eleições, com mais de 57 mil vo-
tos, fundador e primeiro presiden-
te da CUT candanga. "Consoli-

damos a CUT de tal forma que
aqui ela é de fato a central única",
afirma Chico, que junto com a
companheira Maria Laura (PT-
DF), forma a bancada dos eleitos
com o peso da CUT local. Laura
foi, durante muitos anos, presi-
dente do Sindsep, o Sindicato dos
Servidores Públicos Federais, fun-
dado em 1987, um ano antes da
Constituição autorizar a sindicali-
zação de servidores públicos, e
que patrocinou em seis anos de
vida cinco greves que paralisaram
a Esplanada dos Ministérios.

Apenas o Sindsep, que realiza
as mais barulhentas greves da ci-
dade, comanda a atividade sindi-
cal em 85 órgãos públicos em to-
dos os ministérios e instituições
vinculadas.

"O sindicalismo tem que estar
desatrelado de qualquer aparelho
político. A CUT é um sindicalis-
mo de fachada e serve apenas co-
mo comitê eleitoral do PT", pro-
testa o sindicalista José Machado
Filho, ligado ao PTB, presidente
do Sindlimpeza, que representa 15
mil trabalhadores em empresas de
asseio e conservação. Mas os ser-
ventes. assim como os taxistas e
operários da construção civil, reu-
nidos em sindicatos fora do con-
trole da CUT. votaram em massa
em Cristóvam Buarque.

SINDICATOS DA CUT NO DF
Sindicatos N°de N°de Sindicatos N°de N°de

filiados trabalhadores filiados trabalhadores
da categoria da ca,e50na

Professores 21.129 28.000 Servidores GDF 5.900 20,000
BancSrios 16.410 22.480 Telefonicos 4.128 4.500
RodoviSrios 12.991 15.000 Trab.Emp.Processamento Dados 3.765 10.000
Auxiliar escolar 12.269 17.400 Trab.Emp.Energia El&trica 3.527 4.800
Servidores Piiblicos Federais 12.000 45.000 Policiais Civis 3.216 4.182
Servidor Nivel Medio Saude 8.500 30.000 Medicos 2.528 4.996
Previdenciarios 6.888 11.000 Trabalhadores Correios 2.200 3.800
Vigilantes 5.917 10.000 Policiais Federais 1.200 2.000

Fonte: CUT-DF

Aríete, vice trotskista no Buriti

A médica Aríete Sampaio, fun-
dadora do PT em Brasília e repre-
sentante da facção O Trabalho,
com posições bem mais radicais do
que as do grupo liglu que cerca o
professor Cristóvam Buarque, acha
que não haverá conflitos quando o
partido chegar ao Palácio do Buriti.
"Temos divergências internas, mas
também sabemos que conseguir o
governo foi uma chance preciosa
que não pode ser perdida", afirma
Aríete. A nova vice-governadora
vem de militâncià intensa desde que
entrou para o PT em 81. Para para
disputar as eleições, licenciou-se do
Sindicato dos Médicos, onde estava

à frente da Secretaria de Formação
Política e Relações Sindicais.

"Houve um empenho muito
grande de todo o partido para que
a gente pudesse chegar ao governo,
mas ninguém está esperando que o
Cristóvam agora vá ficar escravo
desse apoio", afirmou. Aríete acha
fundamental um programa de go-
verno que priorize segurança, saúde
e educação. "Na área de educação
estão dando ênfase ao projeto que
dá ajuda financeira às famílias ca-
rentes, mas há outros pontos im-
portantes. como acabar com o tur-
no da fome. garantindo que os alu-
nos fiquem 6 horas na escola."

Aríete só lamenta a derrota de
Lula, que ela atribui "â manipula-
ção do Real". E é a favor da estabi-
lidade no emprego para o funciona-
lismo. "Os servidores não podem
ficar à disposição do governo de
plantão."

Sem se preocupar com os que
apontam a facção trotskista que re-
presenta como radical, a nova vice-

governadora diz que a experiência
do Leste Europeu mostra que as
idéias de Trotski não morreram, e
que 

"teorias não podem ser segui-
das como doamas".

apoiaram Francisco Rossi (PDT)
no segundo turno paulista.

O articulador político de Covas,
ex-deputado Robson Marinho, ad-
mite, porém, que 

"o ideal para Co-
vas é ter maioria. Mas, se não tiver-
mos, não será trágico", argumenta, j

Fleury — O governador Luiz ;
Antonio Fleury Filho votou em
Mário Covas e disse esperar que o ,
candidato do PSDB tenha por par- j
te do governo federal o apoio que j
ele garante não ter recebido na ad- |
ministração de Itamar Franco.

Buaiz prega 
1

ampliação

de alianças

VITÓRIA — O
do Espírito
se em entrevista coletiva
fará oposição ao governo
dente Fernando Henrique Cardoso, |
ainda que venha a ser essa a postu-
ra de seu partido, o PT. "Não cabe
a mim fazer oposição, e sim ao:
partido e à nossa bancada no Con- í
gresso", afirmou Buaiz. Mas ressal-:
vou: "Não 

posso admitir, porém, ,
que o governo federal discrimine o j
estado; aí, eu grito". Buaiz defen-
deu um melhor relacionamento en-j
tre o governo federal e os governos |
estaduais e pediu reformas fiscal e!
tributária, além da criação de um <
fórum de governadores para a dis-:
cussão de problemas comuns e a
busca de entendimento com a ad-;
ministração central. A heterogenei-'.
dade dos partidos que o apoiaram
como candidato não vai, a seu ver, j
prejudicar os projetos de governo."Vamos fazer um governo de coali- •
zão", prometeu, fazendo questão;
de ressaltar que estavam ali, na sede
do comitê central de sua campanha,
representantes de todos os partidos
que 

"vão 
participar da nossa admi-

nistração".
Radicais — O governador,

que quando prefeito de Vitória en-
írentou alguns problemas provoca--
dos pelas correntes mais radicais do
PT, afirmou-se sem receio de voltar
a enfrentá-los. "Sei 

que a minha,
presença no PT incomoda alguns;
setores que têm uma visão muito:
estreita da política", disse. "Mas;

temos que mudar isso", enfatizou,;
lembrando que 

"durante a campa-';
nha de Lula José Genoíno (SP) de-;
fendia a ampliação da política de';
alianças do partido".

Buaiz garantiu que foi essa suaj
conduta na prefeitura e na batalha*
pelo governo. 

"Vou defender o:
mesmo nas discussões internas do
partido." Militantes e simpatizan-;
tes do PT deram ontem, ao meio:
dia, abraço simbólico na Praça:
Costa Pereira, palco, sexta-feira, de"
conflito entre petistas e partidários]
do candidato derrotado Cabo Ca-;
mata. A confusão só foi contida
pela Policia Federal. A idéia partiu-
da irmã de Buaiz, Nilma. "Queria-

mos mobilizar as pessoas para.
diante do projeto vitorioso, mar-,
caímos presença no sepultamento
do autoritarismo", disse.
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I Britto defende apoio do PMDB

!| ¦ Futuro governador gaucho diz que seu partido e 
"parceiro 

indispensavel" para que o futuro preside^^^^^^^^^^^^^H
>.' PORTO 

/^~y urnas, Britto propos que o futuro condicionada a obtengao dc car- ¦HHgggfiMgg^
ALEGRE — 0 cT^/^CL. governo defina uma agenda mini- gos. Lcmbrou que ele e o scnador Ollvio tforSI " oposicao seria"
governador ma para a reforma constitucional, Pedro Simon (PMDB-RS) mam- „
eleito do Rio com quatro questoes urgentes: re- fcstaram ao presidente eleito, em WHBSpf' 

' : ' ^andidato dcrrotado no sc- para Sao Luiz Gonzaga para des-
m Grande do forma tributaria, Previdencia, or- recente almoco, a posicao de que Mir- eundo turno, o cx-prefcito Olivio cansar por cinco dias na casa.dos
m Sul, Antonio Britto, disse ontem dem economic* e redefinigao de seu governo "nao deve ser refem WW-C> MM Dutra (PT) afirmou ontem que pais, voltando na proxima semana
$t que o PMDB e "parceiro indis- encargos da Uniao, estados e mu- de nenhum oartido Doraue foi ¦# 1 

*' 
11 seu partido far* uma "0,X)si^0 30 scu, cmprc8° de banc*r10' do

m pensavel" para ajudar o futuro nicipios. "0 importante e o go- eleito numa eleicao curiosa oelo BPf 4'K. llM seria e construtiva" ao futuro go- scior de compensapao, do Banco
'if, 

presidente Fernando Henrique verno tomar a si esse trabalho de aue exjma a aUeda da infla- ''*1911 
vernador Antonio Britto, com do Estado do Rio Grande do Sul

m Cardoso na reforma constitucio- articula?ao politica e reduzir ao Mi 
jpKBMk quem teri "um relacionamento de (Bannsul). Ele rcitcrou que nao e

.f nal, "uma necessidade dramatica minimo as refor'mas a serem 
*, respeito", esperando o mcsmo res- um politico profissional e que nao

- I para que o novo governo de cer- aprovadas", disse. Bntt0 relatou ter recebido on- peito por parte do vencedor pelo luta por cargos, ao nao admitir
psl to". Britto enfatizou que 

"o nenois 
de reiterar nue "o tem 

_,telefonen,as de cumprimen- peso conquistado pelos petistas candidatar-se a prefeitura de Por-

H'fl PMDB tera que estar presente PMDB nao tem o direito de se 
tos de Fernando Henrique, que nessa ultima |e|ao. Pela manha, to Alegre em 19% ou a presiden-'i ft . jfe*„c | iviud 

[UU lull uiicuu UC reiterou seus compromissos com Ml A* antes de uma entrevista coletiva, cia nacional do PT. Para Olivio, o
_ • j u • ' ' 

. t ausentar 
do esforgo por mudan- o Rio Grande do Sul, e do presi- wSB Vf Olivio telefonou para Britto, cum- PT cresceu muito nesse pleito, am-ernan o enrique a u o que gas que envolvera o futuro gover- dente Itamar Franco, que lhe co- Milll Bfl primentando-o pela vitoria e pro- pliando suas possibilidades de> envolver o mteresse do pais no Fernando Henrique , Britto municou a inten^ao de recebe-lo giiRl » metendo uma "oposicao constru- conquistar mais prefeituras nas"f Na primeira entrevista coletiva ressalvou que a colabora?ao dos na proxima semana em audiencia BBB iliiihj.BBBBI tiva e positiva". Olivio viajara proximas elei^oes municipais.

concedida apos sua vitoria nas pemedebistas nao podera estar no Palacio do Planalto. Britto: apoio e nada em troca 
If m

Brancos forarn WSSJmSm
A Mrk_,0 anos< 9ue 113 mais de 30 anos Para Britto) e Luis Roberto

||| x\. nOYa. domina o PMDB gaucho e a Ponte (nao reeleito). Sem falar apenas 0,88% WflsBEEm-
:X\ uma curiosa situa?ao regional, no Escandalo do Or?amento, ' ' WMHOmlmm
£4 (in em que 11 estrelas vinham dis- que encerrou de forma melanco- 0 presidente do TRE gaucho,
?• ; l/ouua UU putando os espagos, quase todas lica a carreira de uma das princi- desembargador Jose Vellinho de
5^ • -a com o mesmo peso politico. Ha- pais estrelas peemedebistas Lacerda, destacou ontem como wrW
m partido via tantas estrelas no PMDB ex-presidente da Camara dos u,m n,ovo rccordJe na I?lsJ.tona das j XI
t^| £_ gaucho e tao pouco espapo poll- Deputados Ibsen Pinheiro. elei<;oes no estado o inFimo per- j^K*0$ 

josh Mitchell tico que, depois de eleito ha oito Antonio Britto recuperou pa- centual de votos em branco
:?'3; anos, em sublegenda, senador ra o PMDB o controle do Exe- 0,88%, apenas 47 mi! 501 votos. WMr
H A ;,Henr!L0n80PMn! Pel° Partido' Jos6 Biso1 Passou cutivo estedial depois das der- At grande participa?ao dos gau- /

^ gaucho para o PMDB paraopSB. rotas em 88 do proprio Britto chos na ele.gao do segundo tur- J

£3$ eSco^mSitLlil^^enT As lideran?as Pemedebistas para Olivio Dutra, elei to prefei- 110 Jam.be!? se,constatou. Pel°

m tado Antonio Britto.'42 anos, ga6chas incluem osenador Jo.se to; em 90 para o governador de'Spenas 15"/o"Sse in°- \ 1\V f
P nao so se credcnciou como Fogapa (reeleito), os deputodos pedetista Alceu Collares; e em JS'lSto 

fo sutSJ fP 1\ /K® nr>,v,» An federals Gcmiano Rigotto (vice- 92, para o prefeito petista da ?, . . - supenoraos M\ /
fS principal nome nacional do par- 5 j ot , a reeleicao e canital TarsoGenro 11,9% da abstenpao do primeiro Ok dk/

tido para entendimentos com campeao de votos na reeleigaoe capita, larso u ro. turno 
e acima da media historica «P SL¦i-A; nrpcilntp pipitn tomkim cogitado para lider da bancada A eleito para a prefeitura turno e acima,uameaia nisionca « igfk

^ nroietnu romo a nova aranHp federal); Nelson Jobim (nao se em 1996 passa agora pelas maos gaucha de 10,1II A. ^
1| lideraiU do PMDB gaucho (ao candidatou 

a reeleigao mas pode de Britto, e nao mais somente Bn«o tenninou a eleipwcom
Ws inrin rirTcpnarinr integrar o ministeno de Fernan- pela mfluencia de Simon. 0 go- / miinoes o/y mil /Ul votos,

P 
hdo do senior Pedro Simon) do 

H^rfaiieV -Odacyr ¦ Klein e vernador eleito se credenciou 49,58% do total, contra os 2 27/^n

i do partWo'e tambem, pela palavra do pro- ^>452I mi, 174 de Olivio W 12/Jan

H O Rrittn n lidSnpi tadual Cezar Schirmer e o minis- P™ presidente eleito e de jide- |5,38 /«). No segundo turno, 19/Fev
'M 0 Britto assume a lideranga ,rn Aorir„i,tlS! S!R, rangas tucanas, como o princi- Olivio Dutra conquistou mais ||B&  
|'| 

da nossa geragao pos-64, alte- gricultura bynval Uuaz- 
||] interlocutor do PMDB na- votos (892 mil 182) do que Brit- (qB [BMPl

ftp? rando uma situai;ao que existia ^ cional com o novo governo fede- to (mais 468 mil 431). Dois fatos
ha muitos anos aqui no estado", No entanto, as eleigoes puse- rai. Britto passou a ser o novo basicos explicam a vitoria do ^

IHj 

disse o senador Jose Fogapa ram fim as pretensoes de politi- referencial do partido, ao lado peemedebista: sua vantagem no Ifl
(PMDB-RS), 47 anos. Ele se re- cos como o deputado federal de Simon, que ja anunciou pre- interior, e a ampliapao de seu

¦ feria indiretamente a lideranpa Mendes Ribeiro (abandonou a tender se reeleger senador den- eleitorado na grande Porto Ale- |^B|EppMiB

^ 

j 

^abs^^a^^ 

Simon, 64 poliiica^pos 
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Britto defende apoio do PMDB a Cardoso

PORTO
ALEGRE — O
governador
eleito do Rio ^
Grande do
Sul, Antônio Britto, disse ontem
que o PMDB é "parceiro indis-
pensável" para ajudar o futuro
presidente Fernando Henrique
Cardoso na reforma constitucio-
nal, "uma necessidade dramática
para que o novo governo dê cer-
to". Britto enfatizou que 

"o

PMDB terá que estar presente
com suas propostas e o apoio a
Fernando Henrique a tudo que
envolver o interesse do país".

Na primeira entrevista coletiva
concedida após sua vitória nas

Futuro governador gaúcho diz que seu partido é 
"parceiro 

indispensável" para que o futuro presidente faça reforma do Estado
urnas, Britto propôs que o futuro condicionada á obtenção de car-

Olívio fará "oposição séria"

O Candidato derrotado no sc- para São Luiz Gonzaga para des-

governo defina uma agenda mini-
ma para a reforma constitucional,
com quatro questões urgentes: re-
forma tributária, Previdência, or-
dem econômica e redefinição de
encargos da União, estados e mu-
nicípios. "O importante é o go-
verno tomar a si esse trabalho de
articulação política e reduzir ao
mínimo as reformas a serem
aprovadas", disse.

Depois de reiterar que 
"o

PMDB não tem o direito de se
ausentar do esforço por mudan-
ças que envolverá o futuro gover-
no Fernando Henrique", Britto
ressalvou que a colaboração dos
pemedebistas não poderá estar

gos. Lembrou que ele e o senador
Pedro Simon (PMDB-RS) mani-
festaram ao presidente eleito, em
recente almoço, a posição de que
seu governo 

"não deve ser refém
de nenhum partido, porque foi
eleito numa eleição curiosa, pelo
povo que exigia a queda da infla-
ção".

Britto relatou ter recebido on-
tem telefonemas de cumprimen-
tos de Fernando Henrique, que
reiterou seus compromissos com
o Rio Grande do Sul, e do presi-
dente Itamar Franco, que lhe co-
municou a intenção de recebê-lo
na próxima semana em audiência
no Palácio do Planalto.

A nova

estrela do

partido
JOSÉ MITCHELL

\ o recuperar o governo
zV gaúcho para o PMDB
após três derrotas sucessivas em
eleições majoritárias, o depu-
tado Antônio Britto. 42 anos,
não só se credenciou como o
principal nome nacional do par-
tido para entendimentos com o
presidente eleito, como também
se projetou como a nova grande
liderança do PMDB gaúcho (ao
lado do senador Pedro Simon) a
influir sobre o futuro, nacional
do partido."O Britto assume a liderança
da nossa geração pós-64, alte-
rando uma situação que existia
há muitos anos aqui no estado",
disse o senador José Fogaça
(PMDB-RS), 47 anos. Ele se re-
feria indiretamente á liderança
absoluta de Pedro Simon, 64

anos, que há mais de 30 anos
domina o PMDB gaúcho e a
uma curiosa situação regional,
em que 11 estrelas vinham dis-
putando os espaços, quase todas
com o mesmo peso político. Ha-
via tantas estrelas no PMDB
gaúcho e tão pouco espaço poli-
tico que, depois de eleito há oito
anos, em sublegenda, senador
pelo partido, José Bisol passou
para o PSB.

As lideranças peemedebistas
gaúchas incluem o senador José
Fogaça (reeleito), os deputados
federais Germano Rigotto (vice-
campeão de votos na reeleição e
cogitado para líder da bancada
federal); Nélson Jobim (não se
candidatou à reeleição mas pode
integrar o ministério de Fernan-
do Henrique); Odacyr Klein e
Nélson Proença; o deputado es-
tadual Cézar Schirmer e o minis-
tro da Agricultura Synval Guaz-
zelli.

No entanto, as eleições puse-
ram fim às pretensões de políti-
cos como o deputado federal
Mendes Ribeiro (abandonou a
política após perder a indicação

para Britto) e Luis Roberto
Ponte (não reeleito). Sem falar
no Escândalo do Orçamento,
que encerrou de forma melancó-
lica a carreira de uma das princi-
país estrelas peemedebistas, o
ex-presidente da Câmara dos
Deputados Ibsen Pinheiro.

Antônio Britto recuperou pa-
ra o PMDB o controle do Exe-
cutivo estadual depois das der-
rotas em 88 do próprio Britto
para Olívio Dutra, elei to prefei-
to; em 90. para o governador
pedetista Alceu Collares; e em
92, para o prefeito petista da
capital, Tarso Genro.

A eleição para a prefeitura
em 1996 passa agora pelas mãos
de Britto, e não mais somente
pela influência de Simon. O go-
vernador eleito se credenciou
também, pela palavra do pró-
prio presidente eleito e de lide-
ranças tucanas, como o princi-
pai interlocutor do PMDB na-
cional com o novo governo fede-
ral. Britto passou a ser o novo
referencial do partido, ao lado
de Simon, que já anunciou pre-
tender se reeleger senador den-
tro de quatro anos.

Britto: apoio e mãaem troca

Brancos foram

apenas 0,88%
O presidente do TRE gaúcho,

desembargador José Vellinho de
Lacerda, destacou ontem como
um novo recorde na história das
eleições no estado o ínfimo per-
centual de votos em branco —
0,88%, apenas 47 mil 501 votos.
A grande participação dos gaú-
chos na eleição do segundo tur-
no também se constatou pelo
menor índice de abstenção no
país. de apenas 14,15%. Esse ín-
dice, entretanto, foi superior aos
11,9% da abstenção do primeiro
turno e acima da média histórica
gaúcha de 10,11%.

Britto terminou a eleição com
2 milhões 679 mil 701 votos,
49,58% do total, contra os 2
milhões 453 mil 174 de Olívio
(45,38%). No segundo turno,
Olívio Dutra conquistou mais
votos (892 mil 182) do que Brit-
to (mais 468 mil 431). Dois fatos
básicos explicam a vitória do
peemedebista: sua vantagem no
interior, e a ampliação de seu
eleitorado na grande Porto Ale-
gre, de 30% no Io turno para
36%.

gundo turno, o ex-prefeito Olívio
Dutra (PT) afirmou ontem que
seu partido fará uma "oposição

séria e construtiva" ao futuro go-
vernador Antônio Britto, com
quem terá "um relacionamento de
respeito", esperando o mesmo res-
peito por parte do vencedor pelo
peso conquistado pelos petistas
nessa última eleição. Pela manhã,
antes de uma entrevista coletiva,
Olívio telefonou para Britto, cum-
primentando-o pela vitória e pro-
metendo uma "oposição constru-
tiva e positiva". Olívio viajará

cansar por cinco dias na casa, dos
pais, voltando na próxima semana
ao seu emprego de bancário, do
setor de compensação, do Banco
do Estado do Rio Grande do Sul
(Banrisul). Ele reiterou que não é
um político profissional e que não
luta por cargos, ao não admitir
candidatar-se à prefeitura de Por-
to Alegre em 19% Ou à presidèn-
cia nacional do PT. Para Olívio, o
PT cresceu muito nesse pleito, arn-
pliando suas possibilidades de
conquistar mais prefeituras nas
próximas eleições municipais.
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A Hora da Largada
\T enhum outro presidente contou antes com uma
IN soma de circunstâncias tão favorável para o
exercício do poder como Fernando Henrique Cardo-
so. 0 resultado das eleições para governador deu ao
seu partido, o PSDB, o controle dos três mais impor-
tantes estados da federação, São Paulo, Rio de Janei-
ro e Minas Gerais, estados que produzem quase 60%
da riqueza nacional e cerca de 70% da produção
industrial do Brasil.

O conjunto dos aliados do presidente eleito re-
presenta no total 80% do eleitorado e expressam o
peso de 90% do PIB nacional. Este quadro propicia a
formação de uma base de sustentação consistente no
Congresso que possibilitará a implementação de ur-
gentes reformas constitucionais.

A rigor não liá indício de oposição impenitente a
Fernando Henrique. O presidente eleito ajudou a
vitória do petista Victor Buaiz no Espírito Santo,
mantém relações cordiais com o ex-reitor da Univer-
sidade de Brasília, Cristóvam Buarque, também do
PT, e com o pernambucano Miguel Arraes, do PSB,
este último um ex-companheiro de exílio. Sem dizer
que Lula subiu no palanque de Mário Covas, no
segundo turno.

As vantagens em relação à vitória de Fernando
Collor, em 1989, são enormes. Ao contrário da elei-
ção anterior, esta não teve caráter plebiscitário, não
cindiu o país em posições inconciliáveis, não acirrou
ódios, não deixou ressentimentos nem as equimoses
provocadas por ataques pessoais.

Collor chegou ao poder trocando pesadas acusa-
ções com seu antecessor imediato, cavalgando carisma-
ricamente uma legenda de fantasia, exibindo hostilidade
ao Congresso e à classe intelectual. Fernando Henrique

está afinado com Itamar, apóia-se numa sólida coliga-
ção partidária, é parlamentar com vocação de negocia-
dor, além de intelectual mundialmente respeitado.

Mais importante ainda: o arbitrário Plano Collor
foi simultaneamente uma violência — o confisco de
surpresa foi tão traumatizante que o Wall Street Journal
o chamou de "stalinisino de mercado".—e uma traição
às promessas de campanha do candidato.

O Plano Real foi lançado bem antes desta elei-
ção, sem choques, negociado democraticamente com
o Congresso. Se Fernando Henrique veio a ser o
candidato bem-sucedido do Real foi porque o eleitor
percebeu que o Real precisava de Fernando Henrique
para se completar. Sua eleição consagradora teve o
sabor da confirmação e traz a promessa da continui-
dade. Acrescente-se a isso, finalmente, a existência de
uma equipe econômica já montada e azeitada, e
condições econômicas nacionais e internacionais
muito mais favoráveis hoje do que em 1989, e se terá
arrolado um elenco considerável de trunfos para o
exercício da presidência.

Por isso tudo, são enormes as responsabilidades
de Fernando Henrique Cardoso. A confiança deposi-
tada no novo presidente é proporcional à esperança
que ele soube despertar. Mesmo sem subir em palan-
ques no segundo turno das eleições, ele foi padrinho
de vários vitoriosos apenas por ter manifestado prefe-
rências em nome da governabilidade.

A menos de 45 dias de sua posse, não há mais
espaço para hesitações nem tergiversações. O novo
presidente precisa mostrar rapidamente que tem no-
ção exata das prioridades e atacá-las com determina-
ção e energia. Seus primeiros 100 dias são decisivos e
não podem ser desperdiçados.

Estranho no Ninho
/^V presidente da Assembléia Legislativa, José Na-
KJ der, queima os últimos cartuchos para garantir
a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas. Há dois
anos ele acaricia o projeto com uma volúpia que não
admite oposição. No entanto, a oposição surgiu e ela
se relaciona diretamente com sua falta de reputação
ilibada e idoneidade moral para ocupar um cargo que
exige mais do que esperteza política.

Nader no Tribunal de Contas é a gota d'água de
um escândalo contínuo. Novo recurso na Justiça
reacende a guerra das liminares que continuam a
manter em suspenso sua nomeação. Do ponto de
vista da Justiça, é inadmissível conceder poderes de
juiz a um político provinciano que construiu a carrei-
ra à base de tramas de bastidores.

O mal-estar chegou ao próprio Tribunal de Con-
tas. É necessário reagir antes que a politicagem se
sobreponha ao julgamento sereno das contas esta-
duais. Visivelmente a composição política que resul-
tou na indicação de Nader envolveu acordos secretos
do presidente da Assembléia com o governo estadual.
O prêmio era a vaga no Tribunal.

Esta na hora de vacinar o TCE contra as baixa-
rias da política fluminense. Como, segundo a Consti-
tuição estadual, das suas sete vagas cinco são indica-
das pela Assembléia, uma pelo governador e uma
pelo Ministério Público, há a tentação de transforma-
lo em espelho de ambições de toda ordem. No ano
passado, quando foram preenchidas duas vagas (sob
acusações de compra de votos na Assembléia), apre-
sentaram-se 16 candidatos, entre eles o presidente da
Fetranspor, o deputado Sivuca, Jorge Leite — em
suma, toda espécie de estranhos no ninho.

A teimosia de Nader, sua determinação de che-
gar ao Tribunal, indica o tamanho da benesse. O
Tribunal de Contas é órgão auxiliar da Assembléia,
encarregado de fiscalizar os atos do governador, de
80 prefeitos e dos responsáveis por 127 órgãos esta-
duais de administração direta, indireta, além das
fundações. O cargo de conselheiro é vitalício, com
prerrogativas de desembargador, carro e dois moto-
ristas à disposição, gabinete com dez auxiliares. No
prédio de nove andares onde funciona, na Praça da
República, estão lotados aproximadamente 1.600
funcionários — o que pode torná-lo um dos grandes
cabides de emprego da administração estadual.

A reação contra Nader, vinda, em primeiro lu-
gar, da "minoria ética" da Assembléia, e a seguir do
Ministério Público, poderia encontrar seu ponto cul-
minante no próprio Tribunal de Contas, se de fato
seus atuais conselheiros desejarem se resguardar, a
partir de agora, da politicagem.

Nader, segundo denúncia do procurador-geral
Antônio Carlos Biscaia, não preenche os requisitos
necessários para ocupar o cargo. Falta-lhe notório
saber jurídico, e demonstrou, no exercício da presi-
dência da Assembléia, "reiteradas violações dos prin-
cípios constitucionais da moralidade pública". En-
volveu-se em crime de falsidade ideológica,
manipulou indevidamente verbas, é réu na 8a Vara de
Fazenda Pública em ação por ter comprado sem
licitação carros para os deputados e se uniu ao irmão
Feres no desvio de 6 milhões de dólares do Orçamen-
to.

Enfim, como pode um Tribunal de Contas aco-
lher um político com um currículo tão podre?

Câmbio às Claras

\ lguns empresários estão fazendo forte pressão
x \ sobre o presidente eleito, Fernando Henrique
Cardoso. A articulação visa a atacar o que conside-
ram a excessiva valorização do real em relação ao
dólar. Considerando que em Io de julho um dólar
valia um real, os empresários estimam uma desvalori-
zação de 17% do dólar em relação ao real.

Jogando com a inflação acumulada de 20% pelo
IPC-r (o indice oficial do real), concluem que a nova
moeda estaria sobrevalorizada e isto estaria prejudi-
cando as exportações. Se a equipe econômica não
tivesse dados mais completos, o governo poderia se
deixar levar pelas pressões dos que apostaram na alta
io dólar.

Os que assim julgavam não perceberam que a
acumulação de reservas não seria mais necessária
depois do real. Sem necessidade de acumular reser-
vas, o Banco Central deixou de participar diariamen-
te do mercado. As cotações flutuam apenas diante da
necessidade de compra e venda dos bancos e empre-
sas.

A idéia da paridade faz parte da cultura inflado-
nária nacional, ainda indexada ao passado. Os países
usam o câmbio para manter competitivas as exporta-
ções de produtos industrializados. Os preços das
commodities agrícolas são fixados livremente em boi-
sas internacionais.

•O que cabe acompanhar são os custos da produ-
ção industrial. Como as tarifas públicas não subiram,
e os preços dos combustíveis e da energia elétrica têm
um peso muito alto na produção de alumínio, aço.
petroquímica e na indústria em geral, o exportador
que alega inflação de 20% pelo IPC-r está faltando
com a verdade. Esses 20% decorrem conjuntural-
mente do impacto dos aluguéis, da alta do feijão e da
carne, sem qualquer influência na produção indus-
trial.

Depois do real. o dólar caiu de 4% a 5% em
relação ao iene. ao marco e à libra. As commodities
agrícolas e industriais tiveram também forte aumento

em dólar, em função da própria desvalorização da
moeda americana e do aquecimento da economia
mundial. O alumínio, por exemplo, já valorizou mais
de 40% em dólar este ano.

Contabilizando as tarifas congeladas, o aumento
da escala de produção e os lucros das operações de
Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACCs) para
aplicação do dinheiro nos altos juros internos, os
ganhos de quem reclama da defasagem cambial após
o real foram ainda maiores. Aconteceu o mesmo com
o aço, o papel e a celulose, e na petroquímica.

Apesar do enorme esforço de abertura da econo-
mia, a participação do comércio exterior no PIB
brasileiro não passa de 15%. Seria uma insensatez,
portanto, se o governo, firmemente empenhado em
acabar com os resquícios da indexação no país, me-
xesse em todos os preços relativos para alterar o
câmbio e atender a determinado segmento industrial.

A alta dos preços da carne no mercado interno,
devido à prolongada estiagem, tirou a competitivida-
de dos frigoríficos nacionais. Se o governo fosse
resolver o problema elevando o câmbio, estaria incor-
rendo em completa inversão da lógica econômica.

A função do câmbio como uma das âncoras da
estabilização exige redobrado cuidado. Como o Ban-
co Central quase não intervém no mercado, as cota-
ções são fixadas livremente, ao sabor dos saldos ou
déficits de ACCs no câmbio comercial e do movimen-
to de ingresso e saída de recursos através do câmbio
financeiro.

Desde setembro, o movimento geral aponta para
fortes superávits cambiais. Como não interessa am-
pliar o saldo das reservas cambiais, já próximas de
USS 44 bilhões, a tendência das cotações é de não
retornarem tão cedo à imaginária paridade de 1 USS
para 1 RS. O mercado futuro de câmbio aponta a
cotação de RS 0,90 para Io de fevereiro, um mês
depois da posse do novo governo. Os empresários
precisam reclamar menos, e viver a nova realidade.
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Inflação
O JB publicou no Informe Econômico de 10/11, a nota"Despindo a inflação", com o estudo de Mendonça Barros c

Associados que trata do cálculo das taxas inflacionárias da Fipe
e da cesta básica em São Paulo, com o expurgo de alguns itens.

No primeiro índice retirou-se o feijão, carnes e aluguéis para
medir uma taxa extremamente baixa e compatível com a que o
real pretende alcançar. Com a cesta básica excluiu-se da análise
a evolução dos preços do feijão e da carne, para obter-se
resultado semelhante.

Se o plano real começa a fazer água, a culpa não é só do
consumo. Fatores inerentes à memória inflacionária, à indexação, à
monetização, aos aluguéis e a problemas de oferta com a entressafrá
e efeitos sazonais revelam o outro lado da estabilização.

Mas, daí a tabular-se hipóteses de como a inflação se
comportaria se esses itens não fossem levantados, na prática
não significa coisa alguma. Esses itens compõem substancial-
mente o hábito de consumo nacional — e se têm peso signifi-
cante é porque ou os preços relativos são altos de um modo
geral para as famílias ou os orçamentos mensais são insuficien-
tes para adquiri-los sem o devido impacto.

No entanto ao destacar o peso desses componentes nos
índices, a conotação política que se pode extrair disso é a de que
se o povo não consumisse carnes nem feijão e não morasse de
aluguel, a inflação teria sido bem menor.

Impressiona a capacidade dos economistas em forjar traba-
Ihos bastantes díspares para analisar a realidade, e ganhar espaço
importante no noticiário com isso. Antonio Everton Chaves Júnior
— Rio de Janeiro.

Psicólogos

(...) O fato da Câmara Comuni-
tária da Barra ter pensado em con-
tratar psicólogos para realizar um
trabalho preventivo com os adoles-
centes dos condomínios da Barra da
Tijuca para evitar que 

"... esses gru-
pos fechados não se transformem
em gangues violentas, como existe
em Brasília" nos pareceu louvável,
tanto do ponto de vista de preocu-
pação com a formação dos jovens
quanto pela lembrança do possível
trabalho preventivo a ser executado
pelo profissional psicólogo.

Parece-nos que restringir o pro-
blema â "falta de diálogo com os
pais" seria psicologizar uma ques-
tão que possui múltiplos determi-
nantes. (...)

O trabalho do psicólogo, que
tem como meta principal a promo-
ção da saúde, inclui nessa dimensão
não apenas o equilíbrio psíquico do
indivíduo, mas condições mais ge-
rais que podemos compreender co-
mo qualidade de vida, condições es-
tas que ultrapassam a dimensão
individual, atravessadas pela situa-
ção global em que se encontra nossa
sociedade, principalmente se consi-
derarmos o caso do Rio de Janeiro.
Nossa atual circunstância de apar-
theid social, a virtual guerra civil em
que nos encontramos, a situação de
isolamento em condomínios dos jo-
vens de classe média alta e o aban-
dono à própria sorte (sortè?) dos
jovens menos favorecidos nos faz
pensar o quanto a intervenção do
psicólogo pode ser mais fértil se,
antes c alem de proceder a um aten-
dimento a grupos, em um modelo
preventivo-individualista. dirigir-se
à uma reflexão acerca das condições
em que nos encontramos, não se
furtando ao seu papel de agente so-
ciai que tem uma visão privilegiada
da compreensão do psiquismo. Má-
rio Ibraim Salimon, Câmara de Co-
municaçâo Social, Conselho Federal
de Psicologia — Brasília.

em inúmeras tentativas de privatiza-
ção, que falharam, porque o tama-
nho de sua dívida que não compensa
a compra.

Apesar disso, o governo federal
não se sensibiliza com essa situação
e não se lembra de que o Lloyd pode
estar falido, mas não liquidado. Isso
significa que ainda existem trabalha-
dores resistindo a tudo, sem receber
seus salários desde Io de agosto.

Será que o governo não se dá
conta de que a família destes funcio-
nários precisa comer, pagar suas
contas e comprar remédios?

Será que só se tem pressa em
salvar uma empresa quando ela traz
benefícios ao governo e aos políti-
cos, como foi o caso da Varig? (...)
Maria Virgínia Dantas — Rio de
Janeiro.

Telerj

Lloyd
1: com desespero que escrevo es-

ta carta. (...) Como é do conheci-
mento de todos, o Lloyd Brasileiro
vem atravessando uma grave crise.
A falência da companhia resultou

Solicitei em julho/92, junto à Tc-
lerj, a transferência do meu telefone
(...) instalado em Cavalcante, bairro
do Rio de Janeiro, para Adryana,
em Campo Grande (RJ). Prazo para
instalação, 24 meses.

Consegui informação que, mes-
mo passados 27 meses, não existe
previsão da Telerj para instalação
do aparelho, pois há um "compro-
misso" da empresa em apenas insta-
lar os telefones dos planos de expan-
são cm atraso. Wilson dos Santos
Nunes — Campo Grande (RJ).

?
Recebi no dia 20/10, uma corres-

pondência da Telerj contendo um
Contrato de Promessa de Assinatura
de linha telefônica no valor de RS
1.117.63 para ser quitado até 30/10/
94. Na mesma correspondência, a
Telerj divulga também que, por in-
termédio de um convênio, tal valor
poderia ser financiado através, entre
outros, do Banco do Brasil que, por
sua vez, dividia o total em até 24
parcelas.

Entretanto com esse novo paco-
te do governo suspendendo todo o
crédito acima de três vezes, o mini-
mo que poderíamos esperar da dire-
ção da Telerj. é que se pronunciasse
a respeito c. pelo menos, adiasse o
limite de pagamento por mais 90
dias. Marcelo Laffite — Volta Re-
donda (RJ).

'Tranquility'

Na notícia sob o título "Uma
escorregada no inglês" publicada
ontem, Marcello Alencar é ridicu-
larizado por inventar "um neolo-
gismo tranquility, que não existe na
língua inglesa, para expressar tran-
qiiilidade".

Mesmo tendo tido a humildade
de pedir desculpas, o tucano obvia-
mente fala inglês melhor que o re-
pórter do JB, que poderia ter confe-
rido em qualquer dicionário o uso
certíssimo da palavra.

Como correspondente de várias
emissoras de televisão estrangeira
durante os últimos quinze anos, co-
nheci muitos políticos que falam in-
glês, mas se recusam a falar por
medo de errar, numa atitude de"braços cruzados" em seu serviço à
nação brasileira. Prefiro mil vezes o
político que, mesmo com dificulda-
de, tente fazer alguma coisa. Espe-
rando a 'tranquility' 

prometida. Bob
Nadkarni, Associated Press Televi-
sion — Rio de Janeiro.

?
Na edição de ontem do JB, há

uma notícia em que é criticado o
inglês do governador eleito, Mareei-
lo Alencar. Só a título de colabora-
ção, gostaria de lembrar que a pala-
vra tranquility, com o sentido exato
do nosso tranqüilidade, existe em in-
glês e é um vocábulo de razoável
utilização pelo falante de certo nível.
Talvez, serenity, calmness, quietness,
peacèfulness sejam formas mais usa-
das, mas isso não desautoriza o em-
prego da primeira. Ricardo Salles —
Rio de Janeiro.

Imposto de renda
Recentemente o governo do es-

tado do Rio transferiu para o Banerj
a exclusividade do recebimento das
contas da CEG, sem verificar antes
se o banco estava preparado para a
tarefa. Não estava. Deu no que deu.
(...)

Agora o problema é com a CEF
que ganhou, por imposição da Re-
ceita Federal, juntamente com o
Banco do Brasil, a exclusividade pa-
ra receber as declarações de renda, e
agora, quando tem início o processo
de devolução de quem pagou a mais,
a Caixa assume o triste papel do
Banerj. Filas quilométricas que de-
sanimam qualquer mortal de enfren-
tá-las. Estive ontem pela quarta vez
na agência central da Caixa, na Al-
mirante Barroso esquina com Rio
Branco, e não tive coragem para
enfrentar uma fila com 57 pessoas
que aguardavam o atendimento, fei-
to por dois caixas.

Quando a tarefa era executada
pelos bancos particulares, a coisa
funcoinava. Bastava ir â agência es-
colhida, assinar o comprovante, e o
banco creditava o valor na conta
corrente do cliente. (...) Nazir Vello-
so — Rio de Janeiro.

Inativos
É com grande revolta que cons-

tato que um grande número de pro-
fessores inativos do estado do Rio
de Janeiro não recebeu o percentual
de regência, relativo aos anos de
efetivo exercício. As exigências soli-
citadas foram cumpridas, mas o pa-
gamento não foi efetuado e nem foi
dada qualquer satisfação.

Aguardo meu pagamento há três
meses. Dei entrada no dia 4 8/ 94, na
Divisão de Pessoal da Secretaria de
Estado de Educação. (...) Lélia Ma-
ria Vasconcelos — Rio de Janeiro.
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A volta da A bilheteira e o 
presidente

  JOSfi MURILO DE CARVALIIO _ » 1 ' -- * *' ' 1 ' ,m "

\T o de outubro de
IN Brasilia, capital da Republica, deu-se um falo Jjjft
cxtraordinario que mercce ficar registrado na cronica |
da democratiza?ao brasilcira. Nesse dia, Neuza Hele-

,o na da Cruz, mulher e negra. bilheteira de uma sala de
cinema do Parkshopping, barrou o Presidente da :jjjl'y v*| •
Republica e sua namorada impedindo-os de ver ? 1 <
filme Forrest Gump. 0 arglmjento de Neuza Helena
foi simples e transparent^ a sala estava lotada e ^
casal nao tinha ingressos. Na quarta-feira seguinte ||
casal voltou com bilhetes pre-adquiridos e assistiu ao * ^ *s®|| v>< V
filme. As manchetes dos/jornais durante a semana
salientaram o novo amor do presidente e o exito de
seu marketing romantico. No entanto, a grande man-
chete devia ter sido outra. Nao devia ter sido "Presi-

cidadaos comuns, ja nao ouviram esta frase dita por desiguais e apenas variante ao jeitinho. Nao tentou colocar-se acima da lei<ll'emfficonsiderasocialmentesuperiorpelanquezii, ***»& ncm Ja titic ™„lt nern neiS simnilici

' Membro titular da Academia Nacional de Medicina e professor titular
de Pneumologia da Universidade Gama Filho
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A bilheteira e o 
presidente

JOSfi MURILO DE CARVALHO *
\T o dia 29 de outubro de 1994, um sábado, em
.lN Brasília, capital da República, deu-se um fato
extraordinário que merece ficar registrado na crônica
da democratização brasileira. Nesse dia, Neuza Hele-
na da Cruz, mulher e negra, bilheteira de uma sala de
cinema do Parkshopping, barrou o Presidente da
República e sua namorada impedindo-os de ver o
filme Forrest Gump. O arglmjento de Neuza Helena
foi simples e transparente! a sala estava lotada e o
casal não tinha ingressos. Na quarta-feira seguinte o
casal voltou com bilhetes pré-adquiridos e assistiu ao
filme. As manchetes dos,'jornais durante a semana
salientaram o novo amor do presidente e o êxito de
seu marketing romântico. No entanto, a grande man-
chete devia ter sido outra. Não devia ter sido "Presi-

dente Namora no Cinçma", ou coisa parecida, mas
'Bilheteira Barra Presidente". Esta era a grande notí-
cia, o fato extraordinário, o acontecimento inédito
nos anais da República.

Quando é que a autoridade suprema do país já
teve sua vontade contrariada por alguém hierarquica-
mente inferior? Quando é que qualquer autoridade
deste país aceitou ser contrariada por inferiores?
Inversamente, quando é que um inferior ousou com
êxito peitar um superior em nome do princípio cons-
titucional da igualdade de todos perante a lei? A
maioria dos brasileiros nem ousa tentar, por receio de
represália ou por certeza da inutilidade do gesto. Os
poucos que ousam enfrentam dois tipos padroniza-
dos de reação. O mais comum é o do famoso "Você

sabe com quem está falando?", de que Roberto da
Matta fez exegese definitiva. Quantos guardas de
trânsito, quantos policiais, quantos fiscais, quantos
funcionários de; repartição pública, quantos emprega-
dos de hotéis, lojas, aeroportos, cinemas, quantos
cidadãos comuns, já não ouviram esta frase dita por
quem se considera socialmente superior pela riqueza,
pelo poder, pela educação, pelo statüM pela cor da
pele, pelos laços familiares, ou por simples presunção
e arrogância? Com o "você sabe" o superior tenta
impor sua vontade reafirmando a hierarquia social à
margem e por cima da lei. Ele está fora e à margem da
lei. mas está acima dela. É sintomático da cultura da
desigualdade que ele não seja considerado marginal
como os que estão por fora e à margem da lei, mas
por baixo ,dela. O marginal de cima é "doutor", o
marginal de baixo é bandido, Entre os dois margi-
nais, labuta a multidão dos sofridos cidadãos sujeitos
aos rigores da lei. No caso do "você sabe", se o
inferior atrevido insiste na aplicação da lei, pode ser
punido por desacato à autoridade.

O outro tipo de reação ê o apelo ao jeito, esse
recurso intermediário entre a chantagem e o suborno.
Se o jeito pode ser usado por todo o mundo, e nesse
sentido é mais democrático do que o "você sabe",
como demonstrou Lívia Barbosa, não deixa de ser
discriminatório, pois o forte tem mais jeito do que o
fraco, o superior do que o inferior. O forte tem mais a
retribuir, como recompensa ou como ameaça, em
troca do favor do fraco. Quem é insensato para
recusar um favor'ao "doutor"? Além de evitar repre-
sália, quem faz o favor credencia-se a possível recom-

pensa. O jeito entre desiguais é apenas uma variante
açucarada do "você sabe".

Neuza Helena, negra e mulher, localizada em um
dos pontos baixos de nossa hierarquia social, ousou
peitar quem ocupa a posição mais alta, ousou aplicar
ao presidente da República o artigo mais desrespeita-
do da Constituição, o 5o, que começa afirmando
nossa maior ficção jurídica: 

"Todos são iguais peran-
te a lei." Ela o fez sem drama, sem receio ou agressi-
vidade, como se se tratasse de rotina banal. A natura-
lidade do gesto indica que é sólida a convicção de
Neuza Helena referente ao princípio da igualdade.
Que alguém de sua posição tenha absorvido tal con-
vicçâo é um alento para os que ainda esperam ver a
democracia, o regime da igualdade, implantada no
país. A médio prazo, a difusão da crença na igüalda-
de e sua tradução em comportamento são mais im-
portantes para o enraizamento da democracia do que
a decretação do impedimento de um presidente da
República. O impedimento é mais espetacular mas
também mais superficial e mais dependente de fatores
conjunturais. A convicção da igualdade é que pode
garantir, permanentemente, a rejeição de toda autori-
dade arbitrária, do síndico do condomínio ao presi-
dente da República.

E de justiça reconhecer também a contribuição
do presidente] Ele não recorreu ao "você sabe".

nem ao jeitinho. Não tentou colocar-se acima da lei
nem pela tática arrogante, nem pela simpática.
Aceitou o não e voltou para casa. Se o fez por
virtude cívica, por cálculo político, ou por mero
acaso (afinal, ia assistir a Forrest Gump...), não se
sabe. O fato é que o fez e contribuiu para a exem-
plaridade do episódio. Pode-se imaginar qual serijj
a atitude de Collor. Seria de puro 

"você sabe'"
Sarney provavelmente teria recorrido ao jeitinho:
Dos governantes militares nem é preciso falar.

Fico pensando em um país de 150 milhões de
brasileiros com a mesma convicção de Neuza Helena,-• -« *
dispostos a fazer valer o princípio da igualdade em
todos os momentos, em todas as circunstâncias. Al-
guns talvez achassem esse país hipotético menos dir
vertido, menos cordial, menos pacífico, menos simpá-
tico. Mas a imensa maioria certamente o acharia mais
justo, mais igualitário, mais democrático, mais huma-
no. E não haveria razão para o novo país não ser
também mais alegre. Como os bens materiais, a
alegria também está hoje mal distribuída no Brasil. A
igualdade perante a lei seria um passo indispensável
para sua melhor distribuição.

' Cientista político, professor do luperj e pesquisador do CPDOC da
Fundação Getúlio Vargas, É autor, entre outros, de Os bestiaiizados e

A formação das almas/O imaginário da Republica no Brasil

GILBERTO VELHO *
\T o momento em que o Rio vive a expectativa
IN do início de uma campanha séria visando o
controle da violência, urge meditar sobre a situa-
ção das ruas da cidade. Elas têm sido cenário de
tumultos e conflitos de toda a espécie, ocasiões em
que se confirma a dificuldade da autoridade públi-
ca em controlar as diferentes categorias que proli-
feraram devido à crise econômica do país, particu-..
larmente do Rio. No entanto, a presença de
camelôs, pedintes e menores desassistidos, entre
outros, nos espaços públicos aumentou considera-
velmente nos últimos anos, também devido a uma
concepção política específica no que concerne às
camadas mais pobres da cidade. O governo brizo-
lista, dentro da lógica populista, deu a essas cate-
gorias acesso quase irrestrito às ruas, sustentado
por uma visão de cidadania e direitos humanos.
São situações distintas que merecem análises espe-
cíficas, mas que tomadas em conjunto
produzetn um quadro urbano particu-
larmente tumultuado.I

Existem ligações claras entre ambu-
lantes, pedintes e meninos de rua com o
mundo do crime em diversos níveis.
Isto não os torna todos criminosos mas
contextualiza suas relações, por exem-
pio, .com contrabando, exploração de
menores e tráfico de drogas. Portanto,
seja-como carrascos, sejacomo vítimas,
ou às vezes nos dois papéis, estão en-
volvidos em atividades ilegais. Conlie-
cemos várias propostas sérias que po-
dem reverter parcialmente essa situação. Programa
de renda mínima, apoio às famílias e comunidades
carentes em geral, reforma e modernização de
escolas e instituições voltadas para a infância e
adolescência são algumas das medidas que depen-
dem da ação conjunta do poder público e da
sociedade civil. Mas, paralelamente, há que inter-
vir na caótica situação atual que é, antes de tudo,
perigosa para a chamada população de rua. Esta
categoria vem sendo construída e legitimada por
interesses políticos específicos e por agências dos
mais diferentes tipos e orientações, ampliando os
fatores objetivos e motivações subjetivas fortes que
empurram um número considerável de indivíduos
para as vias públicas.

Enfatize-se que a permanência dessas pessoas
na rua. especialmente no caso dos menores, consti-
tui uma ameaça à integridade delas próprias e das
outras categorias sociais. Ou seja. dentro do uni-
verso de alternativas possíveis, esse caminho leva a
conflitos e seqüelas de grande repercussão. Há
mais de 30 anos Odilo Costa Neto foi assassinado

Rua e cidadania

em Santa Teresa por uma adolescente pobre numa
tentativa de assalto. O fato constituiu-se em cause
celebre, com forte impacto na opinião pública. A
mídia deu grande cobertura ao episódio. A ques-
tão do menor foi objeto de intensa discussão,
problemas antigos retomados, reformas propostas.
Foram sugeridas e encaminhadas linhas de traba-
lho que escapassem à mera repressão policial e
modernizassem instituições então existentes, como
o SAM (Serviço de Assistência ao Menor).

Hoje existe um campo específico construído em
torno da problemática da criança e do adolescente,
envolvendo instituições públicas e privadas com
diferentes saberes e especialistas, voltados para
essa temática perturbadora e complexa. Reconhe-
cendo a seriedade de boa parte dessas iniciativas,
há que constatar a eficácia relativa dos resultados
de suas ações, diante da extensão e magnitude do
problema. Se, por um lado, a legislação garantiu

certos direitos básicos a crianças e ado-
lcscentes, vulneráveis até então a todo
tipo de abuso, por outro dá margem a
interpretações que inibem a necessária
ação repressiva contra excessos e vio-
lência notórios dos bandos de meninos
de rua.

São conhecidos de todos os cariocas
os assaltos, provocações e agressões co-
metidos por esses jovens que vivem, no
mínimo, na fronteira do mundo do cri-
me. Também a população é testemunha
da ineficácia e da incompetência da auto-
ridade policial ao lidar com esta catego-

ria. Medo, indiferença ou cumplicidade sublinham a
ação de policiais, muitas vezes testemunhas diretas
dos atos de violência. É dentro desse quadro que
ocorrem massacres como o da Candelária e outros
menos conhecidos. Justiceiros, pistoleiros ou simples-
mente indivíduos truculentos fazem justiça por suas
próprias mãos, cometendo atrocidades contra os
jovens delinqüentes, envolvendo na sua vigança cega
até crianças pequenas que acompanham os grupos
que perambulam pela cidade.

Estaremos permanentemente à beira de morticí-
nios como o da Candelária se não forem tomadas
medidas urgentes para superar essa situação críti-
ca. Os meninos não devem ser tratados como
nativos das ruas da cidade com direitos adquiridos
em seus territórios. A educação nas ruas como
projeto e o reconhecimento da mobilidade e da
circulação como valores básicos destas crianças e
adolescentes não pode obscurecer a gravidade dos
confrontos em que se envolvem através deste mo-
do de vida. O espaço público urbano implica
problemática mais complexa, com permanente ne-

gociação entre os diferentes atores sociais, com a ,
presença do poder público para moderar, regular e
coibir abusos.

Nada é dado ou natural nas ruas. Estas são a
expressão de séculos de transformações do mero
urbano, com idas e vindas, redefinições do público
e do privado, disputas políticas e elaboração de
significados. Tudo isso se passa dentro de uma
rede sócio-cultural dinâmica e complexa. A convi-
vencia nas ruas entre categorias sociais distintas:
em interesses e valores produz inevitável tensão.
Daí a necessidade de impedir a violência seja de
quem for. Crianças, adolescentes, idosos, adultos,
homens, mulheres que estejam ameaçando a inte-
gridade física de outros candidatos a cidadão de-
vem ser controlados. Por exemplo, é inaceitável
que em muitas áreas da cidade os idosos não
possam sair às ruas pela fato de, devido a sua
fragilidade, se constituírem nas vítimas preferen- .
ciais dos meninos de rua.

Portanto, é fundamental incluir no projeto de
controle da violência no Rio a reorganização do
espaço público, convulsionado por políticas popu-
listas. A heterogeneidade de experiências e estilos
de vida não deve ser usada para legitimar o caos e
a insegurança das ruas. Camelôs, mendigos e me-
nores carentes vivem problemas dramáticos, mas ¦
urge não perder de vista os direitos das outras
categorias. São necessárias regras claras e espaços
delimitados para o comércio ambulante não tü-
multuar mais a vida da cidade.

Essas medidas devem ser implementadas com a
maior civilidade possível, evitando que as ruas
virem campos de batalha entre camelôs e autorida-
des. Os pedintes, de diferentes tipos, precisam de
assistência variada, inclusive médica, além de ser
necessária uma ação para coibir a evidente expio-
ração de crianças. No caso dos meninos, há que
localizar as famílias quando existirem, procurar
apoiá-las em termos de trabalho e orientação e,
quando for o caso, encaminhar os indivíduos para
instituições que não podem ser dirigidas como
prisões ou campos de concentração. Como estão, e
isto fica patente no caso dos menores, são perma-
nentes focos de rebelião e violência. Não é possível
permanecer entre as alternativas de repressão vio-
lenta ou total ausência de controle da população
de rua. É. sobretudo, importante procurar atingir
uma visão mais abrangente da vida da cidade,
investigando as redes de relações sociais e os siste-
mas de interação, escapando a análises reificantes
e fragmentadas.

* Antropólogo

JORNAL DO BRASIL

A volta da

tuberculose

AFFONSO BERARDINELLl TARANTINO *

\ tuberculose, que parecia ter sido banida da face da
terra após o advento das novas drogas contra o

cilo de K.och, está de volta. Vem agora bem montada,
vergando armadura impenetrável: a resistência bacilar.
)mo se isso não bastasse, traz a Aids na garupa. Sabe-se

hçje que a infecçào nos pacientes HIV positivos funciona
mo gatilho na explosão da Aids. Não foi à toa que em

oátubro de 1990 o New York Post publicou na sua primeira
p; gina: "Nesta cidade a tuberculose está próxima a atingir
níveis de uma epidemia."

Há mais de 30 anos, especialista internacionalmente
famoso mostrava como erradicar a tuberculose no mundo.
Nessa onda, nos EUA proclamava-se que a incidência da
dçença aproximava-se de zero. Sua queda fora vertiginosa.
Ehquanto em 1953 quase 90.000 americanos contraíram a
dfflença e 20.000 morreram, em 1985 o número de infecta-
dos caiu para 20.000. Eis que, súbita e surpreendentemente,
notou-se que esse declínio não prosseguiu. Muito pelo
cqntrário. A partir desse ano começou a subir, passando de
quatro (1989) para oito por cento no ano seguinte. Tal
alimento já vinha sendo previsto desde 1979, embora gran-
d( número de médicos não acreditasse. Na época, coinci-
duitemente, setores governamentais, bem como outras ins-
ti uições particulares reduziram drasticamente suas verbas
n; luta contra a tuberculose. Nos EUA, durante o ano de
1^/9 foram gastos apenas U$ 500.000 destinados a oito
pesquisas na área. De 1981 a 1987, no governo Reagan, os
responsáveis por esse setor da saúde foram contra a manu-
tenção de um departamento especificamente voltado para o
problema. Fato semelhante aconteceu no Brasil com o
Serviço Nacional de Tuberculose que enquanto funcionou,
até quase sua extinção, atuou nos moldes de país do
Primeiro Mundo, honrando nossos especialistas e nossa
medicina.

| Nessa campanha a favor da tuberculose os sanatórios,
cqmo era de se esperar, foram fechados, seguidos de um
total despreparo dos ambulatórios para atender seus egres-
sos. A tuberculose foi então desconsiderada e tratada como
uma pneumopatia bacteriana comum. A nova geração
perdera o medo e o respeito pela doença. Tentaram acabar
com a tuberculose esquecendo o tuberculoso. As pesquisas
nesse sentido foram relegadas a plano secundário e seu
tratamento banalizado.

De início as melhoras eram tais que os doentes se
consideravam curados após as primeiras semanas de trata-
mbnto. Em conseqüência, o abandonavam precocemente,
diindo início ao primeiro ato da maior tragédia na epide-
miologia de uma doença: os germes começaram a se tornar
resistentes.

, Analisada sob um aspecto panorâmico, a resistência
bacilar teve início no dia em que o primeiro doente usou
isoladamente apenas uma droga. Sem jogo de palavras
essa política da monoterapia foi a única saída, pois, a
estreptomicina era no momento a única droga disponível,
realmente eficaz contra a tuberculose. Com o passar do
tempo, quase na mesma ocasião, especialistas do mundo
todo observaram que usando uma só droga, esta ao agir
scjbre determinada população bacteriana, matava apenas
oá germes sensíveis, o que resultava no crescimento con-
fórtável dos bacilos resistentes. Daí para frente novas
drogas (desgraçadamente uma de cada vez) foram sendo
descobertas. Tais fármacos realmente eficazes, desde que
associados, impediam o surgimento da resistência. Apesar
dessa verdade ter surgido quase repentinamente como um
impacto, meses e anos se passaram até que novos agentes
terapêuticos (drogas de segunda linha) fossem descober-
tos e postos à disposição no mercado. Entre 1989 e 1992,
cqmo um bomba (termo usado nos EUA), novos casos de
tuberculose começaram a surgir, o mesmo acontecendo
hoje no Brasil.

Na Inglaterra, a queda anual do número de tuberculosos
veio até Í988, permanecendo estacionária por dois anos
consecutivos, para subir 5% em 91. Nesse ano, Londres
tinha mais tuberculosos do que qualquer outra cidade do
Primeiro Mundo: 1794 casos novos por ano! Convém
lembrar que, nesse país, a vacinação pelo BCG nos escola-
re? foi suspensa no ano anterior. Nessa ocasião, estimou-se
qiie em todo o mundo 8 milhões de pessoas seriam conta-
minadas pela tuberculose, entre as quais 3 milhões morre-
riám. Nesse período, a tuberculose foi considerada como a
maior causadora de óbitos por um único agente em todo o
universo.

Logo a seguir a União Internacional Contra a Tubercu-
lose, baseada no teste tuberculínico, fez publicar um alerta
mostrando que 1/3 da população mundial, isto é, 1,7 bilhão
de pessoas estavam infectadas pelo bacilo da tuberculose.
Nessa verificação, estavam incluídos 12 milhões de ameri-
canos, dos quais I milhão viviam em Nova York. Fazendo
eco a esse pacote de notícias trágicas, uma nova praga
assumia a liderança: a Aids. Como era de esperar, esse
alimento da tuberculose causou grande impacto em todo o
mundo. Tal incidência significou um aumento de 9,8% em
relação a 1988 e 68% em relação a 1980. O índice de casos
novos foi considerado o maior dos últimos 20 anos. Após
essa verificação, pode-se constatar que o bacilo de Koch
tinha a capacidade, até então desconhecida, de ativar o
vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), fazendo o papel
de gatilho.

É válido repetir que o problema da tuberculose vem
sendo negligenciado em nível nacional e internacional, há
vários anos. Essa é a opinião unânime dos membros da
União Internacional de Luta contra a Tuberculose, com
sede em Paris. Em anos que já se passaram, dizíamos que
no Brasil "a tuberculose vai mal, mas o tuberculoso vai
bem", por não faltarem medicamentos específicos. Hoje,
até o leigo sabe que ambos vão muito mal. Embora os
centros de saúde, mantendo sua tradição, disponham de
pessoal médico e paramédico competente e dedicado, e não
haja falta de medicamentos. 50% dos pacientes abandonam
o tratamento antes de terminá-lo.

Em 1991. essa ameaça viria a se confirmar e compli-
car-se ainda mais quando a infecção pelo HIV foi consi-
derada como o mais importante fator de risco para a
tuberculose, provocando o maior agravamento do pro-
blema nestes últimos 100 anos. Nesse mesmo ano. tais
declarações confirmavam a magnitude do problema, en-
dòssando a necessidade urgente de se retomarem os pro-
gramas de luta contra a tuberculose. Não restam dúvidas
d<i que o papel diabólico da tuberculose foi calcado num
esboço, em cujo traço se reconhecem autores tradicional-
mbnte negligentes, os órgãos públicos. Para terminar com
uitia mensagem de esperança, lembramos que uma nova
droga (Rifabutina) tem-se mostrado eficaz para mais de
50% dos pacientes infectados com bacilos resistentes,
mesmo aqueles atingidos pela Aids.
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Albano esperou acordado pelo resultado final e comemorou de manhã
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especulações

JOSÉ DE ARIMATÉIA

Üjfto LUÍS — A candidata ao
governo do Maranhão pelo PFL,
Rtfseana Sarney, proclamou-se
veftçedora do segundo turno ao
m<$a-dia de ontem, com base na
aplicação paralela de seu comitê.
Embora até aquele momento o
TR.È só tivesse totalizado 13%
dos-votos, Roseana considerava-
se «leita com uma diferença entre
18*mil e 20 mil votos sobre seu
adversário, Epitácio Cafeteira
(PPR). Até as 20 horas, com
77,8% das urnas apuradas, Cafe-
teira estava com 50,5% dos votos
válidos, uma vantagem de 13 mil
votos sobre Roseana, que tinha
49,5%.

Uma sessão de fotografias ao
lado do pai, o ex-presidente José
Sarney, e da mãe, dona Marly,
simbolizaram a vitória. Cafeteira
não'admitiu a derrota mas, depois
de convocar duas entrevistas cole-
tivás ao longo do dia, cancelou-as
e foi para casa, informando que
só falaria depois que o TRE en-
cerrasse a totalização.

0s partidários de Roseana
Sarney organizaram uma carreata
pelas principais ruas de São Luís,
no Jnal da tarde, quando 60,5%
dos votos apurados pelo TRE da-
vam 49,4% para Cafeteira e
44,7% para ela. A essa altura, a
maioria das urnas a serem digita-
das era do interior, onde Roseana
era a favorita. A mansão da Praia
do Calhau, onde mora o ex-presi-
dente José Sarney, foi aberta à
população e de lá, às 13h, Rosea-
na e o pai receberam os cumpri-
mptos do presidente Itamar
Franco, por telefone.

(Entrevista — Antes mesmo
que- o TRE divulgasse 25% da
apuração, Roseana já falava co-
mo governadora. E numa rápida
entrevista, disse que suas priori-
dades serão a educação e a agri-
cultura. A virtual governadora
comentou que o índice de absten-
çào no interior foi menor que no

para sua vitória. Segundo ela, na
eleição de 3 de outubro muitos
moradores do interior deixaram
de votar porque as bases de sua
coligação Frente Popular (PFL-
PMDB-PTB-PDC), em clima de
já ganhou, não estimularam o
comparecimento."Muitos eleitores tinham difi-
culdades de preencher as duas cé-
dulas (para candidatos majoritá-
rios e proporcionais)", disse ela.
"Desta vez, além de a opção ser
por apenas dois nomes, nós fize-
mos um trabalho educativo, con-
vencendo a população do interior
a comparecer às urnas."

Empurrão — Esse trabalho
rendeu frutos principalmente no
município de Imperatriz, segundo
maior colégio eleitoral do Mara-
nhão, onde Roseana agora teve
quase 8 mil votos a mais que Ca-
feteira. Em 3 de outubro, ela teve
700 votos a menos que a soma de
seu dois principais adversários,
Cafeteira e Jackson Lago. Outro
empurrão em Iperatriz foi o fato
de que há dez dias o governador
José Ribamar Fiquene (PFL) pra-
ticamente transferiu a sede do go-
verno para o município e inaugu-
rou obras.

O senador Epitácio Cafeteira
também montou uma central de
apuração paralela e, às 8h30, ti-
nha esperança de ganhar por dife-
rença entre 35 mil e 36 mil votos.
Um de seus assessores convocou
uma coletiva para as 9h. durante
a qual o candidato do PPR alerta-
ria para o fato de que Roseana
Sarney iria aproveitar a demora
do TRE em iniciar a divulgação
de dados para manipular a mídia.
Essa entrevista foi adiada e aca-
bou cancelada.

Por volta das 15h, quando os
partidários da família Sarney co-
meçavam a convergir em carrea-
tas para o comitê de Roseana. o
desânimo tomava conta do comi-
té de Cafeteira.

Vitória de Mão Santa

rompe ciclo no Piauí

LEANDRO FORTES

[terezinA 
— O mèdíco-cirur-

giçio Francisco de Assis de Mo-
raes Souza, o Mão Santa, do
PMDB, é o novo governador do
Piauí. Não só as pesquisas de bo-
caede-urna, mas os primeiros re-
suUados das apurações feitas on-
tem pelo Tribunal Regional Elei-
toral indicam que Mão Santa ven-
ceU as eleições piauienses com um
índice de 60% dos votos válidos
contra 40% de seu adversário do
PFL, Átila Lira.

(A vitória de Mão Santa é a
pijmeira ruptura dentro da políti-
ca* de oligarquias do Piauí nos
últimos 50 anos. É. também, uma
derrota pessoal do senador Hugo
Napoleão (PFL-P1), até então
considerado ímbatível no estado.
Ab constatar, ainda no inicio da
apuração, que seria mesmo eleito,
Mão Santa chegou a agradecer,
irônico, o fato de Hugo Napoleão
lei- se candidatado à reeleição pa-
ra, o Senado Federal. "Se tivesse
sajdo para o governo, a briga se-
ri$ .mais difícil", disse Francisco
dq Assis.

; Outro fator decisivo para a
elèição do candidato do PMDB
foijambém a opção do ex-gover-
nqdor Freitas Neto (PFL) pela
eleição para o Senado. O governo
fitjou nas mãos. então, do vice
Guilherme Melo, considerado um
político obscuro no quadro eleito-
ra3 do Piauí. "Se o Freitas ficasse
nò governo e o Hugo saísse candi-
dàto, eles fariam barba, cabelo e
bigode", brincou Mão Santa.

Ex-prefeito do município lito-
ràneo de Parnaíba, a 320 quilô-
metros de Terezina, Francisco de
Assis se consagrou, ainda, como
um dos maiores líderes carismáti-
cos do Piauí. O apelido de Mão
Santa, na verdade um reconheci-
mento ao seii trabalho de cirur-
gião ao longo de três décadas na
região de Parnaíba, se consolidou
como uma importante peça de
marketing pessoal. Por isso, ele
espera ultrapassar, até o fim da
apuração, a marca recorde de
93,84% dos votos que teve no
primeiro turno em seu município
natal.

Em busca de apoio — O
governo de Mão Santa, no entan-
to, não será fácil. O PMDB elegeu
apenas seis dos 30 deputados da
Assembléia Legislativa. Ele conta,
ainda, com o apoio do irmão, o
deputado estadual Moraes Souza
que, embora seja do PFL, já de-
clarou publicamente que irá
apoiar o governo de Mão Santa.
Há também dois deputados do PT
que, embora não tenham declara-
do apoio formal ao novo gover-
nador, fizeram campanha contra
Átila Lira.

A situação no Congresso Na-
cional não é diferente. Com a elei-
çào de Hugo Napoleão e Freitas
Neto, os três representantes do
Piaui no Senado passaram a ser
do PFL. Na Câmara, o PMDB do
Piaui elegeu apenas dois dos 10
deputados federais que compõem
a bancada estadual.
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Certa da vitória, Roseana posou para fotos com os pais e recebeu cumprimentos, por telefone, cie Itamar

Sarney festeja a renovação do clã

O ex-presidente José Sarney de-
clarou que a vitória sobre Epitácio
Cafeteira deve ser creditada exclusi-
vãmente a Roseana, "que represen-
ta a nova geração". Ele garantiu
que só eiitrou na campanha da filha
no segundo turno. "A eleição pas-
sou a ser plebiscitária. Falava-se
mais de mim do que de Roseana, e
isso lez com que uma campanha
estadual adquirisse repercussão e
interesse nacional", afirmou.

O senador pelo PMDB do Ama-
pá reconhece, porém, que a vitória
reforça sua disposição de disputar a
presidência do Senado. "Só vou
pleiteai o cargo se perceber que ele

integrara um projeto conjunto com
o governo federal e que vai contri-
buir para o sucesso de Fernando
Henrique Cardoso", disse.

Sorridente no meio de dezenas
de partidários que invadiram a resi-
dència da Praia do Calhau, Sarney
recebia tantos cumprimentos quan-
to a filha. "Entrei na campanha
também por obrigação, já que nin-
guém governa o destino dos filhos
mas tem o dever de ajudar. Rosea-
na foi candidata pelas próprias perr
nas. Tem talento, demonstrou caLl-
pacidade de articulação, cercou-se
de pessoas muito competentes".
Eleito pelo Amapá há quatro anos
porque o PMDB maranhense lhe

negou legenda, o ex-presidente já
pensa em transferir seu título de
eleitor para o estado natal, quando
concluir o mandato.

Sarney disse que a vitória da
filha representa uma gradual saida
do poder da "geração dos poetas",
na qual ele se inclui ao lado de
Ferreira Gullar, Bandeira Tribuzzi
e Lago Burnett (todos seus amigos).
"Por várias circunstâncias, coube a
mim liderar politicamente essa ge-
ração, mas é hora de dar lugar aos
jovens", disse. Para o ex-presidente,
Roseana Sarney "terá condições de
direcionar o Maranhão para o sé-
culo 21".

Álbano 
ganha 

em Sergipe com

uma vantagem de 24 mil votos
Armii\
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DAN1ELLA SHOLL
Depois de ver lhe escapar pelas

mãos um primeiro turno considera-
do ganho e passar sufoco no segun-
do turno, com institutos de pesqui-
sa indicando na boca-de-uma a vi-
tória do adversário, o senador Al-
bano Franco (PSDB) conseguiu
finalmente, às 4h da manhã de on-
tem, comemorar sua eleição ao go-
verno de Sergipe. Albano teve 24
mil votos a mais que o pedetista
Jackson Barreto (PDT), que acei-
tou o resultado com conformismo.
Mal foi divulgado o resultado ofi-
ciai pelo TRE, Jackson viajou para
local ignorado.

Supersticioso, o agora governa-
dor eleito de Sergipe poderá apo-
sentar o par de sapatos já furados,
comprados em Itabaiana, que usou
todos os dias durante os quatro
meses de campanha. "Essas coisas
dão certo. Para você ter idéia, eu
sempre voto na parte da tarde. No
primeiro turno, me convenceram a
ir de manhã porque era melhor pa-
ra aparecer no noticiário de televi-
são. Deu no que deu. Agora fui de
tarde e me elegi", dizia Albano on-
tem, bem humorado, apesar da noi-
te passada em claro. Às 4h ele sou-
be do resultado, às 7h recebeu um
telefonema do presidente Itamar, às
7h30 do governador eleito Tasso
Jereissati e às 11 h do presidente
eleito Fernando Henrique Cardoso."É bom para o Fernando Henrique
e é bom para Sergipe ter um bom
ralacionamento com o governo fe-
deral". resumiu Albano, ainda exci-
tado com a vitória.

"Você 
precisava ver a empolga-

çào das pessoas na rua, gente jovem
que estava lá espontaneamente. Eu
não chamei ninguém", comemora-
va. Albano. que teve no segundo
turno o apoio do candidato do PV
Jose Araújo — futuro secretário de
meio ambiente — viu sua populari-
dade crescer na capital Aracaju, re-
duto de seu adversário. "Das três
zonas de Aracaju, venci em uma e

tive cinco mil votos a mais que no
primeiro turno", contabilizava.

Albano pretende viajar nos pró-
ximos dias. para descansar e recu-
perar os seis quilos perdidos na
campanha.

Apoiado pelo governador João
Alves (PFL). Albano Franco pro-
mete fazer assim que voltar um
plano de emergência para implan-
tar seu programa de governo, com
ênfase na criação de empregos.
Apesar do baixo nível a que chega-

ram as acusações contra ele duran-
te a campanha — chegaram a espe-
lhar que Albano apanhava da mu-
lher, a ministra Leonor Franco, e
andava com uma bacia de álcool
por ter nojo dos eleitores — ele
garante que não fará retaliações."Fiquei triste, mas não raivoso.
Governarei para todo o Estado",
disse, prometendo ter um bom re-
lacionamento com o prefeito da
capital. José Almeida Lima. primo
de Jackson Barreto.
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O TRE do Maranhão decidiu»;^
só começar a totalização dos vo-iijb
tos às 5h de quarta-feira, affrq
contrário da maioria dos estaj-nq
dos, onde resultados parciais j;j
eram enviados ao TSE três horas.-
depois do fim da votação. O pKzjt
sidente da Comissão de Digit^ .
ção, desembargador Antônio "

Medeiros, disse que a decisão foir~
tomada coletivamente, para evi-
tar "sobressaltos" e "impedir

um clima de torcidas". Curiosa-
mente, foi a demora do TRE que
alimentou uma série de espeeu-
lacões, principalmente depois
que o comitê de Roseana anun'-
ciou que, por sua apuração paL
ralela, ela já estava eleita.

Além de Medeiros, a comis;
são é formada pelos desembar-
gadores Jorge Rachid, Louriva)
Cerejo e Adroaldo Alves. A ir)7
tençào do TRE era divulgar o
primeiro boletim com um terço
dos votos totalizados. Por volta
das 11 h, porém, as pressões de
delegados e fiscais da coligação
de Cafeteira fizeram com que
saísse a primeira parcial, com
13% dos votos. A lentidão ser-
viu para que as urnas de São
Luís, onde Cafeteira é mais for,-
te, fossem digitadas quase simul-
taneamente com as do interior,
onde Roseana predomina.

Medeiros negou que esse
atraso deliberado pudesse ali-
mentar suspeitas. Segundo cROr
durante a apuração, de madru- 3
gada, apenas seis recursos entra-
ram no TRE, para impugnar sejff|
urnas do interior.

A coligação de Roseana dei-|x
xou de assinar 43 boletins aSS
urnas da 10a ZE, a maior de São
Luís e que privilegiava Cafetei-, ^
ra, mas o juiz não concedeu ini-,V,
pugnação. .
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Raupp saem

em carreata
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PORTO VELHO — Com UllVI''

visível tom de revanche, umâ"h
carreata com cerca de 500 carros
percorreu ontem as principais/
ruas de Porto Velho, comemotro
rando a vitória do pemedebista,/,'?
Valdir Raupp. Os partidários ;çrff,
simpatizantes da Raupp saíranju,
às ruas logo depois que o Tribu-'
nal Regional Eleitoral (TRE) dgL
Rondônia proclamou o ex-pre-
feito da cidade de Rolim Moura™--,
como governador eleito do estafil
do. oa

Os rauppistas não pouparam 
~

o adversário Chiquilito Ersp
(PDT) durante todo o trajeto
carreata. "Chora, Chiquilitd^}
que o Pianna já vai embora'^^3
cantavam os participantes da1* |
manifestação, ironizando ij® |
atual governador de Rondônia,
Oswaldo Pianna, que apoiou o
candidato derrotado. Os coorde-
nadores da campanha de Valdir
Raupp negaram que a manife» .
tação tenha sido organizada pâ- 1
ra neutralizar uma possível re» S
çào do eleitorado da capital |
única cidade onde ele perdeu jj
ao novo governador do estado'. I
Coincidentemente, porém, o pe- jjmedebista está há três dias longf^ J
de Porto Velho e ontem suspeu-, 3
deu um vôo no jatinho que
traria de volta. $ i

Os coordenadores da campa- §
nha do futuro governador nega-:, |
ram que a ausência de Raupp dé' ®
Porto Velho sinalize a intenção |de transferir, no futuro, a capitai y
do estado das margens do Rio |
Madeira, em plena Amazônia,
para as ricas zonas produtoras
de grãos, no sul de Rondônia. O
projeto de transferência da capi-
tal foi lançado em 1986 pelo go-
vernador Jerònimo Santana, que
desistiu por causa da forte opcv^
sição dos eleitores de Porto Vó
lho. O pedetista Chiquilito Ersl ]
alertou, através de sua assessoj jria. que Raupp terá a totalidade ;
da população contra ele, se qui-
ser transferir a capital

V
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>reviu lideran<?a que so foi se confirmar na noite de ontem, quando Cafeteira admitiu
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Certq da vitoria, Roseana posou para J'otos com os pais e recebeu cumprimentos, por telefone, de Itamar
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POLÍTICA E GOVERNO
JORNAL DO BRASIL

"Nós 
fizemos um trabalho educativo,

convencendo a população do interior a
¦ comparecer

"Você 
precisava ver a empolgaçcio das

pessoas na rua, gente jovem que estava
f»

1 Roseana comemorou vitoria com antecedenciâ

Anuracão paralela da candidata do PFL previu liderança que só foi se confirmar na noite de ontem, quando Cafeteira admitiu derrota
* ~ Sâo Luís — Agência Estado '

Atraso gerou

especulações

; JOSÉ DE ARIMATÉIA
SÃO LUÍS — A candidata ao

governo do Maranhão pelo PFL,
Jloseana Sarney, proclamou-se
-vencedora do segundo turno ao
meio-dia de ontem, com base na
apuração paralela de seu comitê.

^Embora até aquele momento o
«TRE só tivesse totalizado 13%'lios votos, Roseana considerava-

3Bj eleita com uma diferença entre
;48 mil e 20 mil votos sobre seu
adversário, o senador Epitácio
Cafeteira (PPR). A previsão só
veio a se confirmar tarde da noite
quando, com 93,3% das urnas
contabilizadas, ela passou a lide-
rar com 50,3% dos votos válidos,
contra 49,7% de Cafeteira, uma
diferença de 8.499 votos.

O candidato do PPR liderou a
apuração durante todo o dia, mas
admitiu a derrota por volta das"21h, depois de assistir aos noticiá-
rios noturnos. Naquele horário,
com 77,8% dos votos totalizados,
ele tinha 50,6% e Roseana 49,4%,
mas a contagem em São Luís esta-
va encerrada e a tendência de Ro-
séaria era crescer com as urnas do
interior.

Cafeteira qualificou o segundo
turno de "uma esculhambação" e
convocou uma entrevista coletiva
para hoje, às 9h, na qual pretende
denunciar que a Frente Popular
(PFL-PMDB-PTB-PDC) de Ro-
seana cometeu abuso de poder
econômico. Ele enumerou, entre
outras irregularidades ocorridas
no dia da votação, o uso gratuito
de aviões e helicópteros, cedidos
por empresários para que Rosea-
na visitasse os municípios do inte-
por, e a distribuição de comida a
eleitores, sobretudo cestas básicas
e frangos.

À tarde, uma sessão de foto-
grafias ao lado do pai, o ex-presi-"dente 

José Sarney, e da mãe, dona
Marly, simbolizaram a vitória
prevista por Roseana. Os partida-
rios da pefelista organizaram uma
carreata pelas principais ruas de
São Luís, no final da tarde, quan-

do, apesar da liderança de Cafe-
teira na apuração, a maioria das
urnas a serem digitadas era do
interior, onde Roseana era a favo-
rita. A mansão da Praia do Ca-
lhau, onde mora o ex-presidente
José Sarney, foi aberta à popula-
ção e de lá, às 13h, Roseana e o
pai receberam os cumprimentos
do presidente Itamar Franco, por
telefone.

Entrevista — Antes mesmo
que o TRE divulgasse 25% da
apuração, Roseana já falava co-
mo governadora. E numa rápida
entrevista, disse que suas priori-
dades serão a educação e a agri-
cultura. A virtual governadora
comentou que o índice de absten-
ção no interior foi menor que no
primeiro turno, o que contribuiu
para sua vitória. Segundo ela, na
eleição de 3 de outubro muitos
moradores do interior deixaram
de votar porque as bases de sua
coligação, no clima de já ganhou,
não estimularam o compareci-
mento.

"Muitos eleitores tinham difi-
culdades de preencher as duas cé-
dulas (para candidatos majoritá-
rios e proporcionais)", disse ela.
"Desta vez, além de a opção ser
por apenas dois nomes, nós fize-
mos um trabalho educativo, con-
vencendo a população do interior
a comparecer às urnas."

Empurrão — Esse trabalho
rendeu frutos principalmente no
município de Imperatriz, segundo
maior colégio eleitoral do Mara-
nhão, onde Roseana agora teve
quase 8 mil votos a mais que Ca-
feteira. Em 3 de outubro, ela teve
700 votos a menos que a soma de
seu dois principais adversários,
Cafeteira e Jackson Lago. Outro
empurrão em Imperatriz foi o fa-
to de que há 10 dias o governador
José Ribamar Fiquene (PFL) pra-
ticamente transferiu a sede do go-
verno para o município e inaugu-
rou obras.

Certa da vitória, Roseana posou para fotos com os pais e recebeu cumprimentos, por telefone, de Itamar

Sarney festeja a renovação do clã

O ex-presidente José Sarney de-
clarou que a vitória sobre Epitácio
Cafeteira deve ser creditada exclusi-
vãmente a Roseana, "que represen-
ta a nova geração". Ele garantiu
que só entrou na campanha da filha
no segundo turno. "A eleição pas-
sou a ser plebiscitaria. Falava-se
mais de mim do que de Roseana, e
isso fez com que uma campanha
estadual adquirisse repercussão e
interesse nacional", afirmou.

O senador pelo PMDB do Ama-

pá reconhece, porém, que a vitória
reforça sua disposição de disputar a

presidência do Senado. "Só vou

pleitear o cargo se perceber que ele

integrará um projeto conjunto com
o governo federal e que vai contri-
buir para o sucesso de Fernando
Henrique Cardoso", disse.

Sorridente no meio de dezenas
de partidários que invadiram a resi-
dência da Praia do Calhau, Sarney
recebia tantos cumprimentos quan-
to a filha. "Entrei na campanha
também por obrigação, já que nin-
guém governa o destino dos Filhos
mas tem o dever de ajudar. Rosea-
na foi candidata pelas próprias per-
nas. Tem talento, demonstrou ca-
pacidade de articulação, cercou-se
de pessoas muito competentes".
Eleito pelo Amapá há quatro anos
porque o PMDB maranhense lhe

negou legenda, o ex-presidente já
pensa em transferir seu título de
eleitor para o estado natal, quando
concluir o mandato.

Sarney disse que a vitória da
filha representa uma gradual saída
do poder da "geração dos poetas",
na qual ele se inclui ao lado de
Ferreira Gullar, Bandeira Tribuzzi
e Lago Burnett (todos seus amigos).
"Por várias circunstâncias, coube a
mim liderar politicamente essa ge-
ração, mas é hora de dar lugar aos
jovens", disse. Para o ex-presidente,
Roseana Sarney "terá condições de
direcionar o Maranhão para o sé-
culo 21".

¦q
O TRE do Maranhão decidito

só começar a totalização dos vò-
tos às 5h de quarta-feira, ao
contrário da maioria dos esta-
dos, onde resultados parciais jà
eram enviados ao TSE três horas
depois do fim da votação. O pré-
sidente da Comissão de Digitá-
ção, desembargador Antônio
Medeiros, disse que a decisão fòi
tomada coletivamente, para évi-
tar "sobressaltos" e "impedir

um clima de torcidas". Curiosà-
mente, foi a demora do TRE qíib
alimentou uma série de especii-
lacões, principalmente depois
que o comitê de Roseana anurr-
ciou que, por sua apuração pa-
ralela, ela já estava eleita. '

Além de Medeiros, a comiíT-
são é formada pelos desembar-
gadores Jorge Rachid, Lourivá
Cerejo e Adroaldo Alves. A in-
tenção do TRE era divulgar"'o
primeiro boletim com um terço
dos votos totalizados. Por volta
das 11 h, porém, as pressões Üe
delegados e fiscais da coligaçâ'
de Cafeteira fizeram com que
saísse a primeira parcial, com
13% dos votos. A lentidão ser-
viu para que as urnas de São
Luís, onde Cafeteira é mais for-
te, fossem digitadas quase simtil-
taneamente com as do interior,
onde Roseana predomina. -i;

Medeiros negou que es.se
atraso deliberado pudesse alif
mentar suspeitas. Segundo ele,
durante a apuração, de madruj-
gada, apenas seis recursos entraf
ram no TRE, para impugnar seis
urnas do interior. i

A coligação de Roseana dei*-
xou de assinar 43 boletins d£
urnas da 10a ZE, a maior de Sã(j>
Luís e que privilegiava Cafeteir
ra, mas o juiz não concedeu im;
pugnaçâo. j

Eleição de Mão Santa

rompe ciclo no Piauí

' LEANDRO FORTES
! TEREZINA — O médico-cirur-
; gião Francisco de Assis de Mo-' raes Souza, o Mão Santa, do
! PMDB, é o novo governador do
: Piauí. Não só as pesquisas de bo-
j ca-de-urna, mas os primeiros re-
! sultados das apurações feitas on-
: tem pelo Tribunal Regional Elei-
j toral indicam que Mão Santa ven-
j ceu as eleições piauienses com um
: índice de 60% dos votos válidos
1 contra 40% de seu adversário do
j PFL, Átila Lira.
| A vitória de Mão Santa é a
i primeira ruptura dentro da políti-
: ca de oligarquias do Piauí nos
! últimos 50 anos. É, também, uma
I derrota pessoal do senador Hugo
¦ Napoleão (PFL-PI), até então
! considerado imbatível no estado,
i Ao constatar, ainda no início da
1 apuração, que seria mesmo eleito,
; Mão Santa chegou a agradecer,
; irônico, o fato de Hugo Napoleão
• ter se candidatado à reeleição pa-
« ra o Senado Federal. "Se tivesse' 

saído para o governo, a briga se-' 
ria mais difícil", disse Francisco
de Assis.

Outro fator decisivo para a
eleição do candidato do PMDB

. foi também a opção do ex-gover-"fiador Freitas Neto (PFL) pela
. eleição para o Senado. O governo
, ficou nas mãos, então, do vice

Guilherme Melo, considerado um
político obscuro no quadro eleito-
ral do Piauí. "Se o Freitas ficasse
no governo e o Hugo saísse candi-
dato, eles fariam barba, cabelo e
bigode", brincou Mão Santa.

Ex-prefeito do município lito-
râneo de Parnaíba, a 320 quilô-
metros de Terezina, Francisco de
Assis se consagrou, ainda, como
um dos maiores líderes carismáti-
cos do Piauí. O apelido de Mão
Santa, na verdade um reconheci-
mento ao seu trabalho de cirur-
gião ao longo de três décadas na
região de Parnaíba, se consolidou
como uma importante peça de
marketing pessoal. Por isso, ele
espera ultrapassar, até o fim da
apuração, a marca recorde de
93,84% dos votos que teve no
primeiro turno em seu município
natal.

Em busca de apoio — O
governo de Mão Santa, no entan-
to, não será fácil. O PMDB elegeu
apenas seis dos 30 deputados da
Assembléia Legislativa. Ele conta,
ainda, com o apoio do irmão, o
deputado estadual Moraes Souza
que, embora seja do PFL, já de-
clarou publicamente que irá
apoiar o governo de Mão Santa.
Há também dois deputados do PT
que, embora não tenham declara-
do apoio formal ao novo gover-
nador, fizeram campanha contra
Átila Lira.

A situação no Congresso Na-
cional não é diferente. Com a elei-
ção de Hugo Napoleão e Freitas
Neto, os três representantes do
Piauí no Senado passaram a ser
do PFL. Na Câmara, o PMDB do
Piauí elegeu apenas dois dos 10
deputados federais que compõem
a bancada estadual.
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Albano 
ganha 

em Sergipe com

uma vantagem de*24 mil votos
Araur

DANIELLA SIIOLL

Depois de ver lhe escapar pelas
mãos um primeiro turno considera-
do ganho e passar sufoco no segun-
do turno, com institutos de pesqui-
sa indicando na boca-de-urna a vi-
tória do adversário, o senador Al-
bano Franco (PSDB) conseguiu
finalmente, às 4h da manhã de on-
tem, comemorar sua eleição ao go-
verno de Sergipe. Albano teve 24
mil votos a mais que o pedetista
Jackson Barreto (PDT), que acei-
tou o resultado com conformismo.
Mal foi divulgado o resultado ofi-
ciai pelo TRE, Jackson viajou para
local ignorado.

Supersticioso, o agora governa-
dor eleito de Sergipe poderá apo-
sentar o par de sapatos já furados,
comprados em Itabaiana, que usou
todos os dias durante os quatro
meses de campanha. "Essas coisas
dão certo. Para você ter idéia, eu
sempre voto na parte da tarde. No
primeiro turno, me convenceram a
ir de manhã porque era melhor pa-
ra aparecer no noticiário de televi-
são. Deu no que deu. Agora fui de
tarde e me elegi", dizia Albano on-
tem, bem humorado, apesar da noi-
te passada em claro. Às 4h ele sou-
be do resultado, às 7h recebeu um
telefonema do presidente Itamar, às
7h30 do governador eleito Tasso
Jereissati e às llh do presidente
eleito Fernando Henrique Cardoso.
"É bom para o Fernando Henrique
e é bom para Sergipe ter um bom
ralacionamento com o governo fe-
deral", resumiu Albano, ainda exci-
tado com a vitória.

"Você 
precisava ver a empolga-

ção das pessoas na rua, gente jovem
que estava lá espontaneamente. Eu
não chamei ninguém", comemora-
va. Albano, que teve no segundo
turno o apoio do candidato do PV
José Araújo — futuro secretário de
meio ambiente — viu sua populari-
dade crescer na capital Aracaju, re-
duto de seu adversário. "Das três
zonas de Aracaju, venci em uma e

Albano esperou acordado pelo resultado final e comemorou de manhã

tive cinco mil votos a mais que no
primeiro turno", contabilizava.

Albano pretende viajar nos pró-
ximos dias, para descansar e recu-
perar os seis quilos perdidos na
campanha.

Apoiado pelo governador João
Alves (PFL), Albano Franco pro-
mete fazer assim que voltar um
plano de emergência para implan-
tar seu programa de governo, com
ênfase na criação de empregos.
Apesar do baixo nível a que chega-

ram as acusações contra ele duran-
te a campanha — chegaram a espe-
lhar que Albano apanhava da mu-
lher, a ministra Leonor Franco, e
andava com uma bacia de álcool
por ter nojo dos eleitores — ele
garante que não fará retaliações.
"Fiquei triste, mas não raivoso.
Governarei para todo o Estado",
disse, prometendo ter um bom re-
lacionamento com o prefeito da
capital, José Almeida Lima. primo
de Jackson Barreto.

Eleitores de !

Raupp saem!

em carreata ;i
PORTO VELHO — Com uip

visível tom de revanche, umà
carreata com cerca de 500 carro?
percorreu ontem as principais
ruas de Porto Velho, comemoj-
rando a vitória do pemedebistà
Valdir Raupp. Os partidários è
simpatizantes da Raupp saírarji
às ruas logo depois que o Tribií-
nal Regional Eleitoral (TRE) dé
Rondônia proclamou o ex-pre-
feito da cidade de Rolim Mouja
como governador eleito do estjjj-
do. . .

Os rauppistas nao poupara»?
o adversário Chiquilito Ersè
(PDT) durante todo o trajeto aç
carreata. "Chora, Chiquiliti$
que o Pianna já vai embora'*,
cantavam os participantes ]dè
manifestação, ironizando ó
atual governador de Rondôniif,
Oswaldo Pianna, que apoiou o
candidato derrotado. Os coordá-
nadores da campanha de Valdir
Raupp negaram que a manifes£
tação tenha sido organizada pi-
ra neutralizar uma possível reifr
ção do eleitorado da capital -5-
única cidade onde ele perdeu -4
ao novo governador do estado.
Coincidentemente, porém, o pé
medebista está há três dias longij
de Porto Velho e ontem suspens-
deu um vôo no jatinho que e>
traria de volta. "

Os coordenadores da campí*
nha do futuro governador nega-
ram que a ausência de Raupp (§.
Porto Velho sinalize a intençãò
de transferir, no futuro, a capitai
do estado das margens do RiÔ
Madeira, em plena Amazônia,
para as ricas zonas produtora];
de grãos, no sul de Rondônia, õ
projeto de transferência da capij-
tal foi lançado em 1986 pelo gcí-
vernador Jerônimo Santana, qug
desistiu por causa da forte opft-
sição dos eleitores de Porto Ve-
lho. O pedetista Chiquilito Ei®
alertou, através de sua assessç-
ria, que Raupp terá a totalidade
da população contra ele, se qui;
ser transferir a capital 2E
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Sflo Paulo — Renalo de Sousa

ram ontem ao presidente Itamar nicos da Secretaria de Coordena- Franco deixouclaro que naoacei- a
Franco a revisao das questdes 9S0 e Controle das Estatais (Sest) tara a demissao dos petroleiros V
economicas do acordo com os pe- para discutir pontos dotextofi- acusados de sabotar instalagoes $, *'\...
troleiros, principalmente para nal. Reuniao decisiva sera realiza- Petrobras na reflnaria de Ga-
modificar a formula de calculo do dahoje, as I8h. briel Passos, em Minas Gerais, fw%i iV^wtWi ^13^salari^e^co^ce^^ d(^A^saida de: uma^reunia^pr^H^ «m^amplo d^to^

de^manhaC°M Seplan 
VAp6s 

ad^ Na reuniao com os ministros dente da Petrobras, Joel Renno. Roberta Peterson, mesmo gravida de nove mem, viajava no banco do carona, usando 0 cinto de seguranfa ,

U Acordo marcado 
pela polemica 

Paulistanos aderem em massa 

|

MAURO SiLVEiRA   j0 (j0 jjo sai^rj0 COm base na rio ai assinatura. ao uso do cinto de seguranca
a: I S^f. URV do dia 30 dejunho ultimo, porem, Pimentel recuou e garan- CP -* ,irw.i
reuniao que wmi/ 'Vnia; 

0 que significa uma conversao tiu que nao iria propor modifi- fabrIcio marques dos motoristas a pesada multa que folhetos de orientagao sobre a lei e _ „
tepmou as MI|MI 

JU-lj| pe|Q pico ca?3o n0 documento, por consi- sAo pAUL0 _ qs paulistanos a prefeitura de Sao Paulo impoe ja se observou uma adesao crescen-

mmJwm Nocampotrabalhista,ospe- derar que uma greve dos petro- aderiram em massa ao uso do cinto aosinfratores,de R$ 151,35 "Hou- te ao uso do cinto. Maluf recebeu .;

SX*'M troleiros conquistaram no acor- leiros seria muito mats prejucial de segUran?a, que se tornou obriga- ve uma campanha muito bem di- queixas de donos de carros antigos, .

V^rjmnnarSa em" do a estabilidade no emprego, a ao pais do que 0 acordo. toriona capital desde ontem. Guar- vulgada e a maiona dos motonstas cujocinto de apenas duas pontas
; £rtS? asSira de Hberagao do trabalho de lideres 0 documento chegou a ser das de transit0 eSpalhados pelas se conscientizou da important do nao flea visivel aos olhos dos guar-;

1 £ So mie seeundo o 20- sindicais, anistia para dirigentes criticado pelo presidente eleito, ruas da cidade multaram 880 moto- cinto comemorou 0 prefeito Pau- das. Para evitar injustigas, estes fo-
1 Wno evton noVSreve dosoe- sindicais demitidos no governo Fernando Henrique Cardoso. ristas que nao usavam 0 cinto. 0 Maluf A operagao so ontem ram onentados a so multar carros .

trnlpims O icordo eirintiu aos Collor e 0 cancelamento dos in- As repercussoes levaram Itamar numero de autuagoes e pequeno rendeu aos cofres da prefeitura antigos se jpuderem olhar dentro.
I J™TPetrSc um queritos que apuram sabotagem a garantir que nao tomaria ne- para uma frota de Cerca de 3 mi- mais de R$ 130 mil. Hoje, a fiscali- Se 0 motonsta e 0 passage.ro ^
I serie de vantagens. financeiras e na Refmaria Gabriel Passos'em nhruma medida ^ue PreJudlcasse lhoes de veiculos. "Incomoda um zagao volta as ruas em outros 75

I trabalhistas. A primeira delas foi Minas Gerais. 0 futuro governo e a marcara poUco mas 0 uso docinto e funda- pontos da cdade. bera 
riSSfeStida pois-

I a decisao de se pagar dois sala- 0 acordo - assinado pelo reuniao que decidina sobre a re- mental", diz a dona-de-casa Rober- A iej municipal que instituiu T.'^tohiSrc tii-0D
rios extras - em dezembro e ministro das Minas e Energia, ( visao pu nao do acordo com os ta Peterson, 24 anos, gravida de obri atoriedade do cint0 entrouem So Detnn dSS a quem"

I Janeiro-, como antecipaQao Delcidio Gomez - provocou petroleiros. Na 
yespera 

da reu- nove meses, um dos milhares de vi J no dia 5 Jas 0 prefeito deu ^be (SbT^mdUuTStrnS"
; dos passives trabalhistas relati- uma crise no Mimsteno, com niao, 0 presidente admitia refa- motonstas que usavam 0 cinto. k 

hnrLr 
1 lei com 0 areumento de'-'

I vos ao Piano Bresser, de 1987.0 declaragoes do ministro do Tra- zer 0 acordo, se ele ferisse Os fiscais da prefeitura estive- um Praz0 dc 
^ez 

aias P' ^ bar8ar d lei com 0 
f 

° -
I documento estabelece ainda 0 ballio, Marcelo Pimentel, que Justiga do Trabalho ou amea- ram em 75 pontos de Sao Paulo motonstas se habituassem a ideia. que e inconstitucionalL Mas en

I pagamento de horas extras tra- mesmo tendo participado da gasse 0 Piano Real. entre 7h e 19h. Atribui-se a adesao Nesse penodo. foram d.stnbuidos em acordo com a prefeitura. , _
jju

Batida 
contra camelo cria panico

Filho asora PF flairra Acidente de A operagao de retirada dos ca- cia Militar, que dava cobertura a A decisao de retiiar os camelos'1"
& melos das ruas do Sao Paulo ter- blitz coordenada pela Secretaria das ruas foi tomada pelo prefeito

flpirnlil ilVlSo Tllflta minouemconfusao.Nobairroda das Administragao Regionais. Paulo Maluf e faz parte de um
nega (legoia caminnao avian maui ^ 

Zom ^ da ^ os ApMpasso„aescoitarosra.
. V • 1 P C"„l caminhoes da Prefeitura foram minhgesedetevel5camel6s. Eles regioes da cidade onde eles fazem

I dos pais 
com peles 

5 no Sul rSa& 
St - SS ^ ^»-»«' 

VORTO ALEGRE — Acusado sAo PAULO —A Policia Fede- FLOR1ANOPOL1S — Um nrincioais 
oontos de concentra- Pollciais da Lapa e do'Ceasa- que sera coordenada pelo secreta-'

de ter degolado os proprios pais, rai apreendeu em Sao Paulo car- aviao monomotor earn no muni- cao 
de comerciantes — a fecha- 

"Abrimos um boletim de ocor- rio Francisco Nieto Martins, das
comoconfessou durante 0 inque- de3mi,pe,esde,agar. cipicNova Trent^®J0qui- fem 

as portas< Um dos cami. rencia para averiguagao e depois Administragoes Regionais, deve-;;'
nto policia . ar os er o 

to teiu — especie comum no semi- morte de cinco nessoas 0 aci- nhoes, que transportava sete cai- liberamos todos , disse a delega- rt\ definir as estrategias para a

iirido nordeslino — que seria ex- Se acoZu^or volS te <« deVeadorias apreendidas da Eunice Sasakr, depors de che- . fiscais da Prefa-

ooimento na Vara do Juri. portado para a Italia ao prego de I8h de anteontem. 0 monomo- para 0 deposito municipal, foi car se tinham passagem pela po tura vao ter 0 apoio da Policia-.

Na terceira versao que deu do US$ 90 mil 0 lote. Elas estavam tor, pertencente a Metalurgica atacado e saqueado pelos camelos cia. Nenhum dos camelos presos Militar de cada regiao e dos agen«

crime Carlos alegou ter assumido acondicionadas em seis fardos no Trento Mineiro, partiu de Blu- na Rua Laurindo de Brito, guase participou do ataque ao cami- tes da Guarda Civil Metropolita-

a co-autoria devido a supostas caminhao placa TC-1272, da Pa- menau com destino a Nova em frente a0 40 Batalhao da Poll- nhao da Prefeitura. na.
ameagas de morte feitas pelo par- raiba> que estava estacionado Trento No bairro de Ponta Fi-

n pv pm 1 nriano larc- j , v. , , na, perifena de Nova Trento, crcceiro, 0 ex 1M Luciano jarc num posto de combustivel no km Sertineio PT-EML 1
zewsky. Pela nova versao, Carlos ' . f'a0' j11" 

^ertanejo n bML

ajudou Luciano a entrar na casa 222 da Vld Dutra' fabneado pela Embraer, bateu
Hnt; nMIQ MTIPTTK nMrn rouhtir nUITl UO Q6 tllttl tCnSdO C se espd" m mwm ¦ m ¦ ¦ *
XSSd^casal Carlos e ? A policia prendeu em flagrante tifbu contra um morro. A PA VIM A AI [C A CI I A 

VocE NA° VAI MAIS •

ni"ola R i ogra'n d e n se 
^ 

u m a das Albert0 Pereira'ambos da 
^cceita' ^[oMOse^lloT doaviSo EMPRESA PRECIS A 

FAUTAS °E

mSiores do estado) revoltou a por roubo de aparelhos de fax, .n- 
33 a^morreram . 

punconar.os. l.cen.as 1

opihiao publica. 0 crime ocorreu formatica e dois mil relogios do nQ |QCa| amjg0 do pji0t0, DAHP AD Dn I A 
E ATRASOS' %

na badrugada do dia 10 de outu- armazem da Receita Federal em Eloar Groat, 22anos, morreu ao F vUG| WvlMiVMll I mLH ogrupo boyService tem %)
br6 no quarto do casal. Foz do Iguafu (PR). chegar ao hospital. ¦¦¦ ^ m J. abmhMkiMA equipes prontas com

FOLHA 
DE PAGAMENTa .

I. DETALHE. 

TODA VEZ QUE
SOLICITAR UMA

reposicjao,

|PHitCO 

~CABEgAS :;=.. 
...

H| HI lllll llll II 

C(^TROLE REMOTO | 
^^^^^^Nrabalhistas 

^

VIDEOCASSETE PH1LCO - MODELO PVC 8400 I! I 

^^^^MPEZAI

S Quatro cabegas de video dispostas em duplo azimute — procura por indice — imformagoes na tela em ^ ' Jf empresa podem ser
•' tri&s idiomas: portugues, ingles e espanhol • Limpeza automatica das cabe?as - Timer para 4 programas com ate 28 dias j jr 'J'i *5.
8 de antecedencia • Entradas frontais de audio e video - Recepgao dc 181 canais VHF/UHF/CABO • Ajuste automatico i ^¦ [';'€$¦ ¦' ¦: '/¦ RESOLVI DOS
^ com sintonizador por frequencia • Fungao SKIP para elimina?ao de canais - Conta fitas em tempo real • Avango de o com uma boa
^ imagem quadro a quadro e camera lenta • funqoes automaticas (liga/desliga. reproduz. rebobina. enjeta fita) • Fungao „ i J kx|l ^rj
ft repeat • Quick Start - tracking digital automatico • OTR - Gravagao com termino programavel - Mecanismo o 1.1 ^ ,4 arrumacao na
^ central e carregamento • Avango e Retrocesso de imagem em duas velocidades ¦ Back-up de 30 minutos contra a falta | FOLHA DE I

de energia • Gravagao opcional em NTSC. Garantia Philco 1 ano. ^ '^Ihu / ilnto

| 
I A VISTA R$ 479,00 I L ifflJw 

'e"^1r

I j- 
ou3x174,72 — 524,16 Mr r^"'m

1 I COMPRE PELOS TELEFONES: 235-4490/521 -6240/278-0448 a ;

542 9900

ATENDEMOS PESSOA FlsiCA OU JURIOICA. I

' 
' ' " ' t rtRIAOOS.

INACREDITÁVEL DIMINUA OS CASTOS.

TERCEIRIZE JA OS SERVIÇOS

DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
PREÇO BAIXO, FINANCIAMENTO PROPRIO COM TAXAS SUPER BAIXAS

COPACABANA Rua Barata Ribeiro, 774 - Loja G Tel. 235-4490
(Entre R. Bolívar c Xavier da Silveira)

IPANEMA Rua Visconde de Pirajá.111 •'Loja E Tel. 521-6240
(Próximo à Praça General Osório) „ „ , „

TIJUCA Rua Conde de Bonfim, 4ti!) • A • lei. 278-0448
(Ao lado do Tijuca Tênis Clube)

quinta-feira, 17/11/94 • 13;BRASILJORNAL DO BRASIL
Sâo Paulo — Renato de Sousa

Crise causada 
pelo 

acordo dos

petroleiros 
será decidida hoje

Roberta Peterson, mesmo grávida de nove meses, viajava no banco do carona, usando o cinto de segurança

Paulistanos aderem em massa

ao uso do cinto de segurança

folhetos de orientação sobre a lei e _
já se observou uma adesão crescen-
te ao uso do cinto. Maluf recebeu
queixas de donos de carros antigos/'
cujo cinto de apenas duas pontas
não fica visível aos olhos dos guar-
das. Para evitar injustiças, estes fo-'
ram orientados a só multar carros
antigos se puderem olhar dentro.

Se o motorista e o passageiro
estiverem sem o cinto, o carro rece-
berá duas multas. A constituciona-
lidade da lei ainda é discutida, pois
cabe à União legislar sobre transi-'
to. O Detran de São Paulo, a quem
cabe cobrar as multas, tentou em-
bargar a lei com o argumento de
que é inconstitucional. Mas entrou
em acordo com a prefeitura.

FABRÍCIO MARQUES
SÃO PAULO — Os paulistanos

aderiram em massa ao uso do cinto
de segurança, que se tornou obriga-
tório na capital desde ontem. Guar-
das de trânsito espalhados pelas
ruas da cidade multaram 880 moto-
ristas que não usavam o cinto. O
número de autuações é pequeno
para uma frota de cerca de 3 mi-
lhões de veículos. "Incomoda um
pouco, mas o uso do cinto ê funda-
mental", diz a dona-de-casa Rober-
ta Peterson, 24 anos, grávida de
nove meses, um dos milhares de
motoristas que usavam o cinto.

Os fiscais da prefeitura estive-
ram em 75 pontos de São Paulo
entre 7h e I9h. Atribui-se a adesão

Acidente de

avião mata

5 no Sul

FLORIANÓPOLIS — Um
avião monomotor caiu no muni-
cípio de Nova Trento, a 80 qui-
lômetros da capital, causando a
morte de cinco pessoas. O aci-
dente aconteceu por volta das
I8h de anteontem. O monomo-
tor, pertencente à Metalúrgica
Trento Mineiro, partiu de Blu-
menau com destino a Nova
Trento. No bairro de Ponta Fi-
na, periferia de Nova Trento, o
avião, um Sertanejo PT-EML
fabricado pela Embraer, bateu
num fio de alta tensão e se espa-
tifou contra um morro.

O proprietário da metalúrgi-
ca, Jianete Cardoso, sua filha
Mariana, 3 anos, um sobrinho
de 10 anos e o piloto do avião,
Luiz Rosa, 33 anos, morreram
no local. Um amigo do piloto,
Eloar Groat, 22 anos, morreu ao
chegar ao hospital.

PF flagra

caminhão

com peles
SÃO PAULO — A Polícia Fede-

ral apreendeu em São Paulo car-
regamento de 3 mil peles de lagar-
to teiú — espécie comum no semi-
árido nordestino — que seria ex-

portado para a Itália ao preço de
US$ 90 mil o lote. Elas estavam
acondicionadas em seis fardos no
caminhão placa TC-1272, da Pa-
raíba, que estava estacionado
num posto de combustível no km
222 da Via Dutra.

k)RTO ALEGRE — Acusado
de ter degolado os próprios pais,
como confessou durante o inqué-
rito policial, Carlos Alberto Oli-
veira voltou atrás e negou partici-
pação no crime durante seu de-
poimento na Vara do Júri.

Na terceira versão que deu do
crime, Carlos alegou ter. assumido
a co-autoria devido a supostas
ameaças de morte feitas pelo par-
ceiro, o ex-PM Luciano Jarc-
zewsky. Pela nova versão, Carlos
ajudou Luciano a entrar na casa
dos pais, apenas para roubar.

,0 assassinato do casal Carlos e
Nilza Oliveira (ele presidente do
conselho de administração da Vi-
nítóola Riograndense, uma das
máiores do estado) revoltou a
opinião pública. O crime ocorreu
na inadrugada do dia 10 de outu-
bró no quarto do casal.

? A polícia prendeu em flagrante
o técnico do Tesouro Jorge Domin-
gos Dalmagro e o motorista Carlos
Alberto Pereira, ambos da Receita,
por roubo de aparelhos de fax, in-
formática e dois mil relógios do
armazém da Receita Federal em
Foz do Iguaçu (PR).

VOCE NÃO VAI MAIS

ENVOLVER COM

FUNCIONÁRIOS. LICENÇAS
E ATRASOS.
O Grupo boy Service tem

EQUIPES PRONTAS COM
PESSOAL ALTAMENTE
QUALIFICADO. CO M UM
DETALHE. TODA VEZ QUE
VOCE SOLICITAR UMA
REPOSIÇÃO, SERÁ ATENDIDO
IMEDIATAMENTE. ACABE
COM OS ENCARGOS E
Hte, OBRIGAÇÕES
WUÍ TRABALHISTASAUTOLIMPÀNTE

CONTROLE REMOTO

VOCE PODE OPTAR
POR CONTRATOS

DIÁRIOS, SEMANAIS,
MENSAIS E ANUAIS. PARA OS
SERVIÇOS DE LIMPEZA
CONSERVACÃO A

Videocassete philco - modelo pvc 84oo
Quatro cabeças de vídeo dispostas em duplo azimute — procura por índice — imformações ria tela em
tti&s idiomas: português, inglês e espanhol • Limpeza automática das cabeças - Timer para 4 programas com até 28 dias
de antecedência • Entradas frontais de áudio e vídeo - Recepção de 181 canais VHF/UHF/CABO - Ajuste automático
eom sintonizador por freqüência - Função SKIP para eliminação de canais - Conta-fitas em tempo real - Avanço de
imagem quadro a quadro e câmera lenta • funções automáticas (liga/desliga, reproduz, rebobina, enjeta fita) • Função
repeat • Quick Start • tracking digital automático - OTR - Gravação com término programável - Mecanismo
cèntral e carregamento • Avanço e Retrocesso de imagem em duas velocidades ¦ Back up de 30 minutos contra a falta
de energia - Gravação opcional em NTSC. Garantia Philco 1 ano.

A VISTA R$479,00 _ol

ou 3 X 174,72 = 524,16

ou 5 X 114,73 = 573,65 ^

COMPRE PELOS TELEFONES: 235-4490/521-6240/278-0448
l PARA 0 RIO, GRANDE RIO E NITERÓI, VOCÊ SÒ PAGA AO RECEBER A MERCADORIA, ENTREGA GRÁTIS.

COM UMA BOA
ARRUMAÇÃO NA

FOLHA DE
PAGAMENTO
É SÓ VOCÊ
TERCEIRIZAR

, IfiRÜPO
"RY smvv

TEL ZJ*-¥áL- Z?
RUA LAURO MULLER. I 16

TORRE DO RIO SUL "SALAS 1503/1504
AHNT3EMOÍS ftSSOA FÍSICA OU JURÍDICA.Todos os dias. inclusivesão/dos. domingos e feriados.DE O OO as 24 OOM-
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Itamar ordena a ministro 
que? 

ifc 

|9Hj|

niio^is I Nil dc lioic." 

^ ^ 

^ 
bem 

'e 
condenada pela Secretaria de Gabriel Passos, em Minas Ge- jhjLta 

/v/moii mwi^vr^^w twsZCriaiava no «*' segun»nv 

^ 

i
o A noite, o Tribunal Superior de Coordenagao e Controle das rais, se nao for dado amplo direi- ' |
,do Trabalho (TST) decidira revo- Estatais (Sest), subordinada ao to de defesa aos 15 trabalhadores _ *
gar enunciados do ano passado Ministerio do Planejamento. Para investigados. A decisao nao impe- |-^C111 llCf'Cl'tirkCl QflPVAlTI ATTI 1T151GIC51 I
em que considerava direito adqui- os tecnicos da area economica, o de, entretanto, que os inqueritos A dUlliO IdJ-lVPO dtXC/l. ^JL J.JL V/JLJ.1. llliloOtl |
rjdo dos trabalhadores receber a pagamento de dois salarios extras sejam reabertos e os petroleiros |

jmflaclo expurgada dos pianos aos petroleiros criara forte pres- novamente convocados para de- 1 • - i!
Bresser, Verao e da URP de abril sao dos trabalhadores das estatais por. A demissao imediata dos gre- n/\ llOfk HA PlUTfl flf* 1
q maio de 1988. A decisao adequa sobre as empresas. Ja fazem pres- vistas foi proposta pelo presidente MOV 1AVF |

V'jurisprudSncia do TST a acor- da Petrobris, Joel Renno CA„„ir,nMABf,„r,  ffimotoristaiapesadamultaqw folketosde oriental sobre a lei-i 1
dao do Sapremo Tribunal Federal eletricitanos, com da a-ta e em »0 

presidente nao ace,tara in- fabric'O marques 
a prefeilura de Sao Paalo impoe ja se observou uma adesao crescen- . -I

(STF), de 25 de fevereiro, dizendo novembro e os de telefonicos e quentos sem o devido direito de SAO PAULO Os paulistanos P 
nfratores deRS 151 35*"Hou- te -io uso do cinto Maluf reccbeu

que nao ha direito adquirido para carteiros, com datas-base em de- defesa, o que e garantia constitu- adenramem massa ao uso do cinto aos 
£ di. dino de ca o an go

receber as perdas provocadas por zembro eJaneiro. Essas concessoes, cional'-, informerto porta-voz ^SSSSS^oE ^ ^^a ^ 3 ontl |
pianos economic??. na opiniao da area economica p - Fernando Costa Ajemao de- ^Sfflo^aS^as se conscientizou da importancia do J0 fica visivel aos olhos dos guar- ?
... A decisao do TST reforga a judicam o Piano Real porque morou quase duas horas e atrasou cinto", comemorou o prefeito Pau- das. Para evitar injustigas, estes fo-

-posigao da area economica do go- abrem precedentes para que os tra- adiscussao sobre^a isonomia sala- lo 
Maluf. A opera?ao so ontem ram orientados a so multar carros

(Verno contra o acordo do Minis- balhadores do setor pnvado rece- rial dos serv do es pubheos fede- e? 
oeaueno rendeu aos cofres da preleitura antigos se puderem olhardentro. . J

jteno das Minas e Energia com os bam um valor maior da segunda rais, marcada para as 5 de 
cerca de 3 mi- mais de R$ 130 mil. Hoje, a fiscali- Se o motorista e o passageiro

1 Tot'SSMtiX' 
PaCDdcfdioGom^comecouane- 

«va dotminiftros e que Kes de .elculos "Incomoda ¦ zaSao ,ol,a as rualem outros 75

.zembro ejaneiro, a tltulo de repo- eociar com Ciro e Verasde ma- decidira como fa o acordo na pontes da cidade 
lidade da lei ainda e discutida, pois I

si?ao do Piano Bresser, reivindi- nha, na Seplan. Apos a determi- reuniao de hoje. 0 presidente to- mental diz a dona-de casa Rober A ie, municipal que institu.u a cabe - Unjgo ,egislar sobre tr;lnsi.
cado na Justipa. nagao de Itamar para que o acor- mou conhec.mento da proposta ta 

^et™' 
* aJ°s' ldd 

f obrigatoriedade do cinto entrou em to 0 Detran de SSo Paui0i a quem J
A principal critica da area eco- do seja rev.sto ele esteve em nova do acordo entre o ministrodas "ove !"ese»' vigor no dia 5, mas o prefeito deu cabe cobrar as multas, tentou em- {

nomica e quanto a forma de cal- reuniao com Veras e tecnicos da Minas e En g. P 
0s fisJ? da «refeitura estive- um Praz0 de cicz dias Para I"12 os bargar a lei com o argumento ds i

culo para pagamento da segunda Sest para discutir o texto final. 
^studa^ 

°r 
Dei':dio rLmes ram em 75 pontos de Sao Paulo' motoristas se habituassem a ideia. que e inconstitucional. Mas entrou ;

j 
'S^Sc^ 2X2X.TX& eXe^e ^9h Atributse ^adesao Nesse periodo. foram distribuidos em acordo com a previa. |

I 
^ 

"| Sao 
Paulo fica isolado do mundo

A ^AFfln TTlDVPflfln fipli) nnlemica Problema tecnico, na tarde de eixo Rio-Sao Paulo, como Curitiba Durante pelo menos uma hoi a,
l\.COriiU IIlcU. LflUU ontem, interrompeu as comunica- e Campinas. "A gente discava e todo o tratego telefonico de Sao

 pvtric trahalhadas em 1988 e da reuniao depois se disse goes telefonicas entre Sao Paulo e o antes da ligagao completar, a linha Paulo foi mterrompido, isolando o
•" maurosilvf.ira 

pAir„in Hn 13° salario con'trario a assinatura Na ter- mundo, afetando grandes empre- caia. Acabamos fazendo os conta- estado do resto do mundo. En
Uma  89 e,° c'llcuRdv°,,;ar 

^11 nnS^ Pimentel re sas, como a IBM. Segundo o geren- tos, mas com atraso." poss.vel l.gar para fora, mas nenhu-
"reuniao 

f/H?n|. 
com base na URV do dia 30 de Qa-feira, porem, Pnnen el re- tfi 

Rui Marrojg) muitas liga?6es fei. 0 prcsidcntc da Associa?ao Bra- ma chamada era receb.da. Um tec-

(1 
r 

que termi- Htllii junho ultimo, o que sigmfica cuou e garantiu que tas pela central telefonica da com- sileira de Torrefagao e Moagem dc nico da Embratel em Sao Paulo

1 
'' 

nou as tres Mli JW uma conversao pelo pico. propor modifica?ao no docu- panhia do Rio para Sao Paulo nao Cafe (Abie), Americo Sato, talvez que prefenu nao se identificar -

da madru- No campo trabalhista, os mento, por considerar que eram COmpletadas, e gravagao da nao consiga fazer uma importante disse que ainda nao havia explica-

e'ada de petroleiros conquistaram no uma greve dos petroleiros seria Telesp informava sobre a pane. reuniao hoje em Sao Paulo por cau- ?ao para a pane. 
"Foi um problema

quarta-feira da semana passa- acordo a estabilidade no em- muito mais prejucial ao pais Outra multinacional de porte sa da pane> 
"Ficamos a tarde toda gravissimo", disse. "Pela 

primeira

&\ em Brasilia decidiu pela prego, a liberagao do trabalho do que o acordo. que sofreu foi a AT&T, cujas co- lentando jnformar empresarios so- vez uma pane atingiu todo o siste-

assinatura de um acordo que, de lideres sindicais, anistia pa- 0 documento chegou a ser bre a reuniao, mas encerramos o ma, incluindo DDD e DDI , expli-

segundo o governo, evitou no- ra dirigentes sindicais demiti- criticado pelo presidente eleito, quase toda a tarde. Atejelomsta 
g expedi|(e sem fa)ar com varios", cou. A comunicagao foi restabeleci-

va greve dos petroleiros. 0 dos no governo Collor e o can- Fernando Henrique Cardoso. namento 
dTlinhas n5o e no^dade, disse a funcionaria Ana Lucia, do da aos poucos, e ficou normal as

acordo garantiu aos emprega- celamento dos inqueritos que As repercussoes levaram Ita- mas ontem afetou cidades alem do escritorio do Rio. 19h.
' 

dos da Petrobras uma serie de apuram sabotagem na Refina- mar a garantir que nao toma- .

vantagens, financeiras e traba- ria Gabriel Passos, em Minas ria nenhuma medida que pre-
Ihistas. A primeira delas foi a Gerais. judicasse o future governo e a

, 1 decisao de se pagar dois sala- 0 acordo - assinado pelo ™rcara reuma0 ^ de?dlJf llMfr

| 
m rios extras-cm dezembroe ministro das Minas e Energia, A 

FAXINA QUE A SUA mKW"': 
; Janeiro —, como antecipa?ao Delcidio Gomez - provocou v6speradareUnL,opresiden- M rMAIilM Vjfwfc M WWrt

dos passivos trabalhistas rela- uma crise no Ministerio, com te admitia refazer 0 aC0rd0i se iMDDtfCA DDCTICA pai tas de 'Wll
p-tivos 

ao Piano Bresser, de declaragoes do ministro do ele ferisse a Justiga do Traba- FlylKKFgU rKEulOrt • 
PI1NCIONXR,OS l,Cencas \

1987. 0 documento estabelece Trabalho, Marcelo Pimentel, lho ou ameagasse o Piano _ _ ^ ii m hi \\
... ainda o pagamento de horas que mesmo tendo participado Real. 

RODE COMECAR PELA ogTupo boy service t em \5

folha 
de Pagamento. eeee

1^ m f J _ W M HmJ DETALHE. TODA VEZ QUE
h ¦ v ^ v A B v ' m soliotar

'J i I ^*('1 'fll IK1?! J 11 
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X [H fll II Mil 1*1 JivO'Jil [*E*lO i i ¦ f j 4l 1 'ill FtflVl imediatamente. acabe
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CONTROLE REMOTO i desnec .s SA rios.

V1DEOCASSETEPHILCO-MODELOPVC8400 

J 

^limpezana
' Quatro cabegas de vfdeo dispostas em duplo azimute — procura por indice — imformag5es na tela em ^ empresa podem ser

tres idiomas: portugues, ingles e espanhol - Limpeza automatica das cabegas - Timer para 4 programas com ate 28_dias ~ / 4ft, opcoiwmos
de antecedencia - Entradas frontais de audio e video - Recepgao de 181 canais VHF/UHF/CABO - Ajuste automatico f / jJ'.-'; yi com sintonizador por frequencia - Fungao SKIP para eliminagao de canais - Conta-fitas em tempo real - Avango de o ^—- ^T~ 

"'ill com uma boa' imagem quadra a quadro ecamera lenta - fungoes automaticas (liga/desliga, reproduz, rebobina, enjeta fita) - Fungao „ I / 
**Ia1 arrumacao na

repeat - Quick Start - tracking digital automatico - OTR - Gravagao com termino programavel - Mecanismo o / / ||B # )
central e carregamento • Avango e Retrocesso de imagem em duas velocidades - Back-up de 30 minutos contra a falta |. 

w- t I fil JHbL folha 
de
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DIMINUA OS CASTOS.

TERCEIRIZE JA OS SERVIÇOS

DE LIMPEZA E C0NSERVAÇA0
PREÇO BAIXO, FINANCIAMENTO PROPRIO COM TAXAS SUPER BAIXAS

2" Edição d quinta-feira, 17/11/94» 1.3
BRASIL•Jornal do brasil

SSo Paulo — Renato de Sousa

Itamar ordena a ministro 
que

mude o acordo dos 
petroleiros

Roberto Pctcrson, mesmo grávida de nove meses, viajava no baneo do carona, usando o cinto de seguiam a

Paulistanos aderem em massa

ao uso do cinto de segurança

folhetos de orientação sobre a lei e
já se observou uma adesão crescen-
te ao uso do cinto. Maluf recebeu
queixas de donos de carros antigos,
cujo cinto de apenas duas pontas
não fica visível aos olhos dos guar-
das. Para evitar injustiças, estes fo-
ram orientados a só multar carros
antigos se puderem olhar dentro. •

Se o motorista e o passageiro
estiverem sem o cinto, o carro rece-
berá duas multas. A constituciona-
lidade da lei ainda é discutida, pois
cabe à União legislar sobre transi-
to. O Detran de São Paulo, a quem
cabe cobrar as multas, tentou em-
bargar a lei com o argumento ds
que é inconstitucional. Mas entrou
em acordo com a prefeitura.

Problema técnico, na tarde de
ontem, interrompeu as comunica-
ções telefônicas entre São Paulo e o
mundo, afetando grandes empre-
sas, como a IBM. Segundo o geren-
te Rui Marroig, muitas ligações fei-
tas pela central telefônica da com-
panhia do Rio para São Paulo não
eram completadas, e gravação da
Telesp informava sobre a pane.

Outra multinacional de porte
que sofreu foi a AT&T, cujas co-
municações estiveram prejudicadas
quase toda a tarde. A telefonista da
empresa explicou que o congestio-
namento de linhas não é novidade,
mas ontem afetou cidades além do

Voce não vai mais
PRECISAR SE Jra|M||
ENVOLVER COM
FALTAS DE >f
FUNCIONÁRIOS, LICENÇAS
E ATRASOS.
O Grupo boy Service tem

EQUIPES PRONTAS COM
PESSOAL ALTAMENTE
QUALIFICADO. COM UM
DETALHE. TODA VEZ QUE
VOCÊ SOLICITAR UMA >
REPOSIÇÃO, SERÁ ATENDIDO
IMEDIATAMENTE. ACABE
COM OS ENCARGOS E

HMb OBRIGAÇÕES

QW TRABALHISTAS
HH DESNECESSÁRIOS.HHL¦Rh VOCE PODE OPTAR
liypP* POR CONTRATOS
DIÁRIOS, SEMANAIS,
MENSAIS E ANUAIS. PARA OS
SERVIÇOS DE LIMPEZA,
CONSERVAÇÃO E
MENSAGEIROS.
Os problemas eajjp^
DE LIMPEZA NA SUA ^
EMPRESA PODEM SER

RESOLVIDOS
COM UMA BOA

ARRUMAÇÃO NA
FOLHA DE

PAGAMENTO.
É SÓ VOCÊ
TERCEIRIZAR.

&"1 1c (CHUpn â' BOY SERVI' ->

PH/LCO
AUTOLIMPÀNTE |

CONTROLE REMOTO S
UM COISAS QUC Sú A PKILCO FAZ PM VOCÊ

VIDEOCASSETE PHILCO - MODELO PVC 8400
Quatro cabeças de vídeo dispostas em duplo azimute — procura por índice — imformações na tela em
três idiomas: português, inglês e espanhol - Limpeza automática das cabeças • Timer para 4 programas com até 28 dias
de antecedência - Entradas frontais de áudio e vídeo - Recepção de 181 canais VHF/UHF/CABO - Ajuste automático
com sintonizador por freqüência • Função SKIP para eliminação de canais - Conta-fitas em tempo real - Avanço de
imagem quadro a quadro e câmera lenta - funções automáticas (liga/desliga, reproduz, rebobina, enjeta fita) - Função

; repeat • Quick Start - tracking digital automático - OTR - Gravação com término programável - Mecanismo
central e carregamento • Avanço e Retrocesso de imagem em duas velocidades - Back-up de 30 minutos contra a falta
de energia • Gravação opcional em NTSC. Garantia Philco 1 ano.

A VISTA R$479,00

..3x174,72 = 524,16 '

ou5X 114,73 = 573,65

COMPRE PELOS TELEFONES: 235-4490/521-6240/278-0448
PARA O RIO, GRANDE RIO E NITERÓI, VOCÊ SÓ PAGA AO RECEBER A MERCADORIA, ENTREGA GRÁTIS.

TEL. Jtí.
RUA LAURO MULLER 116

Torre do Rio Sul - salas i 503/1504
ATtNDEMO-i PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA.Todo.; os dias. inclusiveSÁ0/DO ,. domingos c feriadosDF- 6 OO ÀS «M OOM
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| Largar o fiimo 
provoca Cimrgia cardiaca e feita Chuvaafeta

! regenera^ao 
pulmonar . 

' i 
mini.iiipitinpc tumbas 

dos,

I i. CHOOO, f.ca - 
V* ««» 

* 
que parar de f»ar resuUa cm ttiraVCS U0 II1IIU - lilClSOeS rClS CgipCIOS .

\ SffiSAKS&M&S' rartigaun?a0 ¦ Tecnica dispensa abertura do torax em operates de safena |j* 
jgw* 

qj

} Americana comprova que os fu- "Os beneficios, embora mais DALLAS, EUA - Ao inves de » •¦Hrap 
uS sando inundagoes e incendios e ;

t mantes que a^donamo 
jo 

re- 
^entonppnti^odeaban- abrir o torax de pacientes para a ? matando cerca de 600 pessoas,

i cuperam a saude de seus pulmoes, dono do vicio, continuaram a au- rea|izag5o de cir|;rgias deHponte y' atingiram tambem monumentos
\ independente do tempo em que mentor ao longo dos cinco anos de de safena, os cirurgioes poderao fc; / secularcs da humanidadc. 0 Vale I
J permaneceramfumando. estudo. em breve fazer seu trabalho inse- Kl WIKr dosReis — segundoponto turisti-!
}* ' A pesquisa envolveu mais de A pesquisa comparou pacientes r-njo jnstrumentos atraves de pe- IPSBffc* co do pais, depois das piramides:5.800 fumantes que sofriam de que tmham a doenga, mas conti- quenos orificios, como ja e feito , que abriga 62 tumbas de anti-1

Idoenga pulmonar obstrutiva croni- nuavam a fumar, com aqueles que hoje nas cirurgias de vesicula e de 
* 

¦¦ gos faraos egipcios, foi um do*
ca (DPOC), uma combinagao de pararam, avaliando o declinio do remocao de pedras dos rins. pontos mais atingidos. "

; 
'enfisema e bronquite, que e a quar- volume dear expirado por ambos afirmagao foi feita por cardiolo- ^ill Foram necessarias cinco horas

| [ta causa de morte nos EUA. os grupos. Esta fungao nao se dete- gistas da Universidade de Medici- %/ \ *1 para secar a tumba mais afetada,
j| , "Esta e a primeira vez que obti- riorou tao rapidamente naqueles na de Stanford em uma conferen- Bry '1 t  j ifL - " :m do farao Ramses I, fundador da

•vemos a confirmagao cientifica de- que largaram o vicio. 
^ cia da Associa<;ao Americana do - 19a dinastia. uNos temos alguns

finitiva de que se o paciente para de Idades — Os voluntaries de Coragao. Eles afirmaram ter obti- y colchoes feitos de espuma que uti-
Jfumarem qualquer idade, pode res- ambos os sexos da pesquisa tinham do sucesso em operagoes do gene- lizamos para retirar a agua e com

I gatar a saude de seus pulmoes", idades oscilando entre 35 e 60 anos ro realizadas em 10 caes. & - .. 0 baldcs rccolhemos toda a lama",
disse William Conway, medico-che- e comeparam a fumar na fase da "Essas experiencias sugerem disse o inspetor de antiguidades

j 
'fe do Hospital Henry Ford, de De- adolescencia. No momento do estu- possibilidade de se realizar cirur- j 

"| do 
Vale dos Reis, Ali Abdel-Ja-

itroit. do, eles fumavam uma media de 31 gias de ponte de safena com o - ;r|f leel. Ele contou que ha 80 anos
| 

"Esteeomaior estudo jacondu- cigarros diarios. peito fechado em seres humanos", nao havia uma chuva tao devasta-
zido sobre a prevengao da doenga Allan de Horn, outro pesquisa- disseram os medicos. O metodo, dora como essa na regiao.

| Ipulmonar. Ele prova definitiva- dor do Hospital Henry Ford envoi- chamado laparoscopic, come?ou a Mf Pelo menos dez centimetros de
mente que abandonar o fumo e a vido no estudo garantiu que 

"a me- ganhar larga aceitagao no final agua ficaram acumuladas na tum-
i 'mais eficaz maneira de prevenir o lhoria observada em pacientes com dos anos 80. A tecnica envolve ba, a mais vulneravel a inunda-

Ideclinio da fun?ao pulmonar devi- doen?aseveraeavangadacontradiz insergao de instrumentos, siste- goes devido a suas escadas ingre-
do ao enfisema e a bronquite croni- 0 mito de que os fumantes de longa mas de manutengao de vida e de mes e corredores pequenos. Ab-1
'ca", acrescentou. data nao se beneficiam da decisao visualizagao interna atraves de Mm >v del-Jaleel assegurou que antepa-

vl I Resultados — O estudo foi de abandonar o tabaco". Ele ga- pequenas incisoes. Os medicos ros 
de 30 centimetros de altura'j* 

coordenado pela Universidade de rantiu que largar o vicio em um acreditam que, comparada a ci- \ seriam suficientes para prevenir
? 'Manitoba e envolveu 10 locais nos periodo de um ano ou de 50 anos' rurgias tradicionais, a laparosco- . W&/WMm resultadossemelhantes no caso de

A EUA e no Canada. Os resultados resulta em beneficios para a funsao pia pode gerar menos dor no pos- v %•; 'h novas inundagoes.'i\ 
representam "a mais forte evidencia pulmonar. operatorio, convalescent mais O diretor de antiguidades do

brever e, algumas vezes, baratea- '^s 
traumaticas cirurgias de ponte de safena estao com dias contados norte do Egito, Mohammed al-.

mento de custo. Sagheer, contou que a chuva en-

4 CI * * n Nova tecnica — Outra no- Unidos — envolveu 68 pacientes A limitagao principal da car- trou ainda em quatro outras tum-
i nul nao tem sateute em vidade apresentada na Conferen- de cardiomioplastia. Desse grupo, diomioplastia e o fato de apenas bas do Vale dos Reis — incluindo

|J cia foi um procedimento utilizado 70% ainda estao vivos, depois de ser realizada em pacientes cujos a do farao-crianga Tutankamon

V rlpefillA n^fin T>Arlp innvn pela primeira vez com sucesso em \2 meses, e a maioria mostrou coragoes sejam fortes o suficiente —, em quatro tumbas de antigos

1 
UC9UI1U JJClXCt ICUC Uiuva 1985 no tratamento de pessoas melhoras no funcionamento do para continuarem batendo en- nubres e em uma do Vale das

r . 1 i» com deficiencia cardiaca e que po- coragao atividade fisica e quali- quanto 0 novo musculo estiver Rainhas. Ele assegurou, no entan-

jjtf a^TOtOXlCO a tClCIOIlia de se tornar uma pralica corri" dade de'vida. sendo treinado. Assim, pacientes to, que nestes casos nao houve

g . c5 queira em pouco tempo. O meto- A cardiomioplastia e realizada em estagios finais de deficiencia danos muito serios.
PORTO ALEGRE —Com 400 to- NOVA IORQUE — As empresas do, conhecido como cardiomio- a partir do descolamento do mus- cardiaca estariam excluidos. Sagheer disse ainda que as

$ neis, a Secretaria Estadual da Agri- TRW e Teleglobe anunciaram on- plastia, podera ser uma alternati- culo dorsal em alguns pontos. Ele tumbas foram salvas por suas ca-
..j cultura iniciou ontem a reembala- tem seus pianos de construir va Para evitar transplantes e puxado atraves do peito ate al- I I A teoria proposta em 1992 que racteristicas arquitetonicas e por

t'i 'gem de parte das 40 toneladas de operar um sistema de satelites or- cardiacos. A tecnica consiste em cangar 0 coragao, envolvendo-o afirma que 0 gene APOE, respon- uma esP^c'e plataformas que 0
m 

'agrotoxicos 
guardadas ha 10 anos gado em USS 2 milhoes que per- envolver 0 coragao deficiente em completamente. Uma vez posicio- save! pela produgao da alipoprotei- governo comegou a construir de-

| em sacos num galpao semiaberto mitira a um assinante comunicar- um musculo das costas nado, 0 musculo e treinado, pela na, e fundamental no desenvolvi- pois de chuvas ocorndas em outu-

'no municipio de Canoas, mas nao se com um teiefone celular em Cirurgioes de varios hospitals apiica?ao de uma serie de impul- mento do ma) de Alzheimer esta brot.para C011ter as ?guas; 0s
consegue encontrar um destino pa- qualquer parte do mundo. presences ao evento explicaram sos eietricos, a bater em sincronia ganhando eada vez mais consistcn- antigos ei am geniais e nunoa
t'i a cnrM Ninouem oue receber o r\ • ^ ejus ateo rnomcnto a opera^do foi . construiricirn no Ctiniinho das

fi. -ra a carga. iNinguem que receoer 0 O novo sistema, composto de sn vp7pc nm FstaHnQ com o coragao. , cia junto a eomumdade cientifica. ;„|inHnrrip« Fcm p n nrimpin vp7
material. ,2 catelites e denominado Odis- ^alizada 

8U vezes nos bstados "Nesse 
ponto, 0 novo musculo . ,.n |aboratArios jn(ie. inundagoes. 

bsta e a primeira vez

I !. As primeiras cargas que passa- ^To^ra r^cionar em ^ 
'seSoAmh ap"> a a.uar c°m° parte do

di^^toneladas^e BHC^benzaio i999 e (oraci:eri sera! «de»oze nary, cirurgiao cardiaco do Insli- |™Xn™dnade,TmlmloCdas 
do doutot Attn Roses, da IJniver- 0 Vale dos Reis era o principal

I hexaclorado), agrotoxico proibido 
fax a seus assinantes no mundo tuto do Coragao St. Vincent, em costas passa a ser parte integrante s'dadei de D"ke' "?s 

^statdos< 
Un.'" parque mortuano da realeza na

m no Brasil e apreendido anos atras. Oregon, nos EUA, de 420 pacien- do coragao", explicou Furnary. O dos. A confirmagao desta teoria cidadedeTebas-atual Luxor -

I 

I 

O coordenador da operagao, Sidnei A TRW' C0nst^0ra de satf1tes que se submeteram a cardio- pr0cedimento evita dois proble- e um Passo ""portante para o de- n0 periodo de 1500 a.C. a 1100

R. tes com sede em Ohio, nos bsta- mioplastia, apenas 11 precisaram mas basicos verificados nos trans- senvolvimento de um tratamento a.C., epoca em que o antigo Egitp
icca, iss que p ucos ias a dos Unidos, e a Teleglobe, com- de novos transplantes. plantes cardiacos: a escassez de eficaz voltado para a doenca-dfr afcirngou o maximo de seu poder e

reembalagem estara concluida. A pa_nhia canadense de comunica- Um experiment realizada en- ar^^ptes^efenrtTarBptinitiF Alzheimer, que afeta quatro mi- riqueza.Secretaria queria enviar o produto ?geS) afirmaram que seu projeto tre maio de 1991 e setembro de dos e a tendencia do corpo de ihocs de nessoas somente nos Esta- 0 conselll° municipal de Lu-
para a Cientec (orgao de pesquisas) sera menos dispendioso e comple- 1993 pelo Food and Drug Admi- rejeitar tecidos de outras pessoas. r, 

xor. 
onde fica o Vale dos Reis,

em Cachoeirinha, mas a prefeitura Xo que a meia duzia de iniciativas nistration (FDA) — orgao que re- A remogao do musculo das costas dos Unu,os- taleula-se que nos es(jma que a c]uiva tambem tenha
do municipio entrou na Justiga pa- do genero ja divulgadas pelas em- gula o comercializagao de medica- nao causa deformidades e afeta proximos 30 anos este numero clie- destruido 650 casas no lado oeste
ra impedir a transferencia. presas concorrentes. mentos e alimentos nos Estados minimamente a forga dos bragos. gue a 14 milhoes. da cidade e 35 na parte leste.
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JL iXlliri vf vUlfl elaboragao, a Convengao pa-
vy ra o Direito do Mar da Organiza-

\ gao das Nagoes Unidas (ONU),
% TjOrlljl liftJlri ^ A W I if amploccontrovertidoacordoquc
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¦ ^I UMAilulUijAHUU

oceanos. O documenlo resultante
/T do iralado. a UNCLOS (Conven-

ntfjL__ i- TV I^|l ¦ BT gao da Lei do Mar das Nagoes
I I li IJ U K I \\ \ Unidas),] e polemico por estabele-j

T"'iin»nn i ^ jjgr 
| 

I f I j I cer regras de exploragao do fundq
 ^"l"1"I M. imw cj0 mar gssas regras sao vjstas

com desconfianga pelos paises in:
UMtll, Dia lg de novembro, a Revista Programa vai trazer um verdadeiro roteiro de dustrializados, interessados em

¦:A 
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|| O REPORTER JD VOA ALTO OS melhores enderegos reunidos num so lugar. Aproveite. Com este suplemento mas dS?LSSais dej
na bagagem, seu unico trabalho vai ser relaxar. importancia ainda antes de ter en-

(M trado em vigor, como a extensao I
da jurisdigao das aguas territo-
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^ riais 

a^ 12 j^ilhas 
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Fique sabendo em primeira m5o as condigdes do trarisito do  -—cagoes neste capitulo . disse. Es-

i Rio de Janeiro ouvindo o Reporter Aereo JB/Banerj. BmiTOlW'IWIimrllM sas mudangas nao representam
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DiaiiamentenasradiosJBFM,GdadeFM,FM105eTropica]FM. DDAf 
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provoca Cirurgia cardíaca é feita

através de mini-incisões

Chuva afeta

tumbas dos
S IjiUgcU O 1UI

: regeneração

I ; CHICAGO, EUA — Um estudo

£ jnédito publicado na última edição
da Revista da Associação Médica

!» 

jAmericana comprova que os fu-
mantes que abandonam o vício re-
Icuperam a saúde de seus pulmões,
independente do tempo em que

| 
'permaneceram fumando.

; 1 A pesquisa envolveu mais de
:5.800 fumantes que sofriam de
Idoença pulmonar obstrutiva crôni-
ca (DPOC), uma combinação de

J 
'enfisema e bronquite, que é a quar-
|ta causa de morte nos EUA.

j , "Esta é a primeira vez que obti-
S <vemos a confirmação científica de-

i jfinitiva de que se o paciente pára de
' 

|fumar em qualquer idade, pode res-
| gatar a saúde de seus pulmões",

disse William Conway, médico-che-
¦ |e do Hospital Henry Ford, de De-

K Itroit.

| 
¦ "Este é o maior estudo já condu-

: 
'zido 

sobre a prevenção da doença
»j pulmonar. Ele prova definitiva-
| mente que abandonar o fumo é a
;j 

'mais eficaz maneira de prevenir o
declínio da função pulmonar devi-

J do ao enfisema e à bronquite crôni-
: 'ca", acrescentou,'.'j 

I Resultados — O estudo foi
'coordenado 

pela Universidade de'Manitoba e envolveu 10 locais nos
;¦$ EUA e no Canadá. Os resultados
í'l representam "a mais forte evidência

reis egípciosde que parar de fumar resulta em
beneficio substancial para a função
pulmonar", segundo o artigo.

"Os benefícios, embora mais
evidentes no primeiro ano de aban-
dono do vício, continuaram a au-
mentar ao longo dos cinco anos de
estudo".

A pesquisa comparou pacientes
que tinham a doença, mas conti-
nuavam a fumar, com aqueles que
pararam, avaliando o declínio do
volume de ar expirado por ambos
os grupos. Esta função não se dete-
riorou tão rapidamente naqueles
que largaram o vício.

Idades — Os voluntários de
ambos os sexos da pesquisa tinham
idades oscilando entre 35 e 60 anos
e começaram a fumar na fase da
adolescência. No momento do estu-
do, eles fumavam uma média de 31
cigarros diários.

Allan de Horn, outro pesquisa-
dor do Hospital Henry Ford envol-
vido no estudo garantiu que 

"a me-
lhoria observada em pacientes com
doença severa e avançada contradiz
o mito de que os fumantes de longa
data não se beneficiam da decisão
de abandonar o tabaco". Ele ga-
rantiu que largar o vício em um
período de um ano ou de 50 anos
resulta em benefícios para a função
pulmonar.

As traumáticas cirurgias de ponte de safena estão com dias contados

Unidos — envolveu 68 pacientes A limitação principal da car-
de cardiomioplastia. Desse grupo, diomioplastia é o fato de apenas
70% ainda estão vivos, depois de ser realizada em pacientes cujos
12 meses, e a maioria mostrou corações sejam fortes o suficiente
melhoras no funcionamento do para continuarem batendo en-
coração, atividade física e quali- quanto o novo músculo estiver
dade de vida. sendo treinado. Assim, pacientes

A cardiomioplastia é realizada em estágios finais de deficiência
a partir do descolamento do mús- cardíaca estariam excluídos,
culo dorsal em alguns pontos. Ele
é puxado através do peito até al- Q \ teoria proposta em 1992 que
cangar o coração, envolvendo-o afirma que o gene APÕE, respon-
completamente. Uma vez posicio- sávei pela produção da alipoproteí-
nado, o músculo é treinado, pela n3) j fundamental no desenvolvi-
aplicação de uma série de impul- mento do mal de Alzheimer está
sos elétricos, a bater em sincronia ganhando cada vez mais consistên-
com o coração. cja junto à comunidade científica."Nesse 

ponto, o novo musculo Aq menos 5# |aboratórios inde.
esta apto a atuar como par e pendentes confirmaram o trabalho
funcionamento do orgao e ícien- ^ ^ t Alklcn Roses, da Univer-
te. Na verdade, o musculo das . J' . .
costas passa a ser parte integrante ®ldade de Duke' "f Estados Uni-

do coração", explicou Furnary. dos' A conf.rmaçao desta teoria

procedimento evita dois proble- e um Passo "«portante para o de-
mas básicos verificados nos trans- senvolvimento de um tratamento

plantes cardíacos: a escassez de eficaz voltado para a doçnca-je
órgãos aptos a serem tuina|jluüUt- Alzheimer, que afeta quatro mi-
dos e a tendência do corpo de , „lhoes de pessoas somente nos Esta-
rejeitar tecidos de outras pessoas. ^ , ,
A remoção do músculo das costas dos ^nu'os' Calcula-se que nos

não causa deformidades e afeta próximos 30 anos este número che-
minimamente a força dos braços. Sue a 14 milhões.

Satélite em

rede inova

a telefonia

NOVA IORQUE — As empresas
TRW e Teleglobe anunciaram on-
tem seus planos de construir e
operar um sistema de satélites or-
çado em USS 2 milhões que per-
mitirá a um assinante comunicar-
se com um telefone celular em
qualquer parte do mundo.

O novo sistema, composto de
12 satélites e denominado Odis-
sey, começará a funcionar em
1999 e fornecerá serviços de voz e
fax a seus assinantes no mundo
inteiro.

A TRW, construtora de satéli-
tes com sede em Ohio, nos Esta-
dos Unidos, e a Teleglobe, com-
panhia canadense de comunica-
ções, afirmaram que seu projeto
será menos dispendioso e comple-
xo que a meia dúzia de iniciativas
do gênero já divulgadas pelas em-
presas concorrentes.

Sul não tem

destino para

agrotóxico

PORTO ALEGRE — Com 400 to-
méis, a Secretaria Estadual da Agri-
cultura iniciou ontem a reembala-
'gem de parte das 40 toneladas de'agrotóxicos 

guardadas há 10 anos'em 
sacos num galpão semiaberto

¦no município de Canoas, mas não
consegue encontrar um destino pa-
.ra a carga. Ninguém que receber o
^material.
' As primeiras cargas que passa-
ram para os novos tonéis foram
cinco toneladas de BHC (benzeno
hexaclorado), agrotóxico proibido
no Brasil e apreendido anos atrás.
O coordenador da operação, Sidnei
Bicca, disse que em poucos dias a
reembalagem estará concluída. A
Secretaria queria enviar o produto
para a Cientec (órgão de pesquisas)
em Cachoeirinha, mas a prefeitura
do município entrou na Justiça pa-
ra impedir a transferência.

Exploração j

dos oceanos i

tem nova lei:

lisboa — Entrou em vigor
ontem, 26 anos após o início de
sua elaboração, a Convenção pa-
ra o Direito do Mar da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU),
amplo e controvertido acordo que
pretende regular todas as questões
sobre preservação e utilização dos
oceanos. O documento resultante
do tratado, a UNCLOS (Conven-»
ção da Lei do Mar das Nações
Unidas), é polêmico por estabele-r
cer regras de exploração do lundq
do mar. Essas regras são vistas
com desconfiança pelos países íih
dustrializados, interessados em
recursos minerais ou petrolíferos.

A UNCLOS precipitou algu-
mas decisões internacionais de
importância ainda antes de ter en-
trado em vigor, como a extensão
da jurisdição das águas territo-
riais a 12 milhas marítimas e a
criação das Zonas Econômicas
Exclusivas (ZEE) de 200 milhas.

Na opinião do professor búl-
garo Alexander Yankov, um dos
pais da UNCLOS, sua aplicação
vai gerar 

"nova estabilidade ao
regime de utilização dos mares". •

A relutância dos países mais
industrializados em ratificar a
UNCLOS deve-se, segundo Yan-
kov, ao capítulo realtivo á ativr-
dade mineradora no leito mari-
nlio. "Para superar essa dificulda-
de. a 48a Assembléia Geral da
ONU decidiu no último dia 29 de
julho introduzir algumas modifi-
cações neste capitulo", disse. Es-
sas mudanças não representam
uma desnaturação da Convenção,
mas um compromisso para permi-
tir que o documento se torne uni-
versai o mais rapidamente possí-
vel.

.v.v.w

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.

Fique sabendo em primeira mão as condições do trânsito do
Rio de Janeiro ouvindo o Repórter Aéreo JB/Banerj.
Diariamente nas rádios JB FM, Cidade FM, FM 105 eTropical FM.

REPÓRTER
AÉREO JB
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»„ _____ 1A ¦ Mundo celebra

na Cunuia sao 1.5 milhao em 1U anos hoje a nova safra*A%>% A

SSamar.amandim 
¦ 

Estudo expoe drama da infancia passada em zona de conflito ao 
vinho trances

xa.w-1, LONDRES-Na ultima tea- ¦MBMgP'g-gj? 
'gSaBEH—B any bou wire*

WASHINGTON — Um grupo . mafaram 1 5 mi- - - 'v Correspondente

ymaUdcSOmulherKteB.a- fill&nomu.dointeir. M P^
j^TSamefanos (acade- e provocaram fenmratos cm ou- t •, , WBMW> quinta-fcira di novcmbro, 60
ElSTftS »'.¦*«.«?*¦*• iai ^llffiglll; milhoes de rolhas dc garrafas da

^dasdeinstMgocsedcgo- S^CriaatSdivulgadooa- -. 
¦ 

\ JTeSkr JtarTSat
SStiSeSS'cS* tem. 

Milhoes de meninos e meni- - 9V • 
jHfeyS* y; ranles e festas para'comcmorar9oaaaeciaragaounaioacupuw nasforamviolentados,viramseus §g» jft' «„ rheoada N«te mo os fisjlacAmencas, o encontro de pre- . o>n>m mnrtn« flraram «n f$illr£';;- .'• •• «M|fov-,,; • sua cnegaaa. Neste ano, os las

Rentes de 9 a 11 de dezembro em J®* ou foram forcados a se tor- S4 I *>*•' 
*tiH» IBHi '* do Be^01"18 est5° com sorte: a

iSu.Trata.se do trecho em que JSB^BSBSSSiS^ 1 #1' safra foi abundante e a qualida-
amlpcumento se referia aos "po- nar soldados am an Mj 

| '* de do vinho e excepcional. "0

•likes, mdios e mulheres" como 0 rclatono d.e" 
^P1^? P*ra ?ff : l: : Sp:t perfume e de amendoas e o sa-

tfminorias em geral". Esses tres llustrar a dramat,ca situaoao das ,|t : «g bor, de framboesa", disse Mi-
/ernas serao, agora, tratados em ™anf,s e™ p.ais^ em conflUos' ; 

\ J IBIB chel Detach, presidente da As-
fabagrafos separados da declara- Um deles «0 de Man3, 

jmarae- j 
,fu I . snm sociagao dos Produtores de

qM A embaixadora da Costa Ri- nina angolana orfa de 12 anos, liM 1 Wj& I'- Beaujolais. Quase 200 paises ce-
earaos Estados Unidos, Sonia Pi- que foi estuprada e engravidou Jy'$& IMP l*£4L&10*<mr lebram o Beaujolais nouvcau. So
<Bdo Sotela, considerou o trata- durante a .lon8ag"Jraf^ M o Japao importa cerca de 5 mil
mento original "improprioeofen- &¦£"de e'!5ld° 

SJ ' 
•. toneladas anuais.

!K>\EO'", porque as mulheres caminhar P°r ^ tl^ i' ':•.-. 
Como todos os degustadores

constituem a maioria da popula- de" um P que se precipitam para abrir as
#rdocontinente(51%). 

"Ostres bebe sobreviveu P® ^«V 
| primeiras garrafas do celebre vi-

«e®pres tem problemas diferen- semanas. . . nho, Delflach emprega palavras
disse Sotela. "Coloca-lol mana depo.s, fraca e desnutnda |* 

fMf 
- ^ 

%; / de apaixonado pare descreve-lo:
juntos e uma forma de torna-los relataodocu "... t 

; tij VJii j / "Exuberante, aromatico, equili-
invisiveis". A embaixadora nao se Segundo a orgamza?ao numa- , - jv> brado", extasia-se, examinando
wferiu aos pobres, que consti- nitaria, 12 milhoes de cnanpas no ?, ' : . It o copo onde serviu o liquido
Jbem.a maioria da popula?ao lati- mundo inteiro ficaram sem casa f Jf wm, > 

' 
/</ escuro, com reflexos violeta.

no-americana. em I 
iv ? V 

* * ' it* 
'3^ 

Embora seja considerado pe-
t ** observagoes de Sotela ^°n^0I5a 

das ve£S Sendo g » - % /* TRR> tos exigentes como um
fetnbuiuao machismo dos go- a™ adas para ma- Wk' ^ vmho menor, o Beaujolais pro-

Je 
nos lat.no-amencanos a falta J ?riap^I < \ voca reagoes irrac.ona.s e um

de-proteg<io a mulher — foram ldI' v" f0„;^0„t„c p^onniv^m v-;- ^ » entusiasmo delirante quando a
fi^iadas por Peter Hakim, presi- carregam 

f 
h 

'u 
s ^9 *"' - "* safra do ano e langada para o

£e do Inter-Amcricaa Dialo- •"'SCitSSS^ '• ^ mKB^c ¦#.. • coasumo. As adegas organizam
fK»»« entidade de cstudos las,niinas,a q : \ JL aoiladas especiais para degusla-
debates convidada a opinar na a aques fellil«'• gao, os peritos sao ouvidos com
^b'paragao da Cupula das Ameri- ^o Uos, uma memna e seu lr- Crianga leva para sempre lembranga da violenaa que nao entende at 3o reiigiosa quando anaii.
mP'Foi 6 Inter-Amencan1 Dialo- mao f°T 

1^11 n". . . 
' 

. if sam a qualidade do vinho e os
gue o promotor da mesa-redonda vem vistou um-o menina Uwizeye, de dois anos, do documento, Terry White, ex- casos de embriaguez publica sao

mulheres, que contou com te.a ,uma b?la e langou-o na aire- encontrada viva em uma pilha de enviado do Arcebispado de Can- tolerados pela policia como se
T&frticipagao de Alexander -Wat- ?ao do inTia0-u "?enin? °?°1cadaveres em um campo de refu- tuaria que tornou-se refem em fizessem parte da ordem natural
M, secretario para Assuntos In- se&ul" a§a"a^ ta mi"ai e ela giados de Ruanda. Voliintarios Beirute, responsabihzou o comer- dascoisas.

Americanos do Departamento de°pois no deram;'5e 
um nome 6 estimaram do !"temacional 

de armas Paladar - Tudo isto por-. 4. Estado; Watson aHraion, na sua ,dade, ja que a memna nao Iragedia im am* na guerra. q„c o Beaujolais e u,n vinho que' 'gsl5°- que a Cupula das Ameri- J°JIia' * .g dram^ticos fala. 
"Ela nao brinca com as ou- "Temos 

que lr alem dos pnmeiros se tebe venfe> no an0 da safra)?cis tera tres temas centrais: fazer 
acontece n0 Sudao, onde 250 mil tras eriangas, nao circula pelo socorros. De certa forma acho entre novembro e fim de janeiro.

^flemocracia 
funcionar (reinven- triangas morreram'na guerra que centra [infantil de refugiados] e que devemos olhar mais atenta- Envelhecido, perde suas princi-

m prlsrera Ontegracao ecSit ja dura 11 anos. nem estabeleceu qualquer relagao mente para o mercado exportador pais caracteristicas de sabor e

$f®So hemisferio);' e garantir Outro caso dramatico e o da de afeto." Um dos organizadores de armas", afirmou.

Jornal

mas

¦M

Criança leva para sempre lembrança da violência que não entende

Crianças vítimas de 
guerra

são 1,5 milhão em 10 anos

Estudo expõe drama da infância passada em zona de conflitoReuters —13/5/9
LONDRES — Na última déca-

da, as guerras mataram 1,5 mi-
lhão de crianças no mundo inteiro
e provocaram ferimentos em ou-
tras 4 milhões, segundo um rela-
tório da organização humanitária
Salvem as Crianças divulgado on-
tem. Milhões de meninos e meni-
nas foram violentados, viram seus
pais serem mortos, ficaram sem
casa ou foram forçados a se tor-
nar soldados ainda na infância.

O relatório deu exemplos para
ilustrar a dramática situação das
crianças em países em conflitos.
Um deles é o de Maria, uma me-
nina angolana órfã de 12 anos,
que foi estuprada e engravidou
durante a longa guerra em seu
pais. Depois de ter sido forçada a
caminhar por 320 quilômetros,
deu à luz um bebê prematuro. 

"O

bebê sobreviveu por apenas duas
semanas. Maria morreu uma se-
mana depois, fraca e desnutrida",
relata o documento.

Segundo a organização huma-
nitária, 12 milhões de crianças no
mundo inteiro ficaram sem casa
em conseqüência de guerras; mi-
lhões foram forçadas a pegar em
armas, na maioria das vezes sendo
seqüestradas e treinadas para ma-
tar. "Quatro milhões [de crianças]
carregam ferimentos e agonizam
em conseqüência de bombas, ba-
Ias, minas, armas químicas e mes-
mo ataques a facas." Mina —
"No Laos, uma menina e seu ir-
mão foram mortos quando a jo-
vem avistou um objeto semelhan-
te a uma bola e lançou-o na dire-
ção do irmão. O menino não con-
seguiu agarrar [a. mina] e ela
explodiu matando-o na hora. Sua
irmã morreu dois dias depois no
hospital", conta o documento.
Um dos casos mais dramáticos
acontece no Sudão, onde 250 mil
crianças morreram na guerra que
já dura 11 anos.

Outro caso dramático é o da

menina Üwizeye, de dois anos,
encontrada viva em uma pilha de
cadáveres em um campo de refu-
giados de Ruanda. Voluntários
deram-lhe um nome e estimaram
sua idade, já que a menina não
fala. "Ela não brinca com as ou-
tras crianças, não circula pelo
centro [infantil de refugiados] e
nem estabeleceu qualquer relação
de afeto." Um dos organizadores

do documento, Terry White, ex-
enviado do Arcebispado de Can-
tuária que tornou-se refém em
Beirute, responsabilizou o comer-
cio internacional de armas pela
tragédia das crianças na guerra."Temos 

que ir além dos primeiros
socorros. De certa forma acho
que devemos olhar mais atenta-
mente para o mercado exportador
de armas", afirmou.

Jackie tomou remédios

para 
apressar a morte

NOVA IORQUE — A falecida ex-
primeira-dama dos Estados Uni-
dos, Jacqueline Kennedy Onassis,
que morreu em maio passado de
câncer linfático, tomou morfina e
soníferos para acelerar sua morte.
Esta é a mais explosiva revelação
da nova biografia sobre a mulher
do presidente John F.Kennedy e do
milionário Aristóteles Onassis, es-
crita por David Heyman. Heyman,
que já publicou um livro sobre Jac-
kie em 1989, revela também que ela
manteve um romance com seu cu-
nhado, Bob Kennedy.

Com a morfina e um sonífero
chamado Seconal. Jackie entrou em
coma. "Jackie estava consciente de
que os remédios para controlar a
dor, especialmente os narcóticos
analgésicos, podem debilitar a res-

piração, sobretudo quando o pa->
ciente está gravemente enfermo",
diz o livro. Segundo o autor, a ex-
primeira-dama não queria que pra-
longassem sua vida. Quando soube
que o câncer havia atingido o cére-
bro e o ligado, Jackie passou 3£
recusar os antibióticos. „

O romance de Jackie com o sê-
nador Bob Kennedy começou dei
pois do assassinato de John, e du->
rou até a morte de Bob. Seu casa-
mento com seu segundo marido tè:
ria inclusive sido adiado por causa
disso. O autor explica que é por issd
que a mulher do senador "sempfê

odiou Jackie". Heymann disse que
não incluiu estes detalhes no seu
primeiro livro porque não tinha
provas suficientes.

vxr
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Âristide vai
£ ?

abandonar

^sacerdócio

^'PORTO PRÍNCIPE — O presi-
dente do Haiti, Jean-Bertrand
Aristide, renunciou ao sacerdócio
Sátà ter mais tempo para a tarefa
ne^Teconstruir o pais. Segundo
iftôa fonte religiosa haitiana,'Ânstide — um padre católico que
tBrpou-se um dos expoentes da"ÍÍÕlogia da Libertação — pediu
§jk liberação das tarefas religio-
as ao arcebispo François Gaillot,
jtáísidente da Conferência dos¦fiftpos do Haiti.

mudança, no entanto, só se-
Y;£.concretizada depois da aceita-
«A' pela Santa Sé. Aristide, que
refprnou ao pais em 30 de setem-

i nrò após dois anos de exílio, não
se pronunciou.

Slulher 
ped<

mudanças

ria Cúpula
atip
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¦ Mundo celebra

hoje a nova safra

do vinho francês

ANY BOURRIER
Correspondente
T) ARIS — Como acontece
X todos os anos na terceira
quinta-feira de novembro, 60
milhões de rolhas de garrafas da
nova safra de vinho Beaujolais
vão estourar nos bares, restau-
rentes e festas para comemorar
sua chegada. Neste ano, os lãs
do Beaujolais estão com sorte: a
safra foi abundante e a qualida-
de do vinho é excepcional. "O

perfume é de amêndoas e o sa-
bor, de framboesa", disse Mi-
chel Delflach, presidente da As-
sociação dos Produtores de
Beaujolais. Quase 200 países ce-
lebram o Beaujolais nouveau. Só
o Japão importa cerca de 5 mil
toneladas anuais.

Como todos os degustadores
que se precipitam para abrir as
primeiras garrafas do célebre vi-
nho, Delflach emprega palavras
de apaixonado para descrevê-lo:"Exuberante, aromático, equili-
brado", extasia-se, examinando
o copo onde serviu o líquido
escuro, com reflexos violeta.

Embora seja considerado pe-
los gourmets exigentes como um
vinho menor, o Beaujolais pro-
voca reações irracionais e um
entusiasmo delirante quando a
safra do ano é lançada para o
consumo. As adegas organizam
noitadas especiais para degusta-
ção, os peritos são ouvidos com
atenção religiosa quando anali-
sam a qualidade do vinho e os
casos de embriaguez pública são
tolerados pela polícia como se
fizessem parte da ordem natural
das coisas.

Paiadar — Tudo isto por-
que o Beaujolais é um vinho que
se bebe verde, no ano da safra,
entre novembro e fim de janeiro.
Envelhecido, perde suas princi-
pais características de sabor e

beaujolais

não dá mais prazer ao paiadar."
Além de ser uma instituição na
França, onde sua festa de lança-
mento é quase um feriado nacio-'
naíf o vinho produzido na região .
de Beaujolais é celebrado em 192 .
países. Nos Estados Unidos,
existem 13 festivais do Beaujo- ,
lais; os países europeus são os
maiores importadores; no Cana- '
dá, suas garrafas são leiloadas; e y
até na Ásia tem fama. Este ano,
55% de sua produção, ou seja,
33 milhões de garrafas, serão ex-' '

portados.
Japão — Antes de decolar

para Tóquio, há três dias, o
avião cargueiro da Japan Air Li- •.
nes foi filmado e fotografado, a
tripulação deu entrevistas à im- -

prensa francesa e um enólogo
acompanhou a delicada merca-
doria para controlar sua tempe-
ratura durante o vôo. Eram as
primeiras duas mil toneladas de
Beaujolais Nouveau importadas
por distribuidoras japonesas pa- •
ra atender a demanda no país do
sol nascente.

Os japoneses adoram o •
Beaujolais. Segundo a agência ''
de notícias Kyodo, 5 mil tonela-
das do vinho verde produzido
na França são importadas
anualmente para serem vendi-
das por 21 dólares a garrafa.
Em 1990, 30 milhões de garra-
fas foram consumidas pelos ja-
poneses, um recorde mundial. O
Japão não é o único país asiáti-
co que adotou o Beaujolais.
Formosa, Tailândia, Coréia do
Sul e até o Vietnã apreciam o «
festivo vinho francês.

Neste ano, a Associação dos
Produtores de Beaujolais deci- ^
diu atacar o mercado chinês,
cujo poder aquisitivo é supé-
rior ao da Europa do Leste. "O ~
crescimento econômico da Chi- • <
na fez surgir uma classe de no-
vos ricos que gosta de vinhos
porque sabe que bebê-los não é
somente símbolo de status,
também de cultura", argumen-
tou o diretor da empresa e*
portadora Duboeuf.

Saddam ergue 
palácios

para 
irritar os inimigos

BAGDÁ — O presidente Saddam
Hussein disse ontem que o Iraque
continuará a construir gigantescos
palácios e obras faraônicas para ir-
ritar os Estados Unidos até que os
inimigos dos iraquianos "morram

de rancor". As declarações de Sad-
dam, publicadas pela imprensa lo-
cal e comentadas em editoriais, fo-
ram dadas em resposta à crítica
feita pela embaixadora dos EUA
nas Nações Unidas, Madeleine Al-
bright, que acusou o presidente ira-
quiano de contruir palácios e man-
sões enquanto o povo passa fome.
"Vamos continuar irritando-os,
com edificações adicionais, cons-
truções, ciência e tecnologia, dia
após dia, até que nossos inimigos
morram de rancor e angústia", avi-
sou Saddam. "Eles 

[norte-america-
nos e israelenses] gostariam de nos
ver decepcionados, fustrados, cho-
rando sobre escombros e ruínas",
acrescentou, referindo-se à situação
do país após a Guerra do Golfo. A
crise econômica iraquiana é agra-
vada pelo embargo econômico im-
posto pela ONU, que bloqueia a
exportação de petróleo, sua princi-
pai fonte de receita.

Na segunda-feira, Albright mos-

trou fotos de satélites do que ela
afirmou serem palácios em constru-
ção no país. Segundo o jornal nòr-
te-americano The New York Ti-
mes, Saddam pretende triplicar o
número de residências para a elite
iraquiana e construir um palácio
presidencial quatro vezes maior dó
que a Casa Branca. O Iraque jâ
possui construções únicas no
Oriente Médio, como uma ponte de
dois andares e uma torre de relógio
cujos badalos podem ser ouvidos
em um raio de cinco quilômetro"».
Estas obras seguem uma tradição
histórica do país: O Iraque era -a
antiga Babilônia, onde ficavam oS
jardins suspensos.

? O Itamarati informou que o go*
verno brasileiro "acolheu com satis^
fação" o reconhecimento pelo Iraque
da soberania, independência e inte-
gridade territorial do Kuwait, em
conformidade com as resoluções do
Conselho de Segurança da ONU". O
Brasil "estima que essa decisão do
governo iraquiano constitua passo
importante para a redução das tenj;
sões na região do Golfo, e que contrii
bua para a gradual normalização daS
relações do Iraque com a comunidat!
de internacional". ^

XoKespondente
^«WASHINGTON — Um grupo
jtómais de 30 mulheres dos Esta-
úcV Unidos, do Canadá e de 11
ftáses latino-americanos (acadê-
aícas, ativistas de ONGs e fun-
tütoaárias de instituições e de go-
anènos) conseguiu mudar o esbo-
ço da declaração final da Cúpula
ifocAméricas, o encontro de pre-
^dentes de 9 a 11 de dezembro em
Miami. Trata-se do trecho em que
«i4pcumento se referia aos "pò-
•toes, índios e mulheres" como
fisninorias em geral". Esses três
«íenaas serão, agora, tratados em
pémgrafos separados da declara-
•çsfo! A embaixadora da Costa Ri-
ramos Estados Unidos, Sônia Pi-
aSdo, Sotela, considerou o tratar
mento original "impróprio e ofen-
smeo", porque as mulheres
constituem a maioria da popula-
^asando continente (51 %). "Os três
«típres têm problemas diferen-

disse Sotela. "Colocá-los

pontos é uma forma de torná-los
invisíveis". A embaixadora não se
referiu aos pobres, que consti-
ibem.a maioria da população lati-
no-americana.

p|AíS observações de Sotela —
tjüc atribuiu ao machismo dos go-"Véhios latino-americanos a falta
d6í:proteção á mulher — foram
iqtèiadas por Peter Hakim, presi-
tfèííte do Inter-American Dialo-
f'uma entidade de estudos e
Ifebátes convidada a opinar na
Reparação da Cúpula das Améri-
íá&Foi o Inter-American' Dialo-
gue o promotor da mesa-redònda

mulheres, que contou com a
l&frticipáção de Alexander -Wàt-
íòt, secretário para Assuntos In-
%?americanos do Departamento

. "dl Estado. Watson afirmou, na
1 "fítàsião, que a Cúpula das Améri-

m terá três temas centrais: fazer
^democracia funcionar (reinven-

ó governo); tornar á democra-
55íá próspera (integração econômi-

'do hemisfério); e garantir a
durabilidade da democracia (de-
iáfrívolvimento sustentado). '

Em comunicado divulgado on-
TijSvo grupo de mulheres, do qual

raríicipam as brasileiras Eva
wây, ex-suplente de senadora
^PSDB/SP), e Carmem Barroso,
diretora do Programa de Popula-"ç^ro 

da Fundação MacCarthur,
'ílíiçou suas propostas para incluir
xínulher no processo de desen-
Wvimento político e econômico
do continente. Entre elas igual
acesso à educação, particularmen-
te em ciência e tecnologia, saúde,
fontes de financiamento (crédito e
serviços) aos direitos trabalhistas
e salários; políticas contra a po-
brt&a que reforcem a produtivida-
de e a renda das mulheres; assegu-
rMço respeito aos direitos huma-
nos das mulheres, através da pro-
1$;ção aos seus direitos de
rèpfodução e a criação e cumpri-

pS/íto de leis contra a violência,
iftèíusive doméstica; opor-se à di-

ligação pela mídia de programas
giig reforcem estereótipos negati-
«jís contra as mulheres. Final-
«rente, aumentar a capacidade
dfts' governos e instituições multi-
ífterais de crédito de recrutar mu-
ílicres, instituir fundos de pesqui-
^'.programas e políticas voltados

çgça a promoção da mulher e
eriar equipes especializadas em
questões de gênero (masculino e
¦feminino),
ob ;

Jornal do comunismo italiano

publica 
Evangelho em capítulos

ARAÚJO NETTO
Correspondente

ROMA — Os Evangelhos em
seis capítulos serão o novo brinde
de LVnità, órgão oficial do ex-
Partido Comunista Italiano
(PCI), fundado por Antonio
Gramsci, primeiro marxista a re-
conhecer a importância do catoli-
cismo como movimento de mas-
sas. Ontem, o papa João Paulo II
concedeu uma audiência especial
ao diretor do mais importante e
mais lido jornal das esquerdas ita-
lianas, deputado Walter Veltroni,
para receber o primeiro dos volu-
mes com textos evangélicos do
Novo Testamento que LVnità
distribuirá uma vez por semana
aos seus leitores e assinantes (de
550 mihaóOOmil por dia).

Em sua edição de ontem, L'U-
nilà divulgou o primeiro dos seis
volumes em que apresentará o
Novo Testamento, em versão au-
torizada pela Conferência Episco-
pai Italiana, com o Evangelho Se-
gundo Mateus e o Evangelho Se-
gundo Marcos. O fato de Walter
Veltroni ter sido o primeiro ex-
poente do ex-PCI e do atual Par-

tido Democrático da Esquerda
(PDS) a ser recebido por um pa-
pa, confirmou o interesse da alta
hierarquia católica pela curiosa
redescoberta e reedição dos Evan-
gelhos feita pelas esquerdas italia-
nas de inspiração marxista.

Reedição que provocou ciúmes
e críticas de líderes dos partidos
da direita (neofascistas de Aliança
Nacional e parlamentares da Liga
Norte) que governam a Itália nes-
te momento — irritadas e indig-
nadas sobretudo pela apresenta-
ção escrita pelo cardeal-arcebispo
de Milão, Cario Maria Martini, o
primeiro da lista dos candidatos à
sucessão de João Paulo II.

Prefaciando o primeiro volume
lançado ontem por LVnità, o
cardeal Cario Maria Marini con-
fessa a alegria que sentiu por ter
sido convidado a apresentar uma
nova e popular edição dos "Evan-

gelhos" - e conclui com a afirma-
ção de que 

"estes escritos, que
revelam o mistério de Cristo, nos
surpreenderão. Na sua aparente
simplicidade, através da pacata
forma de.narração, eles (os Evan-

gelhos) podem comunicar aquilo
que o coração humano constante-
mente busca: a última verdade do
seu ser e (mas as duas coisas não
são separáveis) o verdadeiro rosto
de Deus".

A mais importante apresenta-
ção esquerdista da iniciativa do
ex-jornal do PCI foi feita pelo
filósofo Massimo Cacciari, prefei-
to de Veneza, um dos mais ilustres
e polêmicos intelectuais militantes
da esquerda socialista da Itália.
Na opinião de Cacciari, os Evan-
gelhos são textos de um livro sem-
pre escandaloso e moderno, escri-
to sob o signo da contradição,
porque atesta as más obras do
inundo. Na breve nota de explica-
ção da iniciativa de seu jornal,
Walter Veltroni, diretor de LVni-
tà se declarou convencido de que
a publicação não servirá apenas
para reafirmar uma vontade de
diálogo — mas um modo de enri-
quecer quem procura usar o es-
forço cotidiano de "fazer um jor-
nal" para olhar, compreender,
contar e buscar.

? O príncipe Andrew (E), da
Grã-Bretanha, inaugurou no
centro de Buenos Aires a estátua
do estadista britânico George
Canning junto com o presidente
do Senado, Eduardo Menem, ir-
mão do presidente argentino
Carlos Mcnein. Andrew faz uma
polêmica visita de quatro dias à
Argentina que pretende ser de
reconciliação para esquecer a
guerra das FalklamlslMalvinas,
de 1982. A presença de Andrew

provocou diversos protestos de
radicais que não admitem a rea-

proxinwção entre os dois países.
Na noite de terça-feira, manifes-

tantes se concentraram diante

da embaixada da Grã-Bretanha

para exigir a posse das Malvi-
nas. Com cartazes dizendo
"Vencemos," eles queimaram
várias bandeiras britânicas.

1
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"O Rio e como uma mulher que trai,

agride, maltrata, mas que se continua
sempre amando."

Nelson Motta
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O RIO QUE MUDOU

Nove mil 
pessoas 

moram nas ruas da cidade

¦ Pesquisa revela que acabou o tempo dos mendigos solitários, hoje substituídos por famílias inteiras de trabalhadores nas calçadcfi
dores, que, forçadas pela pobreza,
habitam as ruas".

Grande parte da população de

GABRIELA GOULART

No Rio de Janeiro, a miséria
está nos olhos de quem vê. A
imagem do mendigo solitário, que
fazia discursos nas esquinas com
as mãos estendidas à espera de
dinheiro e era popular na vizi-
rihança — comum até a década de
80 — perdeu o lado folclórico e
Jornou-se um problema para o
poder público municipal e esta-
d.ual.

Agora, em locais como a Gló-
jia, famílias inteiras vivem à min-
gua nas calçadas. O mais sur-
preendente é que esse contingente
de quase nove mil moradores de
jçua da cidade, segundo levanta-
mento da Fundação Leão XIII, é
de trabalhadores e desemprega-
dos, alfabetizados, entre 18 e 30
anos. Eles vivem nas ruas há me-
nos de dois anos.
.. As últimas pesquisas com a
população de rua atestam esta
mudança de perfil e comprovam a
capacidade produtiva destas pes-
soas. "Sob condições mais favo-
ráveis à absorção dessa força de
trabalho em potencial, esse grupo
estaria incluído no processo pro-
dutivo", conclui o levantamento
da Fundação Leão XIII.

:: Censo — A pesquisa mostra
ainda que a maioria dos morado-
res de rua é de homens que traba-
lham como guardadores de carro
ou catadores de papel. Somente
15,5% ainda são pedintes. As au-
toridades se esforçam para detec-
tar o comportamento dessa nova
legião de deserdados. A secretária
municipal de Desenvolvimento
Social, Wanda Engels, vai promo-
Vèr um novo censo dos mendigos:
"Atualmente, eles não vivem mais
sós ou em bandos. São famílias
inteiras, às vezes até de trabalha-

rua se concentra na Zona Sul e no<
Centro. A maioria desses sem-teto
afirma que as dificuldades finan-
ceiras, a recessão e a falta de
oportunidade de trabalho são res-
ponsáveis pela chegada ao fundo
do poço. Para eles, porém, maior
e mais forte do que as prováveis
causas para a miséria em que vi-
vem é a vergonha de não ter nada
e não ser ninguém. Esse é um
pesadelo que aterroriza o mato-
grossense Carlos da Silva, de 33
anos, que trabalhou na constru-
ção civil durante 15 anos e passou
a morar na rua desde que perdeu
todos os documentos num assalto
e foi demitido. "Estou tentando
tirar segunda via, mas os empre-
gadores querem experiência com-
provada na carteira", disse.

Desemprego — Segundo
dados do IBGE levantados em
março, o desemprego atinge
4,68% da população economica-
mente ativa do Rio. Entre estas
198 mil pessoas, 180 mil já tive-
ram trabalhos anteriores e apenas
17,6 mil estão procurando empre-
go pela primeira vez.

Para o economista Carlos Les-
sa, diretor do Plano Estratégico
do Rio, a taxa de desemprego é
aparentemente baixa, pois não in-
clui os milhares de trabalhadores
que têm jornada de 40 horas se-
manais ou mais e ganham menos
que o salário mínimo. "A cidade
tem 40% de sua força de trabalho
subempregada", explica. De acor-
do com Lessa, a cidade sofre os
efeitos do desemprego em todos
os setores da economia: "Em casa
mesmo, quando adotamos o por-
teiro eletrônico e a lavadora de
louças, agravamos o problema".

ÂNGELA BATISTA DA SILVA

A tristeza

de não ter

onde ficar

A datilografa Ângela Batista
da Silva, 40 anos, conheceu o pa-
deiro Saul Abdala, 25, há seis me-
ses. Ela saía da Assembléia Legis-
lativa — onde trabalhava há 15
anos —, quando seu marido lhe
deu uma surra e roubou seus do-

cumentos. "Fiquei deseperadà:,e
não sabia o que fazer. O Siiili
estava passando na hora e ifie
ajudou", lembra ela, que perdeu*#
casa e viu seus quatro filhos irem
para o Juizado de Menores.

Ângela vive agora com Saul e
mais quatro malòquems na Praia
de Botafogo. À noite eles dormem
na Rua da Passagem e se rcvezafrf
para não serem assaltados. A trisfJ
teza maior — diz — é à tardinhaçi
quando 

"os ônibus passam lotari
dos de pessoas voltando para suas
casas".
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Peça conta

a história'í i;

de meninosu
Retratar o universo funk e aca-

bar com o preconceito que ele
sofre por parte da classe média
carioca é o objetivo da peça Funk-
se. escrita por Rogério Blat e diri-
gida por Ernesto Piccolo. O inusi-
tado da peça. no entanto, não
termina ai — ela utiliza como ato-
res e dançarinos meninos e meni-

•; nas pobres, que atuam juntos com
outros atores amadores-

kj "
1

A idéia do espetáculo surgiu
em março, quando Piccolo minis-
trava um curso de criação teatral
no Centro Cultural Cândido
Mendes, em Ipanema, e queria
montar com seus alunos uma peça
que explorasse a função social do
artista. Para compor o elenco, o
diretor saiu pela cidade recrutan-
do atores. Um deles foi o próprio
segurança do centro cultural, ou-
tro foi um guardador de carros do
Bar Lagoa, só para ficar em al-
guns exemplos. A peça. que tem
só o apoio da prefeitura, estréia
em curta temporada no Teatro
Gonzaguinha. na Praça 11, dia 5
de dezembro.

A realidade no 
palco

A produção da peça Fimk-sè
procurou dar um tom realista ao
espetáculo. A realidade da violèn-
cia dos bailes funks è algo muito
parecido com o cotidiano de 18
dos atores da peça. E até mesmo a
coreografia ficou a cargo de um
expert na dança, o bailarino Wag-
ner Menezes, o Fly do grupo You
Can Dance.

O ator e dançarino Djalma
Oliveira. 16 anos. conheceu o di-
retor Ernesto Piccolo no Bar La-
goa, onde guarda carros. Djalma
criou com dois irmãos o seu pró-
prio grupo de rap. "Eu 

quero
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mesmo e entrar para a Globj?^
confessa. Cláudio Brito. 20 aiips^
mais uma das descobertas de Çic-
colo, afirma que sua vida mudp%
Brito está casado há três anpSj^
tem um filho de um ano e de#,
meses. Ele não esconde, no entan-n
to. que cometia pequenos fur^fo
em supermercados quando fugia,,
de casa. Marco Gonçalves. ,f^|
anos. quer largar o sonho de ^r:[
bombeiro para se tornar ator. B«il
gosta de manter distância dos tra-:
ficantes de Vigário Geral, onde-
nasceu. "São eles lá. e eu aqup". •
define Marco.

Nelson Motta

"O Rio è como uma mulher que trai,

agride, maltrata, mas que se continua
sempre amando.''''

"índio, mulato, preto, branco, miséria é

miséria em qualquer canto, riquezas são

diferentes"

Tltfis

aquecido. As apostas, no entanto,
não se limitam às novas galerias: a
tradicional Bolsa de Artes, que
existe há 25 anos, promete, ainda
para o mês de novembro, a inau-
guração de sua nova sede, de 500
metros quadrados.

A Bolsa de Artes investiu cerca
de US$ 200 mil em sua nova casa,
na rua Prudente de Moraes, em
Ipanema. 350 dos 500 metros
quadrados serão dedicados exclu-
sivamente às exposições. Além
disso, o público terá acesso a uma
biblioteca e uma videoteca espe-
cializadas.

Para abrir com chave de ouro a
nova sede, está programada uma

retrospectiva da obra de Roberto
Burle Marx, com mais de 100
quadros do artista. "Tenho con-
fiança absoluta no investimento
que estou fazendo", atesta Jones
Bergami, da Bolsa.

Casos como o do marchand
Thomas Cohn, de mudança para
São Paulo, parecem andar na
contramão. O motivo alegado por
Cohn, a incômoda concorrência
da violência na cidade, não assus-
ta os novatos do mercado de Ipa-
nem®, onde, coincidentemente,
estão todas as novas galerias.
Além da P.A., também chegam ao
bairro a Coletânea e a Joel Edels-
tein Arte Contemporânea — que

: 7 »>(
promete se tornar a maior do Rio.1(j
de Janeiro. ,Kf

A Joel Edelstein Arte Contenir^j.
porânea ficará a 200 metros da. 3j
favela do Pavãozinho. A proximi-
dade como o morro não chega a^,(
apavorar o marchand. O motivo c (l|,
bastante simples: Edelstein é ame- 0(
ricano e morou alguns anos em 0j|
Nova Iorque, onde, segundo ele. a^.; t
insegurança das ruas é tão preo-Kri
cupante quanto no Rio. "A vio7j.>(l
lência não pode impedir os invés-jL
timentos", diz outra marchandrD,
Sílvia Cintra, da P.A.. Ela atribui)
a saida de Thomas Cohn do nier-,(J
cado carioca aos altos preços quç 0j,
o marchand estabelecia.

CRIANÇA DE RUA/FUNK-SE

AMBRÓSIO DUTRA MOREIRA
;u;o?
|u2•>(,

A sua vida é apenas uma das ip^
creditáveis histórias que habityn^
as calçadas da cidade. ,n3Cj

Nascido em Minas Gerais,; elèl
aclia que veio para o Rio confjifo
anos. Apesar de ter perdido uijfr
pouco a noção do tempo, mub
esquece um acidente de carro ç^te.
mudou sua vida. "Depois dqlef
vendi tudo e fui tentar a vida na
Europa", diz ele, que afirma 

'féP

sido deportado por causa de ümEi1
briga na Holanda e, na volta, foi
internado como doente mental
pela família.

«yrn

Carioca tem

mais espaços

para a arte

66 /^v Rio ainda é o centro ir-
v>/ radiador das artes no

Brasil. Se isto não fosse verdade,
não teríamos 90% dos grandes
artistas plásticos morando aqui."
A afirmação é da marchand Sílvia
Cintra, da P.A. Objetos de Arte,
uma das três novas galerias aber-
tas na cidade, uma prova de o
mercado carioca nunca esteve tão

O poliglota

que vagueia

por Botafogo

Ele morou 13 anos na Europa,
fala inglês, francês e espanhol e
diz que já foi editor de arte de
várias revistas. Ainda tem conta
em banco, mas há sete meses, al-
coólatra e solitário, Ambrósio
Dutra Moreira, de 39 anos, pe-
rambula pelas ruas de Botafogo.

ASSOLUCOES

A miséria da população de rua
é dramática, mas poderia ser solu-
çi.onada com a ajuda do poder
público e pequenas ações de soli-
dariedade da iniciativa privada. O
presidente da Fundação Leão
XIII, Dênis Vieira, acredita que o
aproveitamento desta mão-de-o-
bra ociosa em projetos para a ge-
ração de empregos acabaria rapi-
damente com o problema.

Ainda segundo Dênis, a pri-
meira medida efetiva seria a cons-
trução de novos abrigos. A Fun-
dação Leão XIII cuida — muitas
vezes em condições precárias —

de 2,5 mil internos sem nenhuma
ocupação definida. Para dar aco-
lhida às nove mil pessoas que ain-
da vivem nas ruas, seriam neces-
sários mais cinco casas. "Já con-
seguimos US$ 1 milhão do estado
para reformas e pretendemos ofe-
recer cursos profissionalizantes",
conta. Enquanto a teoria não vira
prática, algumas pessoas já acor-
daram para o problema. O enge-
nheiro Antônio Siqueira, dono do
Restaurante Mandrake, em Bota-
fogo, ajuda diariamente 40 men-
digos, dando-lhes comida na por-
ta do estabelecimento.
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"Se 
J'or acionado, o Comando Tático

Operacional chega ao Rio em menos de

uma hora. E são melhores que a Swat" .

Wilson Romfio, dlretor-geral da Polícia Federal

"Antes da ocupação do Exército isso

aqui era um inferno. Hoje, posso dormir

até de janela aberta".

Ivete Santos da Silva, moradora da favela Roquete Pinto

Exército inicia nova etapa da Operação Rio

sob intensa vigilância de agentes federais, que vão reprimir entrada de armas e drogas
||,Acessos por terra, mar e ar passam a ficar

Evandro Teixeira
°P> comando da Operação Rio

&f iniciando uma nova etapa no
|jíio de combate ao crime: o cer-
m todos os acessos à cidade,
btes da Polícia Federal, Re-

çM| Federal e tropas das Forças
Armadas serão mobilizados para
intensificar a fiscalização nos por-
tos, aeroportos, rodoviárias e nas

g[ripais 

estradas do Estado do
| junto às divisas com estados
nhos. 0 objetivo é reprimir a

entrada de armas e drogas, segun-
Hçf anúncio do porta-voz da ope-
itaçào, coronel Ivan Cardozo.
•./Ontem, o general Roberto Ju-
gurtha Câmara Senna e o chefe
do Serviço Reservado do Coman-
do Militar do Leste (CML), coro-
nel Paulo Laranjeira, passaram
horas reunidos com o secretário
ofèolícia Civil, Mário Covas, e o
diretor do Departamento Geral
de Policia Técnica e Científica
(DGPTC), Mauro Ricart. A Poli-
çià Civil mantém um contingente
diário de 70 homens em pronti-
dão, à disposição do CML.

"'Alerta — Os órgãos que per-
tencem ao DGPTC — como o
•Instituto de Criminalística Carlos
Éboli e o Instituto Félix Pacheco
— também estão de sobreaviso
paça serem acionados pelo CML.
§egundo Mauro Ricart, as forças
pçijiciais terão sempre a compa-
ijifya de peritos nas operações nas
msT

3 liji
El/ií
rn;As tropas de elite da Polícia
Militar já vem sendo submetidas
há: uma semana a rigoroso treina-
mehto para participarem das ope-
rações coordenadas pelas Forças
Armadas. Ontem, 120 homens do
Batalhão de Operações Especiais
(Bope) e do Batalhão de Choque
(BpChoque) fizeram treinos no
Centro de Formação e Aperfei-
çõãmento de Praças da PM, em
Sulacap.

Segundo o porta-voz da Ope-
ração Rio, coronel Ivan Cardozo,
a'4'tropas especiais da PM já rece-
beram reforço de armamento do
Bkèrcito. Ele informou que os pe-
diÜos de armas feitos pelas poli-
cróN são avaliados pelo comando
da-Operação Rio, chefiado pelo
general Câmara Senna.
•°'0 comandante do BpChoque,

cgionel Paulo César de Oliveira,
informou que os soldados estão

m

favelas. Uma das funções será
analisar substâncias apreendidas
com bandidos.

Segundo a Assessoria de Co-
municação da Polícia Federal, os
200 agentes de outros estados que
chegaram no início da semana só
trabalham na fiscalização da apu-
ração das eleições, não devendo
fazer parte da vigilância de portos
e aeroportos. O superintendente-
adjunto da Polícia Rodoviária
Federal, Antônio Augusto da
Cruz, não quis divulgar o esque-
ma de vigilância nas estradas.

Objetivos — "A fiscalização
nos acessos ao Rio é mais uma
etapa importante da operação.
Ela visa atingir principalmente o
narcotráfico e o contrabando de
armas", afirmou o coronel Ivan
Cardozo. Ele acrescentou que o
cerco poderá contar com a parti-
cipação de tropas do Exército,
Marinha e Aeronáutica, além da
participação de policiais de outros
estados, fiscalizando as divisas do
Rio de Janeiro. "Até agora, as
blitzes feitas em outros estados
foram por iniciativa deles", infor-
mou. Cardozo disse que as opera-
ções nas favelas não são o objeti-
vo principal do plano contra a
criminalidade. "Os bandidos não
estão apenas nos morros. Eles
muitas vezes estão no asfalto",
acrescentou.

Elite da PM já 
treina

fazendo exercícios de condiciona-
mento físico, defesa pessoal e ti-
ros. Enquanto os soldados treina-
vam, ontem à tarde, tropas do
Exército circularam de caminhão
nas imediações da escola.

Os treinos também estão sendo
feitos no Io BPM (Estácio). Além
dos seus 200 homens, o Bope está
convocando soldados que já inte-
graram a força, mas foram trans-
feridos para outros batalhões.

Q Três homens armados de fuzis
AR-IS roubaram ontem de madru-
gada a chave do rabecão do Corpo
de Bombeiros que estava no Hospi-
tal Getúlio Vargas (Penha), com
dois corpos: o de Anderson Paraíso
Silva, 21, baleado na Vila do João;
e de uma mulher atropelada. O mo-
torista Alexandre Vieira não soube
dizer por que os bandidos não leva-
ram o rabecão.

PF 
já 

de prontidão

Ü

O diretor-geral do Departa-
mento de Polícia Federal, coronel
MTson Romão, reune-sc hoje no
gomando Militar do Leste com
ps representantes da Operação
*ió para definir os detalhes da
jarticipação do DPF no plano de
ronibate à criminalidade na cida-
le.'0 governo federal já liberou
« 5 milhões pedidos pelo orga-
íismo para colocar seus homens

cm ação, e Romão, desde ontem
10 Rio. adiantou que já está sen-

do 'intensificado o policiamento
das fronteiras. Além disso, toda a
ropa especial da Polícia Federal,
nclüsive o Comando Tático Ope-
acionai (COT), formado por po-
iciais de elite, está de prontidão.

O Comando Tático está sendo
( onsiderado o principal reforço
do DPF no plano de combate à
criminalidade no Rio. Ele é for-
mado por um grupo de 30 ho-
mens com cursos de especializa-
ç-àode combate terretre. marítimo
e anfíbio nos Estados Unidos,
Alemanha e França. "Se forem
acionados chegam ao Rio em me-
nos de uma hora", disse Romão.
para acrescentar em tom de brin-
cadeira: "E são melhores que a
Sfltít".

-Cocaína — Romão chcgou
dé'Brasilia ontem à tarde e acom-
panhou a queima de 1.300 quilos
diPkiaconha e 30 quilos de cocai-
rráVapreendidos em agosto em um
caminhão na Via Dutra. A droga.
a^Sfiada em mais de RS 1.3 mi-
ifião foi incinerada no forno de
liKo da Infraero. no Aeroporto
Itàirnacional. O evento fez parte
dífircomeniorações dos 30 anos do
crianção da Policia Federal. De lá
o'coronel seguiu para a sede da
superintendência da Policia Fede-
rttír na Praça Mauá. acompanha-

do do superintendente Eleutèrio
Parracho.

A intensificação do policia-
mento está sendo feita em 18 pos-'
to de fronteira e conta com a
participação de 90 homens, que
trabalham principalmente nas ci-
dades de Porto Velho até Foz do
Iguaçu. Policiais da Bolívia e do
Paraguai também estão colabo-
rando. A intensificação do patru-
lhamento vai ser anunciada hoje
aos militares que participam da
Operação Rio, na reunião do
CML.

Estratégia — Ao explicar
como deve ser o trabalho dos po-
liciais federais, Romão disse que o
DPF vai fazer o trabalho de poli-
cia, entrando nos morros acom-
panhados dos fuzileiros navais e
das tropas especiais do exército,
além das policias civis e militares.
Os demais integrantes das Forças
Armadas se encarregarão do cer-
co da área, para evitar a fuga dos
marginais.

A falta de recursos, que ate até
há dias era o maior empecilho à
participação do DPF no plano já
não é mais problema. O Congres-
so aprovou o orçamento de 1994.
liberando RS 300 milhões para o
organismo, e deve aprovar até o
fim do ano o orçamento de 1995.
que prevê uma verba de RS I
bilhão para o DPF. Com este di-
nheiro o diretor pretende pôr a
casa em ordem, melhorando ar-
mamento e equipamento do pes-
soai. Os RS 5 milhões liberados
para a operação servirão também
para a compra de equipamento,
armas, carros, e para custear as
diárias dos policiais de outros es-
tados que forem transferidos para
o Rio.

mWímMmx
Há mais de um ano, o Exército ocupa com sucesso a favela Roquete Pinto, vizinha ao 24" BIB, em Ramos

Militares já 
têm favela-modelo

VF.RA ARAU.IO
A favela Roquete Pinto, em Ra-

mos, é o modelo de comunidade
que o Exército pretende espalhar
pela cidade, depois da Operação
Rio: sem traficantes e com uma in-
jeção de programas sociais implan-
tados pelos governos do Estado e
Município. A ocupação começou
em 11 de outubro do ano passado,
com uma operação conjunta do 24°
Batalhão de Infantaria Blindada
(BIB) — vizinho à favela — e as
polícias Federal, Militar e Civil e
faz sucesso até hoje.

O retorno dos herdeiros dos tra-
ficantes Beto Playboy e Zoiaoí re-
presenta hoje um pesadelo para os
nove mil moradores da primeira e
única favela ocupada pelo Exército
no Rio. O cenário dos "soldados"
do tráfico rondando a favela com
seus fuzis AR-15 e consumindo
drogas, mudou para o dos soldados

de verde-oliva ostentando armas
para garantir a paz no local. Além
das quatro rondas diárias feitas por
20 soldados, a pé ou de lancha, o
Exército adotou um trabalho social
na favela.

Consultórios — Um tiroteio
entre quadrilhas rivais na Roquete
Pinto, deixando um sentinela do
24nBIB ferido, foi o estopim para a
operação conjunta do Exército com
a polícia carioca. A ofensiva do
poder público resultou numa mor-
te, oito feridos e na prisão de 28
suspeitos. Mas a luta não parou ali.
O Exército escolheu a Roquete Pin-
to para implantar seu plano-piloto
de ocupação das favelas. No início,
a aproximação foi vista com des-
confiança pelos moradores que, até
então, só conheciam a proteção dos
traficantes. Hoje, os moradores não
conseguem imaginar a favela sem o
Exército.

O Exército instalou um cônsul-

tório oferecendo atendimento me-
dico e dentário aos moradores. De-
pois da ocupação, as aulas e a re-
creação na Creche Cantinho do
Bem-Me-Quer nunca mais foram
interrompidas. Tanto a creche co-
mo o consultório são guardadas
por sentinelas durante todo o dia.

Há um ano, a situação era outra.
"Quando havia tiroteio, ninguém
saía de casa. As mães faltavam ao
emprego porque não tinham onde
deixar os filhos pois a creche ficava
fechada", diz Ivete da Silva, uma
das fundadoras da favela.

Os únicos vestígios deixados pe-
los traficantes são as marcas de ti-
ros nas paredes das casas. Hoje,
aumentou até a procura por imó-
veis numa das raras favelas do Rio
onde não há tráfico. Antes da ocu-
pação, uma casa de quarto, sala e
cozinha custava cerca de R$ 400,
agora, ela não sai por menos de RS
2 mil.

Carioca já aprende a confiar
«P JL Jonas Cunha

¦ Ação militar faz

surgir uma nova

relação nas ruas

A 
chegada do Exército — há
mais de uma semana per-

correndo e sobrevoando a cidade
— e as mudanças nas polícias
Civil e Militar estão agradando
ao carioca, que já sente mais con-
fiaça nas forças responsáveis pela
sua segurança. Uma nova rela-
ção, ainda timida, está surgindo.
"Estou mais tranqüila e sei que
eles vão resolver o problema",
disse a professora Áurea Hollan-
da, de 38 anos, que aprova os
vôos dos helicópteros militares
durante suas caminhadas diárias
pela Praia de Ipanema.

As opiniões dos moradores
do Rio confirmam, na prática, as
informações do Comando Mili-
tar do Leste que constatou uma
queda dos índices de violência e
também a pesquisa do Instituto
Vox Populi. que detectou 70% de
aprovação popular à ajuda do
Exército.

Além de classificar a presença
dos soldados nas ruas como uma
forma de inibir os marginais —
"eles impõem respeito"—, a co-
merciante Mariza Arcoverde. de
59 anos, também se sente alivia-
da ao saber que sua segurança
não depende mais apenas das po-
licias Militar e Civil: "Os 

poli-
ciais não têm culpa. Estão mal
equipados e são mal pagos". A
estudante Daniela Paes. de 20
anos. também está confiante,
principalmente na limpeza que já

Daniela Paes,

começa a ser feita nas policias."São todos bandidos", disse,
confessando que foge de policiais
quando os vê na rua.

Embora nos últimos dias os
militares estejam fiscalizando as
eleições, ontem, soldados percor-
riam a Zona Sul e o Rio Compn-

presença dos soldados

do, e helicópteros sobrevoavam a
cidade. "Nunca vi tanto helicóp-
tero. Assusta um pouco ver o
Exército por ai. Dá um clima de
guerra. Já que chegamos neste
ponto, quero que eles resolvam
nosso problema", disse a psicólo-
ga Andréa Pinto, de 25 anos.

Polícia prende

tenente-coronel,
A prisão de um oficial do

Exército envolvido em contraban-
do, pela Polícia Rodoviária Fede:
ral, causou constrangimento oh-
tem entre os militares que partici-
pam da Operação Rio. O tenente-
coronel Ângelo Guilherme dé
Carvalho foi detido anteontem na
Rodovia Presidente Dutra, ao ser
flagrado num Tempra com gran-
de quantidade de equipamentos
eletrônicos contrabandeados. O
porta-voz da operação, coronel
Ivan Cardozo, não quis comentar
a prisão do oficial: "Foi uma
ocorrência civil e não militar". 1

O tenente-coronel Ângelo foi
levado incialmente para a Polícia
Federal de Nova Iguaçu, onde foi
liberado e ganhou um prazo de 48
horas para apresentar a nota fis-
cal das mercadorias encontradas
em seu poder. Como até ontenl
ele não havia mostrado o docu-
mento, a Polícia Federal comuni4
cou o fato aos militares do CML'.
Os militares já sabiam da prisão,
mas só confirmaram para a im-
prensa depois que os repórterea
perguntaram.

Formado pela Academia Mili-
tar das Agulhas Negras o tenente1
coronel entrou como aspirante em
1982 e é especializado em intem
dência. Ele deverá ser preso pelo
Exército e julgado por um conse-
lho militar. Se for condenado, se'
rá expulso da corporação e depoiij
julgado pela Justiça civil.

Desde o anúncio do convênioJC
entre a União e o governo d,Q
estado para o combate â crimina'1
lidade no Rio, as Forças Armadas
estão tratando como questões
confidenciais os casos de militares
envolvidos em crimes. Na semana
passada, nas investigações do as-
sassinato de um tenente do Exér-
cito, a Polícia Civil descobriu v i
seus matadores — entre eles uni
capitão — estavam envolvidos cVri1 Ifl
desvio de armamento militar. .

lambem na semana passada a
morte de um sargento do Exército;
fez com que os militares fechas-
sem o IML para que tosse feita.a
autópsia. Ele foi assassinado num
morro do Rio, mas o Exército se
nega a comentar o caso.

Violência faz

delegado sair

Designado pela manhã para ai
direção do Departamento GeráF
de Polícia Especializada (DGPE),!
o delegado Maurilio Moreira pra-'
ticamente perdeu o cargo na tarde'
do mesmo dia durante uma coleti-,
va do governador Nilo Batista rio!
Palácio Guanabara. Nilo infor-:
mou que houve abuso de autori-|
dade e violação de direitos indivi-,
duais durante a operação policial:
que resultou na morte de 13 pes-|
soas na favela Nova Brasília, noj
mês passado. A operação foi co-!
mandada pelo próprio Maurilio,'
então titular da Delegacia de Re-!
pressão a Entorpecentes. .

Questionado sobre a contradi-"
ção de um delegado ser promovi-¦
do pela manhã e ter uma opera-
ção chefiada por ele criticada ho-i
ras depois, Nilo disse que a quês-'
tão deveria ser resolvida pelo
secretário de Polícia Civil, Mário
Covas, responsável pela designa-
ção. Covas, que estava na coleti-
va, ressaltou que Maurilio está
respondendo interinamente pelo
cargo e que até sexta-feira sera
definido o nome do novo titular;
A vaga de diretor do DGPE ficou
aberta com a exoneração do delt-
gado Luiz Mariano. processadfl
por ter o nome na lista do bicho.

A comissão que apurou a cha-
cina da favela Nova Brasília con-
cluiu que pelos menos três pessoas
foram mortas á queima-roupa,
sendo que uma delas foi assassir,
nada com um tiro em cada olho„o
que afasta a hipótese de tiroteio,
sustentada pelos policiais para
justificar as mortes. Dois PMs foj
ram detidos, suspeitos de partici-
pação clandestina na operação.
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"Se 
for acionado, o Comando Tático

Operacional chega ao Rio em menos cie

uma hora. E são melhores que a Swat"

Wilson Romão, dlretor-geral da Polícia Federal

"Antes da ocupação do Exército isso
aqui era um inferno. Hoje, posso dormir
até de janela aberta".

Ivete Santos da Silva, moradora da favela Roquete Pinto

Exército inicia nova etapa da Operação Rio

H 
Acessos por terra, mar e ar passam a ficar

Evandro Teixeira
°S) comando da Operação Rio
jtfiniciando uma nova etapa no

de combate ao crime: o cer-
'4 todos os acessos à cidade,
^ntes da Polícia Federal, Re-

çèità Federal e tropas das Forças
Armadas serão mobilizados para
intensificar a fiscalização nos por-
tos, aeroportos, rodoviárias e nas
pmçipais estradas do Estado do
IIP junto às divisas com estados
vtànhos. 0 objetivo é reprimir a
entrada de armas e drogas, segun-
Hõjnúncio do porta-voz da ope-
kção, coronel Ivan Cardozo.

Ontem, o general Roberto Ju-
gurtha Câmara Senna e o chefe
do Serviço Reservado do Coman-
do Militar do Leste (CML), coro-
nel Paulo Laranjeira, passaram
horas reunidos com o secretário
de Polícia Civil, Mário Covas, e o
diretor do Departamento Geral
de Polícia Técnica e Científica
(DGPTC), Mauro Ricart. A Poli-
çià Civil mantém um contingente
diário de 70 homens em pronti-
dão, à disposição do CML.

Alerta — Os órgãos que per-
tencem ao DGPTC — como o
-Instituto de Criminalística Carlos
Éboli e o Instituto Félix Pacheco
— também estão de sobreaviso
pafa serem acionados pelo CML.
§egundo Mauro Ricart, as forças
policiais terão sempre a compa-
niija de peritos nas operações nas
msv

favelas. Uma das funções será
analisar substâncias apreendidas
com bandidos.

Segundo a Assessoria de Co-
municação da Polícia Federal, os
200 agentes de outros estados que
chegaram no início da semana só
trabalham na fiscalização da apu-
ração das eleições, não devendo
fazer parte da vigilância de portos
e aeroportos. O superintendente-
adjunto da Polícia Rodoviária
Federal, Antônio Augusto da
Cruz, não quis divulgar o esque-
ma de vigilância nas estradas.

Objetivos — "A fiscalização
nos acessos ao Rio é mais uma
etapa importante da operação.
Ela visa atingir principalmente o
narcotráfico e o contrabando de
armas", afirmou o coronel Ivan
Cardozo. Ele acrescentou que o
cerco poderá contar com a parti-
cipação de tropas do Exército,
Marinha e Aeronáutica, além da
participação de policiais de outros
estados, fiscalizando as divisas do
Rio de Janeiro. "Até agora, as
blitzes feitas em outros estados
foram por iniciativa deles", infor-
mou. Cardozo disse que as opera-
ções nas favelas não são o objeti-
vo principal do plano contra a
criminalidade. "Os bandidos não
estão apenas nos morros. Eles
muitas vezes estão no asfalto",
acrescentou.

Elite da PM já 
treina3 In

cifii
rpis tropas de elite da Polícia
Militar já vem sendo submetidas
há uma semana a rigoroso treina-
mehto para participarem das ope-
rações coordenadas pelas Forças
Armadas. Ontem, 120 homens do
Batalhão de Operações Especiais
(Bope) e do Batalhão de Choque
{BpChoque) fizeram treinos no
Centro de Formação e Aperfei-
çõãmento de Praças da PM, em
Sulacap.

Segundo o porta-voz da Ope-
níçao Rio, coronel Ivan Cardozo,
sSHtopas especiais da PM já rece-
beram reforço de armamento do
Bkèrcito. Ele informou que os pe-
ditlos de armas feitos pelas poli-
dttl são avaliados pelo comando
da1 Operação Rio, chefiado pelo
general Câmara Senna.
•',!0 comandante do BpChoque,

çoíjonel Paulo César de Oliveira,
informou que os soldados estãoffi
iol

fazendo exercícios de condiciona-
mento físico, defesa pessoal e ti-
ros. Enquanto os soldados treina-
vam, ontem à tarde, tropas do
Exército circularam de caminhão
nas imediações da escola.

Os treinos também estão sendo
feitos no Io BPM (Estácio). Além
dos seus 200 homens, o Bope está
convocando soldados que já inte-
graram a força, mas foram trans-
feridos para outros batalhões.

D Três homens armados de fuzis
AR-15 roubaram ontem de madru-
gada a ehave do rabecão do Corpo
dc Bombeiros que estava no Hospi-
tal Getúlio Vargas (Penha), com
dois corpos: o de Anderson Paraíso
Silva, 21, baleado na Vila do João;
e dc uma mulher atropelada. O mo-
torista Alexandre Vieira não soube
dizer por que os bandidos não leva-
ram o rabecão.

PF já 
de 

prontidão
O diretor-geral do Departa-

mento de Polícia Federal, coronel
WiJson Romão, reune-se hoje no
Gomando Militar do Leste com
os representantes da Operação
Jlio para definir os detalhes da
participação do DPF no plano de
combate à criminalidade na cida-
lie.''O governo federal já liberou
RS 5 milhões pedidos pelo orga-
nismo para colocar seus homens
em ação, e Romão, desde ontem
no Rio. adiantou que já está sen-
jlo 

'intensificado o policiamento
«Jlas fronteiras. Além disso, toda a
ropa especial da Polícia Federal,

Inclusive o Comando Tático Ope-
racional (COT), formado por po-
lidais de elite, está de prontidão.

O Comando Tático está sendo
Considerado o principal reforço

Io 

DPF no plano de combate à
riminalidade no Rio. Ele é for-
lado por um grupo de 30 ho-

mens com cursos de especializa-
çàode combate terretre, marítimo
e anfíbio nos Estados Unidos,
Alemanha e França. "Se forem
acionados chegam ao Rio em me-
nos de uma hora", disse Romão.
para acrescentar em tom de brin-
cadeira: "E são melhores que a
SW.
"Cocaína — Romão chegou

d(?'Brasilia ontem à tarde e acom-
(Mhou a queima de 1.300 quilos
d$foaconha e 30 quilos de cocai-
náVApreendidos em agosto em um
caminhão na Via Dutra. A droga,
aWSKáda em mais de RS 1.3 mi-
ifiJo foi incinerada no forno de
li!íó da Infraero. no Aeroporto
Iítórnacional. O evento fez parte
dfÉjèomemoraçôes dos 30 anos de
atenção da Polícia Federal. De lá
o/coronel seguiu para a sede da
superintendência da Polícia Fede-
raírna Praça Mauá. acompanha-

sob intensa vigilância de agentes federais, que vão reprimir entrada de armas e drogas

Polícia prende

tenente-coronel

, "" - V

mÊÈÈÊÈÊSÈ
Há mais de um ano, o Exército ocupa com sucesso a favela Roquete Pinto, vizinha ao 24" BIB, cm Ramos

Militares já 
têm favela-modelo

MERA ARAU.IO
A favela Roquete Pinto, em Ra-

mos, é o modelo de comunidade
que o Exército pretende espalhar
pela cidade, depois da Operação
Rio: sem traficantes e com uma in-
jeçâo de programas sociais implan-
tados pelos governos do Estado e
Município. A ocupação começou
em 11 de outubro do ano passado,
com uma operação conjunta do 24°
Batalhão de Infantaria Blindada
(BIB) — vizinho à favela — e as
polícias Federal, Militar e Civil e
faz sucesso até hoje.

O retorno dos herdeiros dos tra-
ficantes Beto Playboy c Zoião, re-
presenta hoje um pesadelo para os
nove mil moradores da primeira e
única favela ocupada pelo Exército
no Rio. O cenário dos "soldados"

do tráfico rondando a favela com
seus fuzis AR-15 e consumindo
drogas, mudou para o dos soldados

de verde-oliva ostentando armas
para garantir a paz no local. Além
das quatro rondas diárias feitas por
20 soldados, a pé ou de lancha, o
Exército adotou um trabalho social
na favela.

Consultórios — Um tiroteio
entre quadrilhas rivais na Roquete
Pinto, deixando um sentinela do
24aBIB ferido, foi o estopim para a
operação conjunta do Exército com
a polícia carioca. A ofensiva do
poder público resultou numa mor-
te, oito feridos e na prisão de 28
suspeitos. Mas a luta não parou ali.
O Exército escolheu a Roquete Pin-
to para implantar seu plano-piloto
de ocupação das favelas. No início,
a aproximação foi vista com des-
confiança pelos moradores que, até
então, só conheciam a proteção dos
traficantes. Hoje, os moradores não
conseguem imaginar a favela sem o
Exército.

O Exército instalou um cônsul-

tório oferecendo atendimento mé-
dico e dentário aos moradores. De-
pois da ocupação, as aulas e a re-
creação na Creche Cantinho do
Bem-Me-Quer nunca mais foram
interrompidas. Tanto a creche co-
mo o consultório são guardadas
por sentinelas durante todo o dia.

Há um ano, a situação era outra."Quando havia tiroteio, ninguém
saía de casa. As mães faltavam ao
emprego porque não tinham onde
deixar os filhos pois a creche ficava
fechada", diz Ivete da Silva, uma
das fundadoras da favela.

Os únicos vestígios deixados pe-
los traficantes são as marcas de ti-
ros nas paredes das casas. Hoje,
aumentou até a procura por imó-
veis numa das raras favelas do Rio
onde não há tráfico. Antes da ocu-
pação, uma casa de quarto, sala e
cozinha custava cerca de RS 400,
agora, ela não sai por menos de RS
2 mil.

do do superintendente Elcutério
Parrachoj

A intensificação do policia-
mento está sendo feita em 18 pos-
to de fronteira e conta com a
participação de 90 homens, que
trabalham principalmente nas ci-
dades de Porto Velho até Foz do
Iguaçu! Policiais da Bolívia c do
Paraguai também estão colabo-
rindo. A intensificação do patru-
lhamento vai ser anunciada hoje
aos militares que participam da
Operação Rio, na reunião do
CML.

Estratégia — Ao explicar
como deve ser o trabalho dos po-
lidais federais, Romão disse que o
DPF vai fazer o trabalho dc poli-
cia, entrando nos morros acom-
panhados dos fuzileiros navais e
das tropas especiais do exército,
além das polícias civis e militares.
Os demais integrantes das Forças
Armadas se encarregarão do cer-
co da área, para evitar a fuga dos
marginais.

A falta de recursos, que até até
há dias era. o maior empecilho â
participação do DPF no plano já
não é mais problema. O Congres-
so aprovou o orçamento de 1994.
liberando RS 300 milhões para o
organismo, e deve aprovar até o
fim do ano o orçamento de 1995.
que prevê uma verba de RS 1
bilhão para o DPF. Com este di-
nheiro o diretor pretende pôr a
casa em ordem, melhorando ar-
mamento e equipamento do pes-
soai. Os RS 5 milhões liberados
para a operação servirão também
para a compra de equipamento,
armas, carros, e para custear as
diárias dos policiais de outros es-
tados que forem transferidos para
o Rio.

Carioca já aprende a confiar
«F JL Jonas Cunha

¦ Ação militar faz

surgir uma nova

relação nas ruas

chegada do Exército — há
A mais de uma semana per-
correndo e sobrevoando a cidade
— e as mudanças nas polícias
Civil e Militar estão agradando
ao carioca, que já sente mais con-
fiaça nas forças responsáveis pela
sua segurança. Uma nova rela-
ção, ainda timida, está surgindo.
"Estou mais tranqüila e sei que
eles vão resolver o problema",
disse a professora Áurea Hollan-
da, de 38 anos, que aprova os
vôos dos helicópteros militares
durante suas caminhadas diárias
pela Praia de Ipanema.

As opiniões dos moradores
do Rio confirmam, na prática, as
informações do Comando Mili-
tar do Leste que constatou uma
queda dos índices de violência e
também a pesquisa do Instituto
Vox Populi. que detectou 70% de
aprovação popular à ajuda do
Exército.

Além de classificar a presença
dos soldados nas ruas como uma
forma de inibir os marginais —
"eles impõem respeito"—, a co-
merciante Mariza Arcoverde, de
59 anos, também se sente alivia-
da ao saber que sua segurança
não depende mais apenas das po-
lícias Militar e Civil: "Os 

poli-
ciais não têm culpa. Estão mal
equipados e são mal pagos". A
estudante Daniela Paes, de 20
anos, também está confiante,
principalmente na limpeza que já

. ; .

Daniela Paes, que foge de policiais, gosta da presença dos soldados

começa a ser feita nas policias."São todos bandidos", disse,
confessando que foge de policiais
quando os vê na rua.

Embora nos últimos dias os
militares estejam fiscalizando as
eleições, ontem, soldados percor-
riam a Zona Sul e o Rio Compri-

do, e helicópteros sobrevoavam a
cidade. "Nunca vi tanto helicóp-
tero. Assusta um pouco Ver o
Exército por aí. Dá um clima de
guerra. Já que chegamos neste
ponto, quero que eles resolvam
nosso problema", disse a psicólo-
ga Andréa Pinto, de 25 anos.

A prisão de um oficial do
Exército envolvido em contraban-
do, pela Polícia Rodoviária Fede-
ral, causou constrangimento oh-
tem entre os militares que partici-
pam da Operação Rio. O tenente-
coronel Ângelo Guilherme dé
Carvalho foi detido anteontem na
Rodovia Presidente Dutra, ao ser
flagrado num Tempra com gran-
de quantidade de equipamentos
eletrônicos contrabandeados. O
porta-voz da operação, coronel
Ivan Cardozo, não quis comentar
a prisão do oficial: "Foi uma
ocorrência civil e não militar". 1

O tenente-coronel Ângelo foi
levado incialmente para a Polícia
Federal de Nova Iguaçu, onde foi
liberado e ganhou um prazo de 48
horas para apresentar a nota fis-
cal das mercadorias encontradas
em seu poder. Como até ontenl
ele não havia mostrado o docu-
mento, a Polícia Federal com uni'
cou o fato aos militares do CML1.
Os militares já sabiam da prisão,
mas só confirmaram para a im-
prensa depois que os repórteres
perguntaram.

Formado pela Academia Mili-
tar das Agulhas Negras o tenente1
coronel entrou como aspirante em
1982 e é especializado em intem
dência. Ele deverá ser preso pelo
Exército e julgado por um conse-
lho militar. Se for condenado, se1
rá expulso da corporação e depoiij
julgado pela Justiça civil.

Desde o anúncio do convênioJL,
entre a União e o governo qo
estado para o combate â crimina'
lidade no Rio, as Forças Armadas
estão tratando como questões
confidenciais os casos de militares
envolvidos em crimes. Na semana
passada, nas investigações do as-
sassinato de um tenente do Exér-
cito, a Polícia Civil descobriu qic
seus matadores — entre eles uni
capitão — estavam envolvidos cVri
desvio de armamento militar. ;

lambem na semana passada a
morte de um sargento do Exércitç
fez com que os militares fechas-
sem o IML para que losse feita á
autópsia. Ele foi assassinado num
morro do Rio, mas o Exército sl'
nega a comentar o caso.

Violência faz

delegado sair

Designado pela manhã para a»
direção do Departamento GeraF
de Polícia Especializada (DGPE),!
o delegado Maurílio Moreira pra-
ticamente perdeu o cargo na tarde'
do mesmo dia durante uma coleti-,
va do governador Nilo Batista no!
Palácio Guanabara. Nilo infor-:
mou que houve abuso de autori-1
dade e violação de direitos indivi-,
duais durante a operação policial:
que resultou na morte de 13 pes-'
soas na favela Nova Brasília, noj
mês passado. A operação foi co-.
mandada pelo próprio Maurílio,j
então titular da Delegacia de Rc-|
pressão a Entorpecentes. .

Questionado sobre a çontradi-1
ção de um delegado ser promovi-;
do pela manhã e ter uma opera-
ção chefiada por ele criticada ho-i
ras depois, Nilo disse que a quês 

*

tão deveria ser resolvida pelo
secretário de Polícia Civil, Mário
Covas, responsável pela designa-
ção. Covas, que estava na coleti-
va. ressaltou que Maurílio está
respondendo interinamente pelo
cargo c que até sexta-feira será
definido o nome do novo titular;
A vaga de diretor do DGPE ficou
aberta com a exoneração do delt-
gado Luiz Mariano, processadfl
por ter o nome na lista do bicho.

A comissão que apurou a cha-
cina da favela Nova Brasília con-,
cluiu que pelos menos três pessoas,
foram mortas â queima-roupa,
sendo que uma delas foi assassir,
nada com um tiro em cada olho,,o
que afasta a hipótese de tiroteio;
sustentada pelos policiais para
justificar as mortes. Dois PMs fo'J
ram detidos, suspeitos de partici-
pação clandestina na operação.

mr!

El
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Adrlana Caldaa

Medicos dao j / Barcas

ultimato a

Prefeitura
^nl lj MARCELOMOREIRA

j'mais 
grave. Os cerca de 20 cliefes viario de Maua, em Mage, voltara

i garao cargo's, a exemplo do o Centra do Rio em menos tempo
que flzeram os diretores do Souza e Pa8ando tres vezes menos que

, Aguiar, caso o prefeito Cesar nos onibus. 0 terminal — cami-

' selho Regional de Medicina (Cre- \, j|fl H *>
merj) Aloisio Tibiriga, que tam- SKm^mW^ . 

\ >
; bem e medico do Miguel Couto. < WSB^JS^ ™- * "'S

Ontem, diretores e chefes deservi- &§>  ¦ *'Z gm 
">*. - yJ^MSMMX^rnxS^ B^Bk "* "?

| qo dos principals hospitais publi- ¦ »- I

, Aguiar, Miguel Couto, Salgado

outros, e o presidente do Sindica- ' jjm{ ^
; to dos Medicos, Luiz Tenorio, se ' im/ 

'
«reuniram com o presidente do mRt 'JMaHmSmM ':>!»* " *- -^S^pSRHHi *
: Cremerj, Eduardo Bordallo, para A draga ja irabalha para aumentar a profundidade do canal que da acesso ao cais do Terminal de Maua

Salarios — A solugao para 
evitar a falencia dos hospitais do . __ _
municipio, de acordo com o que II ^ Lcfl ^J^-v gAyA HOC OCPfh, foi discutido na reuniao, esta nas jTrnJ-F UL" OvAU J.ldia COVy'Vf
maos do prefeito. 0 grupo preten-

Adriana Caldas

A draga já trabalha para aumentar a pro fundidade do canal que dá acesso ao cais do Terminal de Mauá

RAUL PASCHOAL FORTUNATO

(MISSA DE 7° DIA)

tA 

Família e Amigos do saudoso RAUL, con-

vidam para Missa de 7o Dia, amanhã 6a-Fei-

ra às 09:00hs, na Igreja N. Senhora do Carmo
— Rua 1o de Março, s/n° próximo à Rua Sete de

Setembro — Centro.

RAUL PASCHOAL FORTUNATO

(MISSA DE 7° DIA)

JL Ronald, Adilson, Paulo Eduardo e demais amigos do

I inesquecível companheiro DR. RAUL FORTUNATO' 
convidam para Missa de 7o Dia, amanhã, 6a-Feira às

09:00hs, na Igreja N. Senhora do Carmo — Rua 1o de

Março, s/n°, próximo à Rua Sete de Setembro — Centro.

A esposa MARIA ELIZA e os filhos

ALCIDES LEONARDO e MÁRCIA MARIA

e Familiares do querido

ALCIDES LANGSCH

t 

comunicam com pesar o seu falecimento,

ocorrido ontem, 16 de Novembro. O sepulta-

. mento será realizado HOJE, 17/11, às 09:00

horas, no Cemitério São João Batista, saindo o

féretro da Capela n° 4 da Real Grandeza.

JORNAL DO BRASIL

Barcas ligam Magé ao

antes do Carnaval

MARCELO MOREIRA
Dentro de quatro meses o ve-

lho e esquecido Terminal Hidro-
viário de Mauá, em Magé, voltará
a funcionar, beneficiando diaria-
mente cerca de 10 mil pessoas,
que vão poder fazer o trajeto para
o Centro do Rio em menos tempo
e pagando três vezes menos que
nos ônibus. O terminal — cami-
nho obrigatório de Dom Pedro II
até seu palácio em Petrópolis —
está sendo reconstruído e antes do
Carnaval de 95 terá barcas ligan-
do a região à Praça 15.

Duas empresas contratadas
pela Conerj começaram esta se-
mana a restaurar a plataforma
desativada desde os anos 60 e
também a construção ao lado,
que sediava a Estrada de Ferro
Barão de Mauá, a primeira cons-
truída no país. A área é tombada
pelo Patrimônio Histórico e foi
necessária autorização do Institu-
to Brasileiro do Patrimônio Cul-
tural para as reformas. No passa-
do podia-se ir de barco a Mauá e
de lá pegar o trem que seguia até
Raiz da Serra, onde os passagei-
ros seguiam viagem de cavalo ou
charrete até Petrópolis.

Importância — A ligação
hidroviária entre o Rio e a Baixa-

da Fluminese está sendo considé-
rada a maior obra na área 'cio
transporte hidroviário dos òlti-
mos anos. Ela está orçada em R$
1,6 milhão e faz parte do projeto
do presidente da Conerj, Was-
hington Lobo, de melhorar as li-
gações entre municípios pela Bala
de Guanabara. ! }

O engenheiro Orlando Cósta
Filho, responsável pela abertura
do canal que vai possibilitár jachegada das barcas até a platafor-
ma, na Praia de Mauá, explicou
que o trecho é muito raso e terá
que ser dragado o lodo. O serviço
permitirá a atracação de barcas
com capacidade de até dois "mil

passageiros. 1 j
Rapidez — As barcas farão o

trecho Praça 15-Paquetá-Mauá.
O tempo de viagem será de 80
minutos, quase a metade do tem-
po de uma viagem de ônibusrA
passagem custará RS 0,52. Atuafc
mente, os moradores de Mauájó
têm duas linhas de ônibus, que
cobram RS 1,46 pela passagem.
No horário de pico, as barcasjjp-
derão transportar até seis mil.pes-
soas, de acordo com a previsãp:da
arquiteta Regina Fátima Curíhà,
autora do projeto da ligação
Mauá-Praça 15. <0

Escolas de samba terão

incentivos do estado 
~

Mocidade Independente de Pa-
dre Miguel e Estação Primeira de
Mangueira, do grupo especial, e
mais 13 escolas de samba dos ou-
tros grupos, passam a ter direito
aos benefícios da lei estadual de
incentivo à cultura. O pedido foi
aprovado ontem pela Secretaria
Estadual de Cultura. Agora, o
carnaval dessas escolas é conside-
rado 'projeto cultural' e elas ga-
nham o Certificado de Mérito
Cultural. Assim, podem solicitar
patrocínio de empresas partícula-
res, que poderão doar 2% do
ICMS que recolhem ao governo.

Segundo Terezinha Monte, vi-
ce presidente da Liga Independen-
te das Escolas de Samba, foi uma
grande vitória.

Segundo a subsecretária de
Planejamento e Orçamento da Se-
cretaria de Cultura, Isabel Lito, as
escolas do segundo grupo benefi-
ciadas são: Foliões de Botafogo,
Cultura Escola de Samba Mirim,

Unidos do Cabuçu, Acadêmicos
do Cubango, Leão de Nova Igüá-
çu, Lins Imperial, Vila Kenedy
Mirim, Unidos da Tijuca, Man-
gueira do Amanhã, Difícil é o
Nome, Arranco do Engenhq*çje
Dentro, Unidos do Jacarezinho.e
Vizinha Faladeira.

A Liga Independente das Es-
colas de Samba já sorteou a,'or-
dem dos desfiles do ano que vem.
Como foi instaurada uma CPI pa-
ra investigar o resultado do deijfije
do ano passado e ainda não,há
resultados, nenhuma escola do se-
gundo grupo subiu para o grupo
especial ou desceu. Do grupo es-
pecial desfilam no domingo Impé-
rio Serrano, Unidos da Pontfe,
Beija-Flor, Ilha do Governador,
Grande Rio, Salgueiro, Tradição
e Portela. Segunda-feira feira1 é '.a
vez de Unidos da Tijuca, Estácio
de Sá, Vila Isabel, Mocidade, Ca-
prichosos de Pilares, Imperatriz
Leopoldinense, Mangueira e Uni-
dos do Viradouro. ¦

FRANCISCO PINTO DA
FONSECA MARQUES
? 1 5-08-1 880 — t 17-11-1 922
Oremos por sua boníssima alma.

RAUL d'ESCRAGNOLLE TAUNAY
(MISSA DE 7° DIA)

Thais e Renato Cantidiano. filhos, filhas, genros, noras e netos convidam
para a Missa em intenção do seu querido tio e avô RAUL, a realizar-se
6J-feira. 18/11/94. às 18h30. na Igreja S. José da Lagoa.

DR. LUIZ HENRIQUE

SILVA DOS SANTOS
(MISSA 7° DIA)

tOs 

formandos da turma de Medicina da UFRJ
94/1 convidam para Missa de 7o Dia, a reali-.
zar-se hoje, 17/11, às 8h e dia 22/11 (terça-
feira) às 19:30h na Igreja Sagrado Coração de

Jesus - R. Carolina Santos, 1 43 - Méier - RJ.

SOPHIA RUIZ VIDALj

tSeus 

filhos, noras e netos convidam para'
a Missa de 7o Dia de falecimento, que se'
realizará às 11 :OOhs do dia 18/11/94 na .

Irmandade do Santíssimo Sacramento da An- \
tiga Sé localizada na Av. Passos n° 50.

RAUL d'ESCRAGNOLLE TAUNAY ]
(MISSA 7» DIA) J

Lais Aranha d'Escragnolle Taunay, Luiza Ma—
ria e Paulo Graça Couto e filhos, Raul Eucly-.
des Aranha d'Escragnolle Taunay, Sra e filhos,!
Luiz Alfredo Aranha d'Escragnolle Taunay, Sra e.:
filhas, Gilda Maria Aranha d'Escragnolle Taunay!
e Filha. Suzana Aranha d'Escragnolle Taunay e:
filhos, convidam para a missa de 7o dia de seu |
inesquecível e admirado esposo, pai, sogro e avô .
Raul. a ser realizada amanhã, sexta-feira, dia 18
de novembro de 1994 às 18:30 horas, na Igreja
de São José. à Av. Borges de Medeiros n° 2735. .

AVISOS
RELIGIOSOS E FÚNEBRES

589-9922
PLANTÃO DIÁRIO
585-4326 e 585-4540
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O ABC do sexo nas escolas

¦ Método liberal

revela a professor
dúvida dos alunos
MÕNICA MAIA

bom transar?", "Dói

l2j transar?", "O 
que é sexo

oral?" As dúvidas das crianças de
8 ou 9 anos, da 2a série do Io
grau, mostram que cegonhas e
sementinhas viraram lenda. Para
atender à curiosidade dos alunos,
escolas da rede pública e privada
do Rio aposentam programas de
educação sexual parecidos com
aulas esquemáticas de Biologia, e
partem para estratégias mais am-
pias e sem preconceitos.

"Uma coisa é falar de repro-
dução, discutir sexualidade é di-
ferente", alerta a psicóloga esco-
lar Cibele Alvarez, há 18 anos
nesta área. As modernas carti-
lhas de educação sexual vêm em
forma de vídeos com produção
japonesa, peças de teatro com os

professores da rede municipal e
profissionais de saúde. "Só infor-
mação não muda comportamen-
to", acredita o sexólogo.

Através de um método sim-
pies, a Escola Dinâmica de Ensi-
no Moderno (Edem), em Botafo-
go, deu a partida no seu progra-
ma de educação sexual. As crian-
ças colocam no papel, com total
liberdade, Tiulo o que você queria
saber sobre sexo, mas não tinha
coragem de perguntar. Depois, a
psicóloga, o professor de Ciên-
cias e a professora da turma ti-
ram dúvidas, mostram vídeos e
orientam consultas a uma biblio-
grafia especial.

"Adorei e tirei dúvidas com o
ABC do Amor e Sexo na bibliote-
ca", aprova Marcelo Ferreira, de
10 anos, que participou do pro-
grama na 4a série. "Estava curió-
sa sobre homossexualismo e
menstruação", contou Julia Leal,
10 anos.

: 18 • quinta-feira, 17/11/94

Caso de meningite
Um caso de meningite menin-'gocócica 

foi registrado, sábado,
.no colégio Teresiano, na Gávea.
Segundo a direção da escola, uma

.menina de 5 anos que cursa o
;pré-escolar apresentou sintomas
|da doença. Os outros 32 alunos
í da sala foram avisados durante o

fim de semana pela direção do
colégio e as crianças foram medi-
cadas por seus pediatras. Hoje, 20

. turmas do pré-escolar à 4a série
, primária também receberão car-' tas explicativas sobre a doença.f

Obras atrasadas
; Embora não tenha tido proble-

, mas de falta de'dinheiro esse ano
í | — no início do mês os recursos
; em caixa somavam RS 700 mi-1 : lhões — a prefeitura investiu esse

•ano apenas RS 142 milhões em
j obras na cidade, ou seja, a metade

do que investiu em 93. Além dis-
so, de acordo com o cronograma
de obras, somente 144 contratos

' serão assinados até dezembro. Se-
gundo a prefeitura, o atraso no
cumprimento do programa foi de-
vido à adoção da URV, da mu-

¦ i dança da moeda e da mudança na

j 
lei de licitações.

|
Colisão e morte

Uma pessoa morreu e outra
ficou ferida num acidente envol-
vendo cinco caminhões, dois car-
ros e um ônibus na estrada Nite-

(rói-Manilha. altura de Três Pon-
, tes. em Itaborai. O acidente foi

provocado por um caminhão-bas-
culante que tombou na pista. Um

ônibus da Itapemirim, que vinha
logo atrás, freou bruscamente e
atrás dele outros carros e cami-
nhões se chocaram. A retirada
dos carros acidentados provocou
um engarrafamento de dez quilò-
metros.

CIDADE

adolescentes, dinâmicas de sensi-
bilização ou jogos de salão cha-
mados Ludi Sex, Jogo Aberto ou
Zig Zaids. A nova educação se-
xual desembarcou nas escolas da
rede pública e em colégios parti-
culares da Zona Sul.

"Hoje, as dúvidas das crianças
na faixa dos 9 anos começam do
sexo oral...", atesta o sexólogo
Marcos Ribeiro, coordenador do
Cedus (Centro de Educação Se-
xual) — uma organização não-
governamental, que treinou 106

Médicos dão

ultimato à
f
' 
Prefeitura

' A crise dos hospitais de emer-
!(gência da cidade pode ficar ainda
í'mais grave. Os cerca de 20 chefes
( de serviço e os sete chefes da
' emergência do Hospital Miguel
| Couto já anunciaram que entre-
ji garão seus cargos, a exemplo do

que fizeram os diretores do Souza
j Aguiar, caso o prefeito César
: Maia não apresente proposta sa-
1 larial aceitável até a semana que
| vem. Além disso, toda a equipe do
• plantão de sábado à noite do Sou-
í za Aguiar — cerca de 27 funcio-

j nários — decidiu pedir demissão
, devido aos baixos salários."Imagine um hospital como o
! Souza Aguiar e o Miguel Couto
' sem equipe de plantão e sem che-
j fes de setor nas festas de fim de

ano", ponderou o diretor do Con-
1 selho Regional de Medicina (Cre-

merj) Aloísio Tibiriçá, que tam-
| bém é médico do Miguel Couto.

Ontem, diretores e chefes de servi-
1 ço dos principais hospitais públi-
j cos da cidade, como o Souza
, Aguiar, Miguel Couto, Salgado
i Filho e Paulino Werneck, entre

outros, e o presidente do Sindica-
; to dos Médicos, Luiz Tenório, se
< reuniram com o presidente do
' Cremerj, Eduardo Bordallo, para
debater o problema.

Salários — A solução para
evitar a falência dos hospitais do
município, de acordo com o que

I foi discutido na reunião, está nas
mãos do prefeito. O grupo preten-
de reunir-se com Maia ainda esta

; semana. As maiores preocupações
i dizem respeito aos baixos salários

e à sobrecarga de trabalho, agra-
vadas com a demissão de vários
funcionários. Desde janeiro, 27

i médicos deixaram o Miguel Cou-
. to, que por falta de pessoal corre

o risco de fechar os serviços da
área coronariana e de tomografia

, computadorizada.
No Souza Aguiar, há várias

equipes desfalcadas. A tentativa
de repor os quadros usando médi-' cos concursados não vingou. Dos

; 150 convocados, apenas 50 se
apresentaram e destes, só ficaram
15. Outros 13 funcionários tam-
bém deixaram o hospital. A con-
clusão tirada desta evasão é que

. nem os recém-formados se dis-
põem a trabalhar tanto para ga-' 
nhar tão pouco: o salário de um
médico em início de carreira é de

RS 181,00.
Na segunda-feira expira o pra-

. zo pedido pelo prefeito para ava-
i liar as reivindicações da equipe

demissionária do Souza Aguiar.



Motoosnt ^1H (' 15/1 ^com perlodos de sol com chuvas no contro/norte e oosto de Mina'sGerais e no norte do Esplrito Santo. Pode chover no entardecer noRio do Janeiro e Sao Paulo. Na Regiao Sul, ceu parcialmento.nublado com aumento do nuvens no decorrer do dia e pancadas dochuva no ooste da regiao e sul do Rio Grande do Sul. ^

Motoosat - 15h (16/11) Na RegiAo Norte, ceu passando do!
parcialmento nublado a nublado com chuva em no Tocantins leste a,centro/sul do Pard, cenlro sul e norte do Amazonas. Acre e RondO-
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m . ,i Muscu Historico Nacional, um paincl CSfJOfif'MWf c ®m'"y IMlm) e 8"rus 1 ' """• Bill
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., bordoujnais de 500 pedagos 

' 
Jf f Jf 

<«m Pat e Joan sao autores de dots quahdade nas cmpresas.

plumas, fitas e pedrarias. sVf' / • J; ^ Prevista: uma seriedeeventos  
,<'

;v;| (1(,No meio do painel foi posto lembnuido o poeta Frances Arthur : Prosentoado: com o IS% I i«l
r. Mium mapa do Brasil feito em Rimbaud, a partir do dia 22. no disco da cantora Leila Pinhei- Ooiiniay^ <s^!s»[ flBI

m I ^pe!^|ado,quereflete CCBB. 0 tradutor Ivo Barroso ; ro, o cantor Joao Gilberto. ^ If
fe-I .o rosto dos visitantes. Co- estara lanQando nesse dia, as I8h. Foi entrcgue no apart-hotel • | v|/ 0 *wmPn"Zi- ti
''•'!$ , 0mo adoro ser brasileira, na- o volume Poesia complete da.edi- onde Joao mora, no Leblon, »*ul# --- 1 llf§j

, ,.da mais justo do que dar tora Topbooks. E sera realizada e ele prometcu ouvir o traba- 1 reMf ffff??., 
r,i'V""WL.. cwttiba\^iMiffi? ^

M (^jnhavisaodopaisiemre- mostra fotobiografica com rcpro- i Iho Isso | «ov«, inteira- W 
nublado b • J|®' /" ^

Vlf! 
[ 

^brilhos"1(Hz 
Para ^unir* du?oes de poesias de Rimbaud e mente dedicado ao movimen- I <3fllE Nublado ' y

I' da^emuitosamigo^'' incursdes literarias ate o afasta- baiano. ocasionais |."F'

, SP^PIi^aB cretaria municipal de' Cut- Lanpou: na maior feira de lnfor- interativo sobre sua autobiografia KTSTI
Ml WflH tura, Helena Severe, a en- matica do mundo, a Comdex, reali- como legendario jogador de base-

trega hoje, as 18h, do j zada em Las Vegas, um CD-ROM boll, Ted Williams (foto).'If! 
Chegou: ao Brasil depois de terceiro lote de certifica- j i |miiiwim| i

-ker eleita Miss Beleza Internacio- dos de Enquadramento na ; ¦ MhI
?|y|j- -nal, em Miami, Valeria Peris (fo- Lei de Incentive Cultural. IHMmI In"»V*?11'
iV to), de 23 anos, nascida em Cam- Entre os projetos benefi- j |
WP. pinas. Ela ganhou um premio de ciadps estao os de Maria :

USS 20 mil, alem de diversos pre- Clara Machado, Luiz j
(sentes. Do juri do concurso, que Aquila e Thereza Miranda.
'teve representantes de 25 paises.

I It
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Criou: para a exposição Um Natal
brasileiro, a ser inaugurada hoje no

,j.Museu Histórico Nacional, um painel
h'de mais de 11 metros qua-
j drados, no qual não deu se-
<lquer uma pincelada, a artis-
j..ta plástica Mucki de Paula
., Machado (foto). Ela colou e ; ..

I bordou mais de 500 pedaços 5 ' 
; |

,,de tecidos com miçangas, ',!\;
' 
plumas, fitas e pedrarias. \

. .No meio do painel foi posto ^ V
, um mapa do Brasil feito em vj

papel espelhado, que reflete ,
o rosto dos visitantes. "Co- HH|

0 mo adoro ser brasileira, na-
,. da mais justo do que dar a

minha visão do pais: em re-
^talhos, mas cheio de cores e
^brilhos", diz. Para reunir o

material, Mucki teve a aju-
da de muitos amigos.

14o Luli
FortatoM^É

Twetlna • ^

•fVItòrl*
Rio de Janelr^g'

Flofl«n6poll»

Região,
serrana

Lançou: na maior feira de lnfor-
mática do mundo, a Comdex, reali-
zada em Las Vegas, um CD-ROM

interativo sobre sua autobiografia
como legendário jogador de base-
boll, Ted Williams (foto).

Claro

Claro e
nublado

Nubado
Chuvas
ocasionais

Nublado
com
chuvas

AMÉRICA DO SUL

LUA

MARÉS

03h04min 1.1m
14h54min 1.1m

A provisão para hoje na or-
Ia marítima do Rio 6 de céu
pouco nublado a meio en-
coberto com névoa úmifla
na madrugada. Os ventos
passam de leste a nordeste,
com velocidade de 11 a 16
nós. Mar com ondas de
1,0m a 1,5m, em intervalos
de 3.a 4 segundos, e visibili-
dade boa. Em Niterói, a
temperatura da água sobe
para 22 graus

PRAIAS
Grumari Própria

Barra Pr6pria
Pepmo Propria
SaoConrado Propria
Leblon Impropna
Ipancma Pr6pria
Copacabana Pr6pna
lerrc Propria
Bota'ogo irrpropna
Flamengo Impropna
Urea Propria
Icarai Impropna
Piratminga Propria
Itaipu Propria
Itacoatiara Pr6pna
Manci Propra
llauna Propria
Araruama Irrpripria
CaboFrio Propria
Arraial do Cabo Pr6pna
Buzios Propria
RiodasOstras Prdpria
Fontr Fundacao Estadual de Enge-
nharia do Meio Arrbiente (Bolelim dc
11/11/94)

CAPITAIS

Prashtonto Dutra (BR 110)Acostamento interditado no Km
298 (SP-RJ).
Rio-Juiz de Fora (BR 040)
Meia pista no Km 12 (RJ-Juiz
de Fora) Mão dupla no Km 51
Faina 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 máo dupla do
Km 89 ao Km 102. na descida
da Serra de Pelròpolis

Cidade Condi?ocs max min Cidade
Porto Velho nub/chuvas 3-1 21 Macei6 nuWehuyas' 32 22
Rio Branco nub'chuvas 34 21 Aracaju nub/chuvas 32 21
Manaus nub/chuvas 34 23 Salvador nub/chuvas 32 flx:v»
Boa Vista par/nublado 3-1 22 Cuiaba nub'chuvas 35 23
Belem nub/chuvas 33 22 Campo Grande nub/chuvas 34 22
Wacapa nub'chuvas 34 23 Goiania nub/chuvas 32 '1®
Palmas nub/chuvas 35 21 Brasilia nub/chuvas 26 16
S3olu's par/nublado 34 22 Be'o Honzcnte nub/chuvas 32 17
Teresma nub'chuvas 38 21 Vitona nublado 3519
Fortale?a nub'chuvas 32 22 Sao Paulo nub/chuvas 32 2G
Natal nub/chuvas 32 23 Cuntiba par/nublado 32 19
JoaoPessoa nub/chuvas 32 23 Fjofla^pbte par/nublado 23 ?J
Recife nub/chuvas 32 22 Porto Alegre nub/chuvas 26 ^

Cidade Condicocs max min Cidade Condicoes max min
Arrsterda nublado 13 08 Mexico ciaro 25 09
Atenas chuvas 1? G5 Miami nublado 23 24
Barcelona c'aro 19 C8 Montevidfcu clarc 25 1)
Bc-rlim nublado 09 -02 Mcscou nub'ado -04 -05
Brunelas nub'ado 11 03 Novalorque claro 20 09^
Buenos Aires claro 30 20 Paris nublado 14 G8
Chicago nublado 00 Rorr.a claro 19 Qi
Frankfurt chuvas 14 08 Santiago claro 29 '11
Johannesburgonublado 21 12 Sao Francisco rut'ado 16 09'
Lim3 nublado 20 17 Sydney r.jblado 19 16
bsb03 claro 21 12 Twuto daro 12 (o
Londres nub'ado 12 06 Toronto nublado 11
Los Angeles c!afo 24 14 Vienanubiado '5 13
Ma 3" daro 21 06 Washington nublado 15 10

Rio-Santos (BR 101)
Trechos em obras do Km 14 j
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 vanan-
te pavimentada do Km 35 ao
Km 36 e nos Kms 90 e 134
Pista com deformações nos
Kms 150. 183 e 208
Rio-Campos (BR 101)
Trânsito norri3l
Rio-Teresôpolis (BR 116)
Trânsito norma»
Font«: DNER 'DER

AEROPORTOS
Gaieào
Santos Dumont
Cumbica (SP)
Congonhas(SPi
V:raCOPOS<SPl
Ccntms «BH'
Brasi' a
Manaus
Fortaleza
Rc-cife
Salvador
Curdfba
Porto Aiegre
Fonte: Tasa

Tempo bom
Tempo bom
Par/nublado

Visibilidade boa. uyt
Visibilidade boa _
Possiveis trovoadas.

Par «nublado
P3r'nub'ado
Par/nub^oo
Par^nubiado
Par nub'ado
Tempo bom
Tempo b?Tí
Par nubtedo_
Par/nublado
Par-nubiado

Possíveis trovo3dái;
Possiveis trovoadas.
Possíveis !ro voadaí.
Pcs?.>ve's trovoadas
Pancadas de ctiuva'_
Visibilidade boa
V-sbiidade bca,UJj
Pancadas de chuvi
Vis-b'Udadeboa
Vis^jií-dade boa • •

MARCADAS

CIDADE
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KÁTIA RANGEL MATTOS DA ROCHA
(MISSA 7° DIA)

'• * _
JL A família enlutada agradece o carinho e apoio

t recebido de todos. Convida para Missa em sufrá-
I gio de sua alma a realizar-se às 19:00 horas, do

dia 18/11/94, na Paróquia dos Sagrados Corações
da Tijuca, situada à Rua Conde de Bonfim, 474.

rZÃvisõS PLANTÃO DIÁRIO
REU|M0$E FÚNEBRES 585-4326 

e 585-4540
12as às 5as. feiras, das 8k(X) ás 19^00 |^Sos!dSàX

se.tas-fe.ras.dasa0°as200Ch Dom.ngos. das 9 00 à5 20 00 hl Sabados.das8:00as 12:00h inuviT ivmidactt
; Nas Lojas de Classificados JORNAL DO BRASIL

a^jeira^das^OOásV^^te

CRISTIANE SOARES NUNES

MISSA DE 7o DIA

A Diretoria e funcionários da TV Bandeirantes

do Rio de Janeiro convidam parentes e ami-

gos para a Missa de 7o Dia a ser celebrada

amanhã, sexta-feira, dia 18.11.94, às 9:30
horas, na paróquia Santa Cecília e Pio X, na

Rua Álvaro Ramos, n° 385 — Botafogo.

ZILMA CABRAL IBIAPINA LIMA
7.9.22 12.11.94

flbiapina. 

Helena. Halene. Helane, Hugo. Orlei. Carlos. Clotil-
de, Helena Cristina, Rodrigo. Luciana, Gabriela. Juliana, Ma-
riana, Matheus e Bruna agradecem as manifestações de carinho e
pesar pelo falecimento e convidam parentes e amigos para a Missa

de 7o Dia. 6"-fei|| dia 18. às 10 horas, na capela da Casa de Saúde São
José. na Rua Macedo Sobrinho, 21. esquina da Rua Humaitá

RAUL D'ESCRAGNOLLE TAYNAY
MISSA DE 7° DIA

A família Aranha convida para a Missa de 7o Dia. a ser
celebrada no dia 18. sexta-feira, às 18:30, na Igreja de
São José da Lagoa (Av. Borges de Medeiros, 2.735).

TABELA DE PREÇOS PARA
AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES

RS RS
URGURA ALTllRA IXASUTtIS DOWSCOS
5.1cm .Jem 63. J9 87,21ri,1 rm 4 c 84,r>2 116,28
5,1cm 5 cm 105,65 145. *510.7 cm I cm 126,78 174.4210.7 cm 4 cm 169.04 232.5610.7 cm 5 cm 211.30 290.7010.7 cm b cm 253.56 348 8410,7 cm 7 cm 295.82 406.9810.7 cm 8 cm 338,08 4<>5.1216.3 cm 4 cm 253,56 *48 841b.3 cm 5 cm 316,95 436.0516.3 cm 6 cm 380,34 523.26lb 3 cm 7 cm 443 73 61047

J DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS
585-4540/ 585-4326/ 589-9922

DIA ÚTIL: alé 10 cm RS 21,13 o cm
DOMINGO: alé 10 cm RS 29,07 o cm

JORNAL DO BRASIL

TEMPO

O 
céu no Rio deverá estar nublado com períodos de claro e nevoeiros
durante a manhã. A temperatura se mantém estável. O INMET informa que

pelo menos até amanhã, nenhuma (rente fria deve chegar ao Rio. A temperatu-
ra varia de 18 a 31 graus na Região Serrana, 20 a 32 graus no Litoral Sul, 19 a 31'
graus no Vale do Paraíba, 23 a 35 graus na Região dos Lagos, 23 a 36 graus nO
Norte Fluminense e de 21 a 37 graus no Grande Rio. A umidade relativa do ar é
de 63% e a visibilidade é moderada.

1JORNAL DO BRASIL
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DALKA JOPPERT
As irmãs Carmem Joppert Bocayuva. Ecyla Joppert da Silva, Marina
Joppert Crissiuma, Nylza Campos de Oliveira, parentes e amigos,
convidam para a Missa de 7o Dia a realizar-se às 18:00 horas na
sexta-feira, dia 18/11. na Igreja de São Paulo Apóstolo, à Rua Barão
de Ipanema.

Agradecem pelo conforto e carinho recebidos

ALDA DE AZAMBUJA MALLMANN
(MISSA DE 7° DIA)

Zulfo Mallmann (in memória). Eduardo, Fernando e Rober-
to Mallmann; noras, netos e bisnetos, convidam para a
Missa de 7o Dia a realizar-se ás 1 8:00 horas do Dia 1 8/11 /
94, 6-1 feira na Capela do Colégio Sacre Coeur de Marie à
Rua Tonelero. 56 - Copacabana.

KATIA RANGEL MATTOS DA ROCHA
(DEFENSORA PUBLICA APOSENTADA)

ADPERJ e CAMARJ participam o falecimento da asso-
ciada e convidam os Defensores Públicos para a Missa
de 7o Dia - Igreja Matriz dos Sagrados Corações - Rua
Conde de Bonfim, 474 (em frente ao Tijuca Tênis Clu-

bé). dia 18/11 (sexta-feira) às 19:00 horas.t

. ILSE PLACZEK
l/V SHLOSHIM
J\ y\ O Conselho Diretor da ARI convida os sócios e amigos para

o Serviço Religioso de Shloshim em memória da Sr' ILSE* LOTTE PLACZEK, hoje. 17 de novembro, às 19 30 horas.
Rua Gal Severiano. 170 - Botafogo

nascente 06h00min
poonto 19h15min

Meteosat - 21 h (1 S/11) Na Regiflo Sudeste, tempo nublad6'com períodos de sol com chuvas no contro/norte e oosto de MinasGerais o no norte do Espirito Santo. Pode chover no entardecer noRio de Janeiro e São Paulo. Na Região Sul, céu parcialmento.nublado com aumento de nuvens no decorrer do dia e pancadas dechuva no oeste da região e sul do Rio Grande do Sul.
baixamar

09h49min 0.3m
22h06min 0.2m

poente
18h50min
05h26min

CtmcmiU Chala
11/11 a 18/11 18/11 a 24/11

Minguante Nova
.25/11 a 1/12 2/12 a 08/12
Fonte: Observatório
Nacional

Motoosat - 15h (16/11) Na Região Norte, céu passando d»!
parcialmente nublado a nublado com chuva em no Tocantins leste a,centro/sul do Pará, centro sul e norte do Amazonas, Acre o Rondò-nia. Possiveis chuvas à tarde no norte da região. No Nordeste.-tempo parcialmente nublado podendo chover ã tardo no oeste ocentro/sul da Bahia, centro/sul do Piaui e do Maranhão. Continua a ichuva na Região Centro-Oeste em áreas isoladas no Mato Grosso p'Goiás e à tarde no Mato Grosso do SulTemperaturas: 13° a 35" Sul. 15° a 34° Sudeste 16* a 36° Centro» •
Oeste, 17° a 38° Nordoste e 16° a 37° Norte ^

Vendida: por USS 2,2 milhões,
ontem, durante o Leilão de Pintura
Latino-Americana da Sotheby's,
em Nova Iorque, uma natureza
morta do pintor mexicano Diego
Rivera. O quadro é datado de 31 de
outubro de 1917 e nele Rivera fez

um estudo sobre a obra de Cézanne.
retratando uma mesa com as frutas
defronte a uma janela do seu ateliê,
em Paris. O pintor datou o quadro
três dias após o falecimento de seu
único filho.

.Pecidido: que ficará em expo-
síçào permanente o pijama do ex-

.presidente Getúlio Vargas, que fez
, parte da mostra Fala, Getúlio!. A
exposição atraiu mais de 10 mil
pessoas ao Museu da República.

M pijama, após o fim da mostra,
no último dia 23, voltaria a ser
guardado na reserva técnica do
museu, mas devido à enorme cu-
riosidade do público, permanece-

< rá exposto numa vitrine.

Selecionados: quatro im-
portantes projetos urbanísticos
para serem apresentados duran-
te o seminário Cidade e imagina-
(•«o. que está sendo realizado
desde ontem pelo Programa de
Pós-Graduaçáo em Urbanismo
da UFRJ. na sede do 1AB. São
eles: o que propõe a urbanização
das favelas; o Rio-Cidade. com
mudanças arquitetônicas em 17
bairros; o de passarelas para a
Avenida Presidente Vargas; e o
da nova capital do Tocantins.

taurante Atrium, do
Paço Imperial, obras
de artistas como Ru-
bens Gerchman. Mò-
nica Sartori, Alexan-
dre D'Acosta e outros,
que integram o acervo
do Centro Cultural
Cândido Mendes.
• A Universidade Fe-
deral Rural do Rio de
Janeiro realiza hoje e

amanhã o I" Encon-
tro de Dirigentes das
Instituições Federais
de Ensino Superior da
Região Sudeste. Esta-
râo reunidos 16 reito-
res para a discussão
do tema Novas pers-
pectivas para a univer-
sidade pública com vis-
las ao século 21.

''Chegou: ao Brasil depois de
¦ser eleita Miss Beleza Internado-
-nal, em Miami, Valéria Péris (fo-
to), de 23 anos, nascida em Cam-
pinas. Ela ganhou um prêmio de
USS 20 mil, além de diversos pre-

isentes. Do júri do concurso, que'teve representantes de 25 países,
participou Miss Universo 1963, a
também brasileira leda Maria
Vargas.

Oq

Reformado: por técnicos,
aposentados da Light um bonde
do início do século, com uma
varandinha atrás. Também fo-
ram remontados os seus trilhos.
O trabalho foi feito especialmen-
te para a estréia, amanhã, de A
noiva do condutor, opereta inédi-
ta de Noel Rosa, escrita em 1935,
cujo pano de fundo é um bonde.
Será encenada no Centro Cultu-
ral Light, empresa que detinha o
monopólio das linhas até 1962,
quando o transporte passou pa-
ra o Estado.
(Mais informações sobre a opere-
ta no Caderno B)

Programada: pela se-
| cretária municipal de Cul- j

tura, Helena Severo, a en- !
; trega hoje, às 18h, do :
: terceiro lote de certifica- j
• dos de Enquadramento na j
j Lei de Incentivo Cultural, i
¦ Entre os projetos benefi- |
: ciados estão os de Maria :
: Clara Machado, Luiz ;
; Áquila e Thereza Miranda.

livros pioneiros cm conceituar a
questão da qualidade (Commit to
qualilv c Quality in action) e gurus
de outro famoso especialista norte-
americano no assunto, Tom Petcrs.
O seminário estudará métodos para
o aperfeiçoamento do processo de
qualidade nas empresas.

O Circo Voador
vai realizar dia 22. às
21 h. uma festa em co-
memoração do Dia
do Músico. Confir-
maram presença João
Bosco. Martinho da
Vila, Rildo Hora, en-
tre outros.
• A partir de hoje es-
tarào expostas no res-

Acertada: a vinda ao Brasil de
dois especialistas em qualidade de
produtos, os norte-americanos Pat
Townsend c sua mulher, Joan Geb-
hardt. Eles estarão em Salvador, no
Hotel Méridien, dia 21, para parti-
cipar de um seminário internado-
nal sobre o tema Qualidade em
ação. Pat e Joan são autores de dois

Sldnei Souto Maior

Prevista: uma série de eventos
lembrando o poeta francês Arthur
Rimbaud, a partir do dia 22, no
CCBB. O tradutor Ivo Barroso
estará lançando nesse dia, ás 18h.
o volume Poesia completa, da.edi-
tora Topbooks. E será realizada
mostra fotobiográfica com repro-
duções de poesias de Rimbaud e
sua trajetória, desde as primeiras
incursões literárias até o afasta-
mento para a África.

Presenteado: com o
disco da cantora Leila Pinhei- ¦
ro, o cantor João Gilberto.
Foi entregue no apart-hotel •
onde João mora, no Leblon, j
e ele prometeu ouvir o traba- •
lho Isso é bossa nova, inteira- j
mente dedicado ao movimen- :
to criado pelo compositor i
baiano. I

M1U

tin



||
'ft)ftNAL DO BRASIL CIDADE 2" Ediguo a quinta-fcira, 17/11/94 • 19 j^.yj

~ ============= tM

j^REGISTRO  TEMPO  g
~k ", 'Mi@1 Acertedai a vinda ao Brasil de livros pioneiros em conceituar a 

•|i$|
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brasileiro,a ser inaugurada hoje no produtos, os norte-americanos Pat quality e Quality in action) e gurus ?Vr''l® "•"H fe.rMuseu Historico Nacional, um pamel Townsend e sua mulher, Joan Geb- de outro famoso esnocialista norte ''wMM t, W ^jteuotuhfll pi'-
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plumas, fitas e pedrarias. - gt Provlsta: uma serie de eventos diMifc
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crctaria 
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livros pioneiros em conceituar a
questão da qualidade (Commit to
quality e Quality in action) e gurus
de outro famoso especialista norte-
americano no assunto, Tom Peters.
O seminário estudará métodos para
o aperfeiçoamento do processo de
qualidade nas empresas.

Acertadas a vinda ao Brasil de
dois especialistas em qualidade de
produtos, os norte-americanos Pat
Townsend e sua mulher, Joan Geb-
hardt. Eles estarão em Salvador, no
Hotel Méridien, dia 21, para parti-
cipar de um seminário internado-
nal sobre o tema Qualidade em
ação. Pat e Joan são autores de dois

Çrlou: para a exposição Um Natal
brasileiro, a ser inaugurada hoje no

¦rMuseu Histórico Nacional, um painel
£jde mais de 11 metros qua-
. íídrados, no qual não deu se-
l H quer uma pincelada, a artis-
: -,'jta plástica Mucki de Paula ; i
. i, Machado (foto). Ela colou e |
.; foordou mais de 500 pedaços ;|f i
i -tde tecidos com miçangas, ' V

plumas, fitas e pedrarias. -J
f ;^o meio do painel foi posto
I; ,.j^m mapa do Brasil feito em ,
x i?apel espelhado, que refleteò^Sl
. ofl rosto dos visitantes. "Co- ¦jjjjjH
| Tjpo adoro ser brasileira, na-
} v da mais justo do que dar a ^8
(y.minha visão do país: em re- fl
^ ;r,talhos, mas cheio de cores e W
i rnbrilhos", diz. Para reunir o ^

material, Mucki teve a aju-
, . ^a de muitos amigos.

ForUtoia^slfp
Tareelna •

w.p££i:
yamrn BeeWe •

Aracajú

florlanòpoll*
Nublado
Chuvas
ocasionais

Nublado
com
chuvas

interativo sobre sua autobiografia
como legendário jogador de base-
boll, Ted Williams (foto).

Lançou: na maior feira de Infor-
mática do mundo, a Comdex, reali-
zada em Las Vegas, um CD-ROM
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Prevista: uma série de eventos
lembrando o poeta francês Arthur
Rimbaud, a partir do dia 22, no
CCBB. O tradutor Ivo Barroso
estará lançando nesse dia, às 18h,
o volume Poesia completa, da edi-
tora Topbooks. E será realizada
mostra fotobiográfica com repro-
duções de poesias de Rimbaud e
sua trajetória, desde as primeiras
incursões literárias até o afasta-
mento para a África.

Presenteado: com o
disco da cantora Leila Pinhei-
ro, o cantor João Gilberto.
Foi entregue no apart-hotel
onde João mora, no Leblon,
e ele prometeu ouvir o traba-
lho Isso é bossa nova, inteira-
mente dedicado ao movimen-
to criado pelo compositor
baiano.

^.Chegou: ao Brasil depois de
^sbr eleita Miss Beleza Internacio-
J lUtl, em Miami, Valéria Péris (fo-

tQ), de 23 anos, nascida em Cam-
pinas. Ela ganhou um prêmio de
t)S$ 20 mil. além de diversos pre-
Terftés. Do júri do concurso, que"|Sve representantes de 25 países,"'plírticipou Miss Universo 1963, a
fTafnbém brasileira leda Maria'Vargas.
agir

•órjcr
Decidido: que ficará em expo-

, MC.iio permanente o pijama do ex-
opRísidente Getúlio Vargas, que fez
£P&pte da mostra Fala, Getúlio!. A
exposição atraiu mais de 10 mil
Pessoas ao Museu da República.

«.Qi pijama, após o fim da mostra,.
.1)01 último dia 23. voltaria a ser
guardado na reserva técnica do
museu, mas devido à enorme cu-
riosidade do público, permanece-

íra exposto numa vitrine.

Reformado: por técnicos
aposentados da Light um bonde
do início do século, com uma
varandinha atrás. Também fo-
ram remontados os seus trilhos.
O trabalho foi feito especialmen-
te para a estréia, amanhã, de A
noiva do condutor, opereta inédi-
ta de Noel Rosa, escrita em 1935,
cujo pano de fundo é um bonde.
Será encenada no Centro Cultu-
ral Light, empresa que detinha o
monopólio das linhas até 1962,
quando o transporte passou pa-
ra o Estado.
(Mais informações sobre a opere-
ta no Caderno B)

Programada: pela se-
cretária municipal de Cul-
tura, Helena Severo, a en-
trega hoje, às 18h, do
terceiro lote de certifica-
dos de Enquadramento na
Lei de Incentivo Cultural.
Entre os projetos benefi-
ciados estão os de Maria
Clara Machado, Luiz
Àquila e Thereza Miranda.

Selecionados: quatro im-
portantes projetos urbanísticos
para serem apresentados duran-
te o seminário Cidade e imagina-
ção, que está sendo realizado
desde ontem pelo Programa de
Pós-Graduação em Urbanismo
da UFRJ, na sede do IAB. São
eles: o que propõe a urbanização
das favelas; o Rio-Cidade, com
mudanças arquitetônicas em 17
bairros; o de passarelas para a
Avenida Presidente Vargas; e o
da nova capital do Tocantins.

MARCADAS

O Circo Voador
vai realizar dia 22, às
21h, uma festa em co-
memoração do Dia
do Músico. Confir-
maram presença João
Bosco, Martinho da
Vila, Rildo Hora, en-
tre outros.
• A partir de hoje es-
tarão expostas no res-

taurante Atrium, do
Paço Imperial, obras
de artistas como Ru-
bens Gerchman, Mô-
nica Sartori, Alexan-
dre D'Acosta e outros,
que integram o acervo
do Centro Cultural
Cândido Mendes.
• A Universidade Fe-
deral Rural do Rio de
Janeiro realiza hoje e

amanhã o Io Encon-
tro de Dirigentes das
Instituições Federais
de Ensino Superior da
Região Sudeste. Esta-
rão reunidos 16 rei to-
res para a discussão
do tema Novas pers-
pectivas para a univer-
sidade piiblica com vis-
tas ao século 21.

Vendida: por USS 2,2 milhões,
ontem, durante o Leilão de Pintura
Latino-Americana da Sotheby's, em
Nova Iorque, uma natureza morta do
mexicano Diego Rivera. O quadro é
datado de 31 de outubro de 1917 e
nele Rivera fez um estudo sobre a
obra de Cézanne, retratando uma me-
sa com as frutas defronte a uma jane-
Ia do seu ateliê, em Paris.

Internado: o senador Nelson
Carneiro, ontem à tarde no Hospital
Samaritano, em Botafogo, para se
submeter a exames de rotina por cau-
sa de stress provocado pela tentativa
de reeleição. "Pedi 

que ele se inter-
nasse por causa do desgaste emocio-
nal sofrido nas últimas eleições", dis-
se sua mulher Carmen Carneiro. O
senador está no quarto 311.

DALKA JOPPERT
As irmãs Carmem Joppert Bocayuva. Ecyla Joppert da Silva. Marina
Joppert Crissiuma. Nylza Campos de Oliveira, parentes e amigos,
convidam para a Missa de 7o Dia a realizar-se às 18:00 horas na
sexta-feira, dia 18/11, na Igreja de São Paulo Apóstolo, á Rua Barão
de Ipanema.

Agradecem pelo conforto e carinho recebidos.

KATIA RANGEL MATTOS DA ROCHA
(DEFENSORA PÚBLICA APOSENTADA)

ADPERJ e CAMARJ participam o falecimento da asso-
ciada e convidam os Defensores Públicos para a Missa
de 7a Dia - Igreja Matriz dos Sagrados Corações - Rua
Conde de Bonfim. 474 (em frente ao Tijuca Tênis Clu-

bé). dia 18/11 (sexta-feira) às 1 9:00 horas.
t

ALDA DE AZAMBUJA MALLMANN
(MISSA DE 7° DIA)

Zulfo Mallmann (in memória), Eduardo, Fernando e Rober-
to Mallmann: noras, netos e bisnetos, convidam paru a
Missa de 7" Dia a realizar-se às 1 8:00 horas do Dia 18/11/
94, 6-' feira na Capela do Colégio Sacre Coeur de Marie à
Rua Tonelero, 56 - Copacabana.

. ILSE PLACZEK
t/\f SHLOSHIM

yQ O Conselho Diretor da ARI convida os sócios e amigos para
\r o Serviço Religioso de Shloshim em memória da Sra ILSE

* LOTTE PLACZEK, hoje, 17 de novembro, às 19:30 horas.
Rua Gal. Severiano. 170 - Botafogo.

ei
KATIA RANGEL MATTOS DA ROCHA

(MISSA 7° DIA)

A família enlutada agradece o carinho e apoio
recebido de todos. Convida para Missa em sufrá-
gio de sua alma a realizar-se às 19:00 horas, do

edia 18/11/94, na Paróquia dos Sagrados Corações
¦:da Tijuca, situada à Rua Conde de Bonfim, 474.

ZILMA CABRAL IBIAPINA LIMA
7.9.22

y Ibiapina, Helena. Halene. Helane, Hugo. Orlei, Carlos, Clotil-
•í* de. Helena Cristina. Rodrigo, Luciana, Gabriela, Juliana, Ma-

| riana, Matheus e Bruna agradecem as manifestações de carinho e
¦ pesar pelo falecimento e convidam parentes e amigos para a Missa

de 7o Dia, 6-Meira. dia 18. às 10 horas, na capela da Casa de Saúde São
José. na Rua Macedo Sobrinho. 21. esquina da Rua Humaitá.

RELIGIOSOS E FÚNEBRES

ás 5as. feiras, das 8 00 às 19 00 h.
. Sextas-feiras, das 8 00 às 2000 h* Sábados, das 8 00 às 12 00 h

Nas Lojas de Classificados
2as às 6as feiras, das 9 00 ás 17 00 h

fkANIMU UIAMU
585-4326 e 585-4540
2as às 6as. feiras, das 8.00 às 21:00 h.

Sabados e Feriados, das 8:00 às 14:00 h.
Domingos, das 9:00 às 20 00 h.

JORNAL DO BRASIL

RAUL D'ESCRAGNOLLE TAUNAY
MISSA DE 7° DIA

A família Aranha convida para a Missa de 7o Dia, a ser
celebrada no dia 18, sexta-feira, às 18:30, na Igreja de
São José da Lagoa (Av. Borges de Medeiros, 2.735).

TABELA DE PREÇOS PARA
AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES

RS R5
llABGUHA ALTtRA DIASUHIS DOMISGOS
.,5.1 cm 3 cm H7.21¦ 5,1cm 4 cm 84,52 116.285.1 cm 5 cm 105,65 145.35
Ho,7 cm 3 cm 126.78 174,42

10.7 cm 4 cm 169,04 232,56'10.7 cm 5 cm 211.30 290.70
,10,7 cm 6 cm 253.56 348 84"f0.7 cm 7 cm 295.82 406,98
p0.7cm 8 cm 338.08 465.12-16.3 < 4 cm 253,56 348.84£36.3 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: até 10 cm RS 21,13 o cm

DOMINGO: até 10 cm RS 29,07 o cm
JORNAL DO BRASIL

CRISTIANE SOARES NUNES

MISSA DE 7° DIA

A Diretoria e funcionários da TV Bandeirantes

do Rio de Janeiro convidam parentes e ami-

gos para a Missa de 7o Dia a ser celebrada

amanhã, sexta-feira, dia 18.11.94, às 9:30

horas, na paróquia Santa Cecília e Pio X, na

Rua Álvaro Ramos, n° 385 — Botafogo.

O 
céu no Rio deverá estar nublado com períodos de claro e nevoeiros
durante a manhã. A temperatura se mantém estável. O INMET Informa que

pelo menos até amanhã, nenhuma (rente fria deve chegar ao Rio. A temperatu-
ra varia de 18 a 31 graus na Região Serrana, 20 a 32 graus no Litoral Sul, 19 a 31
graus no Vale do Paraíba, 23 a 35 graus na Região dos Lagos, 23 a 36 graus no
Norte Fluminense e de 21 a 37 graus no Grande Rio. A umidade relativa do ar é
de 63% e a visibilidade è moderada.

AMERICA DO SUL
nascente 06h00min
poente 19h15min

nascente 18h50min
poente 05h26min

an
Cftctnto Chela
11/11 a1®11 ia/11 a 24/11

Minguante Nova
¦ 25/11 a 1/12 2/12 a 08/12
Fonte: Observatório
Nàcional

Meteosat - 21 h (15/11) Na Região Sudeste, tempo nublado
com períodos de sol com chuvas no centro/norte e oeste de Minas
Gerais e no norte do Espirito Santo. Pode chover no entardecer no
Rio de Janeiro e São Paulo. Na Região Sul, céu parcialmentenublado com aumento de nuvens no decorrer do dia e pancadas de
chuva no oeste da região o sul do Rio Grande do Sul.

balxamar
09h49min 0.3m
22h06min 0.2m

preamar
03h04min 1.1m
14h54min 1.1m

A previsão para hoje na or-
Ia marítima do Rio é de cóu
pouco nublado a meio on-
coberto com nóvoa úmida
na madrugada. Os vontos
passam de leste a nordeste,
com velocidade do 11 a 16
nós. Mar com ondas de
1,0m a 1,5m, em intervalos
do 3 a 4 segundos, e visibili-
dade boa. Em Niterói, a
temperatura da água sobe
para 22 graus. „

Gfumari _ Propria
Recreio 
Barra Propria
Pepino
SaoConrado Propria
Leblon Impropria
Ipanema Pr6pna
Copacabana Propria
Lome P$P[!2
Botafogo Impropria
Flanongo __ Imprbpria
Urea
Icarai _ _ _ Impr^tia
Piratininga 
Itaipu Prbpria
Itacoatiara Propria
Marica Propria
Itauna Propria
Araruama Impr^pna
Cabo Frio Propria
Arraial do Cabo Prbpria
Buzios Propria
Rio das Ostras Propria
Fonte: FundacSo Estadual de Enge-
nharia do Meio Amb*ente (Boletim de
mm

Presidents Dutra (BR 110)
Acostamento interditado no Km
298 (SP-RJ)

Meteosat - ISh (16/11) Na Região Norte, céu passando de
parcialmente nublado a nublado com chuva em no Tocantins leste e
centro/sul do Pará. centro sul o norte do Amazonas, Acre o Rondò-
nia. Possiveis chuvas à tarde no norte da região. No Nordesto.
tempo parcialmente nublado podendo chover á tardo no oeste e
centro/sul da Bahia, contro/sul do Piauí e do Maranhão. Continua a
chuva na Região Centro-Ooste em áreas isoladas no Mato Grosso o
Goiás e á tarde no Mato Grosso do Sul.
Temporaturas: 13° a 35° Sul. 15° a 34° Sudeste. 16° a 36° Centro-
Oeste. 17° a 38° Nordeste e 16° a 37° Norte.

PJo-Jutz 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). Trafego em mão dupla do
Km 89 ao Km 102. na descida
da Serra de Petrôpolis.
Rk>-Santo« (BR 101)
Trechos em obras do Km 14 ao
Km 20. do Km 43 ao Km 44 e no
Km 69. Maquinas 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
Pista com deformações nos
Kms 150. 183 e 208
Rio-Campo* (BR 101)
Trânsito normal
Rio-Tereeópotte (BR 110)
Trânsito normal

Cidode Condi^fiea maxmin Cidade ,5®*!*!!!??^...!!!??..^
Porto Velho nub/chuvas 34 21 Macei6 nub/chtwas 32 22
RioBranco nub/chuvas 21 Aracaju nub/chuvas 32 21
Manaus nub/chuvas 31 23 Salvador nub/chuvas 32 22
Boa Vista par/nublado 34 22 CujabA nuWchuyas 35 23
Belem nub'chuvas 33 22 fr.a.n!H°9.r.^.n.u.b'.c!!u.y.^
Macapa nub/chuvas 34 23 Go'Snia nuWctiuyas 32 113
Palmas nub'chuvas 35 21 Brasilia nuWchuyas 26 16
Sao Luis par/nublado 3-1 22 
Torosina nub'chuvas 38 21 Vjt6ria nub^o 35 19
FortaJoza nub/chuvas 32 22 S&Paub nub'chuvas 32 20
Natal nub/chuvas 32 23 Cunjba ^r/wWado 32 19
JoaoPessoa nub/chuvas 32 23 
Recife nub/chuvas 32 22 Porto Alegre t.mfodwas 26 20

Cidade Condipftw ma* min Condi^ao*
AmsterdS nublado 13 08 Mexico # claro
Atenas chuvas 12 05 Miami nublado 28 24
Barcelona claro 19 09 Montevideo claro ^ 25 17
Berhm nublado 09 -02 Moscou nublado ^* 45
Bruxelas nublado 11 08 Nova torque claro 20 09
Buenos Aires claro 30 20 Pans nublado 14 06
Chicago nublado 09 00 Roma claro 19 06
Frankfurt chuvas 14 08 Santiago ctaro 29 11
Johanr^sburgonublado 21 12 Sao Francisco nublado 16 09
Lima nublado 20 li* Sydney nublado 19 J6
Lisboa daro 21 12 Toqu-o claro #' 12 06
Lordres nublado 12 08 Toronto nublado 11 -03
Los Angeles claro 24 14 Vienanublado 15 13
M^dn ciaro 21 06 Washington nublado 16 W

AEROPORTOS
Galeão
Santos Dumont

Fonte: DNERDER

Cumbica (SP)
Congonhas(SP)
ViracoposjSP)
Confins <BH)
Brasília
Manaus
Fortaleza
Recite
5a'vadcr
Curitiba
Porto Alegre
Fonte. Tasa

Tempo bom Visibilidade boa.
Tempo bom Visibilidade boa
Par/nublado Possíveis trovoadas
Par/nubiado Possíveis trovoadas
Par/nublado
Par/nublado
Par'nublado.

Possíveis trovoadas.
Possive»s trovoadas
Possíveis trovoadas.

Par/nublado Pancadas de cfcuvr
Tempo bom Visibilidade boa ^ ^
Tempo bom Visibilidade boa
Par n ublado Pancadas^_çhwa.^
Par/nub'ado Visibilidade boa.
Pat.nuWaeo V!S'tnUoa<Se boa_

TEMI
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Na tensa decisao do Super Four de volei, as brasileiras venceram o primeiro set mas acabaram derrotadas por 3 a 1, em Osaka

DlvulgapSo

discussoes entre as jogadoras. Ao P M

campeao. Se respondessemos a to- $£2P 
J da e Adriana Bchar

^|NH/ r.*^ ***2m -St"Wh^
n i , „ f-^sijp' .: ram as tchecas Hudcova/Storkova ( 5/8Las,Bernardinho viu seu time muito mhmHHW inglesas Cooper/Glover e

falhas no terceiro e no quarto sets. sasPaterson/^in^Wijnen ^J.^^j^c.ir im cq$

15/9). (Alemanha), Hudcova/Storkova (Thecoslo-
ArteJB '*" V1-* 

'" ." 'Z  vaquia) 15/6 Paterson/Van Winjen (Holan-

^Ws555^^?t5s!t^??T1Tt5?*S|^^^^B; $ i^ll3ilrii jf Mayara (Cuba), Hudcova/Storkova (Tcho-i
jj^Qyi^3i22Z2^32i2ail£i2itir^^^V ¦ coslovaquiaH5/K^oop^

///YMiBii aHBK
Melhor performance — Magaly Carvajal (Cuba) || | /"" ^ij,;.^^B :
Melhor saque—Tomoto Yoshihara (Japao) ^ | f j jJB 

• 
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*

Melhor bloqueio— Magaly Carvajal (Cuba) £ \
Melhor defesa — Marina Nikoulina (Russia) Z"jJ €¦ | i jbV J "> 

y 
%

Melhor levantadora-Marleny Costa (Cuba) £ P3f'1 ^HWPWJT ft IMIJ
Melhor estreante —MihoMurata (Japao) SSlS"^ liffHl £s WW* m
Melhor espirito de luta — Ana Paula (Brasil) Z2"**¦****'> | B HHHHMWC _____

Jogadora mais espetacular—Mireya Luis (Cuba) - '¦'" lIljj^B -I
Melhorjogadoradotorneio-MotokoObayashi - ¦ 1*! 

' 

Melhor tecnico —Eugenio George (Cuba) :.^ mf 'j^^C|Mj|p(H^^HHHF

MHMRRMMMHHHMMHMHHNMRHHMMHHHHHHMMRp j Adriana Behar (D) , em dupla com Magda, venceu tres pal lidas e passou a fast'

simples r im%Va-fW

Pete r ||yK|? r y^\ :

V v;

Adriana Behar (D), em dupla com Magda, venceu suas três partidas e passou à fase principal

PPWÉP^

^wJ«Slws'w®K^>"Z * W^Mm
Martina ganhou placa comemorativa e uma Harley Davidson pelos 22 anos de profissionalismo
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Na tensa decisão do Super Four de vôlei, as brasileiras venceram o primeiro set mas acabaram derrotadas por 3 a 1, em Osaka

Divulgação *'

Vôlei de praia

na fase final

OSAKA, JAPÃO — Bem que a
equipe brasileira tentou, mas conse-
guiu se impor somente no primeiro
set. O título do World Super Four
cie vôlei feminino ficou mesmo com
as cubanas, atuais campeãs mun-
diais, que derrotaram as brasileiras
por 3 a 1 na tensa decisão de on-
tem, no Osaka Castle Hall, comple-
tamente lotado. Desta vez, a equipe
cie Cuba não encontrou tantas faci-
lidades quanto na final do Mun-
dial, no dia 30 de outubro, quando
derrotou a do Brasil por 3 a 0, no
Ibirapuera.
< A aplicação tática e a movimen-
tação na quadra levaram as brasi-
leiras a ganhar até com certa facili-
dade o primeiro set, por 15 a 8. A
èquipe comandada por Bernardi-
nho esteve bem em todos os funda-
méritos e soube explorar com ata-
ques em diagonal o bloqueio adver-
^ário. No segundo e no terceiro
sets, as cubanas voltaram com mui-
to mais vibração, provocações e
força ofensiva, mas ainda assim
venceram ambos de forma aperta-
da, por 15 a 13. A virada no placar
tirou o entusiasmo das brasileiras,
que erraram em demasia no quarto
set, vencido sem problemas pelas
cubanas por 15 a 7.

A equipe do Brasil teve Ana
Moser, Ana Paula, Ida, Ana Flá-
via, Fernanda Venturini e Ida na
formação base, enquanto Cuba co-
meçou com Mireya, Costa, Bell, Iz-
quierdo, Carvajal e Torres. O jogo

foi tenso e com muitas provoca-
çòes, a ponto de surgirem algumas
discussões entre as jogadoras. Ao
final da partida, novo desentendi-
mento, só superado quando Ana
Flávia, capita do Brasil, dirigiu-se
às cubanas e alertou que aquela
guerra era um desrespeito ao públi-
co e uma vergonha para as duas
principais equipes do mundo.

O técnico Bernardinho reclamou
do comportamento das cubanas,
lamentando que a arbitragem não
tivesse agido com energia. "Elas

provocaram o tempo todo, com ati-
tudes incompatíveis para um grupo
campeão. Se respondêssemos a to-
das as ofensas, haveria uma batalha
na quadra". No aspecto técnico,
Bernardinho viu seu time muito
bem, lamentando apenas algumas
falhas no terceiro e no quarto sets.
O treinador de Cuba, Eugênio
George, evitou falar das provoca-
ções, e elogiou o desempenho da
equipe adversária, ressaltando que
cada vez torna-se mais difícil derro-
tar as brasileiras. Ele disse que Hil-
ma é atualmente a jogadora de me-
lhor batida na saída de rede em
todo o mundo, mas que o desempe-
nho de Mireya foi decisivo para o
time cubano ganhar o jogo decisi-
vo.

Na outra partida, a Rússia, me-
dalha de bronze no Mundial, con-
quistou o terceiro lugar ao vencer o
Japão por 3 a 1 (15/12,12/15,15/12
e 15/9).

A SELEÇÃO DO SUPER FOUR

Melhor atacante — Ana Moser (Brasil)
Melhor performance — Magaly Carvajal (Cuba)
Melhor saque — Tomoto Yoshihara (Japão)
Melhor recepção — Motoko Obayashi (Japão)
Melhor bloqueio—Magaly Carvajal (Cuba)
Melhor defesa — Marina Nikoulina (Rússia)
Melhor levantadora — Marleny Costa (Cuba)
Melhor estreante — Miho Murata (Japão)
Melhor espirito de luta — Ana Paula (Brasil)
Jogadora mais espetacular—Mireya Luis (Cuba)
Melhor jogadora do torneio — Motoko Obayashi
(Japão)
Melhor técnico — Eugênio George (Cuba)
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Becker reencontra

o seu melhor estilo

FRANKFURT. ALEMANHA — O
alemão Boris Bccker mostrou que
está recuperando a forma que o
levou a ser uma das principais es-
trelas do tênis mundial. Pela segun-
da vez em um mês, ele derrotou o
número I do mundo, o americano
Pete Sampras. A segunda foi on-
tem, no Masters masculino, em
Frankfurt, num jogo que Becker
considerou um dos melhores que
fez este ano. O alemão venceu em
dois sets de 7/5, em Ih43, lidera o
Grupo Branco com duas vitórias e
deu um passo importante para che-
gar às semifinais. Foi a sexta vitória
de Becker em 10 partidas contra
Sampras.

Becker, que estreou no Masters
vencendo o croata Goran Ivanise-
vic, ficou tão satisfeito com seu jo-
go que disse ser a primeira vez.
desde 1991, que se sente em perfei-
tas condições. No entanto, recha-
çou a fama de favorito: "Ainda é
cedo.1' Sampras, conformado, ad-

mitiu que a situação ficou mais
complicada, embora os dois primei-
ros de cada grupo passem às semifi-
nais. "Esta foi, talvez, a melhor
partida que Bccker fez contra mim.
Ele esteve excelente."

Ontem também, o sueco Stefan
Edberg derrotou sem muita difieul-
dade o croata lvanisevic, por 6/3 e
6/3. Hoje, Edberg enfrenta Sam-
pras.

No Grupo Azul, o americano
Michael Chang se recuperou da
derrota na primeira rodada (para
Sergi Bruguera) e venceu por 6/1.
6/0 o espanhol Alberto Berasategui.
Hoje, Berasategui enfrenta seu
compatriota Sergi Bruguera.

Outra atração do torneio está
sendo o sempre polêmico america-
no André Agassi. namorado da
atrte Brooke Shields, que se apre-
senta com uma meia branca e outra
preta, cabelos longos e brincos. Ele
estreou no Masters vencendo o es-
panhol Berasategui por 6/2 e 6/0.

Martina 
pela última vez

NOVA IORQUE — Assim que a
cortina desceu para decretar o final
da fantástica carreira da tcheca na-
turalizada americana Martina Na-
vratilova, terça-feira á noite, a te-
nista já se preparava para começar
uma nova vida fora das quadras."O tênis me deu dias maravilhosos
com lembranças que ficarão para
sempre na minha memória", disse
depois da derrota para a argentina
Gabriela Sabatini, por 6/4 e 6/2, no
Masters do Circuito Virgínia Slims.
em Nova Iorque, que antecipou a
despedida da ex-número 1 do mun-
do.

Com o final da carreira de Mar-
tina. aos 38 anos. o tênis mundial
perde talvez sua maior estrela de
todos os tempos. Uma estrela que
brilhou incessantemente por 22
anos. "Fisicamente, eu poderia
continuar jogando", garante a te-
nista para revelar em seguida que
pretende se dedicar integralmente à
sua vida pessoal, a partir de agora.
Durante o tempo em que esteve nas

quadras, ela conquistou nada me-
nos do que 167 títulos individuais e
165 em duplas. O recorde de vitó-
rias em todos os tempos (1.438)
também é de Martina, que nos anos
80, quando ganhou 112 de seus tí-
tulos, chegou à marca de 74 jogos
invicta, superando o recorde de sua
principal adversária, Chris Evert,
que venceu 55 jogos seguidos.

Sai das quadras também a joga-
dora mais polêmica de sua época,
que não se importou com as críticas
sobre seu declarado homossexualis-
mo e sempre manteve posições cia-
ras a respeito do assunto. Em sua
entrevista coletiva, anteontem.
Martina aproveitou para fazer uma
detalhada autodefiniçâo: "Fui uma
jogadora extremamente profissio-
nal: dei tudo o que tinha dentro e
fora das quadras, sempre procuran-
do o melhor de mim e tentando
alcançar a perfeição". Sua maior
rival foi a americana Chris Evert.
contra quem disputou 80 jogos. 59
deles em finais de campeonatos.

Nova Iorque — AFP

Arte JB

RESULTADOS

Master Feminino (Nova Iorque)
SIMPLES
Steffi Graf (Aie-1) 7/5, 6/3 Brenda Schultz (Hol)
Jana Novotna (Tch-4) 6/2, 3/6, 6/1 Iva Maholi (Cro)
Gabriela Sabatini (Arg) 6/4, 6/2 Martina Navratilova (EUA)
DUPLA
G.Fernandez/N. Zvereva (EUA/Bie) 6/0,6/4 P.Shriver/E.Smylie(EUA/Aus)
Master Masculino (Frankfurt)
Michael Chang (EUA) 6/1, 6/0 Alberto Berasategui (Esp)
Boris Becker (Ale) 7/5, 7/5 Pete Sampras (EUA)
Stefan Edberg (Sue) 6/3. 6/4 Goran lvanisevic (Cro)

x r/i
• • •'A etapa brasileira do Mundial Feminino

de Vôlei de Praia, que está sendo disputada.
na praia do Gonzaga, inicia a fase decisiva,
hoje, com a participação das duplas cabeçgfi-,
de-chave. As brasileiras Isabel/Roseli^
atuais campeãs brasileiras e líderes do r^n^,
king internacional da Federação Interna,çiog
nal de Vôlei (FIVB) — e Mônica/Adriaqa!
além das americanas Kirby/Masakayarç,'#,
Fontana/Forsythe são favoritas ao título. ..

Ontem, três duplas brasileiras passaram-
sem problemas para a rodada de hoje. Mflg-,
da e Adriana Behar foram o destaque: ven-
ceram três partidas no Grupo A. Elas vence-'
ram as tchecas Hudcova/Storkova (l 5/8),,as
inglesas Cooper/Glover (15/6) e as holande-
sas Paterson/Van Wijnen (15/4).

Karina e Renata se classificaram cQijt
duas vitórias e uma derrota: arrasaram as.
chilenas Carolina/Cecília (15/0), perderam
para as australianas Fenwick/Willcoks (li/'
15) e venceram as japonesas Fujita/Tá^a-''
hashi (15/7). Rose e Marise começaram per-'
dendo para as australianas Palm/Cook (5/;
15), reagiram e derotaram as alemãs Borgér,/'
Paetow (15/7). Mas na última partida percíç-
ram para as cubanas Lazara/Mayara (6/15)/
Apenas quatro duplas foram eliminadas:
Carolina/Cecília (Chile), Borger/Paetdw
(Alemanha), Bruschini/De Marines I
Paterson/Van Wijnen (Holanda).
Outros resultados: Cooper/Glover (Inglatôr-
ra) 17/15 Paterson Van Wijnen (Holanda),
Lazara/Mayara (Cuba) 15/5 Borger Paetow
(Alemanha), Hudcova/Storkova (Thecoslo
váquia) 15/6 Paterson/Van Winjen (Holan-
da), Palm/Cook (Austrália) 15/9 Lazara/i
Mayara (Cuba), Hudcova/Storkova (Tcho-<
coslováquia) 15/10 Cooper/Glover (Ingla-
terra), Palm/Cook (Austrália) 15/9 Borgqp/,
Paetow (Alemanha), Fujita/Takahashi (Ja,-
pão) 15/8 Fenwick/Willcocks (Austrália),.
Castro/Richardson (EUA) 15/11 Bruschini/
De Marines (Itália), Pottharst/Huygens
(Austrália) 16/14 Laura/Laura (México},
Fujita/Takahashi (Japão) 15/6 Carolína/Çe--.
cília (Chile), Castro/Richardson (EUA) 15/9'
Laura/Laura (México), Pottharst/Huygens
(Austrália) 15/10 Bruschini/De Marines
(Itália), Fenwick/Willcocks (Austrália) r.5/4'
Carolina/Cecília (Chile), Laura/Laura (Mip'
xico) 15/11 Bruschini/De Marines, Castrò/1
Richardson 16/14 Pottharst/Huygens (Aús'»
trália). rU"
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Ingleses ainda

discutem título

de Schumacher

LONDRES — A polêmica em torno do.|
•título de Michael Schumacher continua. En-"' |
quanto o tricampeão Niki Lauda acha qüé''0 j|
inglês Damon Hill foi "estúpido" ao fazer ü
uma manobra arriscada que o tirou da pr$i.;
va, o jornal inglês Daily Mirror de ontem 1
divulgava que Schumacher poderia perdèTcHi
título, se for confirmada que sua batida..aÍQ':|
carro de Hill foi proposital. O jornal ditíí -'
fonte da Federação Internacional de Auto-JÍ
mobilismo (FIA), mas não se acredita que ttíj
alemão seja despojado do título, porque não ;;
houve recurso contra o resultado da corri- -i

ví'.C!|da. . , J
O jornal diz que um comissário de pista"!

(possivelmente o ex-piloto de Fórmula £ j
Tim Schenken) apresentará hoje à FIA seu' i
relatório sobre o acidente envolvendo SpM-11 í
macher e Hill. Schenken afirma que a mano- j
bra do alemão não teria sido muito legalJ'1
Segundo o jornal, isso seria suficiente pasaV
culpar Schumacher e declarar Hill o novo*!
campeão. •-[;

Mas isso é improvável, na opinião dos',
analistas. Primeiro, porque a Williams, eqtii- ••
pe do inglês, não recorreu do resultado'íítô'
uma hora depois do GP. Segundo, porque!,
em 1990, o ex-presidente da Fisa, Jean Ma*,
rie Balestre, tentou sem sucesso tirar o título
de Ayrton Senna por causa de uma batida!
em Alain Prost. Como a Ferrari do francês,
não havia recorrido do resultado, Senna 11-•.
cou com o título.

Lauda — O ex-campeão do mundo;
Niki Lauda mandou um recado anti-chora-
deira para Damon Hill. Disse que só existe:
um responsável pelo fato do inglês ter perdÊ-
do a chance de ganhar o título deste ano abí
sair do GP da Austrália após o acidente com."
Michal Schumacher. E este culpado é o prô^
prio Hill. "Com uma manobra ridícula, efc
jogou fora a chance de ser campeão. Deveri; *

ter esperado o momento adequado. De qual-
quer forma, é igualmente inacreditável O;
jeito como Schumacher quase jogou seu títu-
lo fora", criticou Lauda.

China — A Fórmula 1 poderá chegar à
China em 1977. Segundo fontes oficiais de
Pequim, o GP chinês tem o apoio das auto-
ridades da província de Guangdong. a mais
rica da China. A prova seria num circuito de
4,83km, na cidade de Zhuhai. cenário de
uma prova automobilística de resistência, na
semana passada, com 100 mil espectadores.

Sja^s^'/S
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Pele pede 
cadeia 

para 
dirigente IT Q sircio » I

L> .... ¦ . X^l NORONHA i

^ Se auditoria no Santos confirmar ma administrate), 
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quer ver Kodja na prisao  ¥ p

SirESrs !
| de Pel6 k o ponto alto do memo- noremo?ao. tir o rebaixamento dos dois ubd. j
i| rial que o rei do futebol inaugu- I \<-» -fr ii«m tin oiin E nesta primeira fase, em timoscolocadosdocampeona-^sjs; ; ?

| rqu ontem d tarde na 2s Feira | IIldiLcl 11X11 HUl lid 9U(I que os jogos de quase nada to passado, ao mesmo temptf ±
$ International de Esportes do Bra- / valiam, as partidas foram joga- em que promoverao a subidq, X
a slji no Expo Center Norte. 0 me- 1 11 das nos fins de semana, com de dois da scgunda divisao. . st \
& morial, que abriga ta$as,trofeus, Agfl»Al O fl O gHIHOQA f^fiTI£lYl llOl21 tempo para preparagao dos ti- Sera um campeonato com T J
;,i objetos pessoaise fotoscoleciona- CyO U- VaICI M.M.€a> V'0|fMJ.lJ.l.vlW mes e a devida divulgapao. 16 clubes, o que aumentara cm X;
'$ das por Pele em 54 anos de vida, . 

' 
. . , 11 A rndada — Grimo 1- Azer- Agora, que a fase e eliminato- muito o riumero de jogos defi- X

I tem como ponto alto um telao SEVILHA, ESPANHA - 0 bras.- ultimo mmuto de jogo Comc.re- 
J 

r?da™ <Crngo 
| 

Azer na> 0S jogos sao reahzados as citdrios. Depois eles nao sabem ± ,
$f nue renete ininterruotamente os lciro Donato fez boa estreia como sultado, que pode custar a queda baijao 0 x 2 Israel, Folonia U x quartas, aos sabados e domin- Dor aue dirieem um futebol T l
W idX^ES mS espanhol naturalizado. A Espanha do contestado Sacchi, a Croacia as- Franga; Grupo 2: Ch.pre,2 x 0 Ar- jJcom alguns as sextf de SSeRpS. %
f| Lw mU He Pele 

" derrotou a Dinamarca por 3 a 0, em sumiu a lideran?a isolada do Grupo menia, Belgica 1 x Mace oni acordo com a conveniencia das n . $
if- O sol de nenalti mircido em Sevilha, e o apoiador fez o segundo 4, com nove pontos. Espanha 3x 0 Dinamarca, Giupo recopas 

que todos dis- q peSSOai do jiu-jitsu recla- ®f
1 got da equipe, aos 11m do segundo 

^ 
No E§lio Quemal M>, pirn. Sl= 

„m SpconaV |
de'novembro de 1969 no Mara- tempo. Nadal e Luis Enrique com- Tirana, a Alemanha encontroudifi 

r A kinvfn;a i x y Lituanir 0 resultado foi o de termos to Brasileiro, neste ultimo fim
•Icatia ainda emociona Pele que pletaram o placar do jogo valido culdade para derrotar a modesta Croacia, 

^jvena 
1 x^2 Litonia, 0 Sao Paulo jogando as de semana. em que o Rio de m

GruP° 2 das eliminatorias da selegao da Albania por 2a 1. Jur- Grupo 5. Holanda Ox ORepubhu djfe_ campeao, e nao_T
Copa Europeia de Napoes cuja fa- gen Klinsmann fez 1 a 0 para os Tc eca B.e:brussia 0 x 4 Noruega rcnlcs, cmno se isso fosse ltiu nem la X No abso-^T
se final sera disputada na Inglater- alemaes aos 18m e Zmliant empa- w upoo. inanoa oo^rsone ^ mais normal do mundo. jut0 Sagrou-se tricampeao meu
ra, em 96. tou aos 33m cobrando falta, ambos Eire; Grupo 7. Bulgaria 4 x 1 Mol- amift0 Bitetti. I ;

0 artilheiro Davor Suker e o no primeiro tempo. Ulf Kirsten davm, Albania 1 x ,2 Aleman ia, des(a 
quantjda. A rapaziada continua boaTl

mais novo cairasco do tecnico Arri- marcou o gol da yitona, a lm da Georgia 5x0 Gales; Grupo 8: Fin- ininterruota 
de ioeos oodem de tatame, mas ruim de divul- J

go Sacchi. 0 atacante marcou os etapa final. 0 Grupo 7 e liderado landia 5x0 Ilhas Faroe, Grecia 2 sentidos 
nas exibicoes indi- gagao. 1 

'

dois gols da vitoria de 2 a 1 da por Bulgaria e Moldavia. 0 San Marino, Escocia 1 x 1 Rus- viduais dos ioeadores a come- ?
Croacia sobre a Italia, ontem em A Suecia, terceira colocada no sia Jsses erracjos e pej0 Nos cumprimos com o nos- -1
plena Palermo, pelo Grupo 4 > Mundial dos Estados Unidos, ven- Amistoso _ Em amistoso dis_ caiisago ia exibido pela maib- so dever. Vamos ver se eles-. fSuker marcou aos 32m do pn- ceui a :Hunjia p^aO em Wembley, a Inglaterra ria dos times. cumprem com o deles,
meiro tempo e aos 15m da etapa colmo, gols de 1 nomas brolin e r , . }
final. Dino Baggio descontou, no Martin Dahlin. venceu a N'f| Por 1 a °- ^

Jiuiiores Sumula some Abel no Vitoria

Desfalque no boliche brasileiro carS, vJ^^^vSSSSt:.

Um problema de ultima hora com 300 pontos, nao loi libera- fnim M irKnd'/r dois Marcio Rezende de Freitas, que bal. Ele vai assumir a equipe nuffl^
deixou o Brasil sem seu principal do pela empresa onde trabalha. JSJm nr^ina S i' nri' aPit0U Botafogo e Guarani (1 momento dificil - ate agora,
jogador na sele?ao que disputa- A equipe brasileira ficou assim: ZrqZ',P ' 

SP.m,£, 1), nao apareceu ontem na CBF. unica do Campeonato Portuguese,
ra, de 21 a 26 deste mes, em Carlos Cruz, Geraldo Couto, Assim, a Comissao de Julgamento que nao venceu em 10 rodadas,0, .
Valencia, na Venezuela, o Cam- Brasil enfrentara no da entidade nao julgou a invasao jogador brasileiro de maior desta,-,
peonato Sul-Amencano de Boh- pr6ximo dia 24, em Xangai, de campo de Montenegro e o Bo- que do time e o ponta Sergio-,
che. Valter Costa, recordista Vieira, Mary Ministerio ^ . ...... . f . ¦ r„Z Am'iio p*-A(letico fMC^ A'hH "
mundial em uma unica partida, Marcio Vieira (tecnico). Xanga, Club e tres d.as depo.s, tafogo jogara no Ca.o Martins, -

em Pequim, a selegao da China. domingo, com a Portuguesa. vai substituir Kaui Aguas.
 - ¦

¦ r -J,

Isso

do 1° turno. dias 26 e 30.
Copa Conmebol (Sogonda laso, Ida)
San Lorenzo/Arg 1 x 0 U. Chilo

Pelé 
pede 

cadeia 
para 

dii

¦ Se auditoria no Santos confirmar má administração, 
'rei' 

quer ver na pnsao

Loucura dupla

Klinmam (E) marcou o primeiro gol efoio destaque na vitória de2al da Aiemanlia sobre a Albaiuà

Donato marca um 
gol 

na sua

estréia ua seleção espanhola

—H —
JORNAL DO BRASIL ESPORTES

ROBERTO BASCCHERA
SÂo PAULO — Comprar briga

com Pelé definitivamente n&o foi
um bom negócio para Miguel
Kodja Neto, presidente afastado
dç, Santos. Com o resultado de
ufa auditoria realizada tio clube,
Pçlé, assessor para assuntos inter-
nacionais do Santos, defendeu
ontem éadeia para o presidente,
que deverá ter seu mandato cassa*
do definitivamente pelo Conselho
Eksliberativo nos próximos dias.
"$e a auditoria confirmar que
houve desvio ou má administra-
çjk> dos recursos do clube, Kodja,
em minha opinião, terá que de-
volver o dinheiro com juros e ir
para a prisão. Por que só os po-
bces e indefesos devem ir para a
cadeia?", questionou Pelé.

A auditoria foi pedida porque
o tFelebingo idealizado por Kodja
dèü prejuízo de US$ 1,3 milhão
ao- Santos. Com o agravamento
dá crise financeira, fornecedores
passaram a depositar cheques
pré-datados emitidos pela direto-
rià afastada. Os cheques foram
devolvidos e o Banco Central cor-
tou o fornecimento de talões ao
clube. Ontem, o presidente em
exercício do Santos, Satnir Jorge
ABdul-Hack, advogado e sócio de
Pelé, disse já saber o resultado da
auditoria, mas o assunto está com
o Conselho Deliberativo.

Memorial — A comemora-
çáo dos 25 anos do milésimo gol
de Pelé é o ponto alto do memo-
rial que o rei do futebol inaugu-
rou ontem à tarde na 2* Feira
Internacional de Esportes do Bra-
síí, no Expo Center Norte. O me-
mòriál, que abriga taças, troféus,
objetos pessoais e fotos coleciona-
das por Pelé em 54 anos de vida,
tem como ponto alto um telão
que repete ininterruptamente os
grandes lances e alguns dos mais
belos gols de Pelé.

•O gol de pênalti marcado em
Andrada, goleiro do Vasco, dia 19
de novembro de 1969, no Mara-
canã, ainda emociona Pelé, que
não se esquece dos momentos que
antecederam a cobrança. "Per-

guntei ao Coutinho, ao Lima e ao
Pepe se eles queriam bater, mas
ninguém aceitou. Naquele dia, pe-
la primeira vez, tremi na hora de
cobrar um pênalti", contou.

PLACAR JB

BASQUETE

Campeonato da NBA
Atlanta 110 x 94 Boston Celtics
Cleveland 89 x 86 Charlotto
Dotroit 99 x 98 Phlladelphia
Miami Hoat 115 x 102 Dallas
Now Jersey 112 x 106 Seattle
Orlando Magic 122 x 102 Washington
Oénver 112 x 99 San Antonio Spurs
Houston 105 x 99 Sacramento
Milwaukee 82 x 81 Indiana Pacors
PoVtland 93 x 96 Phoenlx Suns
Golden State 112 x 114 Minnesota

Cllppers 92 x 102 LA lakers
Divisão Atlântico: Orlando Magic 4V e 2D;
New York Knicks 3V e 2D; New JerBey Nets
2V. e 5D; Boston Celtics 1V e 4D. Dlvlsào
Central: Dotroi Pistons 4V e 2D; Cleveland
Cavaliers 3V o 20; Milwaukee Bucks 3V e
2Dj Indiana Pacers 3V e 3D.
Diyisão moio-oeste: Houston Rockots 7V e
0D; Denver Nuggots 5V o 1D; San Antonio
Spurs 3V e 2D; Dallas Mavericks 3V e 2D.
Divisão Pacifico: Qolden State Warriors 5V
o 1D; Porlland Trail Blazers 3V o 1D; Phoe
nlx Suns 4V e 2D.

FUTEBOL

Campeonato Argentino
Mandiyú 1 x 2 Independiente
Copa do Golfo Árabe (Final)
Ariibia Saudita 2x0 Kuwait
Campeonato Japonâs
Vdrdy 2 x 1 Urawa Reds, Kashima Antlers
3 x_1 Beilmare Hlratsuka, Yokohama Mari
nos 2x0 Yokohama Fiugeis. Shimizu
S-Pulse 1 x 0 Gamba Osaka. JEF United 2 x
0 Nagoya Qrampus, Sanfrecce Hiroshima
0x0 Júbilo Iwata (Hiroshima voncou no
shootout).¦ Verdy. atual campeão e vencodor do 2'
turno, decide com o Sanfrecce, vencedor

99,7

MÚSICA
. CIVILIZADA
& INFORMAÇÃO

RELEVANTE

SEVILHA, ESPANHA — O brasi-
leiro Donato fez boa estréia como
espanhol naturalizado. A Espanha
derrotou a Dinamarca por 3 a 0, em
Sevilha, e o apoiador fez o segundo
gol da equipe, aos 1 lm do segundo
tempo. Nadai e Luis Enrique com-
pletaram o placar do jogo válido
pelo Grupo 2 das eliminatórias da
Copa Européia de Nações, cuja fa-
se final será disputada na inglater-
ra, em 96.

O artilheiro Davor Suker é o
mais novo carrasco do técnico Arri-
go Sacchi. O atacante marcou os
dois gols da vitória de 2 a 1 da
Croácia sobre a Itália, ontem em
plena Palermo, pelo Grupo 4.

Suker marcou aos 32m do pri-
meiro tempo e aos 15m da etapa
final. Dino Baggio descontou, no

último minuto de jogo. Com o re-
sultado, que pode custar a queda
do contestado Sacchi, a Croácia as-
sumiu a liderança isolada do Grupo
4, com nove pontos.

No Estádio Quemal Stafa, em
Tirana, a Alemanha encontrou difi-
culdade para derrotar a modesta
seleção da Albânia por 2 a 1. Jur-
gen Klinsmann fez 1 a 0 para os
alemães aos 18m e Zmliant empa-
tou aos 33m cobrando falta, ambos
no primeiro tempo. Ulf Kirsten
marcou o gol da vitória, a lm da
etapa final. O Grupo 7 é liderado
por Bulgária e Moldávia.

A Suécia, terceira colocada no
Mundial dos Estados Unidos, ven-
ceu a Hungria por 2 a 0, em Esto-
colmo, gols de Thomas Brolin e
Martin Dahlin.

A rodada — Grupo I: Azer-
baijão 0x2 Israel, Polônia 0x0
França; Grupo 2: Chipre 2 x 0 Ar-
mênia, Bélgica 1 x 1 Macedônia,
Espanha 3x0 Dinamarca; Grupo 3:
Suíça 1 x 0 Islândia, Suécia 2x0
Hungria; Grupo 4: Itália 1 x 2
Croácia, Eslovênia 1 x 2 Lituânia;
Grupo 5: Holanda 0x0 República
Tcheca, Bielorússia 0x4 Noruega;
Grupo 6: Irlanda do Norte 0x4
Eire; Grupo 7: Bulgária 4 x 1 Mol-
dávia, Albânia 1 x 2 Alemanha,
Geórgia 5x0 Gales; Grupo 8: Fin-
lândia 5x0 Ilhas Faroe, Grécia 2 x
0 San Marino, Escócia 1 x 1 Rús-
sia.

Amistoso — Em amistoso dis-
putado em Wembley, a Inglaterra
venceu a Nigéria por 1 a 0.

quinta-feira, 17/11/94 iH"
Ü5T-

SÉRGIO

NORONHA

TH ivemòs ontem, em São
1 Paulo, a marca registrada

da desorganização do nosso
futebol. O São Paulo Futebol
Clube jogou dois jogos segui-
dos, cotttra dois adversários
diferentes, no mesmo estádio.

Os jogos fõrnm por duas
competições diferentes. O pri-
meiro, contra o Sporting Cris-
tal, do Peru, foi pela Copa
Conmebol, e o segundo, contra
O Grêmio, pelo Campeonato
Brasileiro. Pela módica quan-
tia de R$ 5 o torcedor teve o
direito de sentar na arquiban-
cada e assistir a exibições de
dois times do São Paulo.

Tudo fruto da falta de ca-
lendário no futebol brasileiro e
deste campeonato, que é o
mais estapafúrdio de todos os
tempos. Os dirigentes acharam
que o tetracampeortato mun-
dial seria um apelo tão grande
que os estádios ficariam cheios
com qualquer jogo.

Elaboraram, então, um
campeonato longo, em que os
jogos se repetiriam e a primeira
fase de quase nada serviria. Os
jogos se repetiram enfadonha-
mente. Eu mesmo assisti a três
Flamengo x Sport e a três Vas-
co x Guarani, todos sem a me-
nor emoção.

E nesta primeira fase, em
que os jogos de quase nada
valiam, as partidas foram joga-
das nos fins de semana, com
tempo para preparação dos ti-
mes e a devida divulgação.
Agora, que a fase é eliminató-
ria, os jogos são realizados às
quartas, aos sábados e domin-
gos, com alguns às sextas, de
acordo com a conveniência das
copas e recopas que todos dis-
putam.

O resultado foi o de termos
ontem o São Paulo jogando às
20h e 22h, com dois times dife-
rentes, como se isso fosse a
coisa mais normal do mundo.

?
Os reflexos desta quantida-

de ininterrupta de jogos podem
ser sentidos nas exibições indi-
viduais dos jogadores, a come-
çar pelos passes errados e pelo
cansaço já exibido pela maio-
ria dos times.

Não há tempo para os trei-.
namentos individuais porque,;
os times viajam e jogam segui-
damente. Um time joga no do.- rn
mingo, os jogadores folgam na -
segunda, e na terça ou batem"
uma bola para descontrair ouu;
já estão pegando um avião pa- <•
ra o jogo de quarta. rr

Neste ritmo, como treinar a.
cobrança de faltas ou de pênal-
tis? Como preparar fisicamente
um jogador? Como armar es-, *

quemas diferentes, se não há h)
tempo para treinar?

O resultado são as dezenas de <;i
passes errados, até por jogadora^,,,,
do meio de campo, que têm a
precisão por obrigação, os chu-
tes longe do gol e a queda de 

' 
j

produção no final dos jogos.
O tetra foi uma galinha dos-

ovos de ouro assassinada pela
incompetência dos nossos diri-
gentes.

? i
E o leitor do Rio pode se j

preparar para ter a repetição -
da loucura no próximo esta-.,
dual, que está sendo preparado
em sigilo para esconder uma
monumental mutreta.

Liderados por Eduardo n
Viana, os clubes vão ignorar o
regulamento e não vão permi-
tir o rebaixamento dos dois úl-_
timos colocados do campeona».
to passado, ao mesmo temp<£
em que promoverão a subidíj,
de dois da segunda divisão. .

Será um campeonato com
16 clubes, o que aumentará cm
muito o número de jogos defi-,
citários. Depois eles não sabem
por que dirigem um futebol
que só dá prejuízo. Á

?
O pessoal do jiu-jitsu recla-

ma que houve um Campeona-.
to Brasileiro, neste último fim
de semana, em que o Rio de "

Janeiro foi campeão, e não "

saiu nem uma linha. No abso-
luto sagrou-se tricampeão meu
amigo Amauri Bitetti.

A rapaziada continua boár
de tatame, mas ruim de divul-
gaçào.

?
Nós cumprimos com o nos--

so dever. Vamos ver se eles^
cumprem com o deles.

Desfalque no boliche brasileiro

Um problema de última hora
deixou o Brasil sem seu principal
jogador na seleção que disputa-
rá, de 21 a 26 deste mês, em
Valência, na Venezuela, o Cam-
peonato Sul-Americano de Boli-
che. Válter Costa, recordista
mundial em uma única partida,

com 300 pontos, não foi libera-
do pela empresa onde trabalha.
A equipe brasileira ficou assim:
Carlos Cruz, Geraldo Couto,
Eduardo Siqueira, Nélson Pas-
choal, Jaqueline Costa, Lúcia
Vieira, Mary Ministério e
Márcio Vieira (técnico).

Juniores
A seleção brasileira de juniores

se apresentou ontem ao técnico
Jairo Leal para disputar dois
amistosos na China. Será a pri-
meira vez que uma seleção mascu-
lina do pais jogará em gramados
chineses. O Brasil enfrentará no
próximo dia 24, em Xangai, o
Xangai Club e três dias depois,
em Pequim, a seleção da China.

Súmula some
Sem que ninguém saiba expli-

car a razão, a súmula do árbitro
Márcio Rezende de Freitas, que
apitou Botafogo e Guarani (1 a
1), não apareceu ontem na CBF.
Assim, a Comissão de Julgamento
da entidade não julgou a invasão
de campo de Montenegro e o Bo-
tafogo jogará no Caio Martins,
domingo, com a Portuguesa.

Abel no Vitória
O técnico Abel, ex-jogador-do„-

Vasco, voltou ao Vitória de Setu«n
bal. Ele vai assumir a equipe nunv'TJ
momento difícil — até agora, fioL,
única do Campeonato Português n
que não venceu em 10 rodadas. O ¦

jogador brasileiro de maior desta-.^
que do time é o ponta Sérgio"')
Araújo, ex-Atletico (MG). ÁbbT,v'
vai substituir Raul Águas.

;wn.

Isso tudo só 
para 

vender Volkswagen.

Só?

Tecnologia, modernidade, conforto, sofisticação. Tudo o que você espera de um Volkswagen tem de sobra na nova Tianá. Uma concessionária onde, de antigo,

você só encontra o ótimo atendimento e a honestidade, nossa marca há mais de 40 anos. Venha conhecer a nova Tianá. E se você não desgrudar os olhos dos

modelos Volkswagen, tudo bem. Por mais que a gente se esforce, eles sempre vão ser a nossa maior atração.

Tianá

<o r><»'<

iU ioj.
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Imports VOtXSWAGEN MERECE UMA CONCESSIONÁRIA ASSIM.
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Ronaldo 
quer 

superar Romario 
j

j|£ tiincia mais facil", acredita. Ronaldo (C) tem nove gols ale agora no campeonato e,para eumprir o que pronreteu. ler6 que marcar mais 31 vezesem 22 parlidas, mais de mil gol por jogo I
?-:. 

~ • ' |

I EHSEHEffiSSBJ 

"dL.  

i Mazinho e Gomes j
I wTTTpmAvi a a a Brajt 

"ACENDEQUANDO ; 
g

I FIT AS EROTIC AS HP! 2, 
APAGAALUZ" 

sofrem contusoes J |if I I IflV lillV I I VI 1¥ H, .Jf TOK-LIGHT 120 Px e a luz de emergencia |
j|i /^ai**mtia ihTAira AiiATirvAftE ' > *,$j| que acende automaficamente quando apaga Dois tetracampeoes mundiais nas, quando goleou o Atietico difcj ;;

|||| ORIGINAISoELADASGARANTl^^O^^DE QUALIDAUt '1 
ipj aluz, portitil. Vai aonde voce vai. sofreram contusoes graves e ficarao Madri por 4 a 2. 0 apoiador, que' |

BWH j^r- 

p 
^J|| Autonomia^superior 

a 02 horas,'Alta Potenda pelo^^nosjjm mes sem qualquer esta eniprestado pelo Palmeiras, foil

REVENPEDORES AUTORIZADOS; ra, torceu o tornozelo esquerdo no durante o mes de outubro. jj
Ml • RIO DE JANEIRO - RJ: amistoso do ultimo domingo, em o Valencia vem fazendo uma] •:

MM! Cqsa Nordestina Ltda. (021) 253-8001 - Centre que seu time derrotou o Espafiol campanha irregular no Campeona-1 I
m ¦BH ••fiBBBr J te°bel L,da;,021) 222-222V-Centro - jx>r 1 a 0. Ricardo Gomes, um dos to Espanhol. Mazinho, ao controlSrS ¦hBI^PWf< • amantescmf(ras Palacto das Ferramentas Ltda; (021) 221 -1520 - Centro /WnmuK <tn Park Saint-Germain , •! 1

WBmf ft fewss&r SSrarKSIMS Ferragens BeijaFlor Ltda (021) 253,9084 -Centre IS forte lesaJm£Ldurante no, 
impressiona os espanhois pel* J

B Si| SSS6" Safes, Eletro Temvel Ltda. (021) 253-6080 - Centro . 6 
. 

d 2 a l sobre o Rennes regulandade de «u j°8°- 0 brasl; 
]

j||| e«*pc®«x Eletronica 
Frota Ltda. (021) 224-0283 -Centro ha 

uma semana pelo Campeonato teiro e chamado de maestro e tou-j

|j|j 
Bp. nn| Benfica Rio Lustres Ltda. (021) 284-1442 - Benfica Frances. 

d f 
' d 

^ 
J^^cardo^omes'tic^ausente f

!& Colonial Lustres 
|.tda. 

(021) 254-2688 - Benfica Valencia, Moraci S^antana, Mazi- d^ 

^aimdos ^
• GHOST • O OU1RO t>00 DO .SmiBOUND I | O.M. Alves Representasoes Ltda. (091) 231-6238-Marambaia I ne esauerdo cessado, e fara nova be vem se recuperando no'>i ij 51x0 Nenixmfyynem(omi*c<*v a Kft#\K)Y/\ IIPI |_l/% ¦!#%• '

if},* SSttSSZfJSfti irisr0""""01" •PORTO VELHO-ROj radiografia no dia 28 deste mes. campeonato frances e cumpre otl- |
*BE£Z*ZZ Memo Tok Ltda. (069) 221 -9045 - Centro 

Com a ausencia de Mazinho, o ma campanha na Copa dos Cam- |
r^Ci I Jipii TOK-LIGHTSISTEMASELETRONICOSLTDA. time dirigido por Carlos Alberto peoes da Europa — se classificou

Campo de Sao Cristovao, 348/204 - CEP: 20921 -440 - RJ Parreira tera importante desfalque para a terceira fase antes mesmo de t.

£5 v|§ll mm Tek.: (021) 580-8111 - 580-4227 - 580-3595 - FAX: 580-3595 no pr6ximo sabado, em casa, con- terminar seus compromissos. 0, ^

' 
4Wm ^ ^ ^Ce'C"^ 

atUaf®°' 
^ 

SeDla* <lUe reeilCOntroU Sell futebol. |

I F J 
»¦ 

¦kil 2s«» mil  -czzsi*
\*r m M m Doral Inn (4*) .ilfcii 1 'wliili'ilil 111 Econom/

Grand Hyatt(5*) gADAnfte '-*^0^ • CortaodetelefonioGTI
the Waldorf Astoria (Luxo) ¦ ¦'• Soletor min. de chamada

:: ' P£LA MANKA PARA HEW YORK »j^£g I
i-i PE10S M0DERN0S MD-IT Sp?;iguias Solefur atEnderaoj

I I Consulte seu Agente de Vtogens. J voce em New York. 
|

; 
d I M U S IC A C IVILIZ A D A I proxsmas sasdas «..««««: >j^4- categoria turistica

? | & I N FO R M A<^ AO RELEVANTE I .kz. 03,10,17e24 s=^ ;cas^ Vwjecorom<mconfo(1opofum
c;ATiiQMrvl .UM ftTim.M wno:HoQ.>.rffc»/.8.-ai-wwTiiiict:M4-ww-wwMfciii-nw.mmtoifci):«w-i'g p«quenoojidoBd.Corwille.
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1 GILMAR FERREIRA
fj 

', 
il^ressionado por ter ficado duas partidas sem

- * marcar, o artilheiro Ronaldo,. 18 anos, prometeu a
alguns poucos amigos da fria e pacata Eindhoven
^Igo que a princípio parece impossível: atingir a

M marca de 40 gols com a camisa do PSV no Cam-
ÍJ peonato Holandês desse ano, mais do que os 30

|j feitos por Romário no Espanhol da temporada
iú passàda. Embora não tenha tornado pública a
M intenção, o mais caro jogador do país já corre
>3 atrás" do seu feito. "Pode apostar nisso que eu

garanto", incita o garoto, confiante, em entrevista
,'í por telefone ao JORNAL DO BRASIL.
:3 ,-Vice-artilheiro da competição com nove gols,

j um'a menos que KJuiwert, atacante do Ajax e da
>| seleção holandesa, Ronaldo sabe que sua tarefa

: | não é das mais fáceis. Principalmente porque a
• .j campanha do time não é das melhores (está em

terceiro) e ele, para chegar aos 40 gols, precisa
,{4 marcar nada menos que 31 em 22 partidas —

/> pouco mais de um gol por jogo. 
"O time passou

fs,' por um mau momento, mas está melhorando",
y " Tranqüilo, como sempre, Ronaldo desfez os
£Í boatos de que estaria enfrentando problemas rio

clube desde a saída do técnico Aad Moss para a
m entrada do sexagenário Kees Rejvers. 0 problema

originou-se depois que um jornal local publicou
-i 'que 

o novo técnico não estaria satisfeito com a
f j postura de Ronaldo fora de campo. Mais: que
H sentia-se incomodado pelo fato do jogador estar
V; sempre acompanhado da namorada. "Ele achou
5jJ que eu estava namorando muito Mas não me
fcí confirmou isso", explicou o jogador.

Ronaldo disse que Rejvers mostrou-se
preocupado apenas com seu desempenho dentro

f j de campo. Achou anormal o jovem artilheiro ficar
$ duas partidas sem marcar e quis saber de duas
m coisas: 1 — se ele tinha algum problema particu-
í4 lar; 2 — como era o relacionamento com o compa-
£3 nheiro de ataque, o belga Luc Nilie, 27 anos.
|s Ronaldo considerou tudo muito estranho e disse
fs, que não tinha problema. 

"Não 
posso sequer dizer

$| que ,estou numa má fase", ponderou.
m . £)e qualquer maneira, as duas últimas atuações

na -vitória de 2 a 1 sobre o Ultrech (marcou um
H| gol) e de 4 a 0 sobre MW (marcou dois) acaba-
£j ram de vez com a polêmica. 

"Estou aqui há apenas
i|| quatro meses, já falo alguma coisa de holandês e
Spf acho que com o maior domínio da língua será
SíS ainda mais fácil", acredita,
í**} ¦ ~~r.

MÍ|

Ronaldo (C) tem nove gols até agora no campeonato e, para cwnprir o que prometeu, terá que marcar mais 31 vezes em 22 partidas, mais de um gol por jogo
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HOTELARIA SOLETUR I
EM NEW YORK: 4MM
Hotel Proiident (3*) x'
Days Hotel (3*)
Lexington (4*)
Doral Inn (4*)
Grand Hycrtt (5*)
lhe Wàldorf Astoria (Luxo)

SÓ A SOLETUR GARANTE
SUA ACOMODAÇÃO IWDIATA

NA CHEGADA-

Preço por peuoa em apto. duplo, válido para
oi saída* de 19 e 26 da novembro.

AOS SABAD0S ^
PELA. MANHÃ PARA NEW YORK
PELOS MODERNOS MD-11

Consulte seu Agente de Viagens.

PRÓXÍMAS SAÍDAS
•NOV. 19 a 26
•KZ. 03, 10, 17 e 24
• JAN.07, 14,21 e 28

Porcelam«flto noi carfõet:

Romário

¦ O atacante do PSV espera chegar aos 40 gols no Campeonato Holandês, mais do que os 30 feitos pelo 
'Baixinho' 

na Espanh
AD — 27/9/

TRACY CINE VÍDEO APRESENTA AS MELHORES DO MUNDO

ORIGINAIS SELADAS GARANTIA TOTAL DE QUALIDADE

^§111
• TRlCKTOACYUmo ordenle po«c*> qu*também i« entrego oo cumetexuoi Com Louren Hoi. í*rtaAlenandre. BnQifle Mon»o» •outro» Feoomena

. AMANTES EMrtRASOídMejoimoíoflwtm moakxxxjs oue se ooae eipen-menioí em Novo Vo«ComMeieioScoti Ko»oaS^/tvme». Tfrtony Core* e outro»Excepciono*

COLEÇÃO DE OURO ECSTASY
SÓ R$ 29,90 cada
ugue já pab> (021) 221-9456
Nunca fica ocupado
Entregamos à domicilio embalagem
discreta sigilo total
Aceitamos todos os cartões mesmo à
domicilio.
Sedex p/todo o Brasil
Reembolso Postal (Sedex à parte)
SUPER-PROMOÇÀO - LEVE 8 PAGUE 7
Loja Exclusiva - Rua Uruguaiana, 10
Subsolo - Loja 110 - Centro
Pronta Entrega e Show Room
ATENÇÃO: ESSAS 8 FITAS FORAM
CONSIDERADAS POR LARY ASMUT
(O MAIOR CRÍTICO DE FITAS ERÓTICAS
DO MUNDO) COMO AS MELHORES
DAS 40 MAIS.

"ACENDE 
QUANDO

APAGA A LUZ"
TOK-LIGHT 120 Px é a luz de emergência
que acende automaticamente quando apaga
a luz, portátil. Vai aonde você vai.
Autonomia superior a 02 horas, Alta Potência
Luminosa, Bateria Selada, Recarega Sozinha
Automaticamente, Garantia Total de 1 ano.

REVENDEDORES AUTORIZADOS»
RIO DE JANEIRO -RJ:

Casa Nordestina Ltda. (021) 253-8001 - Centro
A.E.B. Sta Izabel Ltda. (021) 222-2221 -Centro
Palácio das Ferramentas Ltda. (021) 221 -1520 - Centro
Ferragens Beija Flôr Ltda. (021) 253-9084 - Centro
Eletro Terrível Ltda. (021) 253-6080 - Centro
Eletrônica Frota Ltda. (021) 224-0283 - Centro
Amoedo Materiais de Construções Ltda. (021) 287-7000 - Ipanema
Benfica Rio Lustres Ltda. (021) 284-1442 - Benfica
Opalux Lustres e Adornos Ltda. (021) 254-2780 - Benfica
Colonial Lustres Ltda. (021) 254-2688 - Benfica
Europa Lustres Ltda. (021) 204-0779 - Benfica
Bazar Shalom Ltda. (021) 390-5650 - Madureira

PETROPÓLIS-RJ:
Adjuve Veritas Ltda. (0242) 311384 - Centro

BELÉM-PA:
O.M. Alves Representações Ltda. (091) 231-6238 - Marambaia

PORTO VELHO-RO:
Memo Tok Ltda. (069) 221-9045 - Centro

TOK-LIGHT SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.
Campo de Sâo Cristóvão, 348/204 - CEP: 20921-440 - RJ

Tek.: (021) 580-8111 - 580-4227 - 580-3595 - FAX.- 580-3595
Enviamos p/ todo o Brasil via Varig.

Maziiilio e Gomes

contusões

Dois tetracampeões mundiais
sofreram contusões graves e ficarão
pelo menos um mês sem qualquer
atividade. Mazinho, que vem dan-
do equilíbrio ao meio-campo do
Valencia de Carlos Alberto Parrei-
ra, torceu o tornozelo esquerdo no
amistoso do último domingo, em
que seu time derrotou o Espanol
por 1 a 0. Ricardo Gomes, um dos
destaques do Paris Saint-Germain,
sofreu forte lesão muscular durante
a vitória de 2 a 1 sobre o Rennes,
há uma semana, pelo Campeonato
Francês.

Segundo o preparador físico do
Valencia, Moraci Santana, Mazi-
nho sofreu contusão distinta —
uma lasca do osso desprendeu — e
o jogador terá que esperar a calcifi-
cação do local. Mazinho está com o
pé esquerdo gessado, e fará nova
radiografia no dia 28 deste mês.

Com a ausência de Mazinho, o
time dirigido por Carlos Alberto
Parreira terá importante desfalque
no próximo sábado, em casa, con-
tra o Real Madri — que vem uma
excelente atuação, há duas sema-

PTTTTI

99,7

MUSICA CIVILIZADA

& INFORMAÇÃO RELEVANTE
SATURNO

INCLUÍMOS: Viagens
diurnos de ida e volta pelo
VÔO ESPECIAL SOLETUR
VARIG, na Closse Turística

• Traslados
7 noites em opto. duplo

no Hotel President
AssislCard International

Economy
Cortão de telefonia GTI |

Soletur (2 min. de chamada |FREE para o Brasil).
J O melhor atendimento: jI guias Soletur atenderão s
| você em New York.

soieiyr
WfêoattõáM

ClNTlO: L fe Maria. M/rij. - BI4W9 • TUUÜU M4-MM • MHUU: SJMIM • UIU (KoífcH): 49t>! J7
• MÍSfc 3tt«U • NWt Ct»w |*rc»rt 76HWJ • NTOà (CoMoc*^ 7I&7401 • COfA: JJS l«ÍS

2"'a* CATEGORIA TURÍSTICA
SUPERIOR:

Vwje coro mais conforto por um
pequeno odicionot Consulte.

1

|nas, quando goleou o Atlético dej
Madri por 4 a 2. O apoiador, que';
está emprestado pelo Palmeiras, foii
indicado como o quarto melhor jo-:
gador do Campeonato Espanhol'
durante o mês de outubro.

O Valencia vem fazendo uma]
campanha irregular no Campeonaíj
to Espanhol. Mazinho, ao contra-j
rio, impressiona os espanhóis pela i
regularidade de seu jogo. O brasi-']
leiro é chamado de maestro e tou-;
reiro pela torcida espanhola.

Já Ricardo Gomes fica ausente
dos gramados durante seis sema-
nas, segundo previsão do departa-
mento médico do Paris Saint-Ger-
main. O antigo zagueiro do Flumi|
nense está em tratamento. Seu clu-
be vem se recuperando nor
campeonato francês e cumpre óti-
ma campanha na Copa dos Cam-

peões da Europa — se classificou
para a terceira fase antes mesmo de
terminar seus compromissos. O,
principal destaque da equipe é Raí,,
que reencontrou seu futebol. ;,

Müller pode1.

formar dupla vi

com Careca

TÓQUIO — Careca e Müller, qué
brilharam jogando juntos no São
Paulo, poderão realmente formar a?
dupla de ataque do Kashima Rey-
sol na próxima temporada. Os diri-.
gentes do clube japonês, que tem,
como diretor-técnico o brasileiro.
Zé Sérgio, ex-ponta-esquerda dq;J
São Paulo, confirmaram ontem o,
interesse na contratação de Müller,
prometendo que na próxima sema-';
na mandarão um emissário a São-.
Paulo para tratar do assunto em-,
definitivo. O time conseguiu se cias-
sificar para a liga principal em 95 e.
já está cuidando dos reforços. il

Os dirigentes, no entanto, nãtí'
confirmaram a informação de que'
pagarão cerca de USS 3 milhões'
pela liberação de Müller, embori,
esta cifra tenha sido comentada por,
diretores da Hitachi, empresa que;
patrocina o futebol do Kashima'
Reysol. Atualmente, o elenco tem'1
cinco brasileiros: o lateral Nelsinho.
(ex-São Paulo), os apoiadores Ail-
ton e Régis (ambos ex-Flamengo), e •
os atacantes Vágner (ex-Bangu) e-
Careca.
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Botafogo traz vitoria de Belem 
jj

¦ Com o resultado de 1 a 0 sobre o Paysari^lu, mesmo sem Tulio, time continua como a maior esperanga do Rio no Brasileir^ jtji

ficou no se

pontos e o

Parana, que o
luz em

no Martins.
a - 0 jogo no primeiro tempo foi uma verdadeira £7

Paysandu partiu para o ataque desesperadamente ^BH|P^ l|' *
e por pouco nao conseguiu o empate aos 23m, HHp|^|^^HH $.
quando Mirandinha chutou e a bola bateu em ^^EL 

-'
Bonamigo, enganando o goleiro Carlao. Para sor- ^K, :^
te do goleiro. a bola loi para fora. 0 mesmo '^PPP )^.!^ijjHj£^ES| •;;.» JBMB^WPP' |H--R^, ^
Mirandinha assustou aos 30m, cabeceando por . -JH »^t ' 

»^^Br 

"' "^BP^ *5

area, mas Carlao estava utento. 0 tecnico Tata, do '| :;:j^^^^^r*p||^S^^^^^^^S|^|||l^1|^|fl^^^8|6|i^^|JPr ^ .: 'JP''- ft
Paysandu,^ ainda^tentou refoi^ar^^ 

^se^ 

ataque, ~ 

||

dio, Edson Santos, Augusto e Biro Biro (Ze Ro- ||j^i^Hft jBBj|^^^^^i^^Mp||pj|[Hl fifB^ ||Rogerp^age, 
^Oberdan^F^vi° 

Goiano^e '***»/- k

a" 5^82 p;igantes.r°' 
^C"^" ^ 24.108,00. Pi'ibli $

, 
I

IIMIItil^yiliiltiiVliH'illll^lfl-ll'ill'lll ^,j^ "flfriinc niiflunn I 
Fhiminense vence I

FITAS ER6TICAS I® 
^KiiT

III Ih I m^^|F I / \!%W ^BLV,/|." TOK-LIGHT 120 Px a |uz de emergencia

QRIGINAIS SELADAS 6ARANTIA TOTAL DE QUALIDADE ¦ 
J 

,| a"u^f^^^^nd°apaga

8^1 

M|9pj^^p : fLT|| H I 1 Autonomia a 02 horas, Alta
|K H pV^^ll B»,!'l>^l!" 

'J Luminosa, Bateria Selada, Recdrega Sozinha

^ REVENDEDORES AUTORIZADOS:

iSSc™™' SSr Ferragens Beija Flor Ltda. (021) 253-9084 - Centrosohkj; Com lourenHou N.na mentor Nova Vex* ..... _
SSS?^iSSM°"M° ™»£c»cK'Sr | -^^Ld 021 22*4 0283 C

*GHosi-ocxnoot>Dooo .atafouf^) O.M. Alves Representoc^oes Ltda. (091) 231 -6238 — MarambaiaNerrtumhomemiomoiscon . B/MlTA \iri M/\ nAA (n»ho> omooi* d* mov«*>. s*quhj ocoto» o iewV> de V rUKI U YtLnU " KUS
^ ^ |< L d (069) 221 9045

P||^^

fVA-HfPMOCTAl LM^ NOiIt DC lOUCURAS ^COLEQAO DE OURO ECStASY vutt^Tjockivjo«n-<>\a^x:• idii(>."Vv;/TOV6comuoc. ' .'flMMk".dpp^*'-' .,» >' '/ .••¦ ¦ ;" > •¦ , V-"'¦' Jt-• '•• S ; ,s >?
LIGUE (021) 221 94

| » ^B HOFtLARIA SOLETUR Pre^o por peisoa em opto, duplo, valido para VARIG, na Classe Tumltco
H EM NEW YORK: 19 e 26 de novembro. ^ 

^Troilodos ^ ^

n IHi Lexington (4*)' * Assis(Card International
JkB Doral Inn (4*) Economy

irl>,« ni«rdOTiMiP»i—^ra^R—I W^M Grand Hyatt (5*) ArtC tADArvrtC *—• Cartao de telefonia GTI
E35yWv-i^Bin3*'«y gi^MttMBBHKBWBBWWWBMHBBiBBIB The Waldorf Astoria (Luxo) •-'•¦••--.
mmnnrrr^^^H »S;SSS» PELA HANHA PARA NEW YORK
.M,;»w3:mmxmnA- psios MODiRNOSiMI

MUSICA CIV1LIZADA I

i &INFORMAgAO RELEVANTE I

Hpgmnbhhhbwmmm

^sojctur ^^^^OCUUXl \$gy

¦p*'7fM

O retrato perfeito da partida de ontem,no Maracanã: o Flwhjiiense do ponta Wallace (E), sempre superior, deixando o Flamengo de Gélson, no clião, sempre para irás

• AMAN1ES EM f (RiASOídoioioirroacyoontfli moioocos Que se dooo e«penmeotoi em Novo Voe*ComMe.iuoScott KoienSan-mei Iittony Cock e outiasEicepconoi

• SfíU. BOUNONer/Hjm homem (Omocs cor,tegoHj oconxv o leiâo defranitieleeComffo^>ete<gf\ P»:»iivo0« lynnlemweouttov iocíí-

• UW^ NOtE OC IOUCURASUmo 0'0 »ftoo e oevaija *o<-iqki oe' mt-vo^e.Ve com 006irnôo» rr»yyvi(ojCom Oon-e e Roge^ A'<eSo">gi lynn e oo'io$ UmaOiiCi/O

Preço por pessoa em apto. duplo, válido para
as saídas de 19 e 26 de novembro.

Botafogo traz vitória de Belém

¦ Com o resultado de 1 a 0 sobre o Paysari^lu, mesmo sem Túlio, time continua como a maior esperança do Rio no Brasüeir|

BELÉM — A esperança carioca no Campeonato
Brasileiro tem nome: Botafogo. Mesmo sem Túlio,'que 

ficou no Rio se recuperando de dores museu-
lares na coxa esquerda, o time soube aproveitar o
presente dado pelo Santos, que perdçu para o
Corinthians por 2 a 1, ao vencer c Paysandu
ontem por 1 a 0 no Estádio Mangueirão, em
Belém. O Botafogo, com um jogo a menos, chegou
aos seis pontos e divide o segundo lugar do Grupo
F com o São Paulo, a apenai um do Santos. As
chances de se classificar para a próxima fase au-
mentaram.

O gol salvador foi de PerivaJdo, aos 15m do
segundo tempo, após boa tabela com Beto, que
deixou o lateral na cara do gol. Perivaldo chutou
rasteiro, sem defesa para o goleiro Maurício. O
Paraná, que não enfrentou o Vasco ontem à noite
porque faltou luz em São Januário, está em tercei-
ro no grupo, com cinco pontos. Domingo, o Bota-
fogo enfrenta a Portuguesa, no Caio Martins.

O jogo no primeiro tempo foi uma verdadeira
batalha pelo domínio do meio de campo — o
Botafogo, para segurar o Paysandu, entrou em
campo com cinco jogadores no setor. Jéferson
salvou uma bola em cima da linha, mas em outra
jogada quase abre o marcador.

No segundo tempo o Botafogo melhorou e
dominou até marcar. Depois de sofrer o gol, o
Paysandu partiu para o ataque desesperadamente
e por pouco não conseguiu o empate aos 23m,
quando Mirandinha chutou e a bola bateu em
Bonamigo, enganando o goleiro Carlão. Para sor-
te do goleiro, a bola foi para fora. O mesmo
Mirandinha assustou aos 30m, cabeceando por
cima do gol. Aos 41 m. Cláudio chutou de fora da
área. mas Carlão estava atento. O técnico Tata, do
Paysandu, ainda tentou reforçar o seu ataque,
trocando o lateral Biro Biro pelo atacante Zé,
Roberto, mas o Botafogo resistiu até o final.

Botafogo: Carlão; Perivaldo, Wilson Gottardo,
Márcio Teodoro e Jéferson; Moisés, Bonamigo,
Beto, Sérgio Manoel e Juninho; Mauricinho. Téc-
nico: Renato Trindade. Paysandu: Maurício; Cláu-
dio, Edson Santos, Augusto e Biro Biro (Zé Ro-
berto); Rogério Lage, Oberdan, Flávio Goiano e
Edmílson (Chiquinho); Mirandinha e Dutra. Téc-
nico: Tata. Árbitro: Francisco Dacildo Mourào.
Cartões Amarelos: Mauricinho, Édson Santos,
Augusto e Biro Biro. Renda: RS 24.108,00. Pítbli-
co: 5.982 pagantes.

TRACY C1NE VÍDEO APRESENTA AS MELHORES DO MUNDO

FITAS ERÓTICAS

ORIGINAIS SELADAS GARANTIA TOTAL DE QUALIDADE

MÚSICA CIVILIZADA

& INFORMAÇÃO RELEVANTE
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Fluminense vence

sem fazer força 
f

O Fluminense não tomou co-
nhecimento do Flamengo, ontem à
noite no Maracanã. Venceu por 3 a
0, mantendo as esperanças de obter
uma vaga na terceira fase do Brasi-
leiro. O time agora tem seis pontos
ganhos no Grupo E, e está atrás
apenas de Guarani, que tem nove, e
Portuguesa, sete.

Quanto ao Flamengo, um desas-
tre só. Além de segurar a lanterna
do Grupo F, ao lado do Sport,
completou a oitava partida sem vi-
tória, recorde negativo na sua his-
tória — no Brasileiro de 73 o time
ficara sete jogos sem vencer.

Ontem, o Flamengo só conse-
guiu respirar na primeira meia ho-
ra. A partir dos 30m, o Fluminense
tomou conta da partida, e acabou
vencendo como quis. Fez 1 a 0
ainda na etapa inicial — Luis Hen-
rique entrou livre e tocou na saída
de Adriano, aos 35m, após falha de
Marcos Adriano. E passeou 110 se-
gundo tempo, não oferecendo uma
única oportunidade ao adversário.
Ézio, de cabeça, fez 2 a 0 aos 38m,

aproveitando cruzamento de Júlio
César. E o mesmo Ézio, cobrando
pênalti de Rodrigo em Luís Antô-
nio, selou o vexame rubro-negro,
aos 44m. •• í'

Flamengo: Adriano, Isaell Gel-
son, Marçal e Marcos Adriano; Fá-
binho, Marquinhos (Rodrigo).
Charles e Hugo (Magno); Paulo
Nunes e Sávio. Técnico: Edinho,í';.,:,>'
Fluminense: Wellerson, Júlio César,
Márcio Costa, João Luís e Eduíír-
do; Cadu, Luís Antônio, Luís Hen-
rique (Wélton) e Djair; Ézio e Wa)-
lace. Técnico: Pinheiro. Árbitro:
Jorge Travassos. Cartões amarelM
Fabinho, Marquinhos, Charlç|,'
Rodrigo e Luís Antônio. Renda: RS
35.649,00 Público: 6.116 pagantes;'

Outros jogos/ontem — Sàò
Paulo 3 x I Grêmio, Inter 0x0
Bahia, Sport 0x2 Guarani (um gol
de Amoroso, que agora tem 18),
Santos 1 x 2 Corinthians, União'
São João 0x0 Bragantino, Criciú-
ma 2 x 1 Remo, Atlético-MG 2 x 2
Vitória.

Falta de luz

adia 
jogo

do Vasco

Os poucos torcedores que foram
ontem a São Januário assistir à
partida entre Vasco e Paraná foram
surpreendidos por um problema na
iluminação do estádio, que obrigou
o juiz Waldomiro Matias a cancelar
o jogo. "Isso é uma piada. A CBF
deveria obrigar os clubes a acender
a luz duas horas antes", disse o
árbitro, que procurava em vão o
delegado da partida.

Às 21 hlO, depois de uma hora e
dez minutos de espera, o jogo foi
cancelado. Agora, um relatório se-
rá enviado à CBF. que deverá mar-
car nova data. provavelmente no
dia 29. Enquanto os refletores apa-
gavam e acendiam, o vice-presiden-
te do Vasco. Eurico Miranda, teu-
tava resolver o problema com téc-
nicos da Ligtli e chegou a propor
que a partida fosse realizada hoje,
hipótese rejeitada pelo presidente
do Paraná, Ocimar Bolicenho. O
dinheiro foi devolvido ao público,
que aproveitou para \aiar a equipe,
obrigada por Lazaroni a treinar às
escuras.

HOTELARIA SOLETUR
EM NEW YORK;
Hotel President (3*)
Days Hotel (3*)Lexington (4*)Doral Inn (4*)
Grand Hyatt (5*)The Waldorf Astoria (Luxo)SÓ A SOLETUS GARANTESUA ACOMODAÇÃO IMEDIATA

NA CHEGADA.
Consulte seu Agente de Viagens.

PRÓXIMAS SAÍDAS

AOS SÁBADOS
PELA MANHÃ PARA NEW YORK
PELOS MODERNOS MD-11

!• NOV. 19 e 26
U DEZ. 03, 10, 17 e 24
['JAN.07, 14,21 e 28

Parcelomento nos cartões:
«•>
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12 GUIAS SOLETUR!
ABORDO.

INCLUÍMOS: Viagens
diurnas de ida e volta pelo
VÔO ESPECIAL SOLETUR
VARIG, na Classe Turística

• Traslados
7 noites em opto. duplo

no Hotel President
AssisfCard International

Economy
Cartão de telefonia GTI

Soletur (2 min. de chamado
FREE paro o Brasil).

O melhor atendimento:
J guias Soletvr atenderão

você em New York.

CIKTtCh I. de Qrtwia. 20/sij.-211-4499 • TUUtt: 3644193 • IP ANIMA; 521-1111 • IAXIA (Kotòoi; 494-2137• MÍH: 3934041 • NOVA IGUAÇU (HarttKw): 761-3673 • NiTitC* tCwlotfw): 710-7401 • COPA: 233-1193

CATEGORIA TURÍSTICA
SUPERIOR:

\ Viaje com móis conforto por um
I pequeno odicionol. Consulte.

COLEÇÃO DE OURO ECSTASY
SÓ RS 29,90 cada
ligue JÁ pab> (021) 221-9456
Nunca fica ocupado
Entregamos à domicílio embalagem
discreta sigilo total
Aceitamos todos os cartões mesmo à
domicílio.
Sedex p/todo o Brasil
Reembolso Postal (Sedex à parte)
SUPER-PROMOÇÀO - LEVE 8 PAGUE 7
Loja Exclusiva - Rua Uruguoiano. 10
Subsolo - Loja 110 - Centro
Pronta Entrega e Show Room
ATENÇÃO: ESSAS 8 FITAS FORAM
CONSIDERADAS POR LARY ASMUT
CO MAIOR CRÍTICO DE FITAS ERÓTICAS
DO MUNDO) COMO AS MELHORES
DAS 40 MAIS.

• ANJOS DA MtlAWOrtt©jonoo o mio wvo o'è âmorte. • o orgavno tesão-loComConaoc«Hearl Krre»-V Down Bnacere An*r4 •oa*a» DwAjríDrant*

• A BANHA DO PRAZEROj nouos ooieios rnoe vacis-toi» o» mu tww av*s devas-jer nos levado o una vto-oe-n oe pio:»' sem votaCom Cone Novo. B-oocaJoqu»<oe • ou*'as

"ACENDE 
QUANDO

APAGA A LUZ"
TOK-LIGHT 120 Px é a |uz de emergência
que acende automaticamente quando apaga
a luz, portátil. Vai aonde você vai.
Autonomia superior a 02 hora^ Alta Potência
Luminosa, Bateria Selada, Recarega Sozinha
Automaticamente, Garantia Total de 1 ano.

REVENDEDORES AUTORIZADOS;
RIO DE JANEIRO - RJ:

Casa Nordestina Ltda. (021) 253-8001 - Centro \
A.E.B. Sta Izabel Ltda. (021) 222-2221 - Centro
Palácio das Ferramentas Ltda. (021) 221 -1520 - Centro
Ferragens Beija Flôr Ltda. (021) 253-9084 - Centro
Eletro Terrível Ltda. (021) 253-6080 - Centro
Eletrônica Frota Ltda. (021) 224-0283 - Centro
Amoedo Materiais de Construções Ltda. (021) 287-7000 - Ipanema
Benfica Rio Lustres Ltda. (021) 284-1442 - Benfica
Opalux Lustres e Adornos Ltda. (021) 254-2780 - Benfica
Colonial Lustres Ltda. (021) 254-2688 - Benfica
Europa Lustres Ltda. (021) 204-0779 - Benfica
Bazar Shalom Ltda. (021) 390-5650 - Madureira

PETROPÓLIS - RJ:
Adjuve Veritas Ltda. (0242) 31 1384 - Centro

BELÉM-PA:
O.M. Alves Representações Ltda. (091) 231-6238 -Marambaia

PORTO VELHO - RO:
Memo Tok Ltda. (069) 221-9045 - Centro

TOK-LIGHT SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.
Campo de São Cristóvão, 348/204 - CEP: 20921-440 - RJ

Tels.: (021) 580-8111 - 580-4227 - 580-3595 - FAX: 580-3595
Enviamos p/ todo o Brasil via Varig.

• TRiCK TRACYUmo araonie poicio1., ou»tombém se entrego oo crimesewjo: Com lourenHoi! NinaA oiooore. Bng.tie Mcvoe eouiras Feromenoi

• MUlHfRMOGTAlSem maenc 6rdo e o vo< corvu/tw ioo oroo oas mc*t ooç*rwntet fomx» oe w«o -no-oeotâveiCom Toyoi Woyr>e AkvoStefOQ ÍQtQ WrVes a ooiros

. GMOSI • O OUTRO LADO OOSUOA m»r«o< omooi# d* mo v*to.op6» o morte voto corro umlontosmo »>6tco mu«o lorodomog<M»s6Com Jeonno Jom« IwStocy &•* e outros «npeiiKei
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negociara dividas dos bancos estaduais 1

| Vitoria de novos governadores, aliados de Fernando Henrique, apressara saneamento financeiro no Banespa, Banerj e Banrisul g

aik.0 e cristina alves possivel negociar, com os gover- • um integrante da equipe economi- foi agir tao rigidamente quanto mo. Os titulos do BC tern maior $4
£ BRASILIA —A eleicao dos so- nadores, medidas que garantam ca. Alem disso, admite ele, a vito- possivel, apenas nao permitindo aceitagao no mercado, o que faci- SqriPnmPTltn 15
ternadores de Sao Paulo Rio de um ajustaniento sem impor medi- . ria do tucano Mario Covas per- que os bancos chegassem a uma lita aos bancos estaduais a rola- kJOiicaiiiuiau ^

Ineiro, Minas Gerais e Rio das trau^Atieas ao "}erJdo fi" mite Prever medidas de sanea- situagao que desestabilizasse o sis- 8em de sua divida Junt0 ao siste" 
nara 1

jfrandedoSul — deacordocom nanceiro. Anegociafaodeveser mentonocurtoprazo. temafmanceiro. mafinanceiro. CieClSlVO f 
'dTd y

fi annmrnpc mrHak trtdn<5 alia- caso a caso', disse Alkimar que, Calculos—Nos calculos pa- „ , . ,. ac. Garantias — Numa primei- n, n ,
iL do presidente Fernando Hen- "° enlanto, nao condidona o^ ra fixar asmelasde expanslomo- ' ra etapa em aeosto, o Banco O PlailO Real |
Sue Cardoso - vai apressar o •"*" *»«•* d# plan°' haWM ^ 

taS Me^ftWoide 
Cel",ral ft" n8°r0S° na exlEe°- 

A «*#> m as dividas §
programa de saneamento finan- putada uma pequena folga para ™ de eoritragarant.as para a A dos bancos estaduais *?
ieiro dos bancos estaduais esDe- Mesrao que vencessem nomes de acomodar a ajuda que, mevitavel- ernissao dos tesouros estaduais troca de titulos e, por isso, os vit„, mra f t do pl fig
fialmente do Banespa, do BanSj °P0si(?0 ?° ffO federal, mente, seria concedida aos bancos sao trocados por pape.s do BC, bancos nao conseguiram todo o ReaLPEm ,991> quando 0 a.0.
| do Banrisul. 0 Banco Central situa?ao nao podena ser diferente estaduais. A estrategia da equipe numa operagao de compra a ter- volume de pape.s de que neces- nomjsta Ibrahim4 Eris coman. h
espera realizar ainda este mes ne- porque um jmp^ podena levar sitavam. De um estoque de US$ dava 0 Banco Centra, fa
gociaQoes com os governadores J 

hquidaQao^ste ou daqueie h2 bllha0'houve 8ara" 'acs S,U1" no decidiu impedir que o Ban- I
lleitos para sanear as fman?as es- J"™ Par» 

aPenas, US$ co do Brasil financial as divi- &
taduais, informou o diretor de de mteresse-de nmguem. ~1 bl haok'MUse-ndo que desfs USS das dos estados. Em seguida, o
Mtica Monetaria do BC, Alki- 0 caso que mais preocupa j btado T«W«to 9 1,15 bilhao eram do Banespa, BCparoudedardinheiro para k
mar Moura. BC e o do Banespa, que rola dia- 1 .....„.Y...?. I segundo dados do BC. equilibrar o volume de titulos v"'i~ 

h na nrnxima semana n Ran riamente uma divida que, segun- I ,Rjo;de Janeiro | Com a ado?ao de novas me- nue os bancos tinham em car- P
coclTZ^Zmrl I 

-HI 
I I didasparaapertaraliquidez(o ?r^oS:am"" |

Unogramadeconversascomos bilhoes. Ha esUmativas tamtem 1 ..M 19||H I recolhimento compulsono so- A partir daquele memento, g
governadores eleitos para acertar que °H-g0HVT 

h SSS 1 
1 bre depositos a vista), o BCfo. 0 governo federal far.a apenas $

h nroerama de aiuste cuias medi- uma divida hoje de USS 7 bilhoes | .Total.. l?.4l 1.013 | obngado a reduzir as exigen- compras e vendas definitivas ^

Has deverao ser adotodas so apos com. ® 
^a,5.de 

80%n?° 1 estados: 1.644.182. | cias. Nova troca foi feita, na de titulos. Este ano. o Banco fj
Fb de ianeiro "Os estados tSm total de creditos do Banespa. Ues- | Toteljjeraj: 20.055.195 f£ propor?ao de 1 titulo federal Central tomou a decisao de r.;
hoie dois Droblemas Dara solucio- de a epoca da montagem do Pla- 1 * valores referentes a setembro em R$ mil. - para cada 1,1 titulo estadual. trocar parte das dividas esta- 'fej
kfSLSES no Rea1'no iniciG deste ano' Ja se WmmMMMmm—TM? j a l - - Nessas opera?6es, aprovadas duais por papeis federals. §
[•. j „ j t - sabia que o Banespa representaria Font#: Banco central em setembro, o Banespa trocou 0 ex-diretor da Divida Pu- fej

.n^am^aocuiltoionscd RJWbiihao;oBanerj, M340 WtadoBan^CemralCarlos |

torn os bancos. A venda de ativos Nao podenamos deixar o Ba ^milhoes e o Banrisul, R$ _10 ^ no entant0 que estas me-
do estado soluciona o segundo nespa quebrar, porque ele carrcga milhoes. Atualmente, o volu- didas nao sao suficientes para
problema", explicou Alkimar. a posigao de outros 40 bancos. Se ^Br/ jH me trocado chega a R$ 11 bi- sanear as finangas dos estados.

Expectativa — A expectati- o Banespa fechasse, pelo menos W lhoes, dos quais, R$ 6 bilhoes Ele propoe que os estados tl
va da equipe economica e que sera 20 bancos iriam juntos", explicou [—j \f^rj0 Covas (E) e estao no Banespa. tomem dinheiro emprestado

Mar cello Alencar vcio no exterior atrayes de emissao g
facilitar 

o trabalho em dc titulos ou bonus em nome ^

^estes recursos, os^governos po- ^

o volume de alavancagem dos M
bancos estaduais, hoje fixada

em 10 vezes o seu patrimdnio ^
liquido. Este limite determina P

quantidade de titulos publicos

- S » 
A' 

1,1 

I

i • f
| Mai»/»alln a 40 dias. Marcello nao soube "vire um bakao de negocios poli- w—————{V

ITXcll informar o total do deficit do Ba- ticos" e retome sua funcao "pri- O ® f' i i'I* (ilfflPfftT*' 'V
1 /*> nerj, mas afirmou possuir infor- mordial de alavancar o desenvol- NP1/) PltPtllP P 11ltll7P /IS

i Dede acao 
maC0CS de que 0 preJU1Z0 mensa' vimentoatravesdo f.nanciamento VjCItt HU33U tllClllC C UL111AC U3 pBBSEHHK^ f¦ WVWV so com gastos operacionais, gira • . 0 -V

* 1« cm tomo de USS 25 milhoes. c 1 - .. 
' 

. irntlln^Attn /IA MAflAA nllA/tHAt

! imediata vantagens de nosso cheque. Mifl i
DAN1ELA SCHUBNEL ^ gicas heranps sem antes fazer um mento de agendas", Marcello ^Preenche cheques em apenas 7 e s,ips de car,5es de crtdito. m,, I

fa oanerj que cnegai as maos eslorco para que elas sejam equa- concorda que sera neccssaria I=C>Opera individualmente ou interligado a micro-computadores e caixas regislradoras. 3BHF yi,
, qo proximo governador do Rio cionadas antes da minha posse", "uma revisao na questao estrutu- coFornece reiat6rio de cheques emitidos.

liao vai ser igual ao que esta ai. afirmou Marcello. Em troca, alem ,„1» „„ D0„or: cC>Total seguran^a, sem qualquer margem de erros. r\ 4 4 W
; fela e a vonlade exprcssa pelo de prometer darSo-gestio aos ral no Banerj _Acho quest deve 

II AllAflt 1MVM1+A 1
pfrovavel governador eleilo. Mar- scrvidotcs do banco, o tucano as- cammhar cm dirocao a regionah- «nutmiiit. 

W (.iICLK IlIUllLUi1 cello Alencar (PSDB), que condi- segurou que tambem vai traba- zagao do Banerj. As agencias fora Tel(02l) Foj(021) ft.
| ciona aceitar o banco a uma a?ao lhar para acabar com a "atual do estado, as deficitarias, terao 

000 10/10 010 /IAQ/1 fa"""01'"'0
de saneamento do Banco Central bagunca", alem de se comprome- que ser consideradas para o efeito \ y f | Jijg /Oyi^U / ¦ Isllsi UQgyE^EIaSEi^^BEHtiDBffiB H)

j, antes mesmo de sua posse, daqui ter a nao deixar que a instituiyao de salvaro proprio banco." Av. Rodrigues Aives, 153 /1° andar - centra - Rio de Janeiro0"""" soucite uma demonstraqAo sem compromisso
I'. ' 'v ' : •. . . . • - •i","- ! ¦ 5'

| Mario Covas 
' 

7 ®Hs » v~l II l!

i vai Uquidar Uma JggL so podia ter 

'| I

: © Baneser 
.[¦ wpwiM 

concessionaria um exercito f

! didfrXa^sts mmsm de lfi ¦ bem treinadoCovas (PSDB) para sancar as con- ^ '1 ^

; trasfisas mundo JSS9- e super equipado. f
rfcsponsavcl pelas contrata^oes fi- w
siologicas nos governos Quercia 1 ^4^ H' Fleury. Segundo ele. 0 Baneser. A Recreio nao tem mecanicos. Tem interpretes. especialistas ^

! cfesccu cxagcradamenle.^Llrapo- ^ ^ —ham com equipamentos de |
lando as suas funtjoes. A estatal. / \ ultima tecnologia e saomuitoeficientes. r

\ Ne com 18 mil funcionarios. so- J m IP A oficina funciona de 2' a 6* das 7 as 2-lh e sabado ate as $
Ireu 0 desvirtuamento de seus obic- \ ;W .u , , , • - • c e i'

! lives para a contra.aqao de paren- \ , 
' 

? MJ 18h" dand°t0tal ass,stencia 30 S£U Carm E oferece tranSP0rte |
tes de politicos sem concurso publi- ?:mF\ imediato gratuito para clientes da Barra. Sao Conrado.

; co, com altos salarios. "Vamos ver . - Wk\ Jacarepagua e Recreio. Mas se voce quer um Volkswagen
qUem esta trabalhando e, se indis- 111 ..n~v „ • r • . V. . . . $
pcnsavel. 0 aproveitamcnto nas se- 0r Km, a Recreio funciona num horario exclusivo: de 2 a
cretarias". disse Covas, que nao 4; W sabado das 8 as 22 h e domingos e feriados ate as 18 h

SKirtJtuswwK Eai"*«a°s£»™usadocom»®aiia
no caixa do generno. Venha logo \isitar a Recreio

, , Apesar de negar a privatizaoao ' l Uma concessionaria de 1° mundo semndo voce.
da Cesp. ele admitiu a venda da P- '
Companhia Paulista de Fort;a <—=,<=,!=,

1 LW I—II—II—! jar No futum 3S outras «rsk» as%im.
-—.. -. ,— mmm , w 1 ¦ 

^
a situa9§o do Banespa AV. DAS AMERICAS, 15 400 TEL.: 437-7000 FAX: 3263272 TLX: 2130319 RVIL-BR |
"5  ' ——
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Recreio

Recreio

Não pode aer vendido separadamente

Rio de Janeiro — Quinta-feira, 17 de novembro de 1994

URAL A única que
cuida da saúde
do trabalhador

brasileiro.

Saneamento é

decisivo para

o Plano Real
A solução para as dívidas
/\ dos bancos estaduais é
vital para o futuro do Plano
Real. Em 1991, quando o eco-
nomista Ibrahim Eris coman-
dava o Banco Central, o gover-
no decidiu impedir que o Ban-
co do Brasil financiasse as dívi-
das dos estados. Em seguida, o
BC parou de dar dinheiro para
equilibrar o volume de títulos
que os bancos tinham em car-
teira no fim do dia.

A partir daquele momento,
o governo federal faria apenas
compras e vendas definitivas
de títulos. Este ano, o Banco
Central tomou a decisão de
trocar parte das dívidas esta-
duais por papéis federais.

O ex-diretor da Dívida Pú-
blica do Banco Central Carlos
Thadeu de Freitas Gomes lem-
bra, no entanto, que estas me-
didas não são suficientes para
sanear as finanças dos estados.

Ele propõe que os estados
tomem dinheiro emprestado
no exterior através de emissão
de títulos ou bônus em nome
dos tesouros estaduais ou mes-
mo de suas companhias. Com
estes recursos, os governos po-
deriam abater suas dívidas em
títulos no mercado.

Outra solução seria reduzir
o volume de alavancagem dos
bancos estaduais, hoje fixada
em 10 vezes o seu patrimônio
líquido. Este limite determina a
quantidade de títulos públicos
e privados que os bancos nego-
ciam no mercado. Se os bancos
reduzissem este volume de ala-
vancagem, também ficariam
com sua capacidade de crédito
reduzida, diminuindo as pro-
blemas de caixa, diz o ex-dire-
tor do BC.
(Cristina Alves)

Marcello

pede ação

imediata

a 40 dias. Marcello não soube
informar o total do déficit do Ba-
netj, mas afirmou possuir infor-
mações de que o prejuízo mensal,
só com gastos operacionais, gira
cm torno de USS 25 milhões."Não se pode permitir que eu
assuma aceitando todas essas trá-
gicas heranças sem antes fazer um
esforço para que elas sejam equa-
cionadas antes da minha posse",
afirmou Marcello. Em troca, além
de prometer dar co-gestão aos
servidores do banco, o tucano as-
segurou que também vai traba-
lhar para acabar com a "atual
bagunça", além de se comprome-
ter a não deixar que a instituição

"vire um balcão de negócios poli-
ticos" e retome sua função "pri-
mordial de alavancar o desenvol-
vimento através do financiamento
de projetos de produção".

Embora não se valha das ex-
pressões 

"demissão" e "fecha-

mento de agências", Marcello
concorda que será necessária
"uma revisão na questão estrutu-
ral" no Banerj. "Acho 

que se deve
caminhar em direção à regionali-
zação do Banerj. As agências fora
do estado, as deficitárias, terão
que ser consideradas para o efeito
de salvar o próprio banco."

DANIELA SCIIUBNEL"l
ú O Banerj que chegar às mãos

cio próximo governador do Rio
tiào vai ser igual ao que está aí.
Esta é a vontade expressa pelo
provável governador eleito. Mar-
cello Alencar (PSDB), que condi-
ciona aceitar o banco a uma ação
de saneamento do Banco Central
antes mesmo de sua posse, daqui

<=í> Preenche cheques em apenas 7 segundos e slips de cartões de crédito.
c=í> Opera individualmente ou interligado a micro-computadores e caixas registradoras.
c{> Fornece relatório de cheques emitidos.
cOTotal segurança, sem qualquer margem de erros. .
cj>Emite cheques pré-datados. /\ |
Vendas e assistência técnica permanente: AJ ly I

Tel(021) Fa*(021)W Yjfy Jk gk gk M Êk M A Êk M A M Ék Êk M Um produto
Cíifi3»T.

SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO SEM COMPROMISSOAv. Rodrigues Alves, 153/1° andar - Centro - Rio de Janeiro

Mário Covas

vai liquidar

o Baneser
SÃO PAULO — A primeira me-

djda do governador eleito Mário
Covas (PSDB) para sanear as con-
tás do Banespa será a extinção do
tfaneser, estatal vinculada ao banco
rfcsponsável pelas contratações fi-
siológicas nos governos Quércia e
Fleury. Segundo ele, o Baneser,
cíiado para auxiliar o Banespa.
cresceu exageradamente. extrapo-
lando as suas funções. A estatal,
líoje com 18 mil funcionários, so-
freu o desvirtuamento de seus obje-
tiyos para a contratação de paren-
tes de políticos sem concurso públi-
cò. com altos salários. "Vamos ver
qüem está trabalhando e, se indis-
pfcnsável, o aproveitamento nas se-
cretarias". disse Covas, que não
descarta a venda de estatais para
saldar o rombo de USS 7.5 bilhões
np caixa dogo\erno.

, Apesar de negar a privatização
da Cesp. ele admitiu a venda da
Companhia Paulista de Força e
LÍiz.

A Recreio não tem mecânicos. Tem intérpretes, especialistas

que conhecem tudo. Eles trabalham com equipamentos de
última tecnologia e são muito eficientes.
A oficina funciona de 2* à 6* das 7 às 2-lh e sábado até as
18h. dando total assistência ao seu carro. E oferece transporte
imediato gratuito para clientes da Barra. São Conrado.
Jacarepaguá e Recreio. Mas se você quer um Volkswagen
"0" Km, a Recreio funciona num horário exclusivo: de 2* a
sábado das 8 às 22 h e domingos e feriados até as 18 h
E ainda aceita o seu carro usado como entrada
Venha logo visitar a Recreio.
Uma concessionária de Io mundo servindo você.

No futuro as outras ?erão as^im

Na página 2,
a situação do Banespa in\y>Rmi xtrxiiu ma'

I

HBPin\y>Rmi xtrxiiu ma
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Banespa 
preocupa governo 

federal

¦ Créditos de difícil recebimento e excesso de funcionários agravam mais a situação

INDICADORES INTERNACIONAI

CRISTINA ALVES
i, A situação do Banespa é a que
mais preocupa o governo federal,
principalmente pelo porte da ins-
tituiçào, que dispõe de USS 8,5
bilhões cm créditos, dos quais
quase 80% são de empréstimos ao
governo estadual. Quase a totali-
dade da dívida mobiliária (em ti-
lulos) do Banespa no mercado foi
trocada por papéis federais, redu-
zindo os encargos do banco no
pagamento de financiamento dos
titulos no mercado. O Banespa é
também, entre as instituições esta-
duais. a que tem o maior número
de funcionários e um volume de
despesa por funcionário — USS
34,4 mil no semestre — o dobro
do Banerj.

Mesmo assim, o quadro do
Banerj não é mais tranquilizador.
De cada RS 100 que o banco tem
de patrimônio líquido. RS 23.65

são considerados como crédito
podre, ou seja, com pouquíssimas
chances de ser recebido, lembra o
diretor da consultoria Austin
Asis, Erivelto Rodrigues. É o caso
mais grave entre os maiores ban-
cos estaduais do país. No Banes-
pa, o percentual é de 11,25% e no
Credireal, de Minas Gerais, o to-
tal é de 9,19%. Nos dois dos
maiores bancos privados do país,
o volume de crédito podre é muito
menor: em torno de 2,8%.

O Banerj foi também o único
entre os grandes bancos estaduais
que apresentou, no primeiro se-
mestre deste ano, um lucro menor
do que no mesmo período do ano
passado. No primeiro semestre de
1993, o Banerj apurou lucro líqui-
do de USS 5,832 milhões. No pri-
meiro semestre deste ano, ficou
com USS 683 mil.

Levantamento da consultoria

paulista Austin Asis sobre a situa-
ção dos principais bancos esta-
duais aponta outro dado curioso:
o Banespa, com USS 1,4 bilhão de
patrimônio líquido, fechou o se-
mestre com operações de crédito
de quase USS 8,5 bilhões. Brades-
co e Itaú — as maiores institui-
ções privadas do país — que tèm
patrimônio de pouco mais de USS
2 bilhões, realizaram muito me-
nos operações de crédito. O Bra-
desço, por exemplo, têm USS 4,2
bilhões em créditos. Rio de danei-
ro, Minas Gerais, S.Paulo e Rio
Grande do Sul — onde venceram
os candidatos aliados ao presi-
dente Fernando Henrique — de-
tem quase 92% do total das dívi-
das de todos os estados. Portanto,
se o presidente o novo governo
fechar acordos para saneamento
das contas desses quatro estados,
terá dado passo importante para
a consolidação do Plano Real.

Em Minas não

haverá reforma

BELO HORIZONTE — O gover-
nador eleito de Minas, Eduardo
Azeredo, disse que não pretende
fazer qualquer tipo de reforma
nos bancos estaduais de Minas.
Segundo ele, o Banco de Crédito
Real (Credireal) e Banco do Esta-
do de Minas Gerais (Bemge) estão
em boa situação e não precisam
ser reformulados. Azeredo afir-
rnou ainda que considera como
bancos estaduais apenas estes
dois, apesar da existência do Ban-
co de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG): 

"Este é um ban-
co de fomento e cumpre bem a
sua função", alegou. Ele lembrou
que, na campanha, defendeu que
não deveria ser criado outro ban-
co no estado.

Fachamanlo | Varlafo |

Tóquio (Hlkkèl) 19.306,66
N.I«^ue(0.Jone8)' 3.834,44

^Franji^
Hong Kong
(HanaSeng) 9.692.24

Ültôs"

+26,58

21.652,81

3.520,30

12.201,09

17.369,74

jii "im
8.369,44

Font*] Router. * Meio-dia

Atendendo a pedidos

a Xerox copia

sua última promoção:
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jffiat?*07 0nt*w 1 An'*lHor | gtroV) °n"m I Anterior |
lone 98,350 " ^ 98,300"Marco' JSSJSHL

:| Franco 5,324 5,306 i SS 38.7'50.'• 
Franco sul?o 1,303 1,298 ..£?.*
libra 0,635 0,631 | ffl®.
Ura 1 587,90 1.584,50 V HongKong 385,75 38695
D6larcanadense 1,364 N.O.  . ••

ig Foot* UPI
Florim 1,738 1,731
Coroasueca 7,350 7,322 : t;
Escudo 158,300 157,700

, Peseta ia,Q50 MMM : Ontam | Anterior |
!; Real N.p. N.D. i:;

Peso argentino N.D. N.D. Londros 
Fonte: AFP — Londros Fonte: EFE —óleo cru tipo bront pnraentrega em novembro (Londros).

••3 Contadora \)4t(> em ale •/$ meses.

1'rodutoí de Consumo pura ale 5.000 cópias/mês. durante 4 anos.

L í|:, XU<0

Copiadoras \-)009 c X-5009 R/l •
Financiamento cm até 48 meses • Produtos

de Consumo para até 1.000 cópias/mês c
garantia durante o prazo de financiamento.
v. I

Telefono para 0800-15-4444
ou contate a filial Xerox mais perto de você.

A promoção só vai até o dia 50 de nov embro.

Garantiu de 4 anos e assistência técnica em todo o Brasil.

,
... . .,...T ., :•" 1

X

,
(US*fton»ta<J») Q"'"" I; An"rior |

I Cafe* 172,25 177,50
Trigo" 373,75 378,25
Afucar N.D. N.D.
Cacau N.D. N.D.
Sucodelaranja N.D. N.D.
Sojaem grao" 558,75 560,25

Fonte: UPI — Nova Iorque. (*) AP •
cago/centavos do dólar por bushel.

Arábicos brasileiros em Londros. (**) UPI — Chi-

THE DOClM IENT COM PA N Y
XEROX

? A Bolsa de Nova Iorque mostrava
tendência de alta por volta do meio-
dia de ontem após a divulgação de
que o índice de Preços ao Consumi-

dor em outubro cresceu apena.s
0,1%, a menor variação nos últimos
seis meses. Com isso, o índice Jones
subia 11,11 pontos a 3.837,47.

FEB
INDICADORES

^dlarl Dolar y^roV/lBvV¦¦I Comercial ¦¦¦¦ Paralelo mmm ¦¦ M
,19%^ +0,19% 4-0,96%

INFLAÇAO

(Em R$)

0,836 °<839
0,832

11/11 14/11 16/11

(Em R$)
0.84 0,84 0,83

11/11 14/11 16/11

^ 10,265
ü

111

10285
IP¦

11/11 14/11 16/11
Fonte: Andima'Casas de Câmbio Fome: BM&F

(Em pontos)
18.741

J|| 18.563 1

lis ii ii
K ill ill
gll m ; :

ii/iM4/in6/ii
Fonte.BVRJ

IPC-r %
Julho 6,08Agosto 5,46
Setembro 1,51
Outubro 1.86Acumulado no ano... 15,67
IGPM/FGV %
Julho 40.00Agosto 7.56
Setembro 1,75Outubro 1,82Acumulado no ano... 1198.39Em 12 meses 2.345.29
INPC/1BGE
Julho 7,75Agosto 1,85
Setembro 1,40Outubro 2,82Acumulado no ano... 883.02Em 12 meses 1.741,31

FIPE/IPC
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Acumulado/ano
Em 12 meses

%
6.95
1.95
0,82
3,17

898,25
1.778,36

P1EESE/ICV
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Acumulado/ano
Em 12 meses

%
7,59
2,86
0,96
3.54

1.022.09
199959

Agosto dia 01.08 5,5513%
Setembro dia 0109... 2,W19%
Outubro dia 01.10... 2,9513%
Novembro dia 01.11. 3,0679%
Dia 17.11.;... 3,3143%

INDICADORES
BTN 01.11 RS 0.6452-
UPC (4* trimestre).,.. 8,93
UPF (novembro) RS 7,52
Ufir (novembro) RS 0,6428
NMndIGPM outubro 103.602"
IBA/CNBV 25 420 pontos

ALUGUEL
Fator de
Correção
Residencial

TRdia 15.10 a 15.11  2,6381%
TRdia 16.10 a 16.11  2,6381%
TRdia 17.10 a 17.11  2,8003%

3% 6%
Julho  34,0692 34,3903
Agosto  4,4606 4,7108

SJHnEHEE
Agosto RS 64.79
Setembro RS 70,00
Outubro RS 70,00
Novembro RS 70,00

Setembro  2,3573 2,6025
Outubro  2,6463 2.8922
Novembio  3,0745 3,3214

l-SENN.....;. 21.870 pontos
DER Acumulado de
1508.91 a 01.1194... 10.082,760645
* Atualizado pela TR.
" Base Dezembro 92 100.

IPCA Outubro Novembro
Anual 23,5628 18,0556

SEGURO/TAXA DE JUROS PRO RATA DIA DA TR'

Comercial
IGP IGPM

Novembro Novembro
Anual 21,6133 23,4529

Contratos até 30.06.94
(antigo IDTR)
dia 17.11  0,00513872

Contratos a partir de 01.07.94 (FatorAcumulado de Juros • TR (FAJ • TR)
dia 17.11  1.14697367

* Faior Diário para Aplicação de Juros (TR) nos Contratos de Seguros.

BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS

Volume Geral

CONTRIBUIÇÕES AO INSS Competência de novembro ¦ TAXAS ANDIMA

Autônomos, Empresários e Facultativos

Contratos I Numeros do I Contratos I Volumt j Partlcipegio |emaberlo | negocios | negociados | (R$) | (%) |;

f| j|
|

1 Ouro 731860 240 64 611 83 484 312 ,9^.... M
f. 

"""fndice 67 718 ^ 2 317 36 315 379.043 800 2,70 j||
Cafe 022091 _ 2 399 681 197 .1074 142 156 29.06
CAmb'O 1 190 507 687 180063 1.356.191.097 M?..,.. <&¦
D!  283 214 1 043 171.405 7.991.799642 57.01 !|:
Bo< Gordo 46 777 115 21.335 132.947.443 M?..... IITotal 3 142 187 6 801 ri54.926 14 017 608 450 II

(i!;: Si:

Ouro/disponivei
. Vatordocomreto: 2500. CoutcdM *m mi* por gnnw

Vclo. j Conlr. j Negocioaj Abert. | Mlnimo j Maximo | Pit, 
joaclla^ioj

Classe Númtro mínimo d*
m«SBS dt parmantnciaam cada classa

Salário
basa

R$
Alíquotas

%r
l pa^ar

Taxa* médlaa da
Flnanciamanto
(por um dia útil)

Taxa ovar : Rant. : Rant. ; Rant. Pro).; (% a.m.) dla.(%) | um.(%) : mfts (%) mto(%)

Ató 12
Mais de
Mais dc
Mais dc
Mais dc
Mais de
Mais dc
Mais dc
Mais dc
Mais dc

12 até 24
24 ató 36
36 ató 48
48 ató 72
72 ató 108
108 ató 144
144 ató 204
204 ató 264
264

70,00
116,57
174,86
233,14
291,43
349.72
408,00
466,29
524,57
582,86

10.00
10.00
10.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

7.00
11,66
17,49
46.63
58,29
69,94
81,60
93,26

104,91
116,57

...Títulos Público» Federais .
H0TM0NEY
Dl -Over
LFTE

Mareado Futuro
da Dl(3)

5." ,
.6,09...,6,45

P.U.am
R$

.0,20
0,25
0,20..
0,22

Taxa over
(%».m.)

0,40
.0,51
.0,41..,

0.43

.2,01...

. 2,54 .2,04 .2,17

Rant.
dia. (%)

4,06
5,18
4,13
4,39

Proj.
més (%)

Assalariados, Domésticos e Trabalhadores Avulsos

Salário da contribuição (R$)

ató 174.86
do 174 87 at6 291 43
dc 291.44 ató 582,86

Alíquota (%)
parallnsdaracolhimonto ao INSS

.. !...
8,77
9.77

Alíquota (%)
pira determinação da

base de cálculo do IRPF
8.00
9,00

10,00
10.290 10.250 10.310 10.285

; Ouro/Mercado de opções sobre disponível' Valor do contrato: 250g. Cota$S«s wn reais por grtma
Veto. Exerc. Contr. Neg. I Abert. Mínimo Máximo : Últ.

Obs: Percentuais incidentes de forma nAo cumulativae Conlnbuiçáo do empregador doméstico 12°»do salário pago respeitando o teto acima
e As cor.tribuicòes da empresa, inclusive a rural, não estão sujeitas dejnodénaa
Prazos para pagamento: atè 02/12 sem correção, a partir do dia 02/12 acrescida de juros c multa • /
Domésticos, Empresários e Facultativos: nâo tem correção atè o dia 15/12. A partir dai. acrescida de juros e
multa

• Autônomos,

RENDIMENTOS DA POUPANÇA
.; rxvui owuu o.iju o.iav o.iju o.iau1 Nvl3 19 000 994 0.100 0 100 0.100 0 100 ® ¦ Novembro 23 3.179115  3.1513 24  3.4060• Nv26 8 000 994 4 0 100 0.100 0.100 0.100 16 3.1513 25 3 3822I Nv38 19 000 994 4 8 0C0 7 992 8 005 7 992 : 17".Z."Z 3^3143 26l!!!!!!!!!«!!!»!"!""."!!'.""!"...3'.4146

 ¦ 10 3.4030 27 3.2180
Mercado Futuro/lndice  1'™ 2Dae„mbri 30C9'
Valor do contrato; R$0,20 p/pontoa Cola^M am numaro# Ai>ponlo» ^ w- ^

Veto. Contr. I Negócios I Abati. Mínimo | Máximo |

03...04...05...06...07...08..,09...10..,11...
Ultimo

IMPOSTOS, TAXAS E ÍNDICES

Mercado Futuro/Café Cambial Jun. J. Jul. RS Ago. RS Set. RS Out. RS

..3.6742..3.4852..3.3434

..3.4953..3.6580..3.6754..3.7223..3,7265,..3.4534

Nov. RS

Valor do contrato: 100 sacas da 60 kg. Ifq. CotaçOaa am ponloa d* Indica pi »ae*
De24t
Mar5

844
2 399

119
215

197,50
199.00

195.50
195,50

203.50  202.50
203.CO 202.50

Mercado de Opções/Café Cambial
Valor do contrato: 100 sacas de 60 kg líq. Cota;ò«s «m pontos/por wca da 60icg liq.

Uni!
Ulerj
Ufinit
UPF
Ufir
UT

26 902.1247 235.2
2661 URV14 085.10

1 068.06665.00

14.09
24.85
26.617.52

0.5618
0.40

14.70
26.14
28.007.52

0.59110.40

15.27
27.47
28.00

7.52
0.6207

0.40

15.53
27,9228.007.52

063080,40

15,81
28.45
28.007.52

06428
0.40

Dl OVER FUT.dwembro/94 97.786,51 6,11 0,20 4.15
janeiro/95 93.747,00 5,76 0,19 4,31. ....fwereiro/95 89.*13,33 5,85 0,20 4,38
A paiir de 17/10/91. a Circular n 2063 do Banco Central, permite a reaiiwwo de operacoes compiomissadas com pessoas fisicas e
juridicas nao fmanceiras apenas com trtulos piibhcos de 30 dias

Pro?o RS Var. Var. Var. Proj.Indicadores /Indico Dia(%) Sem(%) Mes(%) Mes(%).
TR12H1 •• •• 2,8051TR13/11 •• 2,9549
TR14/11 .. .. .. 3,1220Poupanfa 17.11 •• •• •• 3,3143Poupan^a 18/11 •• •• •• 3,4030

0,6428cAmbioUSS Comercial (2)compra 0,831000venda 0,333000 -0,60 -0,60 -1,54
US* Flutuante (2)compra 0,828000
venda 0,831000 -0,48 -0,48 -1,54
USS Paralelo-RJ (1)compra 0,830venda 0,840 0,00 0,00 -2,33
USS BM&F-Comercial (3) (OC)deiembro/94 846,567 0,19
janeiro/95 870,573 •• 2.84fevereiro/95 897,099 3,05
US* B M 8. F» Flutuante (3) (00)

840,000 •• «. o,ooAQdES indice Var. Var. Var. Proj.
dia(%) sem(%) mes(%) mes(%)

ISENN (4) 21.870 0,05 -1,59 0,38
IBVRJ (4) 18.741 0,96 0,13 2,87
IBOVESPA (5) 49 895 0,82 0,76 3,99
IBOVESPA Fut. dezembro/94(3) 52.247 6,42

ii ¦ OUROSPOT Pre^oRI/ Var. Var. Var. USS/
Grama dia(%) sem(%) mes(%) Onpa

SINO • Fech.(1) 10.285 0,19 0,15 -1,20« BM81F • Fech. 10,285 0,19 0,15 -1,20• COMEX • Mis presente (') 10,316 386,10
ii: 10,334 •• 386^0

(•) Fat or de conversao = 31,103487 gramas/on^a troy> (OO) Cota^ao = RS1.000/US* 1.000

Fontte (1) ANDIMA: (2) Banco Central; (3) BM&F; (4) BVRJ. (5) BOVESPA

Fe5l 210 00 ?.?.? 6.90 5.90 7.60 6.90 í
60.00 64.168 147 139.00 139.00 139.00 13900 í

Mercado Futuro/Câmbio
Ditar ¦ Valor do contrato: US$ 5.000 Cotaçfias am raais por délar IMPOSTO DE RENDA

IR na Fonte (novembro)
Mercado Futuro/Dl - Depósito Interfinanceiro de 1 dia
Valor do contraio: RI 50.000.vil ,.
,De24 12675**Ja^5 128 635

Basa da cálculo (RS) | Parcsla a daduzir (R$) Alíquota %
CoUçéaaam ponto» da P.U.

IGP-M - Mercado Futuro

3Í. ?r 785.00 M.770.M . 97 T90.00 9? 790JO
93 S30.0P 93 530 00 93760.00 93 75Õ'Õo"

Base (to cálculo (RS) Parcela a deduzir (RS) Alíquota %
Até 642.80  
De 642.80 à 1^53.46 642.80909.56

3 467.91
15.0
26.6
350

Valor do contraio: Cdaçio a luíuro

De 1.253.46 á 11570.40
Acima etc 11-570.40 .
Deduçõesa) RS 64.23 cot cada deoendenie (sern limite) b) Fama adicional de RS 642.30 para aposentados,

pensionistas e transferidos Para a reserva remunerada com mais de 65 anos c) Contribuição
Frevidenciana dt Pensão alimentícia el Aposentados com mais de 65 anos, so pagarão IR se o
renríi^^to ultrapassar a RS 1 285 60 4¦ ^Fonte: SÃretana ce Receita Federai

Compra I Venda I
m [ (R>) I

I _ DOIar 0,81 _ 0,S$_ |
I Escudo 0.004$U 0.00S512
: Franco Sulfa 0,605252 0.6US04

Franco Francis 0,147883 0,163411
lene 0,007954 0,008833
Libra 1.245770 1,376576 !

1 »*« ¦
Marco Ataroio 0.S0U12 0.S62314
Patata 0.006116 0,006751

OURO
(R( - llrigota per gramas)

Compra Vanda

Fonte: Banco do Brasil

Cindam (250g) 10,275 10.285
Ourinvest (250g) nd nd
Safra (lOOOg) nd nd
Boiano Simonsen
(10009) 10,275 10,285

I
|

Fundidoras fomecedoras e custod»antes ere- jdenc»ados na Botsa Mercantil e de Futuros

1*1»]

/¦ jjescoiiW \

1 16°/® \
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Sf
INFORME ECONÔMICO

CLAUDIA MORETZ-SOHN

Mais abertura

Este 
ano, a Comissão de Valores Mobiliários está assistindo

a um fenômeno que não se repetia desde 1986: o número
de empresas que estão abrindo capital é superior ao das que
estão se fechando para as bolsas de valores. Até outubro, 33

mpanhias solicitaram abertura, enquanto 31 cancelaram seus
egistros.

j- Também até o mês passado, a CVM contabilizou volume
—recorde de emissão de ações: US$ 2,294 bilhões, contra US$

,507 milhões no mesmo período de 1993. Esse movimento rumo
jà abertura veio na esteira da privatização — depois de vendi-
das, Cosipa, CSN, PQU e Copesul lançaram papéis nas bolsas

na valorização dos papéis e na carestia dos financiamentos
¦bancários. Enquanto o custo de um empréstimo fica ao redor
de TR mais 20% ao ano, o da abertura de capital situa-se na
faixa de 5% do valor da emissão.

j|> 
"Sai mais barato abrir capital e é um dinheiro sem prazo de

¦ resgate", analisa José Domingo Gonzalez, diretor do Banco
I^Marka. Mas essa caminhada rumo às bolsas significa mais

ainda: que as empresas estão se capitalizando para investir.
Pode vir daí a semelhança com 1986, ano do Cruzado, em

. que o setor produtivo ganhou confiança. Só que, agora, há
mais motivos para apostar na estabilidade.

jgé Arte JB

VAI-E-VEM NA BOLSA
u...

Ano Aberturas : Cancetamentos
- ¦ 1986 SO i 29

v 1988 16 44 J
I; 1990 12 55 I
jf 1992 11 36
m 11994 aa 3i1 {ate put.) 33 31

Fonle CVM

Custo elevadoKt
Tem razão quem teme o efci-

|j to sobre a Previdência do au-
. mento do salário mínimo para

R$ 100. Hoje, cerca de dez mi-
— Ihões de aposentados recebem o

piso. Com o reajuste, a pasta
teria uma despesa adicional de

| R$ 3,6 bilhões por ano. Isso cor-
responde a mais de 10% do or-
çamento da Previdência para
1994, que é de R$ 26 bilhões.
Sem falar que a reserva de cer-

,jca de US$ 3 bilhões — que a
:*Previdência acumulou com ga-

nhos no mercado financeiro —
está no fim. "O ministro Cuto-
lo entregará o ministério com a

£caixa zerada", diz Francisco Oli-
"veira, do lpca.

Pão na mesa
_ Este ano, o consumo de tri-

go no Brasil baterá recorde
jfè histórico: 8 milhões de tonela-

das, das quais 5,5 milhões im-
portadas. Esse total é 12,7%

(superior ao de 1993, até então
áj o mais alto. As vendas deslan-

charam há quatro meses, com
a criação do real.

I De novo, o 'leão'

b '«> O deputado Miro Teixeira
(PDT-RJ), presidente da Co-
missão de Economia da Câma-
ra, espera preparar ainda este
ano, junto com técnicos da Re-
ceita, alterações na legislação
fiscal. Quer acabar com a pos-
sibilidade de empresários em-
butirem despesas pessoais nos
gastos das empresas, uma for-
ma corriqueira de sonegação.
Se o cronograma for cumpri-
do, as mudanças poderão en-
trarem vigor já em 1995.

Franquia da moda
O setor de franquias não

tem do que reclamar de 1994.
A previsão inicial de cresci-
mento de 20% ficou para trás.
O faturamento — de USS 4,9
bilhões em 1993 — deverá au-
mentar 30%. O número de lo-
jas, que no ano passado soma-
va 22 mil, terá incremento de
35%. Até agora, 70 novas re-
des foram abertas no pais.

Procura-se
Os novos donos da Perdi-

gão — um pool de fundos de
pensão comandado pela Previ

estão à cata de um presiden-
te para a companhia. Um
headhuníer foi contratado para
encontrar o executivo ideal.
Enquanto a busca prossegue,
Eggon João da Silva continua
no posto. Segundo o mercado,
o salário do comandante de
uma empresa do porte da Per-
digão oscila entre USS 200 mil
e USS 300 mil por ano.

Produção a toda
No mês que vem, a Casa

Granado — vendida em julho
ao inglês Christopher Freeman

dobrará a produção de pol-
vilho antisséptico e sabonetes.
O investimento na fábrica é de
USS 1 milhão. E a Granado
também poderá representar no
Brasil uma grande fabricante
americana de produtos para a
saúde, como vitaminas.

Protesto
O presidente da Federação

das Indústrias do Rio (Firjan),
Arthur João Donato, encami-
nhou ontem ao ministro da
Fazenda, Ciro Gomes, e ao se-
cretário estadual de Economia
e Finanças, Cibilis Viana, pedi-
do para que seja revogada a
Medida Provisória 368, que re-
duziu os prazos para o recolhi-
mento de 1CMS. A justificati-
va é de que a indústria vem
sendo prejudicada e que a re-
dução dos prazos não faz mais
sentido diante da queda drásti-
ca da inflação.

Qualidade
A Mesbla Automotiva é a

primeira empresa do setor de
serviços a obter da Finep um
financiamento para a adoção
de programa de qualidade to-
tal. A verba, de USS 6 milhões,
acaba de ser liberada, graças
aos resultados alcançados na
fase experimental na filial de
Botafogo. Elaborado pela
Boucinhas & Campos, o pro-
grama agora será estendido às
outras 17 revendedoras.

PELO MERCADO

A Denison Rio acaba de ganhar«|_a conta da Daikiry. a maior fabri-"—cante de jcans do Rio. com produ-
çào de 10 mil peças por dia.

j • Neste sábado, a rede Dreams vai
L inaugurar duas lojas da Dollar

Dreams: uma em Friburgo, Região
Serrana do Rio, e outra em Campi-
nas, São Paulo. Serão as primeiras
nessas duas cidades.

O departamento de desenvolvi-
mento dc executivos da IBM Ga-
vea acaba de ganhar o certificado
ISO-9001. concedido pelo Bureau
Veritas. Ele será entregue hoje ao

vice-presidente da companhia.
Fernando Mitri.

O Rio Design Center lança hoje
sua promoção de fim de ano: De-
core e Decole. Com o mínimo de
RS 50,00 em compras, o cliente
receberá um cupom para concorrer
a duas passagens para a França.
Além da viagem, a partir de 28 de
novembro serão sorteados quatro
fins de semana no Hotel Rosa dos
Ventos, em Teresõpolis.

Com previsão para a entrega de
lojas em abril de 19%. o Iguaçu
Top Shopping — o primeiro da
Baixada Fluminense — inicia ho-
je suas obras.

Irregularidade no balanço da CEF

¦ Auditoria não aprova contas da instituição por achar que dados não são confiáveis

publ

ALBERTO FERNANDES
BRASÍLIA — A Caixa Econômi-

ca Federal publicou ontem, no Diá-
rio Oficial, o balanço de 1993 sem
conseguir a aprovação de uma au-
ditoria externa. Esse é o oitavo ba-
lanço consecutivo em que os audi-
tores se recusam a aprovar as con-
tas. O balanço foi publicado acom-
panhado de um parecer em que os
auditores da firma Bianchessi &
Cia fazem ressalvas a uma série de
pontos das contas do banco. Fo-
ram apontadas também uma série
de irregularidades. As contas da
Caixa não conseguem a aprovação
de uma auditoria externa desde
1986. Mesmo assim, os Conselhos
Administrativo e Fiscal da institui-
ção vêm aprovando as demonstra-
ções contábeis da CEF, com uma
série de ressalvas.

Sem contas confiáveis, o banco
não pode estimar com segurança,
por exemplo, quanto teve dé lucro
ou prejuízo ou quanto poderá in-
vestir. Apenas a adoção de uma das

Setor

BRASÍLIA — Por culpa das em-
presas estatais federais e dos gover-
nos estaduais e municipais, o setor
público deverá fechar o ano regis-
trando um déficit operacional —
receitas menos despesas, incluídos
os gastos com os juros da dívida —
de USS 3 bilhões, equivalentes a
0,5% do Produto Interno Bruto
(PIB). Os números fazem parte do
memorando de entendimentos ana-
lisado ontem numa reunião de dire-
toria do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI).

Segundo previsões da equipe
econômica, o governo federal ter-
minará o ano com um superávit
operacional de 0,2% do PIB. As
estatais, porém, deverão registrar
déficit de 0,4% e os estados e muni-
cípios, de 0,3%. Em 1993, o setor
público como um todo fechara as
contas com um superávit operacio-
nal de 0,4%. "Ainda 

podemos aca-
bar o ano sem esse déficit previsto,
pois acreditamos que houve uma
superestimativa da queda de receita
das estatais ao longo deste ano",
explicou o secretário adjunto de
Política Econômica, José Cechin.

Ao elaborarem o documento,
explicou Cechin, os técnicos leva-
ram em conta uma tarifa pública
média para 1994 inferior à realiza-
da em 1993. "Com o lançamento
do real e a queda da inflação, a
receita financeira das estatais au-
mentou porque as tarifas deixaram
de sofrer a corrosão inflacionária",
revelou. No caso de estados e mu-
nicípios, o déficit poderá ser menor
porque, depois do real, a arrecada-

Evandro Teixeira —13/10/94

Almeida: ajustes vcio serfeitos

sete recomendações da Bianchessi
& Cia diminuiu em mais da metade
o lucro da CEF no ano passado.
Outro ajuste recentemente adota-

do, a constituição de uma provisão
para devedores duvidosos, fez com
que a Caixa, ao invés de registrar
um lucro de RS 112 milhões em
julho último, fechasse o mês com
um prejuízo de RS 96 milhões, re-
velou ontem o presidente da Caixa
Econômica, José Fernando de Al-
meida.

Ajustes — "A tarefa de sanear
a contabilidade da empresa é gigan-
tesca", admitiu José Fernando. Ele
se arriscou a afirmar, no entanto,
que todos os ajustes necessários se-
rão adotados até o final do ano. "O
balanço de 1994 será o primeiro
sem ressalvas em muitos anos na
Caixa", apostou.

Segundo o presidente da CEF,
dois dos três maiores ajustes neces-
sários já foram feitos no primeiro
semestre deste ano e o terceiro de-
pende de uma medida provisória do
governo. Em primeiro lugar, a Cai-
xa mudou o cálculo da remunera-
ção do FGTS, que precisa ser atua-
lizada mês a mês, o que não vinha
sendo feito. Em segundo, a Caixa

conseguiu ser dispensada de consti-
tuir algumas provisões para deve-
dores duvidosos, pelo Conselho
Monetário Nacional.

Por último, a CEF espera a me-
dida provisória que vai criar o Fun-
do de Investimento do Trabalhador
(FIT), e securitizar o Fundo de
Compensação das Variações Sala-
riais (FCVS), um dos grandes deve-
dores da Caixa. Após a resolução
desses três grandes problemas, José
Fernando promete atacar as confu-
sões menores que imperam nas con-
tas da empresa.

Patrimônio — Com tantas
questões a resolver, José Fernando
ainda é capaz de garantir que os
resultados dos primeiros ajustes
chegarão até o final deste ano. Se-
gundo ele, o patrimônio líquido da
Caixa vai dobrarem 1994, com um
aumento de R$ 1,5 bilhão. Isso
aconteceria em função do fim do
processo de liquidação contra me-
tade de 36 bancos devedores do
Sistema Financeiro de Habitação
(SFH).

ico fechará 94 com déficit
Luiz Antônio—1/11/93
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Fritsch: importante agora é conseguir a cooperação técnica do FMI

ção do ICMS aumentou em pelo
menos 15%.

Risco — Os técnicos do gover-
no acreditam que, se o acordo tra-
balhista fechado pelo governo com
os petroleiros for mantido, a situa-
ção do déficit das estatais poderá
ser agravada não só em função da
elevação dos custos da Petrobrás. O
acordo, assinalam os técnicos, abri-
rá um precedente para que o fun-
cionários das outras estatais quei-
ram as mesmas vantagens.

O memorando, que detalha as
políticas econômica e financeira do
país implementadas este ano, foi
entregue ao diretor-gerente do
FMI, Michel Camdessus, no final
de setembro pelo ministro da Fa-
zenda, Ciro Gomes. O envio do

memorando fazia parte de um com-
promisso assumido, em fevereiro
deste ano, pelo ex-ministro Fernan-
do Henrique Cardoso.

O secretário de Política Econô-
mica, Winston Fritsch, explicou
que, no momento, o Brasil não ne-
cessita de um acordo formal ou de
um empréstimo do Fundo, mas
precisa de uma intensa cooperação
técnica. No memorando, o governo
solicita oficialmente esse apoio e o
da diretoria do FMI para eventuais
acordos futuros. "Continuaremos
em contato com o staff do Fundo
para um intercâmbio de pontos de
vista sobre o desenho e a imple-
mentação do programa de estabili-
zação", afirma o memorando, assi-
nado por Ciro Gomes e o presiden-
te do Banco Central, Pedro Malan.

Governo altera verba do Orçamento

ALBERTO FERNANDES
BRASÍLIA - O ministro-chefe da

Casa Civil, Henrique Hargreaves,
disse ontem que o governo vai
lançar de não apenas um, mas de
dois'jutnbões - grandes emendas re-
manejando o Orçamento de 1994 -
com valores entre RS 8 bilhões e RS
10 bilhões cada Uma delas será
enviada ao Congresso ainda hoje
ou, no máximo, amanhã, informou.
A segunda será concluída na sema-

na que vem. Os recursos serão des-
tinados principalmente para o pa-
gamento do funcionalismo, bolsas
de estudo e reformas nas estradas.

Hargreaves esteve reunido no
início da noite de ontem com o
ministro do Planejamento, Beni Ve-
ras. fechando os números das duas
emendas. Para permitir o remaneja-
mento dos quase RS 20 bilhões,
diversas obras serão retiradas do
Orçamento deste ano. "Não vamos

começar obras em novembro", dis-
se Hargreaves.

O ministro disse ainda que o
governo não tem a intenção de criar
novas fontes de recursos agora, pa-
ra evitar o déficit orçamentário de
1995 como, por exemplo, um paco-
te tributário. "O equilíbrio do Or-
çamento do próximo ano vai ser
resolvido pelo próximo governo",
disse. A proposta orçamentária de
1995 já traz um déficit de quase RS
10 bilhões.

FSE cobrirá

50% do rombo
BRASÍLIA — O governo resol-

veu cobrir metade do rombo de
R$ 4 bilhões existente no Orça-
mento de 1994 com um excesso de
arrecadação do Fundo Social de
Emergência. De acordo com o se-
cretário de Orçamento Federal,
Mauro Marcondes, o projeto de
lei que vai remanejar recursos do
Orçamento terá que ser enviado
ao Congresso até segunda-feira
para que o governo consiga fazer
o pagamento do funcionalismo
este mês.

Marcondes explicou que a le-
gislação orçamentária permite o
remanejamento das dotações pelo
governo mesmo que o projeto de-
lei não esteja aprovado pelo Con-,
gresso. 

"Estamos estudando isto..
Mas parece que existem preceden-1
tes para este remanejamento
quando os créditos já estão em
tramitação no Congresso", disse.

O secretário afirmou que falta
dotação para o pagamento de
pessoal do Ministério da Educa-
ção, de ex-territórios como o
Amapá e Roraima e para o Dis-
trito Federal. Há uma perda de
arrecadação de impostos federais
e há um excesso de pedidos de
créditos suplementares.

Um exemplo deste tipo de pe-
dido foi feito pela Rede Ferroviá-
ria Federal. Marcondes explicou
que a rede presta serviços em de-
terminados trechos considerados
deficitários mas importantes do
ponto de vista social. A rigor, o
Tesouro Nacional deveria cobrir
esta carência de recursos, mas não
há dinheiro. De acordo com o
secretário, os cálculos da SOF
também não levam em conta a
nova parcela da isonomia salarial
nem um possível aumento do sa-
lano mínimo ainda este ano.

O secretário-executivo do Mi-
nistério do Planejamento, Raul
Jungmann, afirmou, entretanto,
que a isonomia salarial terá maior
impacto sobre a folha de 1995.
Segundo ele, a meta de equilíbrio
nas contas públicas este ano será
atingida a todo custo.
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RESTAURANTE CENTRO

Rara você que aprecia tradição e qualidade, oferecemos uni finíssimo cardá
pio com grande variedade de frutos do mar e carnes de primeiríssima
qualidade. Salões privativos para almocos e cocktail.s. Preços especiais para
grupos, aceitamos cartões de crédito e faturamento mensal para empresas.
O restaurante BOM PALADAR fica no Ex CLUBE DA ADF.CIF a rua do
Carmo 27 /13o andar. Reservas 224-0087 ou 989-3408
Ainda estamos fechando datas para festas de fim de ano (até 300 pessoas),
faca logo sua reserva.

Aceitamos Cartões de Crédito
m
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TELEFONE POLIGLOTA
Você poderá pagar a conta em

uma língua que você nunca falou.
O Bloqueador Telefônico P-1-P da ITM

bloqueia todos os tipos de
interu rbanos: I). I f Í-VI. M/ B

Nacionais, Regionais e À Cobrar.
Bloqueia os prefixos:m. 200, 135, 10 etc.

E ainda possibilita a programação do
Tempo de uso do seu telefone.

VENDAS NAS LOJAS DE
wITM«*v TELEFONIA DE TOOO O BRASIL

PROMOÇÃO DE VENOÁS
CARRIEL0 E ALMEIDA - R Ge* RWtia !30A-f s:2«}42-1566ELE7R0F0NI Av Aftevto torres. t03-L|07-F (0247)22-3963ELETRÕNIC riai5.i>vj;;;,j çy.-.' i ::UaZ

^ DEFENDA-SE
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De maneira
eficiente,

sem lesões
ou agressões

O M-150-K da ITM "Electric Fim" é um"choquinho" que dá um Chocão.
Com um centelhamento de mais de

150.000 volts, porém de baix£.,„
amperagem, é um compacto e fiel

companheiro para proteger você de
possíveis agressores.

— I T u —* VENOAS NAS LOJAS DEARMAS. CACA E PESCA
PROMOÇÃO DE VENDAS

SHEHRAZADE MODAS - R da Ou-ttrsda, 23 F 221-236!
C STO.ANTONK) - Ay Pres Kennedy 1414-F 771 2443
GUNS E SECURÍTY - S*ap C AüAn«o-L| 220 • F 227-8924
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População aprova Real mas 
prevê 

inílaçãd

Pesauisa revela que 84% dos entrevistados confiam no plano, mas 39% apostam em

da, que trabalha para o PSDB e aumentar nos próximos meses. São

Estilo de Ciro

tem apoio

da maioria

B

nova alta de preços nos próximos mesc

SÉRGIO LEO

BRASÍLIA — A população tem
um comportamento curioso em re-
lação ao plano econômico: a gran-
de maioria aprova o Real e apóia as
medidas de restrição de consumo,
mas são po"cos os que acreditam
que a inflação vai cair nos próxi-
mos meses, segundo constatou a

pesquisa da empresa Marketing e
Comunicação Institucional Ltda.,
realizada entre os dias 31 de outu-
bro e 2 de novembro, em 124 muni-
cípios. A empresa pertence ao ma-
oo das pesquisas Antônio Lavare-

orientou os rumos da campanha de
Fernando Henrique Cardoso á Pre-
sidência da República.

A pesquisa mostra os principais
afetados pelas medidas de restrição
ao crédito: entre os que desapro-
vam a iniciativa a maioria está na
faixa de renda entre zero a dois
salários mínimos.

Os que aprovam o plano são
84%; 10% não aprovam nem desa-
provam e apenas 5% desaprovam o
Real. A situação é diferente quano
se trata de apostar na queda da
inflação: 39% acreditam que ela vai

36% os que apostam que a inflação
ficará como está e 19% apenas
acreditam que ela cairá. A Região
Nordeste, é a que tem mais otimis-
tas em relação à queda da inflação
(22%). Para a equipe econômica,
esse resultado é positivo "A maio-
ria espera a queda da inflação, ou
sua estabilização nos níveis atuais,
o que indica otimismo em relação
ao plano", avalia um graduado as-
sessor do ministro da Fazenda, Ci-
ro Gomes.

=3=

RASÍLIA — O ministro da
Fazenda, Ciro Gomes, está

realizando uma boa gestão no
Ministério da Fazenda e é franco
e espontâneo, embora costume
falar muito e usar linguagem

muito dura, desaconselhável para
um ministro. Essa é a opinião da
maioria das mil pessoas entrevis-
tadas por telefone em 124 muni-
cípios, pela MCI. A pesquisa tem
boas notícias para o ministro:
65% dos entrevistados concor-
dam com a frase críticas contra
Ciro Gomes partem sobretudo de
pessoas que querem sabotar o pia-
no econômico.

Os entrevistados se dividem
quando solicitados a dizer se
concordam ou discordam da fra-

se O ministro Ciro Gomes costu-
ma falar muito e utilizar uma lin- 'Ji.(

guagem muito dura, desaconselha-
vel para um ministro da Fazenda.m
A maioria, 48%, concorda; 43% -'•<
discordam. Há poucas dúvidas, íf-
porém, em relação à sinceridade »
do ministro: 77% dos entrevista-
dos acreditam que ele fala exata- >'i
mente o que pensa; 45% conside-í»'
ram boa sua atuação, 34% a f
classificam como regular e 14%,,';
acham sua ação no ministério1}
ótima. I

 M
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* BOLSA DE VALORES DO RIO

RESUMO DAS OPERAÇOES
Qtde VoLem
Mil R$

Lote.....'. 6.742.844 136.389.991,00
Mercado a Termo 40.550 173.212,00
Mercado de Opções 4.503.390 106.012.198,00
Mercado à Vista 2.198.904 30.204.581,00
Das 50 ações componentes do l-Senn, 21 subiram, 15 caíram, 12 permanece-
ram estáveis e duas não foram negociadas.
Mfnfma Máxima Média ÚWma Oscilação Anterior Há um Há um

Mês Ano
21.848 22.224 22.103 21.870 0,0 21.860 20.709 8.668

MERCADO A VISTA-LOTE

AÇÕES DO SENN AÇÕES FORA DO SENN

Maiores Alta» Maiores Altas
Ipiranga Petróleo pn 12,12% Fertisul pn 20,51%Sld. Nacional or> 10,53% Barbará pn 13,27%Telerj one 9,91% Olvobra pn 5,41%Vale do Rio Doce on 8,11 % Telemig bne 2,75%
Cer| on 7.69% Casa Anglo pn 2,33%

Maiores Baixas Maiores Baixas
Nacional pne 6,15% Dljon pn 21,43%
Telerj pne 5,83% Telebahla bn 16,67%
Telepar on.— 2,82% Herlng Brinquedos png 15,38%
Petrobrás on... 1,83% Minupar pne 9,52%
Petrobrás pn 1,55% Império pn - 7,69%

Maiores volumes financeiros

Ações Total
(EmR$)

Vale do Rio Doce pn 9.946.720,0
Petroflex.one 5.368.022,0
Petrobrás pn 3.380.919,0
Sid. T ubarão on 1.573.020,0
Cosipa bng 1.115.810,0

THulo* tipo DBS Qtd. Fech. Mln. Mix. MM. Osc. I.L
Ano

Preco em Reals por mil affiesAcesilaON 60.000 80,00 80,00 80,00 80,00 1482.57AcesitaPN 80.000 69,50 89.50 90,00 69,67 0,66- 1861,91Adubos Trevo PN 3.000 18.51 1851 18,51 18,51 2770.95Antarc Nord PN 120.000 540,00 540.00 540,00 540.CC 653.49Arthur lange PN 100.000 026 0,28 0.28 0,28 2000,00BBrasllON- 740000 15,30 15J0 15,70 15.49 0.65- 1198.91B Brasil PN 6.410.000 18.00 17.76 18,60 18,00 0,61 1203,20B.Frances Bras ON 1.050000 140,00 WOO 142,00 140,02 364,75B.Nordeslo ON 110.000 5.57 5,57 5,57 557 318235B.ProgressoPN. 10.600.000 0.04 0,04 0.04 0.04 600,00BamorindusONE- 1.642.000 22.20 22.00 22,20 22,11 0,91 1133.69Bamorlndus Part ONE-. 1.033000 17.90 17,90 17,90 17,90 1,70 1054.80Bamerindua Seg ON E-.. 1.341000 12.00 12.00 12.00 12.00 962,80BamerindusSogPNE-. 1.798000 12,60 12.40 12.60 12.59 1,61 894fl1Baner| PN -G- 15000 13,01 13.01 1101 13,01 715,62
BanespaON 1.WO.OOO 8.40 8.40 8,40 8.40 962,19BanespaPN 3.703000 935 9.20 955 9,42 6.25 1038.58Banostes ON 360.000 1,30 1.30 1,37 1,31 7,14- 3195.12Baptista Sllva PN 200.000 36,00 36.00 36,00 3600 676,43Barbara PN 202.000 1.28 1i8 1,44 1,44 13,27 1674,41Belgo Mineira ON 3.000 155,00 155,00 155.00 155.00 6,90 1105.72Belgo Mi neiraPN.- 10.000 13300 133,00 133,00 133.00 1191.22SomgePN 100.000 1.30 1.30 130 1.30 1645.56Bradesco PN E- 2.270,000 737 732 8.00 739 038- 1016,75Brahma ON... 1.000 290.00 290.00 290.00 290,00 1001,79Brahma PN 32.000 280,00 280,00 289,00 286,44 1172,68Brinq.MimoPN 55.000 2.00 200 2.00 2,00 392,92Camacari PN 5.000000 13,70 13,70 13,70 13,70 2080,15Casa Anglo PN 560000 220,00 22000 220.00 220,00 2.33 2168.34Calleopoldina AN E-... 370.000 7,45 7,45 7.70 7,59 0,67- 1390,10Cbv-tnd.Mecanic PN 10.000.000 1.50 1.50 1.50 130 1630,43CedroAN 3.000 41,15 41.15 41.15 41.15 2398,01Comope lnv.PN 100.000 2030 20,00 2000 20,00 3144,65CemigON 1210.000 01,01 81,00 82.00 8135 031 1330.67CemlgPN 1850.000 92.10 92,10 9150 9233 1.39- 123194Car) ON... 196.300.000 0,14 0.13 0.15 0,14 7.69 2000.00CespPN- 1000 1310.00 1310.00 1310.00 1310.00 824.74Cava! PN 30000 1420 1420 14.20 1420 2768.03ChapecoPN 136000.000 0.80 0.79 032 031 2m 10
Clbran PN 202000 3.70 3.70 400 170 2044.19ColapPN 69.000 14.80 14.80 1430 14.80 905.19CopelPN 30.400000 830 8.40 830 8.77 28538CoponoANE- 4000 870.00 86000 870.00 867.S0 2691.59CopesulONE- 366000 59.11 59.11 60.00 5030 084- 191.60CosipaBN-C- 406000 2770.00 2720.00 2790,00 2748.30 139 559.961 Dijon PN 6.400000 0.77 0.75 1.00 0.79 21.43- 2633.33Doratex PN 1560.000 60.00 60.00 60.00 80.00 1220.75EherlePN 212000.000 0.08 0.06 039 009 4500.00Elotrobtas BN 839000 325.00 325.00 337.00 3E37 1.52- 178762Eletrobras ON 118000 330.00 330.00 345.00 339^4 1.49- 1856,22Ericsson PN 2200000 6.25 625 6.25 6.25 1364.82EstrelaPN 1.500.000 3,00 100 3.06 304 1747.12ForlibraiPN 200.000 330 180 330 3,80 13103.44FerUsul PN 8500.000 235 2.15 2 3 5 2.29 20.51 4017.54Ficap/marvinPN 150.000 360.00 360,00 360,00 360,00 3036.43

Thulos tipo DBS Old. Fech. Mln. Mix. MM. Otc. I.L.Ano
Ficap/mavlnPrtPN 31.000 340,00 340,00 34030 340,00 774.66
FoslartilPN 100000 5,90 5,90 5.90 5.90 3986.48
Frangosul PN 4400000 32.50 32.50 3230 32.50 665.CH
ImporioPN 258853000 034 034 036 025 7.69-

InoparPN _... 139852.000 1.65 1.60 1.65 1.63 5.10 1646.46
Ipiranga DijON 414000 18.00 18.00 18.00 18.00 2513.96
IpirangaOtsPN 624000 20.00 2000 21.00 20.97 193450
Ipiranga PelON 90000 15.01 15.01 15.20 15.18 0.07 246039
Ipiranga Pat PN 750000 18.50 18.00 19.00 1831 12.12 2117,44
Ipiranga Rel ON... 37.000 13.00 13.00 13.00 13.00 1216.08
Ipiranga Rel PN ..... 73000 1430 14.80 14.80 14.80 12S6.36
ItausaPN 170.000 560.00 560.00 570.00 568.82 830.63
Itautec Philco PN 6 000 OCX) 12.00 12.00 12.05 12.04 5399.10
lightON- 407000 367.00 366,00 375.00 373.87 081. 117431

Umasa PN 1000 3.81 181 3.81 3.81 80730
loj Amoricanas ON 305.000 31.00 31.00 31.00 31,00 1651,57
Loj.Amerlcanas PN 85.000 32.50 3230 32.50 3231 1964.13
Magnesila AN 7.900.000 430 4,75 4.80 4,75 1077,09
ManahPN 700,000 46,00 46,00 46.00 46,00 3194.44
MlnuparPN-E 5.000.000 0.38 0,38 0.38 038 952-
NacionalONE- 92.000 24.90 24,90 24.90 24.90 0,40- 80432

Naclonal PN E- 459.000 24,40 24,40 24,40 24,40 6.15- 769,23
Oivobra PN 2.500.000 039 0.39 0.39 039 5,41 162500
Paranapanema PN 2873000 16.70 16,60 17,00 16.76 1590.13
Paul!staFLu2 0N.. 25.000 74.50 74.50 74,50 74.50 1256,95
Potrobras ON..... 789 000 75.60 75,01 77,50 75,82 133- 1266,41
PotrobrasPN.... 26279.000 127.00 127.00 131.00 128.65 135- 1231,57
Polrobras Br PN 7.740.000 52,30 49,00 52,50. 51,84 6,73 1150,72
Petroflex AN -€ 1963.000 200,00 200,00 230.99 215.16 8732
PotrollexON-E... 18.633.000 275.00 275,00 294,99 288,09 1522.59
Pettenati PN 166.000 51.00 51.00 51.00 51,00 4779,75
Pronot AN 15.000.000 ' 037 036 0.37 0.36 3272.72
RandonParlPN 1.000 000 1.79 1.79 1.79 1.79 7160.00

Refrlpar PN 99.000 235 235 2,85 2,85 1562.50
Samrtri ON 4000 40,99 40.99 40.99 40.99 813.93
Sharp PN...... 59.733.000 2.89 237 2.93 2,90 2,48 2436.97
Sid Nacional ON 600.000 42.00 39,40 42.00 39,97 10,53 1314.80
Sid.TubaraoBN— 141.000 84000 840,00 855,00 842.05 1 32 1609,10
Sid.Tubarao ON 1.942.000 810.00 810,00 810,00 810.00 2121.47
Supergasbras PN 11.313 000 1.64 1.58 1.70 1,66 3074,07
Taurus PN 300.000 030 0,60 0,80 0,60 2162.16
Telobahla AN 1000 60.00 60.00 60.00 60,00 200.00
Telobahia BN. 3.770000 100,00 100.00 100.00 100.00 16.67- 1099.62
Telobahla ON 46.000 61,51 61.51 61.51 61,51 1735,11
Telebras ON 7,400.000 35,00 33,80 36,00 35,43 1,41- 1139,96
TolobrasPN 14.500.000 43,55 43,01 43,90 43,56 2,47 1103,62
TelemlgBN-E.. 8.000 41.10 40.51 41.10 40,83 2,75 1083,02
Tolemig ON -E 33.000 45.00 42,01 45.00 42.32 7.14 99142
Telepar ON... 21.000 345,00 345,00 360,00 350.71 232- 1170,12
Tolopar PN 105.000 312,00 308.00 319,00 31330 2.30 1066,58
Tolorj ON -E 1.130000 61.00 60,00 64,00 61,97 9.91 1273.53
Teler) PN-E 572,000 56,50 56,50 60,00 59,84 5.83- 1218,98
Telosp PN -E 535000 419.00 419.00 419.00 419,00 3.46 102137
Ucar Carbon ON ... 8000 14.50 14,50 14.50 14.50 2470.18
Unibanco PN 4 000 23.01 2101 23,01 23.01 0.39- 840,08
Unipar BN 9837,000 5,20 5.00 5.28 5,20 4.21 2374.42
UsiminasON 707.600000 1,53 133 1,53 1.53 1645,16
Usiminas PN 149.000.000 1.45 1.41 1.47 1.43 1.40 161012
Vale Rio Doce ON 2.000.000 320,00 320,00 320.00 320.00 8.11 K79.09
Vale Rio DocePN. 56.579.000 174,00 173,50 180,00 175,80 ¦ 1780,79

Thulos tipo DBS Min. Màx. M6d. Osc.
%

WogPN 300 000 660.00 560.00 560,00 560,00
Whlto Martins ONE...... 3.617.000 11.95 11.70 12.05 11.92 0,59
WiosIPN-G- 1.000 1590,01 1590,01 1500,01 1500,01

Preço em Reais por açãoSouza CfUZON 1.000 7.61 7,61 7,61 7,61 436-
Empresas em situação especialFerro Ligas PN 3.500.000 1,83 1,80 1,83 1,81Horfng Bflnq.PN-G- 201,000 11,00 10,30 11,00 10,45 15.38-Nogam BN 20.000 0,27 0.27 030 0,29Total  2193.900,000
MERCADO PE OPÇÕES
Operações

Preço de Prômio
Títulos tipo DBS Séries Exerc. Quartt Oft Màx. Min. MM.
Em Reais por mil ações
EletrobrasON CLK 320,00 2 000 40,00 40,00 40,00 40,00
EletrobrasON CRF 30,58 1.380 125,00 125,00 120,00 121,19
EletrobrasON CUA 15.00 30 000 215,38 215,38 215,38 215,38
EletrobrasON CUI 43,00 30.000 75,00 75,00 75,00 75,00
EletrobrasON CXB 19,00 10.000 179,05 179,05 179,05 179,05
EletrobrasON CXH 39,00 10.000 32.40 32,40 32,40 32.40
EletrobrasON VUA 15,00 30 000 1,00 1,00 1,00 1,00
EletrobrasON VUI 43,00 30.000 17,79 17.79 17,79 17,79
EletrobrasON VXB 19,00 10000 1,00 1,00 1,00 1,00
EletrobrasON VXH 39,00 10000 52,69 52,69 52,69 52.69
Petrobrás PN CIL 170,00 35.000 15,00 15,00 15,00 15,00
Petrobrás PN-C- CNG 18,00 2.700 35,00 35,00 35,00 35,00
PotrobrasPN-C- CNH 20,00 2.710 26,00 26,00 25,00 25,00
Sharp PN CLJ 2,00 15 000 1,01 1,01 1,01 1,01
Sharp PN CLK 2,10 77.000 0.92 0,92 0,76 0,83
Usiminas PN CLE 1,40 1 500 0,15 0,15 0,15 0,15
Vale Rio Doce 0N CBK 380,00 2 000 10,00 10,00 10,00 10,00
Vale Rio DocoON CIN 230.00 2 000 75,00 75,00 75,00 75.00
Vale Rio Doce 0N CLP 250,00 2.000 65,00 65,00 64,99 64,99
Vale Rio Doce PN CLI 150,00 930.000 35,27 35,27 35,27 35,27
Vale Rio Doce PN CLJ 160,00 34.100 25,00 29,50 25,00 27,34
Vale Rio DocoPN CU. 180,00 124.800 13,00 17,50 12,50 15,14
Vale Rio Doce PN CLN 200,00 13.300 6,50 8,50 6,50 7,49
Vale Rio Doce PN CLP 220,00 154.600 3,20 4.40 2.90 3,67
Vale Rio Doce PN CLS 240,00 930.400 3,50 3,50 1,40 3,49
Vale Rio Doce 0N VBK 380,00 4.000 0,01 0,01 0,01 0,01
Vale Rio Doce PN VLI 150,00 930.000 1,51 1,51 1,51 1,51
Vale Rio Doco PN VU 160,00 100 2,50 2,50 2.50 2,50
Vale Rio Doce PN VLL 180,00 100 9,00 9,00 9,00 9,00
Vale Rio Doce PN VLN 200,00 100 21,00 21,00 21,00 21,00
Vale Rio Doce PN VLP 220,00 100 36,00 36,00 36,00 36,00
Vaie Rio Doce PN VLS 240,00 930.000 55,69 55,69 55,69 55,69

Total 4.354.890
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RESUMO DAS OPERAÇÕES
Títulos

Qtde.Tit. Valor em R$
LotePadrao 15.871.120.200 226.972.634,54
Concordatdrias 97.164.000 102.771,64
Direitos e Recibos 1.970.000 18.606,00
Fundos e Cerlificados 50.532.742 141.981,94
Ex'ercicio do op?8es de Compra 3.000.000 119.730,00
Leiloes n3o Colados 11.904.736 14.594,61
Mgrcado a Torino 156.470.000 1.002.208,83
Oppoes de Compra 5.564.220.000 10.199.625,00
Opcaes de Venda 74.000.000 832.130,00
Fracioritirio 20.548.368 1.021.436,34
Total Geral 21.850.930.046 240.425.718,90
Indice Bovespa M&dio 49.999
Indice Bovespa Fechamenlo 49.895 + 0,8
Indice Bovespa M&ximo 50.358
indice Bovespa Mlnimo 49.489
Das 55 ações do BOVESPA, 32 subiram, 17 cairam, cinco permaneceram
estáveis e uma náo loram negociadas.

O MERCADO BOVESPA
Otc. F*dv Otc. Foch.
(X) Pr»90 (*) Pre^o

Maloraa Attas Mak>ras Altaa
Orion pn &5,0 465,00 Sid, Nacional pn 7.4 41,90Wiestpn 40.8 1 599,00 Paraibuna pn 6.6 16,00Matecon 29.6 2,10 Unipar pnb 6.0 5,30Gradients pna 26,5 100,00 Banespapn 5.6 9,40Sansuypna 26.0 1 235.00 Vidr. Smarinaon 5,3 4.90
Maloraa Balxat Maloraa Balxaa
Azevedopn 16.6 20.00 Eatrelapn 3.3 2,90
Ceiul Irani on 15,3 1,10 Paranapanema pn 2.6 16.55Teler) on 15.1 61,10 Alpargataspn 2.0 190,00
Politenopnb 12,6 3,32 Telespon 1,6 420.00
Polialdenpn 11,9 44,03 Metal Levepn 1,5 44.00

MERCADO A VISTA
Tltulos Qtd. Abt. Min. M6d. MAx. Fech. Osc.

R AcasitaON 'INT 9820000 79,00 79.00 79,92 80,00 80.00 +2.0
AcesitaPN'INT 21.810000 9000 87.00 88.43 90.00 88.84 -0.7
Acos Vill PN *INT 910000 260.00 257,00 259,76 265,00 260.00 +0.3
Vlubos Trevo PN* 2.123000 19,00 19.00 20.W 20,10 19.72 -3,8
\groceros PN 4^00000 2650 28.00 26.30 26.50 26.50 +1.1

<\lpargatas PN 180000 189.00 189,00 189,94 190.00 190.00 -2.0
•vnadeo Rossi PN 43525000 2.40 2.26 2.38 2.45 2,33 -03
Amcr Leasing ON 370000 80.00 72.00 7232 80.00 72,00 I
America Sul PN '194 .... 763000 49,00 47.00 48.47 49 00 49.00 + 4.2
America Sol PN 'P94 ... 86000 44.00 44,00 45.51 47.00 45.35 *i0
AquatecPN* 74 700 000 1.15 1.10 1.14 1,16 1,14 -OA
Aracruz PNB' 376000 2-200.00 2.190,00 2209.52 2220,00 2 200.00 - 0.0
Artox PN * 21.700000 6.60 6.60 6.66 6.74 6.74 ^36
Arthur Lange PN 84 000 0.24 02* 0.24 0.24 024 /
As Textil PN' 1010000 295.00 295>00 300.00 320.00 320.00 + 7.0
Avipal ON * 829000000 4,09 4,09 4.09 420 4,15 -
A2evedoPN* 150000 20.00 20,00 20.00 20.00 20.00 -16.6

I Bahia Su( PNA* 11000 84000 640,00 84909 85000 850.00 *2.4
BamenndBrON* 1000000 22.00 22.00 22.14 2220 2220 *0.9
Bamennd Par ON' 4 100000 17.60 17 60 17,65 17.90 17.90 -1.7
Bamennd Seg ON 400000 12.00 12,00 12.00 1200 12.00 /
Bamerind Seg PN 8 000000 12.40 12.40 12.44 12.60 1260 -1.6
BarxJoir Inv PN' 9000 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00 + 5,0
Banoeirartas PN 10000 38.00 38B0 3800 3800 38.00
BancspaON* ... 12.700000 8.15 800 8.32 8.70 8.55 -4.9
BanesoaPN* 43700000 9,05 905 9,40 960 9.40 +5.6
BardeKa PN 3200 28a05 270.00 27063 290,05 270.00 +3,8
BaamhardlPN 14000 761.00 761.00 777.71 80000 800.00 + 153
Ben PN * 15600000 5.05 5.00 505 5.10 5.00 =
Beigo Mtfieir ON * 5420000 15a00 150,00 15a01 15500 155.00 + 4,7
BaigoMrfw»rPN* 850000 131.00 130.01 132.81 133i0 1333) -26
Belpratt PN 8C1000 121 121 121 121 121 -
Bic Catot PNB* 67 500000 210 210 2.13 219 219 -6.3
BKJOrasON* 10000 10020 10020 10020 10020 10020*252BoebrtPN' 39600000 2600 2600 2674 27.50 2660 -42
Bradesco ON* 40400000 7.00 6.90 6.93 7,00 6 95 -0.7
Bradesco PN' 396120000 7.90 7.85 7.90 8.00 768 -02
BfaNna ON 100000 300.00 30000 30000 300.00 30000 -32
BraVnaPN" 4760000 290.00 28000 289.14 290.00 28900 - 0.6
Bras<1 ON * 290000 1550 1540 1557 15.70 15.70 *06
Bras*IPN* S3 940.000 18.10 17.80 18.04 1850 1800 -10
BrasmotorON* 30000 45000 45000 45667 460.00 46000 - 22
BrasmotorPN* 4680(03 36500 36500 37132 38000 38000 * 4.1

¦ Cacique PN 2000 60000 60000 60000 60000 60000 -16
C*ti»a PNB*!94 6000000 3 05 3 05 305 3.05 3 05 -16
Casa Angio ON' *00000 29000 270.00 275M 29000 270.00 -3.5
Casa Artgki PN 3100000 21602 21552 219.94 22tt01 220.00 *-23
COcCartucfc PN * 1260000 228 228 228 228 228-140ttwlndMecPN* 231300000 1.40 139 147 160 148-138Ce*escP?VB* 70000 935,00 93300 93367 935 930CC -1.0
Ce»gPN3*!94 3 000 000 37XJ0 37X0 3700 37-00 37.00" -75

Celut Irani ON * 
CemepoPN*ComigON' Cemig PN'CerjON' CespON' 
Cesp PN Cevai PN Chapoco PN'
Cta Hering PN 'EB
CibranPN* CimltauPN* ClmalON' Cimopnr PNBCJquino Petr PNA'Clquino Petr PNB*Cofap PN' Coldox PN 
Confab PN'Continental PN * 
Copas ON' 
Copas PN'
Copei ON' Copei PN* Copono PNA*
CoposulON'EO CosiguaPN* Cosipa PNB*
Coteminas ON 
Cromer PN * 
CtmCitrusPN* CzarinaPN*
D H B PN * 
Dijon PN' Dixielalekla PN'
Docas PN'ES 
Dohler PN' Dova PN DuratoxPN*
Eberlo PN 
Economico PN 
Edn PNA*Elebra PN Elekeiroz PN * 
EletrobrasON* Eletrobras PNB* 
Eluma PN * —
Embraor PN'
Enersul ON'INT Enersul PNBMNT Enxuta PN* Encsson ON 
Ericsson PN 
EstrolaPN*EtermtON' Eucatex PN'INT 
F Cataguazes PNA*
Fab C Renaux PN'
FerbasaPN* FertibrasPN* Fertisul PN* .........PortizaPN'Fibam PN Ficap/marvin PN 'P ...Forja Taurus PN *.....
FosfertJl PN'Francês Bras ON * 
FrangosulPN*Fras-te PNA*Fogobras PN 
Gradiente PNA* Granoleo ON GranoteoPN* ........
Graaiotin PN 
Guararapes ON Guararapes PN * 
Hering Nord PNB*.
IVION *INT
IV1 PN *INT
lapON lap PN * 
Iguaçu Cate PNA* Iguaçu Cate PNB* ...Império PN* .......tnbrac PN Ind Viilares ON' Ind Viliaras PN' IncSs Rorrw PN 'INT
Ineoar PN tochp^naxion PN *....
Ipwanga Ois PN Ipiranga Pet ON * —.Ipiranga Pet PN 
K>rarvga Rei PN ftacotomy PNA*Rajfcanco ON * 
Ra-bancoPN*tó«r»ense PN f.a>_sa PN Ra-iec PN ....
hcen PN 

Old. Abt. Mln. M4d. Mfa. F«ch. Ok.
3 000 000 1^0 1.10 1.17 liO 1.10 -15,3

250000 20,00 19,00 19,60 20.00 1900 +2.7
1.200000 63,00 82.00 62.92 63.00 62,00 -U

63JOO.OOO 95,00 92,00 92.84 95,00 92.00 =
244400.000 014 0,13 0,14 0,14 0.13 -7.1

Abt. Min. Mòd. Mâx. Fech. Osc.

73.000 1230,00 1200,00 1.21033 1.230.00 1200,00 -2.4
237.000 1.330,00 1.300.X 1.336,46 1.350,00 134000 O.J

J B Duarte ON * ..JBDoartePN* .—Kantan PN 

68.900000 14.20 14.10 14,41 15,00 14,70 +1,3
820600.000 0,83 0.79 061 0,83 0,79 -4.8

1.100.000 15,70 15,70 15,70 15.70 15,70 -3.6
1.482.000 3.70 3,70 3.73 3.80 3,80 + 11,7
3.430.000 355,00 344,00 346,71 355.00 345.00 -1,4

40.000 615.00 615,00 615,00 615.00 615,00 /
300 16.00 16,00 16,00 16.00 16,00 /

1.000000 125 125 125 1,25 125 +4,1
2.641.000 1,20 1,20 1.20 1.20 12014.300000 15.00 14.71 15.07 15.40 14,71 +1.0
4.000.000 1,56 1,56 1,56 166 1,56 -102

5000 1.700,00 1,700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
1.080.000 21,00 20,50 20,96 21.00 2060 -2,3

13000 100.00 10050 100,00 100,00 100,00 /
11.000 181.00 181,00 181,00 181.00 18150 + 20,6

72.000000 9,15 9.15 921 930 920 +1,2
4600000 8,13 8,13 8,18 838 838 +4,7
2020.000 869,00 865,00 889,61 87550 86600 -1.2

12.770000 60,00 59,35 59,83 60,50 59,50 -03
560.000 28,00 2600 28,41 28,50 28,40 -0,3
762000 2800,00 2.705,00 2.737,93 2800.00 2.780,00 +0.9
90000 350.00 345,00 348,32 350.00 345,00 -

2.574 000 74.90 74,90 76,43 77.00 77.00 + 3,7
8000 110.00 110.00 110.00 110,00 110,001.500.000 020 020 0.20 0,20 020 -9.0

2 700000 37.30 37,30 39.13 40.50 4050 + 12.1
6.030000 1,00 035 035 1,00 0.85 + 21,4

1000 770,00 770,00 770.00 770.00 770.00 +5,4
553000 37.00 36.99 3724 3850 38.00 +2.7

2.000 225,00 225.00 225.00 225.00 225.00400000 0.55 0.55 0.56 055 0,56 +3,7
56.300000 59.98 5450 59.05 60,00 58,50 -05

1.278.800000 0.09 058 0,09 0,09 0.08 -11,1
7220.000 17,30 17,30 17,30 17,35 17,30 +1.0

600000 23.00 23.00 23,00 23.00 23,00+15.050000 1.00 1,00 1,00 1,00 1,004000 125,00 125.00 125.00 125.00 125.00 /
22080000 340.50 332.00 33824 342.00 332.00 -0.8
43.770.000 335.00 325,00 331.40 337.00 327.00 -12
1.011000 60.00 57.00 6122 63.00 60.00230000 55.00 53,00 55,00 57,00 57,00 + 16.0
350000 9.50 9,00 921 9.50 9.00 I

174 070000 8.50 8,18 8 2 8.90 8,30 -7,1
100.000 22.00 22,00 22.02 23.00 23.00 +4,5

2500000 6.25 625 6.25 6.25 625 *4.1
200000 6.25 625 6.25 625 6.25 +1.6

44 500000 3.10 2.90 2.98 3.12 2.90 -3,3
20000 490,00 490.00 49050 490.00 490.00200000 530,00 530.00 630.00 530,00 530,008200000 7.50 7.40 7,51 7.60 7.50 »
49000 730,00 700.00 71633 730.00 725,00 +3.5

400000 30.00 30.00 30,75 31.50 31.50 + 5,0
80100000 3.71 3.70 3.81 3,89 3,80 +7.6
122.100000 1.95 1.95 221 240 2.35 + 23.0

120000 71.00 71.00 7150 74.00 74,0011000000 335 3.85 3.93 4.40 4,40 + 142
400000 340.00 340.00 34050 340.00 340.00 +62

123800000 033 0.77 0.79 033 0.79 -24
42900000 6.00 5,89 698 655 6.05 +25

112000 135.00 135,00 139.73 145.00 140,00 -4.1
600000 33,00 33.00 3350 33.00 33.00 -1.1

44000000 333 300 3,00 3,03 3.00 -0.3
344000 95000 95050 958.86 96000 954.00 *04
743000 84.00 8400 9558 10000 100,00-26.53000 100.00 100.00 100,00 100 00 100,00 /
275000 12600 12500 13320 140.00 140,00-12.027000 272.00 272.00 272.00 272.00 272.00 -4.5

1000 2550.00 2.550.00 2550.00 2550.00 25500043 000 2.300.00 2.300.00 2300.00 230050 23000010000 1.000.01 1.000.01 1000.01 100001 1000.01
1000000 4.40 4.40 4.40 4 40 4,40 + 4.7

187461000 7.00 699 759 720 720 +6.8
4000CP 19.02 1902 19.02 19.02 19.02 /

37200000 25.00 2460 2601 27.00 2750 +8.0
219700000 1.00 1.00 1.04 1.10 1.07 - 7.0
216200000 0.95 035 1.03 1.09 159*14.7438000000 025 024 025 026 025

2798000 680 680 6.92 7.10 7.10 +69
9000 650.00 65000 650.00 650.00 650.00 -7.1

12000 210.00 20500 209.17 210.00 205.00 =
1400000 30.00 2930 3061 31.00 31.00 - 6.8

593900000 1 66 1 60 1.63 1.66 1.63 +25
1110000 59000 59050 599.50 605.00 60600 -

11000000 22.00 22.00 22.50 2300 2250 +5.1
400000 1500 1600 1609 1620 15.05 +0.3

152500000 1750 1750 18.03 1648 18 00 +3.4
43600000 14.99 1*60 1466 1500 1469 -25

5000 44500 44500 445.00 44500 445.00 -
110000 23000 230.00 2X00 23000 230.00

2010000 26650 266.00 27437 29300 27550 -33
13001000 0.70 0.70 0-78 085 035+214
7310000 560 00 56050 58046 59200 59250 -05

76500000 1150 1150 1258 13.00 13.00+135
200000 43600 48600 48600 48600 495,00 + 02
500000 7 00 7.00 7.64 7 3 730 - 40

! 26600 000 295 2.75 291 2.95 2.94 -03
200000 *3*0 *3.10 4465 4600 46.00

Kopler Wober PN 10.474.000 11.10 11,10 12,02 13,80 13,80 + 25,4
Klabin PN * 82.000 1.610,00 1.600,00 1.603,66 1.610,00 1.600,00 -0.6
La Fonte Par PN *ES 10 000 500,00 500,00 500.00 500,00 500,00 I
LocoPN* 10,000 70.00 70,00 70.00 70,00 70,00 -2.7
Light ON' 2.030.000 394,00 369,00 375.61 394,00 380,00 + 4.1
Lojas Amerlc ON'INT .. 780.000 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 +1,6
Lojas Americ PN 'INT .. 30.180.000 31,99 31,99 32.37 33,00 3250 +15
Lojas Renner ON' 1.150000 10,00 10,00 11,83 12,00 12.00 /
Lojas Ronner PN' 31.190.000 10,00 9,60 10,19 10,80 10,50 + 10,5
Madeirit PN# 20.800.000 0,52 0,42 0,44 0 5 0,44 -8,3
MagnesitaON* 1.000000 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 -10,0
Magnesita PNA' 22.700.000 4.70 4,70 4.80 4.90 4,90 + 2.0
ManahPN* 7.000.000 47,00 46,00 46,52 47,50 46,00 -1.0
Manasa PN' 20.000.000 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 + 2,7
Mangels Indl PN' 10.500 000 4.70 4,70 4,74 4,80 4,79 + 4,1
Mannesmann ON' 4,641.000 439,98 431,00 439,99 439,99 431,00 -1,5
MatecON' 30.000 2,10 2.10 2,10 2,10 2,10 + 29,6
Melpaper PN' 3.000 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 /
Mendes Jr PNA't92 780.000 23,00 23.00 25.10 27.00 25,50+15,9Mendes Jr PNB'192 830.000 30,50 30,50 30,98 31,00 31,00 +16
Merc Brasil PN * 29 000 140,00 135,00 137.59 140,00 140,00 =
MercS Paulo PN' 42000 75.00 75,00 75.00 75,00 7550 -6.2
MosbJa PN' 3.260.000 198.00 195.00 196,06 198,00 195,00 2.5
Met Barbara ON* 2.100 000 1,12 1,12 1.13 1,15 1,12 + 4.6
Mot Barbara PN' 117.300000 1,30 1,27 1.31 1.38 1,30 + 4.0
Met Duquo PN' 10.000 65.50 65,50 65,50 65,50 65,50 + 9,1
Metal Love PN* 2.900.000 44.70 43.50 44,27 44.70 44,00 -1.5
MetisaPN* 3.250.000 4,85 435 4.98 5.40 5,40 +9.0
Micheletto PN 17.500.000 1,99 1,90 1,94 2,00 1.94 + 4.8MinuparPN'ES 369.300 000 0.40 0,37 0,38 0,40 0,39 -
MontAranhaON' 100,000 14.00 14.00 14.00 14,00 14.00 + 7,7
Montreal PN* 1.750000 520 520 5.44 5,50 5,50 +5.7
Multibras PN 338000 1.448,90 1.440,00 1.450,18 1.489,99 1.489,99 +27
Nacional ON* >00.000 25,00 25.00 25,00 25.00 25,00 ^
Nacional PN* 1 100 000 24,50 24,01 24 3 24,50 24.01 -0.1
NakataPN* 10000 245.00 245.00 245,00 245,00 245,00 + 2,0
Nord Brasil ON 170000 6,00 6.00 6.00 6.00 6,00 -
NordonMetON* 40 000 140,00 140.00 140.00 140.00 140.00 /
Noroeste PN * 60000 480,00 480.00 483.33 490,00 490,00 + 4,2
Odebrecht ON 100000 850,00 850.00 650.00 850.00 850,00 +4.9
Olma PN' 400000 4,50 4.00 4.13 450 4,00 +2,0
Otvebra PN 68000000 0.39 0.38 0.38 0,39 038 =
Orion PN* 1.000 46500 465,00 465.00 465,00 465,00 + 56.0
OsaPN* 5000 000 15,00 15,00 15.00 15,00 15,00 +13
Oxiteno PN * 100 000 7,30 7.30 7,30 7.30 7 30 -1.6
Panvel ON 65000 5820 58.20 5820 58.20 58,20 +0.3
Papol Simao PN 'ES 26000000 42.00 42,00 42.22 42.49 42,18 + 02
Para Deminas PN' 102.000 13,50 13,00 13,49 1350 13,00 -3.7
Paraibuna PN* 5500000 15,50 15,00 16,09 16,60 16,00 +66
Paranapanema PN' 48000,000 17,00 16,40 16.63 17.00 16.55 -2.6
Paul F LuzON* 14900000 74.00 74,00 74.17 75.00 74.10 +1,5
Perdigao PN * 607 000 000 1,97 1,95 1.97 2.01 2.00 + 3,0
Pordigao Agr PN 6700000 7.49 7.49 7.61 7.90 7,80 + 4.0
Perdigao Aim PN * 1600000 2,90 2,90 2.90 2,90 2,90 -
PetrobrasON* 30.000 76.00 75.50 75.67 76.00 75.50 + 0,6
PotrobrasPN* 120760 000 130.00 127.00 129.98 132.00 127,50 *
Petrobras Br PN 22600000 50,00 50.00 51,56 63,00 52.05 +4.1
Petroflex ON *ES 50.000 276.00 275,00 276.60 280,00 280,00 «
Petroflex PNA'ES 20.000 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 «
Petroq Uniao ON EB 345000 0.16 0.15 0.15 0,17 0,15 *
Petroquisa PN 8000 55,00 55,00 56.00 55.00 55,00 -112
Pettenati PN' 6700 000 50,00 49,90 50,15 51.00 50,00 -1.9
Pirelli ON* 35000 1.560,00 1.560,00 1.569,71 1580,00 1 680,00 + 32
Pirelli PN * 29000 2200,00 2.200.00 2200,00 2200.00 2 200,00 + 0,9
Pirelli Pneu PN' 4 000 2.900.00 2.900.00 2.900,00 2.900.00 2900,00 =
PoliaWen PN 138000 44.03 44.03 44.03 44,03 44,03 -11.9
Polipropilen PN * 7 000 10,00 10,00 10,00 10.00 10.00 =
PoiitenoPNB' 2.125000 3.50 353 3.39 3.50 332 -126
Progresso PN 70000000 0.04 0,04 0,05 0.05 0.05 + 260
ProoorPNA* 235.100000 036 035 0.36 0.37 0.36 +23
PronorPNB* 10000000 0.31 0.31 031 031 031 -3.1
Randon Part PN * 595600000 1,90 1,79 1.81 133 1.82 -1.0
Real ON* 20 000 575,00 575.00 575,00 575,00 575.00 /
Real Cons PNF* 20000 1.020.00 1020.00 1020.00 1.020.00 1020.00Real Part ON 32000 1.100.00 1.100.00 1.100.00 1 100,00 1 10050
Real Part PNA* 5000 91000 910.00 910,00 910.00 910,00Real Part PNB* 6000 91000 91000 910.00 910,00 910,00 *
Recrusul PN 3000000 16,40 1640 16.43 16.50 16,40 -0.6
Refnpar ON* 100000 2.30 230 2.30 2.30 2.30 -4 5
Retnpar PN 216600.000 2.90 237 291 235 295 +35
Ren Hermann PN* 663000 1950.00 193050 1.934S8 1 970.00 1350.00 + 2.6
RneemPN* 560 000 7500 75,00 76.75 6300 80,00 -95
Ripasa PN *ES 60000 25201 25200 26200 26251 25200 -1.1
Sade Vigesa PN 3636000 35.00 35.00 3529 36,00 36,00 -23
Sad<a Concor PN * 358000 1310.01 1300,00 1309.46 131250 1300.00 *
Sadia Oeste PN * 1000 310.00 31050 310.00 310,00 310.00 /
Satgema PNB* 5400000 12.90 12.90 1332 14.00 13.45 -42
Samrtri ON * 170 000 40 50 40.50 4C.76 41.00 4150 + 2.1
SamitriPN* 1600000 40.00 39.80 39.90 40.00 40.00 «
Sansuy PNA* 369000 1WO.OO 100000 1 092.91 1235.00 1 235.00 - 26,0
ScNosserPN* 12000000 0.64 062 064 065 062 -15
Sharp PN* 773000000 290 281 268 2.95 237 -03
SkJAconcrtePNA* 335000 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 -
S>dGuairaPN 70000 55.01 55.01 5566 5600 5600 -9,8
&d Nacional ON* 125300000 39.00 3900 4029 42.00 4190 -7.4
S»d Pains PN *ES 57000 621 621 621 621 £21 -66
Sd Riogrand PN * 18 770000 45 98 44 00 44 97 45.98 44.80 - 23
S*d Tubarao ON 50000 820,00 820.00 820 820.00 82300-12
&d TuOarao PNA* 300 000 740 00 740 00 740 00 740 00 740.CC -13
S»d Tubarao PNB* 4 310000 85000 83300 &*2.7i 87050 835.00SteoPN'lNT 590000 124 00 123.00 124 99 127.00 127.00 + 76
SdcoON-p 10000 15600 155.00 15600 15600 156.00 -33
Srt»PN*P 946000 11500 11500 119.64 12030 12030 +43
Sotort'icoON 1000 400000 400000 4000.00 400000 40TO.00
Sokxrco PN 13 000 4 000.00 3 700.00 3 9353S> 4 00033 3 70030 75

Thulos Qtd.
Souza Cruz ON 108.200
Sudamerls ON 210.000
Supergasbras PN 47.900 000
SuzanoPN 7.000

¦ TamPN* 700.000Tebo PN 'INT 1000
TocnosoloPN* 2 432 000
Tectoy PN' 10.000.000Toka PN' 5.200000Tel B Campo ON 'INT .... 40 000
Tol B Campo PN 'INT .... 40.000
TelobrasON *194 41300000
Telebras PN 'I94 1.516 900 000
Telemig ON *194 120000
Telomig PNB'194 80000
Telepar ON' BOOOOTelepar PN' 990000
Temi ON-194 100 ooo
TolonPN'194 340 000
TolospON '194 ÍOSOOOO
Tolosp PN '194 6630000
Tlbras ON' 20 OOO
Tlbras PNA' 000 000
libras PNB' 29 000
Trato PN* 281000Transbrasil PN 4 600
TrovisaPN* 8500000
Trombini PN * 7.900.000
TrutanaPN* 30.000
Tupy PN 6 600 000
Ucar Carbon ON 1.000000
Unibanco ON * 80.000
Unibanco PN 4 500 000
Unipar PNB' 163 600 000
Usiminas PN* 2.779 900000
Vacchi PN 3 246 000
Valo R Doco ON 3.560.000
Valo R Dooo PN ' 105 200 000
Vang PN * 390 000
Vidr Smarina ON 10000
voi«on'_ ireooo
WogPN' 2.160 000

WemWoy PN 800 000
Whit Martins ON * 33.700 000
WiestPN*. 28900
ZaniniON' '2 000
ZaniniPNA* 127000
Concordatárias
FerHagaPN* 274000
Ferro Ligas PN * 45 300 000
Hering Bnnq PN 300.000
Jaragua Fabr PN 43 200 000
Lojas Henng PN 390 000
Pacaembu PN * 700 000
Pérsico PN* 6000000
Staroup PN * 1.000000

Abt. Min. Mtd. M6«. Fech. QfC- K8,15 8.15 824 8,30 8,30 +13 .
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 IU.JJ
1,55 1,55 1,67 1,70 1.70 *)33}]
6,30 6.30 6.33 6,50 660 '+3.0

10,00 9.00 9.79 10.00 9,00 -10,0
15,00 15,00 15,00 15,00 16.00 I
1,15 1.15 1.15 1,15 1.150,90 0,90 0,92 0,92 0.92 •*
2.61 2.57 2.60 2.61 2.57 -3.0

195,00 195,00 195,00 195,00 195.00 + 2.6
174,00 174.00 178,63 180.51 18051 +3,1
36.00 34.50 35.65 36,20 35.20 .-1.4
43,70 43.01 43,63 4-1,00 43,70 +M,(
47,00 47.00 47.00 47,00 47.00 ,^..143.00 43,00 43,00 43,00 43,00

365,00 355.00 360.00 370,00 365,01 [)l!fr{|309.90 309.90 317,56 320.00 319,00 *2b
63.50 61.00 62,30 64,30 01,10 >1602
58,00 58,00 58.03 59,00 59,00 -32

430,00 420.00 43221 435.01 420,00430,00 415.00 42034 43300 425.00 +^6r|
35.00 35.00 35,00 35,00 36.00 +d,3/'
48,00 48,00 48,67 50,00 50,00 .M.1.K46,00 46.00 46.00 46,00 46,00 "7

1200,01 1.200.01 1203.32 1 250,00 1 210,00+ 13Q()
6.30 6.30 6,37 6.50 6,50 + 3.1
8.30 8.20 8,30 8,35 8.30 +
8.70 8.50 8,65 860 8.70 +23-x

32.00 32.00 33.00 35.00 35.00 '
12,60 12.60 12.88 13,15 13.15 >4.3r
1530 15,00 15,12 15,30 15.K3 •-1I3-'
22,00 22.00 22.00 22.00 22.00 Afrj24.48 24.10 24.49 24.52 24.10 >0.3
5.06 605 5,25 530 5,301,45 1,42 1.44 1,45 1.44 ^0,6.
0.40 0.40 0,41 0.42 0.42 ,^X.0D

310.00 301.00 308,00 310.00 31050 *3.3
178,00 173,00 17559 179,00 173.00 "-05

3.000.00 2950.00 2.955.77 3.150,00 3.150,00 +8,6
4,65 4.65 4.68 4,90 4,90 + 53
0.09 0,09 0.09 0.13 0.1355600 555.00 563,53 565,00 558.007,00 7.00 725 7,40 7.4012.00 11.70 11.94 1250 12.001.280,00 1200.00 1.399.76 1.60050 1.599.0040.00 40.00 40,00 40.00 40.00 +1<s£j3

40 00 40.00 40.00 40,00 40,00

0.211.9010.600.210.293.000,551.00

0211,8010.200.200293.000551,00

0.211.8610570.200.293.030,55150

0.211.9010600210293060.56150

0,21 £$§1
10.80

Termo 30 dias

0.20 *wgií>3029 +'ÍÉ«13.00 ^1#»0,55 §w &3i

Qtd. Abt. Min. Méd. Màx.

BanospaPN' 700000 9.66 9.66 9 67 9.67
BrcCaloiPNB' 35 003000 2.22 2.22 222 2.22
Brasil PN' 1000000 16.92 18.91 18.91 18,92Bdrobras ON' 100000 353.92 353.92 353.92 353.92
Eletrobras PNB' 100000 347.62 M 7.62 347.82 347.82
Iguacu Calfl PNA* 20000000 1.12 1.11 1.12 1.12
Papcl Simao PN'ES 200000 4439 44 39 41 38 44 39
ParanabanorTia PN' 500.000 17,6* 17,63 17.63 17.W
PotrobrasPN" 1000 000 134.61 134.61 IW61 134 62
RandonParlPN- 2 000 000 1.B9 1.89 1 89 1.89
RelriparPN- 1000000 3.02 3.02 3,02 3.02SHaroPN- 90000000 3.02 3.01 301 3,02
5*d Nacional ON * 600000 42.13 42,13 42.14 42,14
SKJ TybaraoPNB* 10000 683.24 68824 888 24 688 24
TetebfasON *194 200000 37.06 37.06 37.08 37.06
Tolobras PN '194 3000000 4542 4541 45,41 45,42
ToloparPN' 30COO 33159 331.99 331.99 33199Vale R Doce PN * 1.010000 183.92 1B2.70 182.74 183 92

OPÇOES DE COMPRA
Tttulo Venc. P.Kxerc. Qtde. Ab«. Mln. Mix. MM. Oft Otc. I
B8PN DC ax 1300C300 100 100 100 13) 150 /PETPN K2 1KX 200C300 3 00 ICO 100 3» 33) I
SKAPN 0EZ 2.V) 236*00000 CJ7 090 150 u35 0J7 *2.1TH.PN DC CM 130X 300 fcX 6X iX €X 630 *16
IE. PS K2 4630 86-XOCCO 250 '<X 265 24 2£ •&»TB.PS K2 £X 636X0300 075 C60 06C C58 0 66
TE.PN C€2 56X 3O3X0QG 031 C2G 031 C2S 025 -'i? 1
Taps nc 6<x 2W6300X 015 0*3 0.1S OM O'O -35 '
TE.PN DC ax *53X300 012 05? 012 011 0C7 415TB.PS DC «X 5C3200000 155 1< 1.73 150 1i6 -bfiTB.PS DC «X bCEOXOC 3'5 315 373 150 3*5 *11TUPS C€Z <X *38300X0 IX 573 6K 5J9 620 *16.STB.PH C€Z XX '.tIC OX SX IX 5X ix 900 *54
tSiPs DC 4X2500000 Ott 0« a*5 015 0.15USPS DC 'Si 757X 000 C36 COS 036 006 OOSVJiOH DC ZCX tZLXQ 70X XX 70X 7U0 72X -K2E3PS W , 2*50 tOOXOK 12 12 12 12 1.2 /EHON FT; XI >X3E 55X S5X 55X 55X 55X

rk f {
I i t in
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Equipe econômica reúne empresários

¦ Encontro teve objetivo de superar divergências e evitar qualquer clima de confronto

BRASÍLIA — A equipe econô-
mica tentou superar suas diver-

gências com os principais empre-
sários do país em duas horas e
meia de reunião onterç. Participa-
ram do encontro, combinado pe-
lo ministro da Fazenda, Ciro Go-
mes, Max Feller (Suzano), Carlos
Rocca (Mappin), Cláudio Bardei-
la (Bardella), Eugênio Staub
(Gradiente), Paulo Cunha (Ultra)
e Jacks Rabinovich (Vicunha).
Depois da reunião com a equipe,
os empresários foram levados pe-
lo ministro para um jantar na

casa do presidente eleito Fernan-
do Henrique Cardoso.

O encontro começou sem a
presença de Ciro, que estava reu-
nido com o presidente Itamar
Franco. Do Palácio do Planalto,
o ministro da Fazenda telefonou
para seu secretário-executivo,
Clóvis Carvalho, e determinou
que a reunião fosse iniciada sem a
sua presença. Também participa-
ram o presidente do Banco Cen-
trai, Pedro Malan, o diretor de
Assuntos Internacionais do Ban-
co Central, Gustavo Franco, o

secretário de Política Econômica,
Winston Fritsch, e o assessor es-
pecial do Ministério da Fazenda
José Milton Dallari.

Segundo um assessor, Ciro
chamou os empresários para o
encontro com a equipe para mos-
trar que os economistas do gover-
no não pretendem estabelecer
uma atmosfera de confronto. No
jantar realizado no último dia 8
na casa de Rabinovich em São
Paulo, os empresários criticaram
duramente cinco dos integrantes
da equipe econômica.

"Ciro ficou chateado e, como já
tinha provado a honestidade de
seus propósitos em São Paulo,
também quis deixar claro que a
equipe é formada por pessoas
preocupadas exclusivamente com o
bem público", relatou o assessor.

Na avaliação desse assessor, o
ministro também pretendeu desfa-
zer o clima de constrangimento
provocado pelas suas declarações
contra os empresários, que já fo-
ram chamados de "canalhas". "Os

canalhas são, na verdade os remar-
cadores de preços", identificou.

Brasileiro aprova real

mas 
prevê 

inflação alta

Fernando Henrique Cardoso à 1

í

SÉRGIO LEO
BRASÍLIA — A população tem

um comportamento curioso em re-
lação ao plano econômico: a gran-
de maioria aprova o Real e apóia as
medidas de restrição de consumo,
mas são poucos os que acreditam
que a inflação vai cair nos próxi-
mos meses, segundo constatou a
pesquisa da empresa Marketing e
Comunicação Institucional Ltda.,
realizada entre os dias 31 de outu-
bro e 2 de novembro, em 124 muni-
cípios. A empresa pertence a Antô-
nio Lavareda, que trabalha para o
PSDB e orientou a campanha de

Fernando Henrique Cardoso à Pre-
sidência da República. <"'¦

A pesquisa mostra os principais:
afetados pelas medidas de restrição,
ao crédito: entre os que desaprcH
varri a iniciativa a maioria tem rqiVj
da entre zero a dois salários mínjr;
mos, Os que aprovam o plano são
84%; 10% não aprovam nem des^
provam e apenas 5% desaprovani 9!
Real. A situação é diferente quanq
se trata de apostar na queda da!
inflação: 39% acreditam que ela vaf;
aumentar nos próximos meses. Sáó'
36% os que apostam que a inflação
ficará como está e 19% apenas-
acreditam que ela cairá.

liíp

'Mm?."BOLSA DE VALORES DO RIO
Títulos tipo DBS

RESUMO DAS OPERAÇOES
Qtde Vol.em
Mil R$<

Lote 6.742.844 136.389.991,00
Mercado a Termo 40.550 173.212,00
Mercado de Opções 4.503.390 106.012.198,00
Mercado à Vista 2.198.904 30.204.581,00
Das 50 ações componentes do l-Senn, 21 subiram, 15 caíram, 12 permanece-
ram estáveis e duas não (oram negociadas.
Mínima Máxima Média Última Oscilação Anterior Há um Há um

MSs Ano
21.848 22.224 22.103 21.870 0,0 21.860 20.709 8.668

MERCADO A VISTA-LOTE
Títulos tipo DBS Qtd. F*cH. Min. Má*. MM. Osc.% I.L.Ano

AÇÕES DO SENN AÇÕES FORA DO SENN

Maiores Altas
Ipiranga Petróleo pn 12,12%Sid. Nacional on 10,53%
Telerj 9,91%
Vale do Rio Doce on 8,11% Telemig bne 2,75%

Maiores Altas
Fertisul pn 20,51%Barbará pn 13,27%Olvebra pn 5,41%

Cerj on..
Maiores Baixas

Nacional pne..Telerj pneTelepar on
Petrobrós on..,
Petrobrás pn..,

7,69% CasaAnglopn 2,33%
Maiores Baixas

Dijon pn 21,43%Telebahia bn 16,67%
Hering Brinquedos png 15,38%Minuparpne 9,52%
Império pn 7,69%

...6,15%

...5,83%

... 2,82%

...1,83%

...1,55%

Maiores volumes financeiros

Ações Total
(Em R$)

Vale do Rio Doce pn 9.946.720,0
Petroflexone 5.368.022,0
Petrobrás pn 3.380.919,0
Sid. Tubarão on 1.573.020,0
Cosipa bng 1.115.810,0

Preco em Reais por mil apdes
AcositaON 60.000 60,00 60.00 80,00 60.00 1482.57AcesllaPN 90.000 69.50 89,60 90,00 89.67 0,66- 1861.91Adubos Tfovo PN 3.000 18,51 18.51 18,51 18,51 2770.95Antarc.Nofd PN 120,000 540,00 540,00 540.00 WO.OO 653.49Arthur LnngePN 100.000 0.26 0,26 0,28 0,28 2000,006 Brasil ON 740.000 15,30 15.30 15,70 1549 0.65- 1198.91B Brasil PN 6.410000 18,00 17.76 18.60 18.00 0,61 1203,20B.Frances Bras.ON 1.050.000 140.00 140.00 142.00 140.02 364.75BNordestoON 110.000 5,57 5.57 5,57 5.57 3162.65B Progresso PN 10.600.000 0,04 0,04 0,04 0,04 600.00Bamerlndus ON E- 1.642.000 22.20 22.00 22.20 22.11 0.91 1139.69Bamorindus Part ONE-. 1093.000 17.90 17.90 17.90 17.90 1,70 1054.60Bameflndus Sag ON E-„ 1.341.000 12.00 12.00 12,00 12.00 962.80Bamorindus SegPNE-.. 1.798.000 12.60 12.40 12,60 12.59 1,61 894.61BanorjPN-G- 15.000 13.01 13,01 13,01 13,01 715.62BanewaON 1000000 8.40 8.40 8.40 8.40 962.19Banespa PN 3 703 000 9.35 9.20 9.55 9.42 6.25 1038.58Banesles ON 360000 1.30 1.30 1.37 1.31 7.14- 3195.12Baplisla Silva PN 200000 36.00 36.00 36.00 36.00 676.43Barbara PN 202000 1.28 1.28 1.44 1.44 13.27 1674.41Belgo Minafra ON 3000 155.00 155.00 15500 155.00 6.90 1105.72Bolgo Miaoira PN 10000 133.00 13300 133.00 133.00 1191.22BemgoPN 100000 1.30 130 1.30 1.30 1645.56Bradesco PN E- ....._ 2 270000 7.87 7.82 8.00 7.89 0.38- 1016.75Brahma ON 1000 290.00 290.00 290.00 290.00 1001.79Brahma PN 32000 260.00 280.00 289.00 286.44 1172.68Bnnq Mimo PN 55 000 2.00 2.00 2.00 2.00 392.92
CamacariPN 5 000 000 13.70 13.70 13.70 13.70 2060.15Casa Anglo PN 560000 220.00 220 00 220.00 22000 2.33 2168.34

Cal.Loopoldina AN E-... 370.000 7.45 7.45 7.70 7.59 0,67- 1390,10Cbv-lnd.Mecanic PN 10000000 1.50 1.50 1,50 1.50 1630.43CedroAN 3.000 41.15 41.15 41.15 41.15 2398,01Comepo Inv.PN 100000 20,00 20.00 20.00 20,00 3144,65ComlgON 1.210.000 81.01 81.00 82,00 61,65 0.01 1330.67ComigPN 3 850 000 92.10 92.10 93,50 92,83 1.39- 1233,94CerjON 198300000 0.14 0,13 0.15 0,14 7,69 2000.00CospPN 1.000 1310.00 1310.00 1310.00 1310,00 824.74CevalPN 30.000 14,20 14,20 14.20 14,20 2768.03Chapeco PN 136.000.000 0.80 0.79 0.82 0,61 2793.10ClbranPN 202.000 3,70 3.70 4.00 3,70 2044.19ColapPN 69.000 14,60 14,80 14.80 14.80 905.19Copel PN 30.400.000 8.60 8,40 8.80 8.77 285.38CopenoANE- 4.000 870,00 860,00 870,00 867.50 2691.59CoposulONE- 366000 59,11 59.11 60,00 59.50 0,84- 191,60CoslpaBN-G- 406.000 2770.00 2720.00 2790.00 2748.30 1,09 559.96Dijon PN 6.400.000 0.77 0.75 1.00 0,79 21,43- 2633,33Duralex PN 1.560000 60,00 60.00 60,00 60.00 1220,75EDerlaPN 212.000000 0,08 0.08 0.09 0.09 4500,00Eleirobras BN 839.000 325,00 325,00 337.00 332.07 1.52- 1787.62Elelrobras ON 118.000 330.00 330,00 345.00 339,51 1.49- 1656.22Ericsson PN 2.200000 6.25 655 6.25 6.25 1364.62Estrola PN 1.500.000 3.00 3,00 3.06 3.04 1747.12FortibrasPN 200.000 3.80 3.80 3,60 3.80 13103,44Fertisul PN 8 500 000 2,35 2,15 2,35 2.29 20.51 4017.54Flcap/marvin PN 150000 360.00 360.00 360,00 360,00 3036,43

Ficap/mavin Prt PNFostertil PNFrangosul PN
Império PNInepar PNIpiranga DisONIpiranga DisPNIpiranga PelONIpiranga PetPNIpiranga RelONIpiranga Rei PNItausa PNItautec Philco PN
Light ONLimasa PNLoj Americanas ONloj.Amencanas PN ...
Magnosita ANMnnah PNMmuparPN-ENacional ON E-Nacional PN E-Olvobra PN
Paranapanema PNPaulistaFluzON....Petrobrás ONPetrobrás PN Petrobrás Br PNPetrotlex AN -EPetrollox ON • 
Pottenati PNPronor AN

O RancJon Pari PNRefripar PN
Samitri ONSharp PNSid Nocional ON ..Sid.Tubarao BN .Sid Tubarão ONSupergasbras PN

BTnuruS PNTelebahia ANTelebahia BN Telebahia ONTelebrasON TelebrasPN Telemig BN -ETelemig ON -ETolepar ONTelepar PNTelerj ON -E
Teieri PN-ETelesp PN-E
Ucar Carbon ONUnibancoPN Umpar BNUsiminasON. .UsimmasPN ........Vale Rio Doce ONValo Rio Doco PN .

Qtd. Foch. Min. M6x. M6d. Oic.%
31.000 340,00 340,00 340,00 340,00100000 5,90 5.90 5,90 5,904,400 000 32,50 32.50 32.50 32,50258853.000 0,24 0,24 0,26 0,25 7.69-

139.852,000 1,65 1.60 1,65 1,63 5,10
414.000 18,00 18,00 18.00 18.00824000 20,00 20,00 21.00 20,9790000 15,01 15,01 15.20 15,18 0,07
750000 18,50 18,00 19,00 18,21 12,12
37.000 13.00 13.00 13,00 13,0073000 14,80 14,80 14,80 14.80170.000 560.00 560.00 570.00 568.826.000.000 12,00' 12,00 12.05 12.04407.000 367.00 366,00 375.00 373,87 0.81-
1.000 3.81 3,81 3.81 3.81305,000 31.00 31,00 31,00 31,0085 000 32.50 32,20 32.50 32.317.900000 4,80 4.75 4,80 4.75700000 46.00 46,00 46,00 46,005 000000 0,38 0.38 0,38 0,38 9,52-

92.000 24.90 24.90 24.90 24.90 0.40-
459000 24.40 24,40 24.40 24.40 6.15-

2 500 000 0.39 0.39 0.39 0,39 5.41
873 000 16.70 16.60 17.00 16.7625000 74.50 74.50 74.50 74.50789 000 75.60 75.01 77.50 75.82 1.83-

26279000 127.00 127.00 131.00 128.65 1.55-
7.740000 52.30 4 900 52.50 51.84 6.73

983 000 200.00 200 00 230.99 215.1618 633000 275,00 275.00 294.99 288.09166 000 51.00 51.00 51.00 51.0015000 000 0.37 0.36 0.37 0.361000000 1.79 1.79 1.79 1 79
99000 2.85 2.85 2.85 2.85•1 000 40.99 40,99 40.99 40.9959733000 2.89 2 87 2.93 2.90 2.48

600000 42.00 39.40 42.00 39.97 10.53
141000 840,00 840.00 855.00 842.05 1,82

1942000 810,00 810.00 810.00 810 00
11313000 1.64 1.58 1.70 1.66300000 0.80 0.80 0.80 0,80000 60.00 60.00 60.00 60.003770000 100.00 100.00 100.00 100.00 16.67-

46000 61.51 61.51 61.51 61.517 400 000 35,00 33 80 36.00 35.43 1.41-
14 500 000 43.55 43.01 43,90 43.56 2.47

8 000 41.10 40.51 41.10 40 83 2.75
33000 45.00 42.01 45.00 42.32 7.14
21000 345.00 345.00 360.00 350.71 2.82-

105000 312.00 308.00 319.00 313.50 2,30
130 000 61.00 60.00 64.00 61.97 9.91

572 000 56.50 56.50 60.00 59.84 5.83-
535000 419.00 419 00 419.00 419.00 3.46

8 000 14.50 14.50 14.50 14.50000 23 01 23.01 2J.01 23.01 0.39-
9 837 000 5.20 5 00 5.28 5.20 4 21

70/ 600 000 1.53 1.53 1.53 1 53
149 000 000 1.45 1,41 1.47 1.43 1.40

000 000 320.00 320.00 320 00 320.00 8.11
56 579000 174.00 173.50 180.00 175.80

190""l
I.LAno Thulos tipo DBS Min. Min. Mòri. One. I.L

% Ariol
774.663986.48662,04

1646,462513.961934.502460.292117,441216.081256,36630,635399,101174 21807,201651,571964,131077.093194,44
804,52769,231625,001590,131256.951266.411231.571150,7287,821522,594779,753272.727160,003562.50813.932436,971314,801809.102121,473074.072162,16200,001099,621735.111139.961103,621083.02993.421170.121066.581273.531218.981021,572470,18840,082374.421645,161810,123379,091780,79

HWogPN 300.000 560.00 560,00 560,00 560,00Whllo Martins ONE- 3617000 11.95 11.70 12.05 11.92 0.59WiostPN-G- 1000 1590.01 1590.01 1590.01 1590.01
Preço em Reais por açãoSouza Cruz ON 1000 7,61 7,61 7.61 7,61 4,88-
Empresas em situação espacialFerro Ligas PN 3 500 000 1,83 1.80 1.83 1,81Hering Brinq PN-G-,....... 201.000 11,00 10,30 11,00 10,45 15,38-Nogam BN 20000 0.27 0.27 0,30 0.29Total  2193.900 000
MERCADO DE OPÇÕES
Operações

Preço de Prêmio
Títulos tipo DBS Séries Exerc. Quont. Últ Màx. Min. MM.
Em Reais por mil ações
ElelrobrasON CLK 320.00 2.000 40,00 40,00 40,00 40,00
Eletrobras ON CRF 30,58 1 380 125.00 125,00 120,00 121 19
EletrobrasON CUA 15.00 30 000 215,38 215,38 215,38 215,38
Eletrobras 0N CUI 43,00 30.000 75.00 75,00 75.00 75,00
EletrobrasON CXB 19,00 10.000 179,05 179.05 179.05 179,05
ElelrobrasON CXH 39,00 10000 32.40 32,40 32,40 32.40
EletrobrasON VUA 15,00 30 000 1.00 1,00 1,00 1,00
ElelrobrasON VUI 43 00 30000 17,79 17.79 17.79 17.79
ElelrobrasON VXB 19.00 10.000 1.00 1.00 1,00 1,00
ElelrobrasON VXH 39,00 10000 52,69 52,69 52,69 52,69
Petrobrás PN CLL 170 00 35.000 15,00 15.00 15.00 15.00
Petrobrás PN-C- CNG 18,00 2.700 35,00 35,00 35,00 35.00
Petrobrás PN-C- CNH 20,00 2.710 26,00 26,00 25.00 25,00
Sharp PN CLJ 2,00 15 000 1,01 1.01 1,01 1,01
Sharp PN CLK 2,10 77.000 0 92 0,92 0.76 0.83
UsiminasPN CLE 140 1 500 0,15 0.15 0.15 0.15
Vale Rio Doce 0N CBK 380,00 2 000 10,00 10,00 10,00 10,00
Vale Rio Doce 0N CLN 230,00 2.000 75,00 75,00 75.00 75,00
Vale Rio Doce 0N CLP 250,00 2.000 65,00 65,00 64,99 64,99
Vale Rio Doce P1J CLI 150,00 930.000 35.27 35,27 35,27 35.27
Vale Rio Doce PU CU 160.00 34 100 25,00 29,50 25.00 27,34
Vale Rio Doce PN CLL 160,00 124 800 13,00 17,50 12,50 15,14
Vale Rio Doce PN CLN 200,00 13 300 6 50 8.50 6.50 7.49
Vale Rio Doce PN CLP 220,00 154 600 3,20 4,40 2.90 3,67
Vale Rio Doce PN CLS 240,00 930 400 3,50 3.50 1.40 3 49
Vale Rio Doce 0N VBK 380,00 4 000 0,01 0.01 0 01 0 01
Vale Rio Doce PN VLI 150,00 930 000 1,51 1,51 1.51 1,51
Vale Rio Doce PN VLJ 160 00 100 2.50 2.M 2.50 2 50
Vale Rio Doce PN VLL 180 00 100 9,00 9.00 9,00 9.00
Valo Rio Doce PN VLN 200,00 100 21,00 21,00 21 00 21 00
Vale Rio Doce PN VLP 220.00 ICO 36.00 36,00 36 00 36.00
Vale Rio Doce PN VLS 240,00 930000 55.69 55.69 55.69 55,69

Total 4.354.890

613.5rfJ1290;04.

498.62193.511933.33»

Valor .
(cr») ;

167
6.461 •'
2,250 .1.790

324
30

533

5*>
S
6715
64

*2is«20>.
150•129

32.801
9Í2 •'

1.890-
99 '

567,'
3 255

2
3-1

106012'
JJ

CDB/RDB verde

INVESTIMENTOS

NA MEDIDA

CERTA

BANERJ

I I

BOLSA DE VALORES PE SAO PAULO

RESUMO DAS OPERAÇOES
Títulos

Qtde.TIL
Lote Padrão 15.871.120.200
Concordatárias 97.164.000
Direitos e Recibos 1.970.000
Fundos e Certificados 50.532.742
Exercício de opções de Compra 3.000.000
Leilões não Cotados 11.904.736
Mercado a Termo 156.470.000
Opções de Compra 5.564.220.000
Opções de Venda 74.000.000
Fracionário 20.548.360
Total Geral 21.850.930.046
índice Bovespa Médio 49.999
índice Bovespa Fechamento 49.895
índice Bovespa Máximo 50.358
índice Bovespa Minimo 49.489
Das 55 ações do BOVESPA, 32 subiram, 17 caíram, cinco
estáveis e uma não loram negociadas.

Valorem R$
226.972.634,54

102.771,64
18.606,00

141.981,94
119.730.00

14.594,61
1.002.208,83

10.199.625.00
832.130,00

1.021.436.34
240.425.718,90

+ 0,8

permaneceram

O MERCADO BOVESPA

Malorti AHm
Orion pnWiesl pnMatec on
Gradiento pnaSansuy pnaMalofos Baixas
Azevedo pnCelullranion
Telorj on
Polileno pnbPolialdon pn

Osc.
(*>

29,6
26.5
26.0
16.6
15,315.1
12,6
11.9

Fech.
Preço

açfes)
465,00

1.599.00
2,10100,00

1.235,00
20,001.10
61.10

3,3244 03

Maiores Altas
Sid. Nacional pnParaibuna pnUnipar pnbBanespa pnVidr. Smarinaon
Maiores Baixas
Estrela pnParanapanema pnAlpargatas pnTelesp on
Metal Leve pn

Osc.
(*>

7.4
6,6
6.0
5,6
5,3
3.3
2.6
2.0
1.6
1.5

Fech.
Preço

KÒ«.)
41,90
16.00
5.30
9,40
4.90
2.9016,55

190,00
420,00
44.00

MERCADO A VISTA
Títulos
AcesitaON MNT Acosita PN 'INT
Acos Vill PN 'INT 
Adubos Trevo PN 
Agrocoros PN -
Alpargatas PN * ...........Amadeo Rossi PN 
Amer Leasmg ON *.......
America Sul PN *194
America Sul PN *P94 ....
AqoatecPN* Aracruz PNB* ArtexPN* Arthur Lange PN 
As Têxtil PN * 
Avipal ON * 
Azevedo PN*
Bahia Sul PNA* Bamerind Br ON * —....
Bamerind Par ON Bamcnnd Seg ON * —
Bamennd Seg PN 
Bandeir Inv PN * ..........
Bandeirantes PN 
Banespa ON* Banespa PN Bardella PN Baumhardt PN 
Bcn PN 
Belgo Mineir ON * 
Belgo Mineir PN * 
BelpraloPN*Bic Calot PNB* 
Biotxas ON ~
Bomtxrt PN 
BradescoON* Bradesco PN 
BrahmaON* Brahma PN 
BraS'1 ON Brasil PN* —BrasmotorON* ...........
BrasmofcyPN*
Cacique PN —
Ca.ua PNB-fW
Casa Angio ON *....—-
Casa Ang» PN —
Ctic Cartjcto PN * 
Ct>v ind Mec PN *
Ce esc PNB* 
Ceíg PNB*?9« ,

Qtd. Abt. Min. MM. Mfix. Fech. Osc.
9 620000 79.00 79.00 79.92 80,00 80.00 *2.0

21.810000 90.00 87.00 88.43 90.00 8884 -0.7
910000 260,00 257.00 259.76 265,00 260,00 +03

2123000 19.00 1900 20, 20,10 19,72 -3,8
4 400000 26.20 26,00 26.30 26,50 26,50 +1.1

180000 189.00 189,00 189.94 19000 190.00 -2.0
43525000 2.40 2.26 2.38 2.45 2.33 -0.8

370000 80,00 72.00 72.32 80.00 72,00 /
763000 49.00 47,00 48.47 49.00 49.00 +4,2
86000 44.00 44.00 45.51 47.00 45.35 + 3.0

74 700000 1.15 1.10 1.14 1.16 1.14 -0.8
376000 2.200.00 2.190.00 2209.52 2220.00 2200.00 +0.0

21.700000 6.60 6.60 6.66 6.74 6.74 ^3.6
84 000 0.24 024 024 0.24 024 I

1.010.000 295.00 295.00 300.00 320.00 320.00 +7.0
829 000000 4.09 4 09 4.09 4.20 4.15150000 20.00 20.00 20,00 20 00 20.00 -16.6

11000 840.00 840.00 849.09 850.00 850,00 +2.4
1000000 22.00 22.00 22.14 22.20 22.20 + 0.94 100000 17.60 17.60 17.65 17.90 17.90 +1.7

400000 12.00 12.00 12.00 12.00 12,00 /
8 000000 12,40 12.40 12.44 12.60 12.60 +1-6

9000 231.00 231.00 231,00 231.00 231.00 +5.0
10000 38 00 3800 3800 38.00 380012 700000 8.15 800 8.32 8.70 8.55 +4,9

43 700000 9.05 9.05 9.40 9 60 9.40 -5.6
3 200 280.05 270.00 27063 28005 270.00 -3.8

14000 761.00 761.00 777.71 800 00 800,00-15.915600000 5 05 5 00 5 05 5.10 5.00
5420 000 150.00 150.00 150.01 155.00 155,00 - 4.7

850 000 131.00 130.01 132.81 133.50 133.50 - 2.6
801000 1.21 1J21 121 1.21 12167 500000 2.10 2.10 2.13 2.19 2.19 -6.3

10.000 10020 10020 10020 100.20 10020 + 252
39 600000 26.00 26,00 26.74 27,50 26JO -42
40 400 000 7.00 650 6.93 7.00 6.95 -0.7

396120000 750 7.85 7.90 8.00 7.88 -02
100000 300.00 300.00 30000 300.00 300.00 -32

4 760000 29000 280.00 289.14 29000 28900 -06
290 000 15.50 15.40 15.57 15.70 15.70 - 0.6

53 940000 18.10 17.80 IBM 18.50 1800 -1.0
30000 450 00 450.00 45667 460.00 460.00 -22

4 680000 365.00 365.00 373.32 380 00 380.00 - 4.1
2000 600 00 600,00 60000 600 00 600.00 -1.6

6 000000 3 05 3,05 3 05 3.05 3.05 *1.6
400000 280.00 270.00 275.00 280 00 270.00 -3.5

3100000 215.02 21502 219.94 220.01 22000 *12
1260 000 228 2.28 228 223 228 + 14.0

231300000 1.40 V39 1.47 1.60 1.48-13.870000 93500 93000 93357 93500 530,00 -1.0
3 000 000 37.00 37,00 37.00 37.00 3700 -75

Celul Irani ON * 
CemepePN* CemigON* Cemig PN 
Cerj ON * 
CespON' 
CospPN Cevai PN 
.ChapecoPN*Cia Henng PN *EB
CibranPN* CimltnuPN* CimafON* Cimepar PNBClquine Petr PNA*
Ciquine Petr PNB*
ColapPN* Coldex PN 
Confab PN 
Continental PN * 
Copas ON* Copas PN 
Copei ON* Copei PN* CopenePNA*Coposul ON *ED 
CosiguaPN* Cosipa PNB*
Coteminas ON CremerPN* CtmCitrusPN* CzarinaPN* DHBPN* Dijon PN * 
Dixielatekla PN 
Docas PN 'ES .:
Dohler PN * 
Dova PN 
DuratoxPN*Eberle PN 
Economico PN Edn PNA*Elebra PN 
Elckeiroz PN 
Eletrotxas ON * 
Eletrobras PNB* ElumaPN*Embraer PN 
Enersul ON *INT 
Enersul PNB*INT 
Enxuta PN* 
Ericsson ON 
Ericsson PN 
Estrela PN*
EtermtON* Eucatex PN *INT 
F Cataguazes PNA*
Fab C Ronaux PN 
Ferbasa PN * 
Fertibras PN * 
Fertisul PN* FertizaPN* Fibam PN Ficap/marwn PN *P ...
Forja Taurus PN 
Foslertil PN Francês Bras ON * ....
Frangosul PN * 
Fras-lo PNA* Fngobras PN 
Gradiente PNA* ....
Granoleo ON *......—
GranoleoPN* Grazztotm PN 
Guararapes ON 
Guararapes PN * .

Qtd. Abt. Min. MM. M&x. Fech. Osc.
3.000.000 120 1.10 1.17 1.20 1.10 -15,3

250.000 20,00 19,00 19,60 20,00 19,00 + 2,7
1.200000 83,00 82,00 82,92 83,00 82,00 -1,2

83 300.000 95.00 92,00 92,84 95,00 92,00
244.400000 0,14 0,13 0,14 0,14 0.13 -7.1

Títulos Qtd. Abt. Min. Mòd. Mfcx. Fech. Osc.

73000 1200,00 1200.00 1.210.33 1.230.00 1200.00 -2.4
237.0X 1.330,00 1,300.00 1.336.48 1.350.00 1.340.00 -0.7

14,70 +1.3
0,79 -4,8

15.70 -3.63,80+11.7345,00 -1.4
615.00 I16,00 /125 +4.1

1,2014.71 +1.01,56 -10,3
1.700,0020,50 -2,3

100.00 I
161,00 + 20,6920 +1,2

8.38 +4,7
866,00 +1.2

59,50 0.8
28.40 -0,3

2.780.00 + 0,9345.0077,00 + 3.7
110,000.20 -9,0
40,50 + 12,10,854 21.4770.00 + 5.438,00 + 2.7225.000,55 +3.7
58,50 -0.5
0,08 -11,1

17,30 +1.0
23,00+15,01,00125,00 /

332,00 -0.8
327,00 -1.2

60.00 -
57.00+16.09.00 I

8.30 -7.1
2300 + 4.5625 +4.1
625 - 1.6
2.90 -3.3

490.00530.007,50 -
725,00 + 3,531,50 +5.0

3,80 +7.6
2.35 + 23.074.00 <-
4.40 + 14234000 +62
0.79 -2.4
605 + 2.5140,00 -4.1

33.00 -1.1
300 -0.3

954 00 +0.4
100.00 - 26.5100.00 /
140,00+12.0272.00 -4.5

1000 2550.00 2.550.00 2550,00 255000 2550,00
43000 2 300,00 2.300.00 2300.00 2 300.00 2 30000

68.900000 1420 14,10 14,41 15,00820,600.000 0,83 0,79 0,81 0,831.100.000 15.70 15,70 15.70 15,701.482.000 3.70 3.70 3,73 3,803.430 000 355,00 344,00 346.71 355.0040000 615,00 615,00 615,00 615,00300 16,00 16.00 16,00 16,001.000000 125 1.25 1,25 1,252.641.000 1,20 1.20 1,20 1.2014300000 15.00 14.71 15,07 15,404000.000 1.56 1.56 1,56 1,565 000 1.700,00 1.700.00 1.700,00 1.700,00 '
1.080.000 21,00 20.50 20,96 21,0013 000 100,00 100,00 100,00 100,0011000 181,00 181.00 181.00 181.0072000000 9,15 9,15 92 9.30
4600000 8.13 8,13 8.18 8.382.020.000 869,00 865,00 869,61 875,0012.770 000 60,00 59.35 59,83 60,50560.000 28.00 28,00 28.41 28,50762.000 2.800.00 2.705,00 2.737,93 2 800,00 :

90000 350,00 345,00 348.32 350,002 574 000 74.90 74.90 76,43 77.008000 110,00 110.00 110.00 110001500000 0.20 0.20 0.20 0,202700 000 37.30 37.30 39,13 40,50
6030000 1,00 0.85 0,85 1,001000 770,00 770.00 770,00 770,00553000 37,00 36.99 37.24 38.002000 225,00 225,00 225,00 225,00400000 0.55 0.55 0,55 0.55

55300 000 59,98 58.50 59,05 60.001.278800000 0,09 0.08 0.09 0.097.220000 17.30 17.30 17.30 17,35600000 23,00 23.00 23,00 23.0050000 1,00 1.00 1.00 1,004 000 125,00 125,00 125.00 125.0022 080 000 340.50 332.00 338.24 342,0043 770000 33500 325,00 331,40 337,00I.011.000 6000 57.00 6122 63,00230000 55.00 53,00 55.00 57.00350000 9,50 9.00 9.21 9,50174.070.000 8,50 8,18 8.23 8,90100000 22.00 22.00 22.02 23.00
2.500000 6,25 6,25 6.25 625200 000 6.25 6.25 6.25 6 25

44500.000 3,10 2.90 2.98 3.1220000 490.00 490,00 490.00 490.00200000 530,00 530.00 530,00 530.008200 000 7.50 7.40 7.51 7.6049000 730,00 700,00 716.33 730.00400 000 30.00 30.00 30.75 31.5080100000 3.71 3.70 3.81 3.89122.100000 1.95 1,95 2.21 2.40120000 71,00 71,00 71.50 74.00II.000000 3.85 3,85 3.93 4.40400000 340.00 340.00 340.00 340.00123800000 0,83 0.77 0.79 0,8342900000 6,00 5.89 5.98 6.05112 000 135.00 135,00 139.73 14500600 000 3300 33,00 33,00 33,0044 000000 3,03 3.00 3,00 3,03344 000 950,00 950,00 958.86 960.00743 000 84 00 84.00 95,58 100,003 000 100.00 100,00 100.00 100,00275000 126.00 125,00 13320 140.0027 000 272.00 272,00 272.00 272.00

Hering Nord PNB*.... 10000 1.000.01 1000.01 1000.01 1000.01 100001
I VI ON *INT 1000 000 4 40 4.40 4 40 4.40 4.40 + 4.7
IVIPN'INT 187461000 7.00 6.99 7.09 7.20 7.20 - 6.8
lap ON 400.00" 19.02 19.02 1902 1902 1902 I
JapPN* 37.200000 25,00 24.50 2601 27.00 27.00 - 8.0
iguacu Cafe PNA* 219700 000 1 00 1.00 l.OI 1.10 1.07 -7.0
Igjacu Cafe PNB* 216200000 0.95 0,95 1.03 1.09 1 09+14.7
Imperio PN * 438000000 025 024 025 026 025 -
InbracPN* 2798000 6.80 680 6.92 7.10 7.10 +5.9
Ind Villares ON 9000 650.00 65000 65000 650,00 650.00 -7.1
Ind Villares PN * 12000 210,00 205.00 209.17 21000 205.00IndsRomiPN*INT 1400 000 30,00 29.30 3051 31.00 31.00 - 68
Inepar PN 593900000 1.66 1.60 1.63 1.66 1.63 + 2,5
kxftp-maxion PN 1 110000 590,00 59000 599.50 605.00 60500 «
lp<ranga D»s PN 11000000 22.00 22.00 22.50 23.00 22.50 ^5.1
Ipiranga Pet ON 400 000 15.00 15.00 15,09 1520 1505 + 0.3
lp«ranga Pet PN * 152500000 17.50 17.50 18.03 1848 1800 + 3.4
tpiranga Ret PN * ... 43600 000 14.99 1450 14.86 1500 14 69 -2.0
Itacotomy PNA* 5000 44500 44500 445.00 445.00 445.00 =
Itaufcanco ON * 11QOOO 23000 233.00 23000 23000 230.00 =
Itajtsanco PN 2010000 26600 26600 274 87 28000 27500 -3.3
ttaunense PN 13001 000 0.70 0.70 0.78 0 65 0B5+21.4
RausaPN*  7340 000 56000 56000 580.46 59200 59200 -05
RauttCPN* 76500000 1150 1150 12.08 13.00 13.00 + 13.0
tvenPN* 200000 45600 436.00 46600 48600 486 00 + 02
J B DuarteON 500 000 7.00 7,00 7.64 7.00 7.80 - 4 0
JBDoartePN* 28600000 2.95 275 291 2.95 2.94 -03
Karri en PN * 200000 4310 4310 4455 4600 4600 -

Kcplor Wobor PN Klabin PN 
I La Fonte Por PN 'ES .

Leco PN 
Light ON' Lojas Americ ON 'INT ...
Lojas Americ PN'INT ...
Lojas Renner ON * 
Lojas Renner PN 
Madeirit PN * 
Magnesita ON * 
Magnosita PNA* 
ManahPN* Manasa PN'Mangels Indl PN * 
Mannesmann ON' 
Matec ON*Mel paper PN 
Mendes Jr PNA'192 Mendes JrPNB'192 Merc Brasil PN Merc S Paulo PN 
Mosbla PN 
Met Barbara ON * 
Met Barbara PN 
Met Ouquo PN Metal Love PN MetisaPN* Micheletto PN Minupar PN *ES
Mont Aranha ON Montreal PN * 
Multibras PN 
Nacional ON * 
Nacional PN Nakata PN * 
Nord Brasil ON Nordon Met ON ' 
Noroeste PN * 
Odebrecht ON OlmaPN* Olvobra PN Orion PN OsaPN*....!Oxiteno PN * 
Panvel ON 
Papel Simao PN *ES ...
Para Deminas PN 
Paraibuna PN 
Paranapanema PN * ...
Paul FluzON* Perdigão PN * 
Perdigão Agr PN 
Perdigão Alm PN * 
Petrobrás ON* Petrobrás PN * 
Petrobrás Br PN 
Petrotlex ON *ES
Petrotlex PNA*ESPetroq União ON EB ..
Petroquisa PN 
Pettenati PN Pirelli ON * 
Pirelli PN * 
Pirelli Pneu PN Potialden PN 
Polipropilen PN * 
PolitenoPNB* Progresso HN Pronor PNA* Pronor PNB* 
Randon Part PN * ..
Real ON RealConsPNF*Real Part ON Real Part PNA*Real Part PNB*Recrusul PN RetnparON* Refripar PN Ren Hermann PN *....
RheemPN*R pasa PN *ES 
Sade Vigesa PN *
Sadia Concor PN * ....
Saí . a Oeste PN * —
SaigemaPNB* SamitnON* SamitriPN*Sansuy PNA* 
Schiosser PN 
Sharp PN * 
S<d Aconorte PNA* ....
S«d Gaâira PN * 
Std Naoonal ON * 
S»d Pams PN *ES —-
S>d Rtogrand PN * —
Sd Tubarao ON * —
S»d Tut>arao PNA* .....
S»d Tubarao PNB*
S-*oPN*iNTSfcoON *P
StoPN-PSoíomcoON*SnJomcoPN*

10,474 00082000 1.
10.00010.0002030.000780.000

30.180.0001.15000031.190.00020800.0001.00000022.700.0007.000 00020000.000105000004641.00030.0003.000788 0008300002900042000
3260 0002100000117.300000100002.900000325000017500 0003G9 3000001000001750000338.000100.0001.1000001000017000040 00060000100 000400.000
6800000010005000000100 0006500026000.000102.000

5.500.00048000.00014900000607 000.0006700.0001.50000030000120.760 00022 600 00050 00020 000345 00080006700000350002900040001380007000
2 125 00070 000 00023510000010000 000

5958000002000020 00032 000500060003000 000100000216800 000663000560 000600003636000358 0001000
5400 0001700001600000369 00012000 00077300000033500070 000. 125300 00057 0001677000050 0003300004310000

590 00010000946 000100013000

11,10.610,00 1.500.0070,00394,0031 0031,9910.0010,000.529,004,7047.000.374,70439,982.10515,0023,0030,50140.0075.00
198,001.121,3065,5044.704,851,9904014,005,201.448.9025.0024.50245.006.00140,00480,00
850.004.50

0,39465.0015,007,3058,2042.0013.5015.5017,0074,001,977.4929076,00130.0050 00276,00250,000,1655,0050 001.560.002200.002900,0044.0310.003.500.W0.360.311.90575,001020.001.100.00910,00910.0016.402.302.901.950.0075.00252.0135 001310.01310.0012.9040.5040.001040000642.90310055.01390062145.98
62000740.00650 00124 0015500115.004000 00400000

11,10.600.00 1500,0070,00369,0031,0031,9910,009,60
0429,004.7046,000.374.70431,002,10515,0023,0030,50135,0075,00195,001.121.2765.5043.504,851,900,3714,005.201440.0025.0024.01245,006.00140,00480.00

850,004,000,38465.0015.007,3058,2042.0013.0015.0016,4074,001,957.492.9075.50127.0050.00275,00250,000,1555.0049.901560.002200.002900.0044.0310.003.030.040,350,311.79575.001020.001.100.00910,00910.0016402.302.871930.0075.00252.003500130000310.0012.9040,5039,801000.000622.8131.005501390062144 00820.0074000830 00123 0015500115004000 00370000

12,02.603,66 1.
500,0070,00375,6131,0032,3711,8310,190,449,004.8046,520.374.74439,992,10515,0025,1030,98137,5975,00195.061.131,3165,5044.274,981,940,3814.005,441,450,1825,0024,34245,006.00140.00483,33850.004,13

0,38465,0015,007,30582042.2213.4916.0916,6374.171.977.612.9075.67129,98
51.56276.60250000,1555.0050,151569.712200,0029000044.0310,003,390,050.360.311.81575,001020,001.100.00910.00910.0016,432.302.911934.9876.75252.0035291309,46310.0013.324076
39.901092.910.6428831.0055864029
62144.97820.00740.00842711249915500119544 000 00353533

13,80.610.00 1,
500,0070,00394,0031,0033,0012,0010,800.529,004.9047,500,374,80
439,992,10515,0027,0031,00140,0075,00198,001.151.3865.5044.705.402,000.4014,005.501.489,9925,0024,50245,006.00140,00490,00850,004,500,39465,0015,007.3058.2042.4913.5016.6017,0075.002.017,902.9076,00132,0053.00280.00250,000.1755,0051.001.580.002.200,002.900.0044,0310.003,500.050,370.311.93575.001020.001 100.00910.009100016.502.302.951.970,0080.00252.0136001.312.003100014 0041.0040 001235000.652.9531.0056 0042.00

62145 9882000740,0067000127001550012080400000400000

13,80 + 25,4.600,00 -0,6
500.00 /

70,00 -2,7
380,00 + 4.1

31,00 +1.6
32,50 +1,5
12,00 I
10.50+ 10,50.44 -8,3
9.00 -10,0
4,90 +2,0

46,00 -1,0
0.37 +2,7
4.79 +4.1

431.00 -1.5
2.10+29,6515,00 /

25.50+15.931.00 +1.6
140.0075,00 -6,2
195.00 -2.5

1,12 +4,6
1.30 +4,0

65,50 + 9.144.00 1,5
5,40 + 9,0
1,94 '4.803914,00 +7.7
5,50 + 5,7

1.489.99 + 2.7
25.0024.01 -0.1245,00 ^2,0
6.00140,00 /

490,00 +42
850,00 +4,9

4.00 *2.0
0,38465,00 + 55.015.00 +1,3
7,30 +1,6

58,20 + 0.342,18 +0,2
13.00 . -3,7
1600 + 6,616,55 -2,6
74.10 +1.5

2.00 +3,07.80 +4,0
2.9075.50 + 0.6127.50 -

52.05 + 4.1
280.00250.000.1555,00 -11.2

50.00 -1.9
1580,00 + 32220000 + 05
2900.0044.03 -11.9

10,003.32 -12.60.05 + 25.00.36 +2.8
0.31 -3.1
1.82 -1.0

575.00 /1020001.100,00910.00 -
910,0016.40 -06

230 *45
2.95 -3.5

195000 +2.6
8000 - 9.5

252.00 -1.1
36.00 + 2.8

1.300,00 -
31000 I13.45 +42

41.00 +21
40.00 =

123500 *26.0
0.62 -15
287 +03

31.00 -
5600 + 9841.90 +7.4
621 -86

44 80 + 2.382000 +12
740 00 -1.3
83500127.00 +7.6
15500 + 3.312000 * 4,3

400000 ^
3 70000 -75

Títulos Qtd. Abt.
Souza Cruz ON 108 200 8.15
Sudamoris ON 210 000 28,00
Supergasbras PN * 47.900 000 1.55
Suzano PN 7 000 6.30

¦ TamPN* 700000 10.00Toün PN 'INT 1000 15.00TecnosoloPN' 2432.000 1.15Tectoy PN * 10000000 0,90Teka PN 5.200 000 2,61
Tol B Campo ON * INT .... 40 000 195,00
Tel 0 Ciimpo PN 'INT .... 40 000 174,00
Telebras ON *194 41 300 000 36,00
Tolobras PN '194 1.516 900 000 43,70
Telemig ON *194 120000 47,00
Tetamig PND194 MM) «MOTelepar ON 80 000 365.00
TcloparPN- 890 MU) 30M0
Telerj ON *194 100 000 63.50
Toler| PN *194 340 000 58.00
TolespON '194 1050 000 430,00
Telesp PN *194 0.630.000 430.00
TibrasON' 20000 3500Tibrns PNA* 600 000 48.00
libras PNB- 29 000 46.00
Trato PN* 281 000 1 200,01
Transbrasil PN 4 600 6.30
Trevisa PN' 8.500000 8,30
Trombini PN * 7 900 000 8.70
Trulana PN' 30 000 32.00
Tupy PN' 6.600000 12 60
Ucar Carbon ON 1000 000 15,30
UnibancoON* 80 000 22 00
UnibancoPN* 4.500 000 24.48
Unipar PNB* 163 600 000 5,05
UsiminasPN* 2.779 900000 1,45
VacchiPN* 3 246 000 0,40

Vale R Doce ON' 3.560000 310,00
Vale R Doce PN * 105 200 000 178,00
VarigPN* 390000 3 000,00
Vidr Smarina ON 10 000 4,65
VotecON* 178 000 0,09
Weg PN * 2 160000 555,00
Wembley PN * 800.000 7,00
Whit Martins ON * 33.700 000 12.00
WiostPN* 28900 1280.00
ZaniniON* 12 000 40.00
ZaniniPNA* 127.000 40,00
Concordatárias
FerHagaPN* 274 000 0 21
Ferro Ligas PN * 45 300000 1.90
Hering Brmq PN 300 000 10.60
Jaragua Fabr PN 43 200 000 0.21
Lojas Hering PN 390 000 0.29
Pacaembu PN * 700 000 3.00
PorsicoPN* 6000000 0.55
Staroup PN 1.000.000 1,00

Termo 30 dias
Títulos Qtd. Abt.

Min. M6d Mi». Fech. Oy:. >
8.1528.00
1,55G,309,0015.001,150,902.57195,00174,0034.5043.0147,0043.00355.00309,9061.0058,00420,00415,0035,0048,0046.00

1200.016.308,208.5032,0012.6015.0022.0024,105,05I.420,40301,00173.00
2.950.004.650.09555.007,00II,701200.0040 0040,00

8,242800
1.676,339,7915,001,150,922,60195,00178,6335.6543,6347.0043.00360,00317,5562,3058,03432,21420,3435.0048,6746,00

1.203,326,378,3086533 0012,8815,1222,0024,495,25I,44
0.41308,00175,59

2955.774,680,09563,537.25II.9-11.399.7640,0040,00

8.3028.00
1.706.5010,0015.001,150,922,61195.00180.5136,2044,0047,0043,00370,00320,0064,3059,00.135,01

430.0035.0050,0046,001.250,006,508.358.8035,0013,1515.3022.0024,525,301.450,42
310,00179,003.150,004,900,13565.007.4012.001600,0040.0040,00

8.30 +1,8 .28,00 '
1,70+^13(3 f6,50 t 3,09,00 -10,015,00 I1,15 ~0,922,57 -3.0195.00 + 2.6180,51 +3.135.20 -1.443.70 +1.647.0043,00 -355.01319,00 i;2.6 "61,10 -15,1)-'59.00 -32f420,00 Kê!í425,00 +^Qj35,00 + 9r3"150.00 4 4j]Jt46,00 Jl1.210,00+ iq.0'y6,50 +"3.1
8,30 * Í.2».'8.70 +2,3-.

35.00 f 9l3-13.15 4 4,q15,10 -1.3 '
22,0024,10 +b.3"

5.30 + e.p> /1,44 +0.6.
0,42 +7.6.:

310,00 +3.3
173,00 0,5

3.150,00 +8.6
4,90 +5.3
0.13558.007.4012,00 V1.599,00 +40.8X.

40,00 + 14.240,00 + 11.1

I "J.4
» M2

0.211.8010.200,200.293.000.551.00

0.211.6610,570.200.293,030,551,00

0211,9010,800210,293.060,551,00

ai &021187 +5610,80 -6,00,200.29 +3.53.00 -téí
0,55 -6.71.00 +'/,è..

Min. M6d. Mâx. Fech. Qsq'.i%

Banespa PN' 700000 9.66 9 66 9.67 9.67 9,67 W>
Bic Calot PNB* 35000000 2.22 2 22 2.22 2.22 2.22 0.0
Brasil PN' 1000 000 18.92 18.91 18.91 18.92 18.91 0.0,
Eletrobras ON * 100000 353.92 353.92 353.92 353.92 353.92 00f.
Eletrobras PNB- 100000 347.82 347.82 34782 347.82 34782 0.0
Iguaçu Cale PNA- 20000000 1.12 1." 112 112 1.» 0.9 .
Papel S,maoPN-ES 200 000 44,39 44 38 44.38 44.39 4438 0.0"
Paranapanema PN- 500 000 17.64 17 63 17.63 17.64 17,63 0.0
Petrobrás PN' 1000000 134.61 13461 134.61 134.62 134,62 0,0
Randon Part PN" 2000000 1.89 189 189 1.89 1.89 00
Relnpar PN 1000 000 3.02 3 02 3.02 302 302 0.0.
SnarpPN' 90000000 3 02 3 01 301 302 3.01 0A ¦
Sid Nacional ON' 61X1000 42.13 42.13 42.14 42.14 42.14 0.0
Sid Tubarao PNB* 10 000 868 24 688.24 6M 24 888 24 88824 0 0
TelebrasON-194 200000 37.06 37.08 37.08 37 06 37 08 0 0
Telebras PN-194 3000000 4542 45,41 45.41 4542 4541 0.0
Tetepar PN * 30000 331.99 331.99 33199 331.99 331.99 O.O
Vale R Doce PN 1030 000 183.52 182.70 182.74 163.92 182.70 0.0

OPÇÕES DE COMPRA "
Titulo «MC. P. Ej.rc. Qtd». Al». Min. Hii. MM. Últ. 0«e.
66 FS DEZ 2330 IKC3C0 1.00 1X 100 IX 110 I
PE7PN DEZ 150 X 2G0C300 100 300 330 330 130
S*APN 0£2 2.1D 236'30000 0 57 0 90 1.00 095 0 57th. ps oez «30 ixoo ooo sx ex tx tx ex
TB.PS C€2 «X 863000» 2 50 IX 265 2«8 235
TEL PS C€2 SX 636XOOGO 075 C53 CK 06ê Gtt
TLPS OEZ 56X 30X0X0 031 825 031 029 C26
TEL PS C€Z 6»X 2096DOCOO Ü.!5 010 C'5 OU 0'0
TEL PS C€Z 6EX 4B0C3X Q12 02? 0.12 0»» CO.'
TEL PS C€Z <cX B23000Q 155 1*> 172 t*é 15á
TE?S DEZ «X tS3M»3 315 315 3^ 350 2*5
TL PS DEZ «X '3630X00 €X 573 6X 5*9 62}
Tt_ss 0ÍZ 130 1UX300 SX SM «30 530 51
IS-ps t€Z l«3 4-3000® 0.15 &U C*5 0.15 0'5
us", ot: ia íriim cs cs 335 cx ca
V*L0N C€Z 25GX 12C300 73X 7DX 72X 7CX 7G®
K:N fFJ Í.M «mm -2 i«2 U8 ia IÜ
F.fOS FTV 3KX IX XO 55 X fcX 5=1 5VX

VÍT14 .*#B .
-iy'•ÍW¦416
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^ndexa^ao 
dos seguros 

BB tera 
que pagar 

dividendos 
I

1 dcVCl'a ser eXtHlta hojc 
B Procuradoria da Republica derruba argumento que adiou o pagamento a acionistas 

p
pBRASiLlA—0 ministro da Fa- novo desenho para a tributa?ao Jo-mwoonwive.-9/2/94 LUiZqRLANDqCarneiro  pclo Ministerio Publico. Portan- f$j*

zenda, Ciro Gomes, deve assinar, das aplicagoes financeiras. - 
j|gp 'i.I I a to, a materia nao esta sub judice, e

hpje, resolu?ao do Conselho Na- "A partir desse modelo, os im- BRASILIA Ao contrario 0 0 Banco do Brasil tern de pagar os :
cjonal de Seguros Privados proi- postos passarao a incidir sobre 0 < J? que 

vem informando, 0 anco 0 dividendos, dentro dos limitcs es-
bjndo 0 uso de qualquer indice rendimento nominal das aplica- ,* \, ,, . M1M 5jj! oTdividenS reSosw tabelccidos pela Lei 8-920/94' de fe
pura a atualiza?ao dos seguros de ?5es e nj0 majs sobre 0 ganho | B I 

1 
w t v..« . nrimeiro semestre sem levar em autoria do deputado Francisco m

bfens, como automove.s. A med.- real (acima da inflagao)", infer- ; .. ¦, 1I Ka 0 lulroT ultante de Torre- Dornclcs- 0 Con!ho de Admi*
4 represent 0 pnme.ro passo mou um assessor do ministro. Os s V • '. SoLnSa ^BB veme recu- do Banco do Brasil vai Pp ua a desmdexagao dos seguros. impostos passara0 a ser fixados ,*>*(0 *1' - i 

se reunir< amanh5> Para der'nir 0 W
1 dara um Prazo fra em real e nao serao mais corrigi- I I ¦ 11 ^adSafSndSa assunto, segundo informou a as- W
adaptacao das seguradoras. A re- dos. Para alterar os valores nomi- J® ISSfi o£ sessoria de imprensa do banco. Os,
g a sera vahda apenas para os nais dos tributos, 0 governo tera VM, ' iSl S*° „°J'M"* e„K" acionistas do BB receberam seus Pnovoscontratos. ™ enviar « projeto * W ao Iultimos dividendos em fcereito/ U

c| do'Mnisterioda Add d" f t publics 
nao acolheu a reprcsenta- retotivos ao segundo semestre de 

||
Fazenda, Jose Cechin, acredita area economica, ajudara 0 gover- f lho 

(PPS-DF), solicitando a de- Apesar da disputa judicial en-
que os pregos dos premios pagos no a introduzir a cultura do nomi- clara?ao de inconstitucionalidade volvendo a corregao monetaria,
petes segurados cairao. Hoje, os nalismo. A ideia e que, mesmo da Lei 8.920/94, que bloqueou 0 na media dos ultimos quatro anos |r:vbeneficios sao corrigidos pela R. que exista uma inflapao residual, Ww'x pagamento de dividendos e de 0 BB foi uma das empresas queCpjno a seguradora nao sabe a economia, desindexada, a ab- participagao nos lucros com base mais distribuiu dividendos, segun- fer
quwnto tera que pagar no momen- sorva como um gnus para toda em saldo credor de corre?ao mo- do ranking publicado pela Fun-

pi^io^algo°a mUquecompense 
soc'e^a^e- netaria, apurado por empresas es- da?ao Getulio Vargas em outu- 

jf."-

emlicou'S 
Pre-*U1Z°S n° fUtUr° encontra entre Os acionistas do estao ordinarias do banco pagaram em p^ _ cos da Receita Federal. Segundo mando que nao receberam os di- media dividendos equivalentes a ¦

2A equipe economica quer co- e]eS) 0 indexador deveria deixar videndos relativos ao primeiro se- 10-38% da cotagao dos papeis, ; ^me^r a desindexagao da econo- de existir como uma consequencia mestre, e a explicagao do Banco e colocando-se em 38° lugar na
mifr-em 1° de janeiro, pela extin- natural da queda da infla?ao para de que a materia esta com 0 Mi- classifica?ao. •
gao da Uniaade riscal de Ke e- um nivel proximo ou igual a zero. '' 

B nisterio Publico. Mas 0 procura- Os papeis que mais pagaram §&rencia (Ufir), indexador que corn- 0 problema da desindexagao dos ^1' 
"B" ' 

/i dor-geral da Republica, Aristides dividendos no periodo foram as¦ gewmpostos e contributes tributos, alegam os tecnicos da Junqueira,disse, ontem, queexis- instituigoes bancarias. Entre as 
'f~r

jH dez primeiras, oito sao bancos. O |||
mm 

' 
mm T[ W"W - ¦l- protocolada pelo deputado Au- em dos lu-

mm PI gusto Carvalho, que nao foi con- cros foi 0 Banrisul, com 50,47%
Aristides Junqueira: pagamento de dividendos nao esta 'sub 

judice' siderada, pelo menos ate agora, sobre 0 valor da cotagao.

__ _____ ^

u»y^i-i?rV

pV-'y. yV. y ^ ^ ^ 
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ttdexação dos seguros 
BB terá

everá ser extinta hoje
¦ Procuradoria da República derruba argumento que adiou o pagamento a acionistas 

|Josemar Gonçalves — 9/2/94  ™1n MlnictArin Púhlim Portan- 8

Aristides Junqueira: pagamento de dividendos não está 'subjudice

I11SÍS8S1

NEGÓCIOS & FINANÇAS
JORNAL DO BRASIL a 17 DE NOVEMBRO DE 1994

LUIZ ORLANDO CARNEIRO
BRASÍLIA — Ao contrário do

que vem informando, o Banco do
Brasil terá que pagar a seus acio-
nistas os dividendos relativos ao
primeiro semestre, sem levar em
conta o lucro resultante de corre-
ção monetária. O BB vem se recu-
sando a pagar qualquer dividendo
aos acionistas, alegando que a
questão está sub judjçe. O argu-
mento, porém, não se sustenta
pois a Procuradoria-Geral da Re-
pública não acolheu a representa-
ção do deputado Augusto Carva-
lho (PPS-DF), solicitando a de-
claração de inconstitucionalidade
da Lei 8.920/94, que bloqueou o
pagamento de dividendos e de
participação nos lucros com base
em saldo credor de correção mo-
netária, apurado por empresas es-
tatais.

Os acionistas do estão recla-
mando que não receberam os di-
videndos relativos ao primeiro se-
mestre, e a explicação do Banco é
de que a matéria está com o Mi-
nistério Público. Mas o procura-
dor-geral da República, Aristides
Junqueira, disse, ontem, que exis-
te, apenas, uma representação
protocolada pelo deputado Au-
gusto Carvalho, que não foi con-
siderada, pelo menos até agora,

pelo Ministério Público. Portan-
to, a matéria não está sub judice, e
o Banco do Brasil tem de pagar os
dividendos, dentro dos limites es-
tabelecidos pela Lei 8.920/94, de
autoria do deputado Francisco
Dorneles. O Conselho de Admi-
nistração do Banco do Brasil vai
se reunir, amanhã, para definir o •;
assunto, segundo informou a as-
sessoria de imprensa do banco. Os
acionistas do BB receberam seus,
últimos dividendos em fevereiro,
relativos ao segundo semestre de
1993. r:.

Apesar da disputa judicial en-
volvendo a correção monetária,
na média dos últimos quatro anos
o BB foi uma das empresas que
mais distribuiu dividendos, segun-
do ranking publicado pela Fun-
dação Getúlio Vargas em outu-
bro. De 1990 a 1993, as ações ,
ordinárias do banco pagaram em .
média dividendos equivalentes a ¦
10,38% da cotação dos papéis, ;
colocando-se em 38° lugar na
classificação.

Os papéis que mais pagaram
dividendos no período foram as
instituições bancárias. Entre as
dez primeiras, oito são bancos. O
campeão em distribuição dos lu-
cros foi o Banrisul, com 50,47%
sobre o valor da cotação.

ÂmericanAirlínes
, , . Voamos com (£sso)

Algo de especial no ar. «qualidadev

American Antae c nuio rtjjMrjçlj da Amcnan .Vrirncv Inc C 199í Amcrican AiAncs. Inc T«V « m Are*<*. rcscrv*k* Algum» cKÜdcs •Jo «nu!* |xi-" Amcncan E-iglc n,^ awcuda piraí&k rcp^vi jis
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'pBRASÍLlA—O ministro da Fa-
zfenda, Ciro Gomes, deve assinar,
hpje, resolução do Conselho Na-
cjonal de Seguros Privados proi-
bfndo o uso de qualquer índice
pura a atualização dos seguros de
bens, como automóveis. A medi-
dii representa o primeiro passo
ppra a desindexação dos seguros.
A resolução dará um prazo para
a laptação das seguradoras. A re-
g-a será válida apenas para os
novos contratos,

j O secretário adjunto de Políti-
c<i Econômica do Ministério da
Fazenda, José Cechin, acredita
que os preços dos prêmios pagos
peles segurados cairão. "Hoje, os
benefícios são corrigidos pela TR.
CÇjho a seguradora não sabe
quanto terá que pagar no momen-
terdo sinistro, embute no valor do
pjéjjiio algo a mais que compense
eventuais prejuízos no futuro",
explicou.

'vA equipe econômica quer co-
mt£ar a desindexação da econo-
mia-em Io de janeiro, pela extin-
ção da Unidade Fiscal de Refe-
rência (Ufir), indexador que corri-
ge«impostos e contribuições
federais. Segundo um assessor do
ministro da Fazenda, Ciro Go-
mes, o Banco Central e a Receita
Federal já estão trabalhando num

novo desenho para a tributação
das aplicações financeiras.

"A 
partir desse modelo, os im-,

postos passarão a incidir sobre o
rendimento nominal das aplica-
ções e não mais sobre o ganho
real (acima da inflação)", infor-
mou um assessor do ministro. Os
impostos passarão a ser fixados
em real e não serão mais corrigi-
dos. Para alterar os valores nomi-
nais dos tributos, o governo terá
que enviar um projeto de lei ao
Congresso.

A medida, disse uma fonte da
área econômica, ajudará o gover-
no a introduzir a cultura do nomi-
nalismo. A idéia é que, mesmo
que exista uma inflação residual,
a economia, desindexada, a ab-
sorva como um ônus para toda a
sociedade.

A extinção imediata da Ufir
encontra resistências entre técni-
cos da Receita Federal. Segundo
eles, o indexador deveria deixar
de existir como uma conseqüência
natural da queda da inflação para
um nível próximo ou igual a zero.
O problema da desindexação dos
tributos, alegam os técnicos da
Receita, é que a inflação ainda é
alta. No segundo semestre do
ano, a inflação acumulada do real
deverá ser de cerca de 24%.
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de 200 cidades nos Estados Unidas.

IBV negocia mais

JA Bolsa do Rio elevou seu vo-
lume de negócios ontem de uma
média de R$ 30 milhões para qua-
se -RS 133 milhões, em função de
uma operação de box de mais de
RS .'90 milhões com 930 milhões
de opções da Vale do Rio Doce. A
operação, realizada segundo fon-
tes do mercado, pela Corretora
Concórdia, funciona como uma
espécie de financiamento que es-
c$p.a às medidas restritivas impôs-
tas- pelo Banco Central ao merca-
dó de renda fixa.

!ÍA vitória do PSDB em São

Paulo, Minas Gerais e Rio de Ja-
neiro renovou as expectativas
com relação ao sucesso do gover-
no Fernando Henrique, mas as
bolsas retomaram moderadamen-
te a alta, subindo 0,9% no Rio e
0,8% em São Paulo.

Nenhuma corretora se interes-
sou em oferecer garantia firme de
compra dos papéis do BNDES, o
que adia os leilões para a próxima
semana. Os preços mínimos dos
papéis de maior interesse para o
mercado, Vale e Petrobrás, estão
bem acima das cotações à

Taxas de juros baixam

nos mercados futuros
"O mercado financeiro refez no-toes . »

vãmente suas projeçoes no merca-
d^ futuro e já acredita que as
taxas de juros não deverão subir.
no 

'próximo 
mês. Os índices de

irífláção começam a dar sinais de
recuo e as apostas são de que os
resultados nos próximos meses fi-
qiiéín inferiores aos de novembro,
principalmente pela menor pres-
sj^dos preços dos alimentos. O
B|mco Central insistiu ontem em
miinter as taxas de juros do over-
nijght em 5,97% ao mês, sinalizan-
dò taxa efetiva de 4,04% (inflação
mpiis juro real) no período.

j Os contratos futuros de juros,
qlie na segunda-feira passada pro-
jeiavam para dezembro taxa over
d^J,14%, correspondente a uma
efetiva de 4,60%, estimavam on-
tem. taxa over de 5,88%, referente
a.ama taxa efetiva de 4,31%. A
teória de que o BC tirasse provei-
tÇ;<Jos efeitos do calendário para

subir as taxas de juros efetivas
começa também a perder força
entre os executivos dos bancos.
Como dezembro tem mais dias
úteis (22) do que novembro (20)
bastava o BC manter os juros do
overnight estáveis para subir as
taxas efetivas.

Alguns analistas já acreditam,
até mesmo, que o BC possa usar o
efeito calendário para reduzir as
taxas do overnight e manter a
estabilidade nas taxas efetivas,
uma vez que a variável inflação
em dezembro deve recuar em rela-
ção a novembro. A Bolsa de Mer-
cadorias & Futuros bateu ontem
o recorde financeiro histórico, ne-
gociando R$ 14,64 bilhões (US$
17,56 bilhões).

Os preços do dólar comercial
voltaram a cair. O dólar encerrou
cotado a R$ 0,830 (compra) e a
RS 0,832 (venda), com queda de
0,83%.
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indexação dos seguros 
gg terá 

que pagar 
dividendos

deverá ser extinta hoje

-^BRASÍLIA—O ministro da Fa-
zenda, Ciro Gomes, deve assinar,
hoje, resolução do Conselho Na-
cional de Seguros Privados^ proi-
bindo o uso de qualquer índice
pá'ra a atualização dos seguros de
bèfts, como automóveis. A medi-
da> representa o primeiro passo
páfa a desindexação dos seguros.
A' resolução dará um prazo para
ííçjaptação das seguradoras. A re-
jjfá será válida apenas para os
ncivos contratos.O Jta* ,
,|0 secretário adjunto de Politi-

ca/Econômica do Ministério da
Fazenda, José Cechin, acredita
que os preços dos prêmios pagos
pelos segurados cairão. "Hoje, os
benefícios são corrigidos pela TR.
Co,mo a seguradora não sabe
quanto terá que pagar no momen-
terdo sinistro, embute no valor do
prêmio algo a mais que compense
eventuais prejuízos no futuro",
explicou.

. A equipe econômica quer co-
meçar a desindexação da econo-
mki em Io de janeiro, pela extin-
ção da Unidade Fiscal de Refe-
rència (Ufir), indexador que corri-
ge-impostos e contribuições
federais. Segundo um assessor do
ministro da Fazenda, Ciro Go-
mès, o Banco Central e a Receita
Federal já estão trabalhando num

novo desenho para a tributação
das aplicações financeiras.

"A 
partir desse modelo, os im-,

postos passarão a incidir sobre o
rendimento nominal das aplica-
ções e não mais sobre o ganho
real (acima da inflação)", infor-
mou um assessor do ministro. Os
impostos passarão a ser fixados
em real e não serão mais corrigi-
dos. Para alterar os valores nomi-
nais dos tributos, o governo terá
que enviar um projeto de lei ao
Congresso.

A medida, disse uma fonte da
área econômica, ajudará o gover-
no a introduzir a cultura do nomi-
nalismo. A idéia é que, mesmo
que exista uma inflação residual,
a economia, desindexada, a ab-
sorva como um ônus para toda a
sociedade.

A extinção imediata da Ufir
encontra resistências entre técni-
cos da Receita Federal. Segundo
eles, o indexador deveria deixar
de existir como uma conseqüência
natural da queda da inflação para
um nível próximo ou igual a zero.
O problema da desindexação dos
tributos, alegam os técnicos da
Receita, é que a inflação ainda é
alta. No segundo semestre do
ano, a inflação acumulada do real
deverá ser de cerca de 24%.

Procuradoria da República derruba argumento que adiou o pagamento a acionistas
Josemar Gonçalves — 9/2/94
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Àristides Junqueira: pagamento cie dividendos não está 'sub 
judice'

LUIZ ORLANDO CARNEIRO
BRASÍLIA — Ao contrário do

que vem informando, o Banco do
Brasil terá que pagar a seus acio-
nistas os dividendos relativos ao
primeiro semestre, sem levar cm
conta o lucro resultante de corre-
ção monetária. O BB vem se recu-
sando a pagar qualquer dividendo
aos acionistas, alegando que a
questão está sub judice. O argu-
mento, porém, não se sustenta
pois a Procuradoria-Geral da Re-
pública não acolheu a representa-
ção do deputado Augusto Carva-
lho (PPS-DF), solicitando a de-
claração de inconstitucionalidade
da Lei 8.920/94, que bloqueou o
pagamento de dividendos e de
participação nos lucros com base
em saldo credor de correção mo-
netária, apurado por empresas es-
tatais .

Os acionistas do estão recla-
mando que não receberam os di-
videndos relativos ao primeiro se-
mestre, e a explicação do Banco é
de que a matéria está com o Mi-
nisterio Público. Mas o procura-
dor-geral da República, Aristides
Junqueira, disse, ontem, que exis-
te, apenas, uma representação
protocolada pelo deputado Au-
gusto Carvalho, que não foi con-
siderada, pelo menos até agora,

pelo Ministério Público. Portan-
to, a matéria não está sub judice, e
o Banco do Brasil tem de pagar os
dividendos, dentro dos limites es-
tabelecidos pela Lei 8.920/94, de
autoria do deputado Francisco
Domcles. O Conselho de Admi-
nistração do Banco do Brasil vai
se reunir, amanhã, para definir o
assunto, segundo informou a as-
sessoria de imprensa do banco. Os
acionistas do BB receberam seus
últimos dividendos em fevereiro,
relativos ao segundo semestre de
1993.

Apesar da disputa judicial en-
volvendo a correção monetária,
na média dos últimos quatro anos
o BB foi uma das empresas que
mais distribuiu dividendos, segun-
do ranking publicado pela Fun-
dação Getúlio Vargas em outu-
bro. De 1990 a 1993, as ações
ordinárias do banco pagaram em
média dividendos equivalentes a
10,38% da cotação dos papéis,
colocando-se em 38° lugar na
classificação.

Os papéis que mais pagaram
dividendos no período foram as
instituições bancárias. Entre as
dez primeiras, oito são bancos. O
campeão em distribuição dos lu-
cros foi o Banrisul, com 50,47%
sobre o valor da cotação.
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Taxas de 
juros 

baixam

nos mercados fiituros

O mercado financeiro refez no-
vãmente suas projeções no merca-
do futuro e já acredita que as
taxas de juros não deverão subir,
no . próximo mês. Os índices de
inflação começam a dar sinais de
recuo e as apostas são de que os
resultados nos próximos meses fi-
qüem inferiores aos de novembro,
principalmente pela menor pres-
sí(o dos preços dos alimentos. O
Bhnco Central insistiu ontem em
manter as taxas de juros do over-
níglit em 5,97% ao mês, sinalizan-
dpjtaxa efetiva de 4,04% (inflação
nlais juro real) no período,

j Os contratos futuros de juros,
que na segunda-feira passada pro-
jdtavam para dezembro taxa ovet
dfe;6,14%, correspondente a uma
efetiva de 4,60%, estimavam on-
tem taxa over de 5,88%, referente
a.uma taxa efetiva de 4,31%. A
teoria de que o BC tirasse provei-
to dos efeitos do calendário para

subir as taxas de juros efetivas
começa também a perder força
entre os executivos dos bancos.
Como dezembro tem mais dias
úteis (22) do que novembro (20)
bastava o BC manter os juros do
overnight estáveis para subir as
taxas efetivas.

Alguns analistas já acreditam,
até mesmo, que o BC possa usar o
efeito calendário para reduzir as
taxas do overnight e manter a
estabilidade nas taxas efetivas,
uma vez que a variável inflação
em dezembro deve recuar em rela-
ção a novembro. A Bolsa de Mer-
cadorias & Futuros bateu ontem
o recorde financeiro histórico, ne-
gociando RS 14,64 bilhões (USS
17,56 bilhões).

Os preços do dólar comercial
voltaram a cair. O dólar encerrou
cotado a RS 0,830 (compra) e a
RS 0,832 (venda), com queda de
0,83%.

IBV negocia mais

; A Bolsa do Rio elevou seu vo-
lume de negócios ontem de uma
média de RS 30 milhões para qua-
se .RS 133 milhões, em função de
uma operação de box de mais de
RS 90 milhões com 930 milhões
dl' opções da Vale do Rio Doce. A
operação, realizada segundo fon-
tes do mercado, pela Corretora
Concórdia, funciona como uma
espécie de financiamento que es-
capa às medidas restritivas impôs-
tas pelo Banco Central ao merca-
do de renda fixa.

A vitória do PSDB em São

Paulo, Minas Gerais e Rio de Ja-
neiro renovou as expectativas
com relação ao sucesso do gover-
no Fernando Henrique, mas as
bolsas retomaram moderadamen-
te a alta, subindo 0,9% no Rio e
0,8% em São Paulo.

Nenhuma corretora se interes-
sou em oferecer garantia firme de
compra dos papéis do BNDES, o
que adia os leilões para a próxima
semana. Os preços mínimos dos
papéis de maior interesse para o
mercado. Vale e Petrobrás, estão
bem acima das cotações á vista.

Alta de 
juros 

é recorde

em 13 anos nos EUA

WASHINGTON — O Federal
Reserve (Fed), o banco central
americano, alarmado com o risco
de "que a expansão da economia
americana acabe em superaqueci-
mento. elevou, anteontem, as tal
xas de juros em 0,75 ponto per-
centual, o maior reajuste nos últi-
mos 13 anos, surpreendendo o
mercado, que esperava uma alta
de meio ponto percentual. A deci-
são foi motivada pela necessidade
de frear o crescimento econômico
do pais, cuja intensidade e ritmo
acelerado poderiam estimular a
alta da inflação devido ao aumen-
to do consumo.

-As taxas de redesconto, usadas
em empréstimos bancários, passa-
ram para 4,75%, enquanto o per-
centual das transações interbancá-
rias ficaram em 5.5%, o patamar
mais alto dos últimos três anos. Os
bancos privados imediatamente
reajustaram suas taxas de juros na
mèsma proporção, afetando os
usuários de cartões de crédito e
devedores de hipotecas residenciais,
cujos contratos são atrelados a ta-
xas de juros variáveis.

Embora o dólar tenha reagido
positivamente, o mercado de ações
teme que a medida possa prejudicar
os negócios na medida em que
ameaça parte dos lucros das gran-
des corporações. De fato, o índice
Dow Jones fechou em queda de
3.37 pontos. Analistas acreditam,
no entanto, que o pior ainda não
passou, pois seis reajustes nas taxas
de juros, apenas este ano, não pare-
cem ter sido suficientes para deter a
tendência de alta da inflação.

O banqueiro e senador eleito pe-
Io Partido Republicano. Al D'A-
mato, defende a elevação das taxas
como uma medida preventiva para
evitar o que aconteceu em maio de
1981, quando o Fed elevou os juros
a 14 pontos, a fim de estancar a
inflação. Desta vez, no entanto, a
alta do custo de vida tem se manti-
do próxima de zero.

A administração Clinton reagiu
calmamente à decisão do Fed. O
secretário do Tesouro. Lloyd Bent-
sen. disse que a medida foi acertada
e que não deve reduzir os investi-
mentos. o que ajudará a aumentar a
produção e o mercado de trabalho.
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'Comportamento dos preços no
varejo do dia 11 até ontem
Fonte: Pròcori / Dieese

Queda alcança 0,33% na primeira quinzena de novembro

KARLA TERRA
SÃO PAULO — 0 consumidor

começa a pagar menos por alguns
produtos que pressionaram a in-
fiação em outubro. 0 preço da
cesta básica, pesquisada pelo Pro-
con, caiu 0,33% de 31 de outubro
até ontem. Segundo o presidente
da Associação Paulista de Super-
mercados, Firmino Rodrigues Al-
ves, a mussarela já baixou 20%, o
feijão entre 10% e 12%, o café
7,53%, e o açúcar 3%. E-esses
preços devem cair ainda mais.

O presidente do Sindicato da
Indústria de Leite, Carlos Hum-
berto Mendes Carvalho, garante
que os preços dos queijos terão, a
partir de agora, quedas acentua-
da, enquanto os demais derivados
cairão menos. A mussarela, que
chegou a subir 100%, deve ficar
cerca de 30% mais barata. "No

fim de novembro, os preços esta-
rão bem mais baixos, mas em de-
zembro, em função do dissídio do
setor, devem ter uma leve alta",
diz Carvalho.

A técnica de pesquisas do Pro-
con Maria Lumena Ribeiro consi-
dera a queda no preço da cesta
básica "discreta, mas importan-
te". "A 

projeção para novembro é
otimista, com reduções ainda
mais significativas", diz Maria
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Lumena, que constatou, do dia 11
até ontem, uma estabilidade nos
produtos da cesta (na última sex-
ta-feira, custavam 107,35, e ontem
chegaram a R$ 107,33).

O coordenador do índice do
Custo de Vida (1CV) do Dieese,
José Maurício Soares, disse que
dos 322 produtos pesquisados pe-
lo Dieese, 173 apresentaram que-
das nos preços ou estabilidade.

"A outra metade que subiu,
em sua maioria, não ultrapassou
2%", disse Soares. O coordena-
dor lembra que a cesta básica le-
vou 85 dias para cair de RS 107,83
(em julho) para R$ 95,38 e em 40
dias voltou para R$ 108,25. Para
Soares, essa queda agora deve ser
sustentada.

Consumo menor — No ca-
so do feijão, o preço também de-
verá continuar baixando. Segun-
do Firmino Alves, da Apas, a
procura pelo produto diminuiu
muito e isso está forçando a redu-
ção do preço. 

"O verão provoca
uma queda no consumo do feijão
e os supermercados estão estoca-
dos, por isso acho que o preço
cairá ainda mais", diz.

O frango, segundo o presidente
da Apas, deverá ficar estável em
função do acordo com o governo,
que mantém o preço de venda do
produto da indústria para o vare-
jo em R$ 1,32 o quilo até dezem-
bro. O presidente da Apas aposta
ainda na estabilidade dos preços
dos produtos de higiene e limpe-
za. "Essas indústrias retiraram os
descontos para a venda, portanto
o que tinha que subir já subiu em
outubro. Agora, eles vão se man-
ter", diz.

NEGÓCIOS & FINANÇAS ||embratel Vitória do Talento Brasileiro.

Especulação 
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¦ Fruto sobe 70%

nas praias do Rio

em apenas um mês
MARION MONTEIRO
TVT em mesmo chegou o verão
IN e o consumidor já está pa-
gando até 70% mais caro pela
água de coco nas praias do Rio.
Do Leme ao Pontal, os preços do
campeão de vendas dos quiosques
da orla variam de R$ 1,20 até RS
1,70, enquanto há menos de um
mês não passava de RS 1."O vilão é o dono do pé de
coco. Ele é quem dá as cartas",
garante o intermediário Ricardo
Fernandes, um dos 40 que atuam
exclusivamente nesse setor no
Rio. Morador de Santa Cruz, de-
pois de comprar o produto direta-
mente em uma chácara em São
Gabriel da Paz, no Espírito San-
to, a 700 km do Rio, por R$ 0,55,
vendeu para João Carneiro, res-
ponsável por um quiosque do
Posto 2, a RS 0,65, que imediata-
mente revendeu a RS 1,30, ou se-
ja, com ganho de 100% por uni-
dade. Carneiro jura que há duas
semanas chegou a boicotar vende-
dores que pediam RS 0,75. "Mas
agora não posso fazer nada, por-
que faturo mesmo é com a venda
de água de coco e não com os
refrigerantes."

Como aumentou muito o con-
sumo em estados como São Paulo
e Santa Catarina, que ficam longe
das áreas produtoras, e a produ-

ção de cocos é a
mesma, o preço
vai subir ainda
mais. "O consu-
midor deve
preparar para o
verão, porque o
reajuste vai
semanal até mar-
ço", afirmou
cardo Fernandes.

Os consumi-
dores reclamam."Assim não
possível. Estou
pagando R$ 1,50
aqui no Leblon.
Mas sei que mui-
tos donos de
quiosque baixa-
ram para $ 1,30
por causa da
pressão dos fre-
gueses", afirmou
o aposentado
Roberto Salga-
do.

Acreditando
piamente que o
preço do coco
verde ia se man-
ter em RS 1, a
dona de casa
Carla Gracie,
que estava
acompanhada da filha Cesalina,
de 4 anos, levou um susto mas
acabou levando dois cocos por
RS 3 em um quiosque no Le-
blon. "É caríssimo, mas foi por
pura comodidade, porque moro

cocos a R$ 3.00

aqui perto."
Como está chegando o verão,

os donos de sítios estão ofere-
cendo o produto a quem pagar
mais, diz o proprietário do Dis-
que-Coco, Cláudio Villanueva.
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Preço da cesta básica em

São Paulo começa a cair

Carne baixa

no atacado

SÃO PAULO — O preço da ar-
roba de boi, do produtor para o
frigorífico, que chegou a RS 36 no
início de novembro, recuou du-
rante esta semana e ontem atingiu
RS 33. A queda é de 8,33%, mas
ainda não beneficiou o consumi-
dor. A pesquisa da cesta básica
feita diariamente pelo Procon, em
convênio com o Dieese, registra
que no acumulado do mês o preço
médio da carne de primeira subiu
2,44% para o varejo. Os cortes de
segunda sem osso tiveram alta de
5,12%. No atacado, o traseiro
(carne de primeira) passou de RS
2,90 para RS 2,70 o quilo (-
6,89%) e o dianteiro (carne de
segunda) baixou de RS 1,90 para
RS 1,60 (-15,78%) o quilo.

Os açougues garantem que a
diferença não foi repassada á
maioria dos varejistas. Segundo
Manuel Henrique Farias Ramos,
presidente do Sindicato do Co-
mércio Varejista de Carnes Fres-
cas de São Paulo, o preço da car-
ne tinha recuado na semana pas-
sada, mas voltou aos patamares
do início do mês, nos últimos
dias.

A entidade representa os pe-
quenos comerciantes, que segun-
do Ramos são responsáveis pelo
abastecimento de 80% dos consu-
midores, e que compram o produ-
to dos distribuidores e não direta-
mente dos frigoríficos. Para Hélio
Carlos de Toledo, diretor do Sin-
dicato da Indústria do Frio no
Estado de São Paulo, que repre-
senta os frigoríficos, o problema
está no varejo. "O comércio ainda
não está apto a acompanhar as
llexibilizações de mercado."

Governo vai

acompanhar

só 6 setores
BRASÍLIA — O governo deverá

extinguir a maior parte das câma-
ras setoriais e passará a acompa-
nhar apenas seis áreas industriais.
Existem em funcionamento mais
de 30 câmaras. A decisão foi to-
mada ontem por consenso de re-
presentantes de sete ministérios
durante a instalação do Grupo de
Coordenação das Câmaras Seto-
riais (Gics). A proposta do Minis-
tério da Indústria e do Comércio é
concentrar os esforços do governo
apenas na continuação das câma-
ras dos setores automotivo, naval,
de transportes aéreos, brinque-
dos, têxtil e de tratores e máqui-
nas agrícolas.

Ainda têm chances de ganhar
sobrevida as câmaras da borracha
e da construção civil. Já a câmara
dos transportes aéreos só deverá
ser mantida porque foi instalada a
pedido do presidente Itamar
Franco.

/JSlcm ip»O»\

FURNASCENTRAIS ELÉTRICAS SA

CQC 23.274.194/0001-19
MINISTÉRIODE MINA3 E ENERGIA Eletrobrãs ^

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS

N° TP.S.DAS.G. 0002.94
1. OBJETO: Prestação de Serviços de
Reforma da Cozinha do Restaurante do
Subsolo do Bloco "A", localizado no
Escritório Central de FURNAS.
2. OBTENÇÃO DO EDITAL: Divisão
de Habilitação e Licitações Especiais,
Rua Real Grandeza, 219 - Bloco "C" -
sala 905, das 9 às 11 e de 14 às 16
horas.
Maiores informações no Diário Oficial
da União dos dias 16 e 17 de novembro
de 1994.
Departamento de Aquisição Especial

A

/ BRASIL \/ UNIAO DE TODOS \

ALUVALE
\fole do Rio Doce Alumínio S.A.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Resultado de Habilitação (Documentação)Tomada de Preços para Pronta Entrega - ALUVALE 031/94
A Vale do Rio Doce Alumínio S.A. - ALUVALE, torna público as empresas
que foram habilitadas e inabilitadas. Empresa habilitadas a continuar
neste processo licitatório, visando a aquisição de equipamentos de
informática: Frontier Microcomputadores Ltda.; Merlin Data Consultoria
e Informática Ltda.; Cimcorp - Comércio Internacional e informática
Ltda.; Teerrel Tecnologia Ltda.; RLL Informática Microcomputadores e
Sistemas Ltda.; Marfal Imp. Exp. Com. Representações Ltda.; WR
Computadores e Serviços Ltda.; Zentec Indústria Comércio e Serviços
Ltda.; Sisco Sistemas e Computadores S.A.; Infohaus Tecnologia e
Informática Ltda.; Spe Data Informática Ltda.; Appi Informática Ltda.;
Wellborn Informática do Brasil Ltda.; Station Ware Informática Ltda.;
Itautec Philco S.A. - Grupo Itautec Philco. Empresa inabilitada:
Microware Informática e Eletrônica Ltda. foi inabilitada por constar no
Cadastro Informativ de Créditos não Quitados (CADIN).

A
PETROBRASPETRÓLEO BRA9LER0 SA

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Dutos • Terminai* do Sudeste
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N» 390.1.038.94.1
Objeto: Revestimento de massa epóxi e pintura de 160 (cento e sessenta) estacas
no Pier da GEBIG do DTSE. Prazo: 320 (trezentos e vinte) dias corridos.
Item: 02.06.01.03. Grupos: A/B/C. Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital:
Estr. Fabor/Orbel, s/n"-Campos Elíseos- Duque do Caxias-RJ, das08:00hàs
15:00h. Entrega/abertura das Propostas: 09/12/94, às 14:00h no endereço acima.
Taxa: R$ 10,00 (dez reais). Informações: Tel.: (021) 534-6650 - 776-3596.

Classificados
Disque

(021) 589-9922 JB

Caderno DOMINGO
Seu Bolso noseu JB |

y&akonmnimu

PETROBRAS
PETRÓLEO BRASLBR08A

MINISTÉRIOOE MINAS E ENERGIA
Distrito d* Exploração do Sudeste

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS PCM 109.18.0040/94 e 160.07.1013/94

Objeto: Compra de Impressoras.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: Av. Elias Agostinho, 665 - Bloco B-3,
sala 307, DESUD/SETAP, tel.: (0247) 61-2287, Macaé-RJ.
Abertura das Propostas: Dia 20/12/94 às 15:00h.
Poderão participar desta licitação apenas as empresas cadastradas na PETROBRAS ou
que lograrem cadastramento com a entrega dos documentos necessários para tal até 03
(três) dias antes da data limite para a entrega das propostas.

<@> CASA DA MOEDA DO BRASIL
/BRASIL/ UMAooaroooa

TOMADA DE PREÇOS N° 940791
A Casa da Moeda do Brasil comunica que fará realizar
às 10 horas do dia 05/12/94, tomada de preços para
aquisição de material de escritório.
O Edital encontra-se afixado no Quadro de Avisos do
Departamento de Administração de Recursos Materiais
— DEPAD, onde poderá ser lido na íntegra e obtido na
Seção de Compras — SECP, na Rua René Bittencourt,
371 — Distrito Industrial de Santa Cruz ou no escritório
da CMB na Rua Sete de Setembro, 111 —10° andar —
Centro — Rio de Janeiro, a partir de 17/11/94 no
horário das 08:00 às 15:00 horas, atentando-se para o
prazo estabelecido no parágrafo 2o do art. 22 da Lei N°
8.666/93. de 21/06/93.
A entrega dos anexos do Edital será feita mediante
recolhimento de R$ 2.00 (dois reais), nos endereços
supramencionados.

<®>

A

CASA DA MOEDA DO BRASIL ¦JÜ\
UNUOMTOOO*

CONCORRÊNCIA N° 941413
A Casa da Moeda do Brasil comunica que fará realizar às
10 horas do dia 19/12/94, concorrência para contratação
de serviços de preparo e distribuição de refeições diárias a
serem executadas no restaurante da CMB. localizado na
Rua René Bittencourt. 371 - Distrito Industrial de Santa
Cruz — RJ.
O Edital encontra-se afixado no quadro de avisos do De-
partamento de Administração de Recursos Materiais —
DEPAD. onde poderá ser lido na íntegra e obtido na Seção
de Compras — SECP, na Rua René Bittencourt, 371 —
Distrito Industrial de Santa Cruz ou no escritório da CMB
na Rua Sete de Setembro. 111 — 10° andar — Centro —
Rio de Janeiro, a partir de 17/11/94 no horário das 08:00
às 15:00 horas!
A entrega dos anexos do edital será feita mediante recolhimen-
to de R$ 5,00 (cinco reais), nos endereços supramencionados.
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COMPRAR UTILIDADES PARA 0 SEU LAR PODE TER

MUITA UTILIDADE PARA OUTROS LARES TAMRÉM.
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Na Feira da Providência você encontra r-4LJI, utilidades

]ãQ
/ff ^

domésticas, artesanato e objetos de decoração provenientes de 35

/¦¦ > .v%*.VfV§5,
países e 27estados brasileiros. E uma ótima chance

ijjJm
para você equipar a sua casa e a casa de quem precisa |/ y)

| &
\ /

também. É que toda a receita obtida durante a Feira da Provi-

Í/^Aíí
• ÍC lil mcdência é destinada a ajudar j 

'àé'comunidades 
carentes

assistidas pelo Banco da Providência. E enquanto você escolhe

i)So)
utilidades para o seu

lar, dê uma olhada nas atrações do

Setor Infantil, do Setor Universitário

e Cultural e do

Setor Jovem.

34a FEIRA DA PROVIDÊNCIA
RIOCENTRO, DE 1 A 4 DE DEZEMBRO DE 94.
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U . Se voce acha que isso sao apenas tres dedos tocando um chip, esta na hora de conhecer melhor "!
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| , ¦ a AT&T. O objetivo da AT&T e oferecer solu^oes completas de comunica^ao e compuiaga§

M coletando, transportando e processando milhares de informagoes. Quer um exemplo mais
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Senado dos EUA 
quer 

adiar acordo do Gatt

Fedido do legislativo pode deixar o país de fora das negociações sobre a criação de uma zona hemisférica de livre comércio
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WASHINGTON — Em carta ao
sicfcnte Bill Clinton, o senador
ubjicano da Carolina do Norte,
seíHelms, provável titular da

!qmissão de Relações Exteriores
Seíiado, pediu o adiamento para
inq que vem da aprovação das
más decisões do Acordo Geral
Tarifas e Comércio (Gatt), ao

Atraso causaria

protecionismo
WASHINGTON — Os Estados

Uijidos podem provocar uma no-
onda mundial de protecionis-
caso o Congresso americano

nâè ratifique as decisões da Ro-
dada Uruguai do Acordo Geral

Tarifas e Comércio (Gatt). O
ta foi dado ontem no Comitê
Comércio do Senado america-
por Felix Rohatyn, especialista

em! investimentos. Ele previu tam-
béih que o adiamento de uma de-
cisjio pelo Congresso pode se
fleíir nos mercados financeiros e
provocar nova alta de juros.

f'Os mercados financeiros
tão hoje comprometidos com o
livÇe comércio e qualquer indício
qu£ ameace a cooperação interna-
cio|ial pode ter graves conseqüên-
cia^V disse Rohatyn, lembrando
que um outro grave reflexo para
osÍEÜA seria o surgimento de
no'as pressões para depreciação
do dójar, que vem perdendo
no para outras moedas fortes co-
mc o marco alemão e o iene.

Polêmica — O presidente
Bil Clinton já solicitou aos con-
gressistas a ratificação do acordo,
mas os parlamentares estão divi-
dic ost.j Uma das causas da polèmi-
ca é'que, com a aprovação das
pre postas da Rodada Uruuai, os
EU A deixariam de recolher quase
U$$-10 bilhões em sobretaxas de

em cinco anos.

|

Europeus se

aproximam

d o Mercosul

ESTRASBURGO, FRANÇA — A
Ui ião Européia tem planos para
estreitar as relações comerciais
co n os países do Mercosul e até
mt smo criar, a longo prazo, uma
associação interregional entre os
do s blocos baseada na coopera-
çâi) política, econômica e comer-
cií 1 através do estabelecimento
pr >gressivo de uma zona de livre
conércio. As afirmações foram
fei as ontem no Parlamento Euro-
pe í por Manuel Marín, comissá-
ric responsável pelas relações da
Uli com os países da América
Latina.

Após classificar a iniciativa do
M :rcosul como "um 

processo sé-
ric e que pode servir como pólo
de atração para outros países lati-
no -americanos", Marín disse que
é j rande o interesse dos europeus
en firmar acordos de cooperação
técnica e construção de infra-es-
tri turas comuns, com a participa-
çà) de organismos europeus de
de (envolvimento. No próximo dia
24 essas propostas devem tomar
co po com a reunião dos chance-
lètís do Mercosul em Bruxelas.

Negócios — O porte comer-
ci; 1 dos países integrantes do
Mbrcosul — que movimenta USS
64^ilhões, segundo dados do
B;(nóo Mundial — transformam o
blaro! na quarta potencial mun-
di&fem função de seu Produto
Inferno Bruto (PIB). Os países da
Uàjão são os primeiros parceiros
co iierciais do Mercosul, com par-
tic pjjçào de 28% do fluxo de co-
migeio com a região nos últimos

os

[ 3. Os presidentes do Brasil, Uru-
gi ai e Argentina inauguraram on-
te mpatravés de uma videoconferên-
cu, o primeiro cabo submarino de
fí ira ótica do Mercosul que permi-
ti á 25 mil transmissões simultâ-
nfas de telefonia, texto e imagens,
d càbo, batizado Unisur, com
1 720 quilômetros de extensão, sai
di Florianópolis, passa por Maldo-
nfrdo (Uroguai) até Las Toninas
(Argentina).

qual aderiram 123 países, entre os
quais, os Estados Unidos, em 15 de
dezembro de 1993, em Genebra.

Antes de aprovar o texto, Helms
quer examiná-lo detalhadamente
em audiências no Congresso, o que
contraria os planos da Casa Branca
de aprovar o documento após o
Dia de Ação de Graças, em 24 de
novembro.

O embaixador da Argentina em

Washington, Raúl Granillo Ocam-
po, disse, ontem, que, se na Cúpula
das Américas, de 9 a 11 dezembro
em Miami, Clinton aparecer sem a
autoridade para negociar acordos e
sem a aprovação do Gatt, o presi-
dente americano "estará mais fra-
co": "Não será o fim do mundo,
mas será um grande desaponta-
mento", afirmou. "A aprovação do
Gatt seria um claro sinal de que a

América se abre para o livre comér-
cio". Ocampo participa do Centro
Norte-Sul da Universidade de Mia-
mi, um grupo de estudos que pre-
para sugestões para a Cúpula das
Américas, O grupo é integrado, en-
tre outras personalidades, pelo ex-
embaixador dos Estados Unidos no
Panamá, Ambler Moss.

A principal sugestão do Centro
Norte-Sul para o encontro de presi-

dentes em Miami será o lançamen-
to da zona hemisférica de livre co-
mércio e a fixação de datas para a
sua concretização. Segundo Ocam-
po, até o ano 2000 deveriam ser
concluídas as negociações para a
formação da zona de livre comér-
cio; até 2001, sua formalização
através de tratados; e, até 2015, o
prazo final para a integração. "Isso

daria uma vantagem de cinco anos

em relação à formação da zona de
livre comercio da Cooperação Eco-
nômica Ásia-Pacífico (Apec), cuja
data limite, anunciada anteontem, é
2020.

O embaixador argentino afir-
mou, entretanto, que, se não for
lançada em Miami a zona de livre
comércio, isso não impedirá o pro-
cesso. "Ele acontecerá com ou sem
os Estados Unidos".

prático? Quase 3 mil terminais de auto-atendimento bancário estão sendo instalados pela

AT&T no Brasil, até o final de 1994. O mais importante é que por trás das facilidades de

todos esses terminais está a tecnologia e a experiência da AT&T. Trazendo soluções para

os nossos clientes melhor atenderem os seus clientes. E isto ainda não é tudo. A AT&T, além do

segmento bancário, também atua nos setores de varejo, manufatura de produtos de consumo,

governo e telecomunicações. Não é à toa que a AT&T é líder em tecnologia de comunicação e

computação, garantida pelos Laboratórios Bell. Com certeza ela é uma porta aberta para grandes soluções.

VPROXIMANDO O BR \SII.
Dl; TODO O Ml NDO
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Champalimaud retoma banco em Portugal 
|

¦ Empresario recompra o Banco Pinto & Sotto Maior, 19 anos depois de ter sido conflscado pela revolugao socialista de 1974 fU
norma couri 

~ 
grupo cconoraico, um dos maiorcs mcrcio c Mineragao (Socicom), que . ^v;' 

. . ^ nacionalizados na revolucao dc clc proprio fundou c onde cons- '-:4a
Corrospondente , , T c . . .j^HHKL AvI«S

mno do mundo,^

STmilhoes de a?oes e levou 80% Pianos — A esiratcgia para nos ncgocios que controla acima ~t0
do banco na esteira das privatiza- retomar o imperio e articulada to- dos filhos e dos dois lados do
goes que so este ano devem render IB. . das as manhas nos passeios pela Atlantico, Champalimaud quis
ao Estado cerca de US$ 2 bilhoes. lllg=• praia da Urea, onde mora. Foi no candidatar-se a presidencia da Re- |||

A operatjao foi feita atraves da 4ttiXi Rio de Janeiro que ele recebeu on- publica em 1985 depois da retoma- yV?A
Seguradora Mundial Confianga, Champalimaud: questaade Ifonra tem a noticia do BPSM e avisou da economica garantida pelo go-
primeiro dos bens que Champali- que nao ia fazer demissoes em mas- verno Cavaco Silva. Desistiu. Seu
maud readquiriu ha dois anos, e Hides afastou Champalimaud da sa como dizem os boatos. Ilsso e maior feito politico, segundo ele,
tratou-se mais de urn golpe de di- obsessao de tomar posse^novamen- uma fantasia." retomar e reerguer as pro-

ofereceu por agao 14% a mais do primeiros do ranking antes de 1974. 
maf No'76 anos ele 6 injetar"^^3^ mtlhSef em^dds

Mundial subiam 4,5% na bolsa. tugal, Champalimaud nao desiste gues no exterior, a Sociedade de televisao: "Todo mundo colocado ra$t

j Nem o buraco de USS 25 ml enquanto nao reaver todo o seu Empreendimentos Industriais, Co- pelo socialismo vai para a rua." Ruy Coutinho: Conselho deu sinal verde para mudanfa na empresa .^.r

m

Fabrica 
brasileira desafiou o cartel do cimento Cade aprova lllliclail^a

' 0 empresario portugues Anto- Ate entao, dizia-se, era dono da incomodou muito o cartel dos pro- nas 5% do mercado, a melhorar a p^v
\ nio Champalimaud, descendentede setima fortuna do mundo, e seus dutoresja instalados. produtividade para baixar os pre- fpif"n Y1Q n hfllllQ

nobre familia francesa, entrou no negocios incluiam exportagao de vi- Em 1980 entrou em choque com ?os. A resposta do concorrente foi ICIUI Ud. lUIUUld

\ 
¦ mundo dos negocto aos 17 anos, nhos a Companhia de Seguros o concorre^^onio Ermirio de dura: Antonio Ermino de Moraes 

BRASILIA - 0 Conselho Ad- todo o processo de fusao da Rod- f$atraves da exportagao de vinhos. Mundial Confianga. o Banco Pinto Moraes, dono da VotoratUim, a declarou que a venda de cimento a 
mjnjctrativo de Defesa Economi-- hiaedaSinasa

> Mas percebeu que a atividade era & Sotto Maior (o maior do pais), as quem acusou, na Comissao de Eco- pregos mfenores ao teto estabeleci- Wj®1™ri(TdaS p ™ . \ u
3 pouco lucrativa e decidiu diversili- siderurgicas Nacional e Secil e a nomia da Camara dos Deputados. do pela CIP so era possivel com ^a (Cade;Id o Ministerwda J^ti- Em 30 de setembro ultimo o

; car sua atuapao. Cimentos de Leiria, entre outras. de "usar todo o seu podeno de sonega?ao. So^THlcoSSfda 9de,de 
e™inf « desconstitui- 

g
i Logo apos a vitoria da Re»o!u- No Brasil Champalimaud er- forma ostensiva paraimpedi-lo dc rASgg^Fjagd^ Wdto, d. Ll*. S

cao dos Cravos, em 25 de abril de gueuf na cidade mineira de Vespa- continuar no mercado . Mmas Oerais enviou JU homens, ° 
d ^'"asd na P?Vie Ut Pr"uu? i0 oe

I 1974, que derrubou o governo sala- siano, a maior fabrica de cimento Concorrencia - Na ocasiao, alguns ate armados, a Soeicom pa- coma :Sinasa nai parte (ie produ^ nbras de acril.co e de pohester. 0 
fa

I zaristade Portugal econfiscou seus da America Latina, a Soeicom, res- o empresario denunciou uma ra vistonar os livros e nao encon- Sir O Conselho Dresidido nor Cfe 
im;teJ?»noentanto,apar- 

|>
| bens pessoais e a metade de suas 20 ponsavel pela produgao de tres mil "guerra de produtores", o que for- trou qualquer irregulandade , rea- du1 Coufflho determinou tam ! r 11

ampi^as. exilou-se no Brasil. Lladas dlirias do prodmoj ,a= Soa sua empr,sa. ,| detmha ape- gia . dono da Soe.com. gS|2? Jfe? 1

|  nhada a Secretaria de Politica dos, utilizados em garrafas plasti-
1 ft CQMrAIIIIIA TAIILI^TA DE , , , . . Economica, do Ministerio da Fa- cas de refrigerantes. ¦$}*

j <I> trens metropolitanos Renaah, a wlete da boka H

I .Vendaparcial segu„doAiph^y,o SoS,:.# I

pVojeto^uldetrensmetropoutanosde$£opaulo da|mp#a atrai SSZXSS&5Z tsri« S&'ZZS&m I
I 

CONCORRiNCIA INTERNACIONALN°207/94 
mais de 1 milMo (USS 11.53 bilhoes) com 1

AVISO PARA PRE-QUALIFICA?AO EM venda das participates este interno baixem" justificou o con- proposta da Rodhia-S- S

ISERVI?OS 

DE SUPERVISAO DE OBRAS CIVIS P ARIS - A privatiza?ao ano> quase cinco bilhoes de selheiro relator do processo, Jose ter. P.revia produ<;ao d*25. "\l1 
^ #O Govoino do Estado de Sao Paulo este negociando umempreslimo com o Banco Inleiamencano de 1 Hp 4Q% nroes da in- r /-iiccnzn -n lieladaS 30 ano, CapaCluaCle CU1 Ul- MDesenvolvimenlo (BID), para financiamento parcial da implanta^ao de um Sistema Integrado de f- Uc H7 /0 Ucto ayuca u * frailCOS (USS 961 milhOCS) 3 MatiaS Pereira. . Q . A,^- lt, n„w KTransporte na Regiao Metropoliiano de Sao Paulo — TRANSPORTE SIM. Uma parte dos rocursos dUStl'lU aUtOmODlllStlCa Re- ¦ . nrpvistn ini O Cilde aceitOU O nroieto anre- ,F „ , Anare. 1SSO quer '%

dosse emprestimo devera ser aplicoda nos pagamentos eleglveis. ao amparo dos contratos para os ¦ milVinA Hp 1TUUS QO qUC O prcVlSlO 1111- U ydUC awilUU U p UJ (J dlZer que miO basta Vender apenasquais este Aviso para Pi<- Qualificapao e publicado. ndUll atralU UIT1 lllllfldU UC K5§lm»nt<»-'j«oln onflPnin Ha SentadO Pela Rodhia-Ster de CrUl- r.. , c . A , . r, '3}A Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos — STM — 6 a entidade responsiuel pelo .mirvnict-ic p 7S mil pmnrPd'i- CIJlmCIlte pelO gOVCmO 00 a l&briCS de SailtO Alldre. EleS SfflC
repasso dos recursos do emprestimo do BID i Ag§ncia Implementadora do Projeto e. atraues do seu dClOlllSUlS t /J 11111 ClllJJICga nvpdrlpntp MittPI'rnnd QaO de Uma tCrCCira empresa ~ ,¦ pnpnntnr um mpin HpGrupo Executiuo — constituido por Decreto Estadual —. devera acompanhar n implantapao do doS (60% do total), SCgUlldO pieSldenie IvlUltlldllU. 

Ugrupando aS fabricaS de SailtO - tllCOnirai UIT1IHUO Ue

A Companhia Paullsta de Trens Metropolitanos — doravanie denominada CPTM —. como Ag&ncia divulgOll Olltem O lllitlistrO dd Pfivatiza^OCS O pro- Andre (SP), que prodtlZ 25 mil OtclCCCI 30 lllil tOIleladas/anO aO
Implementadora do Projeto, pretendepre-qualificarempresasespecializadas para executar a supervisao ° , , .. .  . ^„1« . i j / j i-i  j, . „ i¦ ITierCaClO . CXpllCOU O COIlSClneirO J ,wj

M de obrascivisdo Programa Sul, que compreendea Ligagao Campo Limpo-Santo Amaro, localizada na EcOllOlTlia, EdlllOnd Alpliail- grailia QC priVailZa^aO COIO- tOliekldaS/anO de libra de pOllCS- M'lti'lS Pei'eil"l
—'cONCORRENaA INTERNACIONAL N» 207/94 Servigos de Supervisao de Obras Civis do dei'y. Cado dli pratica pelO gOVCI'llO tCT. C de CaniaQari (BA), I'CSpOn- A dJI, /Mc cil^i 'S-'

R Programa Sul — Ligapao Campo Limpo-Santo Amaro. h ¦¦ inn frnnrpe t'imhpm Hell hons re- SllVel pela fabriCaQflO de 18 mil A KOUIlUI-olLI ILI11 CllulS SillUdS
Supervisao de Obras Civis do Programa Sul, compreendendo parte da Ligagao Campo Limpo-Santo AO lOllgO deStC dllO, 1 ,U9 lldnCCS UllTlDUTl ULU O 

tntiplldll/nno He fihra acHlicS' pai'a CUIlipril' a CXigenCUi: OU Ulll- M*Amaro, corrospondendo a um trecho com aproximadamente 1.200m de via elevada (incluindo ponte ^ 4|W, • • cnltaHnc nntr> 1 nhprtnm Hp lUlltlclUclb/cUlu UC llUIcl dLUULd. r .111 , ^ &U,S estaiada com vao de 120m sobre 0 Rio Pinheiros), uma estagao sobre a ponte com aproximadamente llllillclO C1G clClOlllStclS ciOCJUiri- bUllaUUa LUll c MlS fe7 110VG exi2enClQS DLlFa Sfl- [illcl ti CiipclCldclCle (1C prOQU^aO UU W-
7.000m1 (Estapao Santo Amaro), um estapao enterrada com aproximadamente 14.000m1 (Esta?ao rlo 40 or>npc finitfll Hp OlltraS emnresas ' . - 1 PoUrino rvinlieta nn unnAn nirfp te:'Largo Treze) e aproximadamente 800m de via enterrada (incluindo estapao). TcllTl U1TI lTHllllTlO QC 4u clQOCS p p Ttllltir U lUcinUtCIlQaO da COflCOr- IclbriCfl pdUllStcl, Oil VCI1QC pdrtC
A,pr6.qualificopaoptS aberta para empresas originSrias dos palses elegiveis, conforme delinido nas , _ unitario de CStataiS eill 1994, COITIO a Elf rpnri'l no mprrado de fihr'lS USa- de U111U OlltlTl illdustria SUU, Cm M

! 
Normas Y Procedimentos para Adquisiciones con Prestamos del BID . As empresas mteressadas cdUcl ciu yiv-yu uiuiui \j ^ . icilUcl no lllcrLdUU UC llulclb, Uacl /\/(r*\

poderao solicitar os documentos para pre-qualificapao pessoalmente. por fax ou correio. no enderego a j ^ frailCOS (USS 31) — ddl- AqilitainC (pfOdllQaO C dlStfl- daS na COIlfeCQaO de TOUpaS. * °?0S ^a^as Para
l}i companhia Pauiista de Trens Metropolitanos—cptm tro da ofcrta global dc 27,9 bui(jSo de combustivcis), com Pnizo A Rodhia-Ster tem 8'r produgao dc 30 mil tonela

1 ^^^o/m-i-andlr milhoes de titulos, dos quais 33 bilhoes de francos (USS agora o prazo de cinco dias das ao anode libra de pohester. 
g

1 05001-100—saoPaulo-sp-Brasil in Qo/ fipuram pnm invpefi 6 U hilhnpO p n orimn de contar da data de publicagao da O Cade tambcm exigiu que no f$)
I f9 

/o 
rficaram ?nVr H HAP 1Q hilhop dedsao no Diario Oficial, para se edital de venda da nova empresa g

^ A solicitapao dever.1 indicar claramente "Concorrencia Internacional n° 207/94 — Solicitapao de OFCS TdnCeSCS, , o/o dos seguros UAr, com iv Diinoes 
pronunciar junto ao Cade se; cei- conste uma clausula estipulando o

irBUucoesparaPre-Qualilicagao em Servigoside Supervisao de Obras do Programa Sul". Estados UnidOS C 58,5% de de frailCOS (USS 3,65 bl- ou nflO ilS CXitlenCiaS CStinuUl- funcionailieilto daS illdllStriaS POr '•
;>j A CPTM ira despachar imediatamente os documentos por correio registrado, mas, em nenhuma # ^ cla tAl^ciiuaa caupuia luii^iuiiaiiiwiuu una iiiuuouma pwi t,
:!f{ circunstSncia podera ser responsabilizada por entregas atrasadas ou perdas dos documentos despa- OUtrOS paiSeS. lllOCS). daS durante 0 julsamentO. CaSO Ulll periodo minilllO de trCS ailOS.chados por correio , , jo ij w r ¦ 'r,«| Os requisitos minimos para pr6-qualificapSo sno informados na respectiva Instrugao  holding naO pi*OCUrC 0 COllSeluO hlSSa ITlCCllClcl teill pOf ODJCtlVO CVl~ Q'f.-: j As Propostas para Pre-Qualificapao deverao ser recebidas em volumes (eclrados, que poderao ser nn7n pcfihplpriHn •! pmnrpsn lur fine H COtnnanllia Seia adouiri-entregues em maos ou por correio registrado, no enderego acima indicado, impreterivelmente ate o dia nO pidZO eSldDClttlUU, d Cllipitad Idl v.}UC d tuilipdllllld acjd duv^uill ^ ^19 dedezembro del 994, its 14 horns (hora de Sao Paulo) e claramente identilicadas. ——— ———i Sera eXeCUtada judiciallliente. Na da C lORO depois fechada, a exem-

! 

"Concorrfincia Internacional n° 207/94 —Solicitapao delnstrugoes para Pre-Qualificapao em Servigos  , . . . ... „ . j n ¦
de Supervisao de Obras Civis do Programa Sul". Nao serao aceitas propostas recebidas ap6s a data e ^"^1 • r>* » UlSCJUe pratlCa, 1SSO SlgnillCa C]Ue a ROC- plO dO C]lie OCOrreil COITI a LOSI- :-f
Os proponentes serao intormados, oportunamente, dos resultados de suas solicitapoes Somente V>1^SS1I1CB(10S (021) . 589-9922 Jl) llia-StCT SCTa Obrigildj d dcsfa/XI' UOr. '.y
empresas pre-qualificadas neste pracedimento serao convidadas para concorrer A Licitapao
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1 11 I'Oi'AixjR „ • , - pnfs, vocc procisa de uma cobranca p| internacional I
M V IffiS? . 

' eficaz o quo opere no Brasil intoiro. BRASILIA - Os turistas brasi- %"\i ^ v m Bolt™ " *' 
• * >' Caso contrario, a sua empresa jriao HH leiros estiio utilizando com mais • -

¦;4 SoUb 
' '• ': fsai do lunar. nHfl intensidade o cartao de credito >:*

4? amazonas para Com 3 Cobra^a t5B- vocx'teni nii1ls internacional em suas viagens ao v
maranhao • f'e 4.800 ponios tie atendimonio Hjj exterior. Nos mcses de outubro e

: J T«l^« "po^foRTE 
a '• tlistrilMdos por todo o territorio BH setembro. os dados do Banco

h'l , nacional. Isto e a melhor sarantia tie 8BH Central mostram que os paga- 7,1;
V.' v ACRE f Pque, onde quer'que estejam os seus HH mentos com cartao somaram res-

m « <r\L Pof">v'!ft" I'.ilmas P PHlNAMBtlCO cliontcs, voce vai poder receber. HH pectivamente USS 135 milhoes e
% RioBrano^/1"*. l/L., ' • *'*^J 

,"'-- Como a Cobranga BB assegura tam- HH USS 106 milhoes, bem SU|>eriores
'¦{ ®Rpf^ON»A:' . . TOCANTINS bem eficiencia e ponlualitlade, voce HH a media mensal verificada ate .0

BAHIA >^| |H passa a ter imediatamente a certeza 9HH agosto, no valor de USS 72,8 mi- •'
!§ MATOGROSSO tie que os titulos emitidos pela sua HH lhoes. O crescimento ainda nao

8I 
empresa vao virar tlinheiro. |HH tem 0 impacto das medidas libe- { i

•cuiaba Brasilia • df , Para voce acompanhar tudo de perto, HH ralizantes que acabaram com OS ^
 coiSnia 

* 
> a Cobranca BB fornece informaQoes limites de compra de dolar e pa- \:l

¦f- v GOIAS* / l ' 'V/*' lompletas sobre a movimentngao tie gamentos com cartao por turistas. 0
minasgerais / suafcarteira, atraves da interljffgao As medidas so foram anunciadas v
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ESPIRITO ^ 
5*,| micro a micro com a sua empresa ou HH em 19 de OlltubrO. j*
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., , u . WT ISBEBaM W pelo envio tie relatorios tliarios sobre O chefe do Departameilto de
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, Z;> posi^sodelapfeiratlecobran^a. Cambio do BC, Alcindo Ferreira, |
f^ohfrinfrl 

SAO PAULO IANEIRqJk| Quer mais? Todas essas vantagens acredita que este crescimento e
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. Ua I IU99a LUUICU lya , vem com a marca de confiabilidade consequencia, principalmente, da
iKonrodc 0 QUe tOuO 

^ PARAN* ssoPaulA^^^ m.dfkmAuw:,^ competencia Banco do Brasil, HH conscientiza<;ao dos viajantes de ^
H CAreitT)RN"' 

ji I ¦ Curitiba • Procure o seu Cercnte e fique por den- Hfl| que e melhor fazer gastos com

$ mundo sabe onde f iro de totlas as faemdades. Com a IHH cartao do que transportando pa- . ;
¦ r • • o-I : Cobranca BB, sua empresa vai ter o que lll§3 pel-moeda. Em outubro e setem- £-

| ela funciona. 
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J maisdesejaii^erem dia. fBSil bro os turistas levaram no bolso. &
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lhòes afastou Champalimaud da
obsessão de tomar posse novanien-
te do seu banco, que já foi um dos
primeiros do ranking antes de 1974.
e agora esta em sexto lugar. Consi-
derado o homem mais rico de Por-
tugal, Champalimaud não desiste
enquanto não reaver todo o seu Ruy Coutinho: Conselho deü sinal verde para mudança na empresa

Cade aprova mudança

feita na Rhodia-Ster

cimento

nas 5% do mercado, a melhorar a
produtividade para baixar os pre-
ços. A resposta do concorrente foi
dura: Antônio Ermírio de Moraes
declarou que a venda de cimento a
preços inferiores ao teto estabeleci-
do pela CIP só era possível com
sonegação."A Secretaria da Fazenda de
Minas Gerais enviou 30 homens,
alguns até armados, à Soeicom pa-
ra vistoriar os livros e não encon-
trou qualquer irregularidade", rea-
giu o dono da Soeicom.

todo o processo de fusão da Rod-
hia e da Sinasa.

Em 30 de setembro último, o
Cade determinou a desconstitui-
ção da fusão da Rodhia com a
Sinasa na parte de produção de
fibras de acrílico e de poliéster. O
Cade manteve, no entanto, a par-
cela da Rodhia-Ster (que repre-
senta 70% da fusão) destinada à
fabricação de PET e seus deriva-
dos, utilizados em garrafas plásti-
cas de refrigerantes.

Exigência — Para garantir o
fim do monopólio da Rodhia-S-
ter, o Cade impôs que a terceira
empresa a ser criada seja respon-
sável por uma produção de 30 mil
toneladas ao ano de fibra de po-
liéster. A proposta da Rodhia-S-
ter previa produção de 25 mil to-
neladas ao ano, capacidade da fá-
brica de Santo André. "Isso 

quer
dizer que não basta vender apenas
a fábrica de Santo André. Eles
vão ter que encontrar um meio de
oferecer 30 mil toneladas/ano ao
mercado", explicou o conselheiro
Matias Pereira.

A Rodhia-Ster tem duas saídas
para cumprir a exigência: ou am-
plia a capacidade de produção da
fábrica paulista, ou vende parte
de uma outra indústria sua, em
Poços de Caldas (MG), para atin-
gir a produção de 30 mil tonela-
das ao ano de fibra de poliéster.

O Cade também exigiu que no
edital de venda da nova empresa
conste uma cláusula estipulando o
funcionamento das indústrias por
um período mínimo de três anos.
Essa medida tem por objetivo evi-
tar que a companhia seja adquiri-
da e logo depois fechada, a exem-
pio do que ocorreu com a Cosi-
nor.

BRASÍLIA — O Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômi-'
ca (Cade), do Ministério da Justi-
ça, aprovou ontem parcialmente a
proposta de desconstituição da
Rodhia-Ster, holding da Rodhia
com a Sinasa, na parte de produ-
ção de fibras de acrílico e de po-
liéster. O Conselho, presidido por
Ruy Coutinho, determinou iam-
bém que sua decisão seja encami-
nhada à Secretaria de Política
Econômica, do Ministério da Fa-
zenda, para que sejam feitos estu-
dos a fim de reduzir as alíquotas
de importação das fibras, que ho-
je são de 15%, para zero. "Acre-

ditamos que, com a redução da
alíquota de importação para zero,
os preços das fibras no mercado
interno baixem", justificou o con-
selheiro relator do processo, José
Matias Pereira.

O Cade aceitou o projeto apre-
sentado pela Rodhia-Ster de cria-
ção de uma terceira empresa
agrupando as fábricas de Santo
André (SP), que produz 25 mil
toneladas/ano de fibra de poliés-
ter, c de Camaçari (BA), respon-
sável pela fabricação de 18 mil
toneladas/ano de fibra acrílica.
Mas fez nove exigências para ga-
rantir a manutenção da concor-
rência no mercado de fibras, usa-
das na confecção de roupas.

Prazo — A Rodhia-Ster tem
agora o prazo de cinco dias, a
contar da data de publicação da
decisão no Diário Oficial, para se
pronunciar junto ao Cade se acei-
ta ou não as exigências estipula-
das durante o julgamento. Caso a
holding não procure o Conselho
no prazo estabelecido, a empresa
será executada judicialmente. Na
prática, isso significa que a Rod-
hia-Ster será obrigada a desfazer

COMPANHIA PAULISTA DE

\i/ TRENS METROPOLITANOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos
PROJETO SUL DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N° 207/94
AVISO PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO EM

SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRAS CIVIS
O Governo do Estado de São Paulo está negociando um empréstimo com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), para financiamento parcial da implantação de um Sistema Integrado de
Transporte na Região Metropolitana de São Paulo — TRANSPORTE SIM. Uma parte dos recursos
dosse empréstimo deverá ser aplicada nos pagamentos eleglveis, ao amparo dos contratos para. os
quais este Aviso para Pio Qualificação é publicado.A Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos — STM — é a entidade responsável pelo
repasse dos recursos do empréstimo do BID à Agência Implementadora do Projeto e, através do seu
Grupo Executivo — constituído por Decreto Estadual —, deverá acompanhar n implantação do
TRANSPORTE SIM
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos — doravante denominada CPTM —. como Agência
Implementadora do Projeto, pretende pré-qualificar empresas especializadas para executar a supervisão
de obras civis do Programa Sul, que compreende a Ligação Campo Limpo-Santo Amaro, localizada na
cidade de São Paulo.— CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N" 207/94 Serviços de Supervisão de Obras Civis do
Programa Sul — Ligação Campo Limpo-Santo Amaro.
Supervisão de Obras Civis do Programa Sul, compreendendo parte da Ligação Campo Limpo-Santo
Amaro, correspondendo a um trecho com aproximadamente 1.200m de via elevada (incluindo ponteestaiada com vão de 120m sobre o Rio Pinheiros), uma estação sobre a ponte com aproximadamente
T.OOOm1 (Estação Santo Amaro), um estação enterrada com aproximadamente 14.000mJ (Estação
Largo Treze) e aproximadamente 800m de via enterrada (incluindo estação).
A pré-qualificação está aberta para empresas originárias dos países elegíveis, conforme definido nas"Normas Y Procedimentos para Adquisiciones con Prestamos dei BID". As empresas interessadas
poderão solicitar os documentos para pré-qualificação pessoalmente, por fax ou correio, no endereço a
seguir:
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos — CPTM
Comissão de Licitação
Av. Francisco Matarazzo, 404 — 1° andar
05001 -100 — SSo Paulo — SP — Brasil
Tel: (55-11) 825-6614
Fa*: (55-11) 825-8087
A solicitação deverá indicar claramente "Concorrência Internacional n° 207/94 Solicitação de
Instruções para Pré-Qualificação em Serviços de Supervisão de Obras do Programa Sul"
A CPTM irá despachar imediatamente os documentos por correio registrado, mas, em nenhuma
circunstância poderá ser responsabilizada por entregas atrasadas ou perdas dos documentos despa-
chados por correio
Os requisitos mínimos para pré-qualificação são informados na respectiva Instrução
As Propostas para Pré-Qualificação deverão ser recebidas em volumes fechados, que poderão ser
entregues em mãos ou por correio registrado, no endereço acima indicado, impreterivelmente até o dia
19 de dezembro de 1994, às 14 horas (hora de São Paulo) e claramente identificadas."Concorrência Internacional n° 207/94 — Solicitação de Instruções para Pré-Qualificação em Serviços
de Supervisão de Obras Civis do Programa Sul". Não serão aceitas propostas recebidas após a data e
horário limites.
Os proponentes serão informados, oportunamente, dos resultados de suas solicitações. Somente
empresas pré-qualificadas neste procedimento serão convidadas para concorrer á Licitação

Disque
(021) .589-9922Classificados

Aumenta o

uso de cartão

internacional
BRASÍLIA — Os turistas brasi-

leiros estão utilizando com mais
intensidade o cartão de crédito
internacional em suas viagens ao
exterior. Nos meses de outubro e
setembro, os dados do Banco
Central mostram que os paga-
mentos com cartão somaram res-
pectivamente USS 135 milhões e
US$ 106 milhões, bem su|>eriores
à média mensal verificada até
agosto, no valor de USS 72,8 mi-
lhões. O crescimento ainda não
têm o impacto das medidas libe-
ralizantes que acabaram com os
limites de compra de dólar e pa-
gamentos com cartão por turistas.
As medidas só foram anunciadas
em 19 de outubro.

O chefe do Departamento de
Câmbio do BC, Alcindo Ferreira,
acredita que este crescimento é
conseqüência, principalmente, da
conscientização dos viajantes de
que é melhor fazer gastos com
cartão do que transportando pa-
pel-moeda. Em outubro e setem-
bro os turistas levaram no bolso,
respectivamente. USS 52 milhões
e USS 63 milhões. O maior volu-
me de compra verificou-se em
maio e junho, em função da Copa
do Mundo.

Cobrança BB. Do Tamanho do Brasil.

Sc a sua empresa vende I faz nègô-
cios nos mais diferentes pontos do
país; você precisa de uma cobrança
eficaz e que opere no Brasil inteiro.
Caso contrário, a sua empresa não
sai do lugar.
Com a Cobrança BB, você tem mais
de 4.800 pontos de atendimento
distribuídos por todo o território
nacional. Isto é a melhor garantia de
que, onde quer que estejam os seus
clientes, você vai poder receber.
Como a Cobrança BB assegura tam-
bém eficiência e pontualidade, você
passa a ter imediatamente a certeza
de que os títulos emitidos pela sua
empresa vão virar dinheiro.
Para você acompanhar tudo de perto,
a Cobrança BB fornece informações
completas sobre a movimentação de
sua carteira, através cia interligação
micro a micro com a sua empresa ou
pelo envio de relatórios diários sobre .1
posição de sua carteira de cobrança.
Quer mais? Todas essas vantagens
vêm com a marca de confiabilidade e
competência Banco do Brasil.
Procure o seu Gerente e fique por den-
tro de todas as facilidades. Com a
Cobrança BB, sua empresa vai ter o que
mais deseja: receberem dia.
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Banco do Brasil
Bom para você. Bom para o Brasil.
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Pesquisa para a biografia de Cacilda Becker BjjjjB TRECHOS DE CARTAS

I revela as cartas da atriz em initio de carreira | , 
Shlfmuito queridas

I r* brenda fucuta la?oes que agjirrespondencia , maezinha, Dirce e Cleyde. nao com Titer que tratl^c
i L ' contem. Cac.lda, antes de bnlhar . - > 2 Recebi cartas de voces ontem. tudo. Creio que voces fica-
$ m AO PAULO — Em 1969, a como a primeira atriz contratada \ - > JjjHH j Elas tem chegado com ligeiro ram alegrcs com isso tudo,
'I 

i J atriz Cacilda Beckcr solreu ?°, J atraso, mas isso nao tem im- pois nao? Eu me sinto eufori-
I hJ um derrame no palco. Com lado de Paulo Autran, lonia car- ' 

\ portancia porque sao fre- ca. Prevejo a realiza^ao de

| a roupa do mendigo Estragon. rero, Sergio Cardoso, Ziembinsi, , 'M* 
j&L qiientes. Muito me tranqiiili- todos os mens sonhos. Que

1 scu-personagcm na pepa Esperan- Eugcnio Kusnet c Mada ena i- MMBMMHHk • JHRRP' za saber que tudo por ai vai Deus nos ajude!!! Agora vou
do Godot, de Samuel Beckett, diri- col, construiu uma logra la que hhhhhhhb i&mSS bem, com excegao do coitadi- para a Atlantida que tenho o

m c'as pesquisas para a biografia. nio tinha fonnagao academica de I"' , ' z. 2a) Gilberto e Cacilda rompe- tenha com Carlos Lage. Es-

^ Guardadas pela pesquisadora de ba)^ C)UC um colegio particular '^hs^L  ram e Cacilda esta se respon- pero que ate la Peter tenha

H 
teatro Maria Tnereza Vargas, au- cedeu bolsas de estudo a todas as R '\ sabilizando pelo seu Gilberto! enviado o dinheiro para vo-

!ll?llinedito'Sram^S ^"ad^Cacildafmcsnw^s^- a mfenciapobrcesua obstiimgno em pouco teinpo e cu me os mensmelhores beijos."

I menos cdnhecida de Cacilda", do ft*?? financeiros dentro do

1 acredita Luiz Andre do Prado teatro, a.nda enviava dmhe.ro a 
1 (leia trechos ao lado). mae e as irmas Depois.de qua- _________"0 meu maior temor na vida e tro meses, recebi o pnmeiro di-
„::f que dcscubram ate que ponto sou nheiro dentro dos Comediantes HHI ¦
•4 igriorante e burrinHh", escreveu a [compahl tiatral caribca). (...) E, f 

^ ¦ #% W B f ^ W Mm ¦
atri/ao namorado em 1942. Esta Comegamos a pagar as dividas da %lill

^,1 carta, a unica nao inedita do pa- companhia e, provavelmente,
|M cote (loi apresentada ao publico dentro de um mesestaremos rece- MKk JA BMP

da pe?a Cacil- bendo o suficiente C Uff Mm. ¦ ^
M dcu .de Jose:Celso Martinez Cor- comida. Muita gentc ja I Ball lr ¦mJFie1k I

rqa). da uma ideia do tipo de reve- passando fome", escreveu ela.

¦ Leia mais sobre as biografias de Cacilda Becker ... MAS, AS VAGAS SAO LIMITADAS.
tj^ Flavio Rangel na pagina 8

CRECHE IT-"SIBE "y? Barra - Humaita -Jardim Botanico jllfe V;.»

|ffl 
^0 IGRE,ADACANDELAR.A - 

Norte Shopping - Rio Sul

^ F P T I (V A MonsenhorSchubert, mm.mm.mm mm*m m. mm. V»\F — ^ 
Asso|kigao de Canto Coral PRE-ESCOLAR "¦

"''i. ~W Til T) ^ MOTilio Costa. iflf: ^^WaI

% / I I | Barra -Jardim Botanico - Humaita \^0 -*f.
si V I I J LA SALA CECILIA MEIRELES W(|: •llj'

S f IMA Dia 18/11 • I9h30min JjlUl
~m- /x-wv jUx. i-M "HomenagemaVilla-Lobos' m o BAI I ».mT ' . ' PP* 11

g5| T / |l 14T\m Paulo Moura. sa.vo/oiio e (larincW I ^3'R#\U / • j|
I ¦ lE-clll l^k Inaciode Nonno.baiitono (WBpr\Z]*&$' 1" 'W :\

¦i-l I I lllvl |l Marco Pereira. rioMo Barra - Jardim Botanico - Humaita ' I- i

g 

Ass^pc^o^fciiw ^

¦£*i Patricia Endo. sof'/aiw \#C€S"|"| RB H /k Wm

t" 

I ^1^. 
0*7 ^ ^ ^

Kicorclo Amado. lialiiw
Asboaa«;uC(,ite:Amisos Ricardo Santoro. violoncclo

9o Museu Villa-Lobos Flavio Augusto. piano
^¦nQBGoverno do L:-tado do

Dia 21/11 • 19h30min ¦ft|V|||H^B
f.vf' rtiNAKI "As Varias Faces do Violao"

" SalaTGecilia Francisco Frias. .

RUiruu 

da Li|\. -17 Arthur Maui coiilnit>ai\o Cent TO Educadonal da Lagoa 'tjr sRicarclo Costa, ivianmo °
 

INGRESSOS GRATUITOS
Dia 22/11 • 19h30min

1^ 

} Q* ""•.'re'-os cstardo disponiveis na Orquestra Pro Musicado Riode laneiro r
bilheteria da Sala Cecilia Meirefo Lais de Souza Brasil. (»w«o M ATBI/^I II MK C.
apenas 

nos respective dias de cada Mario Ta|ares. fVlJt\ I KI ^ LMD

ft 
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JORNAL DO BRASIL

Náo podo sor vondido sopnrndnmonlo
Rio de Janeiro — Quirita-lelra. 17 de novembro_de_t991

A artista Lívia
Flores expõe em duas
galerias (Página 7)

A vida do diretor
Flávio Rangel vira
livro (Página 8)

¦ MTV exibe show
I com Robert Plant e

; Jimmy Page (Pág. 4)

'< 
¦ Opereta de Noel |

• Rosa estréia amanhã
I (Página 7)

? Rio, 15/8/46 acalmarei, mas hoje me sinto
"Minhas muito queridas atè tonta, sobretudo comigo e
mãezinha, Dirce e Cleyde. não com Tito que trata de
Recebi cartas de vocês ontem. tudo. Creio que vocês fica-
Elas têm chegado com ligeiro ram alegres com isso tudo,
atraso, mas isso não tem im- pois não? Eu me sinto eufóri-
portância porque são fre- ca. Prevejo a realização de
qüentes. Muito me tranqüili- todos os meus sonhos. Que
za saber que tudo por aí vai Deus nos ajude!!! Agora vou
bem, com exceção do coitadi- para a Atlântida que tenho o
nho do Dady. Hoje meu tem- que fazer. Agora só escreverei
po è bem pou-
co, porque um /}*-••'¦/ j ,
milhão de coi- Mt® /T}<í* j ^» r ¦ '
sas têm acon- . /
tecido e passa- ; < -
rei a contá-las juS H3
brevemente • / , < y
porque são um ^ cm •-

bocado com- a>r>i
plicadas. * . .. 1 ,
Ia) Amanhã slt>U'"8., 

~J:y"' •'
começarei a t.y h,' ^ f"c
filmar (vocês <;v" I ,r • ¦.

podem imagi- J<"''¦ " ' ' 
.'

nar a quanti- ¦ 
^ tfnU< A' U*.'

dade de coisas / • ,•
que tenho pa- l~ '•!
ra resolver, .
tais como se-
parar roupa, decorar cena,
etc.)
2a) Gilberto e Cacilda rompe-
ram e Cacilda está se respon-
sabilizando pelo seu Gilberto!
(vocês imaginam o porquê do
rompimento)"
? "Evidentemente coisas co-
mo essas terão que se definir
em pouco tempo e eu me

m ÃO PAULO—Em 1969, a
i j atriz Cacilda Becker sofreu
KS um derrame no palco. Com
a roupa do mendigo Estragon,
seu personagem na peça Esperan-
do Godot. de Samuel Beckett, diri-
gida por Flávio Rangel (leia sobre
a biografia do diretor na página 8),
foi levada ao hospital e durante
38 dias permaneceu em coma.
Morreu com 48 anos de idade, de
aneurisma cerebral. Os 25 anos da
morte de Cacilda. o grande mito
do teatro brasileiro, serão lembra-
dos no próximo dia 21 com a
revelação de um pacote de cartas
inéditas da atriz em início de car-
reira. A correspondência, 21 car-
tas endereçadas à família e a ami-
gos, antecipa parte de Cacilda
Becker, uma biografia, que está
sendo preparada pelo jornalista
Luiz André do Prado.

Reunidas num livro-brinde
através de um convênio entre a
Secretaria Municipal de Cultura
de São Paulo e a Geração Edito-
rial, as cartas foram descobertas
pelo jornalista na primeira fase
das pesquisas para a biografia.
Guardadas pela pesquisadora de
teatro Maria Thereza Vargas, au-
tora do livro Uma atriz, Cacilda
Becker (uma coletânea de depoi-
méritos e ensaios sobre a atriz), a
correspondência cobre o período
de 1941 a 1948, pré-TBC. 

"As

àírtas são importantes porque,
além de inéditas, mostram a lase
menos conhecida de Cacilda",
acredita Luiz André do Prado
{leia trechos ao lado)."O meu maior temor na vida é
que descubram até que ponto sou
ignorante e burrinha", escreveu a
atriz ao namorado em 1942. Esta
carta, a única não inédita do pa-
cote (foi apresentada ao público
este ano na leitura da peça Cacil-
iki, de José Celso Martinez Cor-
rea). dá uma idéia do tipo de reve-

para vocês segunda-feira de-
pois da segunda conversa que
tenha com Carlos Lage. Es-
pero que até lá Peter tenha
enviado o dinheiro para vo-
cês. Aguardo telegrama até 5a
feira porque enviarei daqui
mesmo. Envio para vocês três
toda a minha alegria e todos
os meus melhores beijos."

MAS, AS VAGAS SAO LIMITADAS¦ Leia mais sobre as biografias de Cacilda Becker e
Flávio Rangel na página 8

Barra - Humaitá - Jardim Botânico
- Norte Shopping - Rio SulIGREJA DA CANDELARIA

Dia 17/11 • 18 horas
Missa em memória de Villa-Lobos
Monsenhor Schubert, aitimiiilc
Associação' de Canto Coral
Maurílio Costa, rajenié

Barra - Jardim Botânico - Humaitá

SALA CECÍLIA MEIRELES
Dia 18/11 • 19h30min"Homenagem a Villa-Lobos"
Paulo Moura, saxofoiié e cluriiuic
Inácio de Nonno. barítono
Marco Pereira, violão
Nico Assumpgào. baixo
Osmar Milito, piano

Barra - Jardim Botânico - Humaitá

Dia 19/11 • I9h30min"Poème de L Enfant ei sa Mère
David Chew. violoncelo
Luis Cuevas. (lauta
Mareia Milhâzes, bailarina
Michel Bessler. violino
Patricia Endo. soprano
Paulo Sérgio Santos, clarinete

Barra - Ipanema - Humaitá

VESTIBULAR
Ministério da Cultura
Instituto do Patrimônio Historico
c Artístico Nacional IPI IAN
Museu Villa-Lobos

Dia 20/11 • I9h30min
Trio Aquarius
Ricardo Amado, violino
Ricardo Santoró. violoncelo.
Flávio Augusto, piano

Asisociücjo ele Amigüi
do Museu Villa-Lobos

Governo do listado do
Rio de laneiro
FUNARI
Sala Cecília Meircioií
fcargò da Lapa. -17

Dia 21/11 • I9h30min"As Várias Faces do Violão"
Francisco Frias, violão i' itnM ra
Arthur Mai.i, conliabaiw
Ricardo Costa, percussão Centro Educacional da Lagoa

INGRESSOS GRATUITOS
Dia 22/11 • 19h30min
Orquestra Pró Música do Rio de laneiro
Lais de Souza Brasil, piano
Mário Tavares. rúh nW

O ingressos estarão disponíveis no
bilheteria da Sala Cecília Meireles
apenas nos respectivos dias de cada
espetáculo MATRÍCULAS

ABERTAS 1995

E CLARO ! O CEL I

EXISTE PARA TODOS

. . . MAS, AS VAGAS SAO LIMITADAS.

CRECHE ~
Barra - Humaita - Jardim Botanico |||jk.-•.

PRE-ESCOLAR '

Barra - Jardim Botanico - Humaita ^

1 
° 
GRAU Kg I

Barra - Jardim Botanico - Humaita , K

VESTIBULAR $

Centro Educacional da Lagoa ^

MATRICULAS <>

ABERTAS 1995 2BP 274-2424



1
I

o quinta-fcira, 17/11/94  
B JORNAL 

DO KRASIL-

l INTERVALO/ronaldqMIRANDA ; I' 
m

Vozes e instrumentos festejam Villa-Lobos Duoequarteto Bllli 
Jl j 

r 

"1 j: pEm sua 32a ediQao, o Festival Villa-Lo- Inacio de Nonno, com um programa dedi- ? 0 Duo Santoro — formado pelos vio- "" r9k LUlllira lOSldlld j£|
bos esta de volta ao Rio. Depois de ter sido cado a obras dc Villa. 0 concerto de saba- loncelistas Ricardo e Paulo Santoro - 6 o kMjjp : 0 Instituto Italiano de Cultura ;;
cancelado ano passado, por falta de patro- do - com Paulo Sergio Santos (clanneta) cartaz da serie UERJ Classica, quarta-feira 

 
IJPF I aprcscnta, a partir da proxima sema-: • fe

cinador, o tradicional evento do Museu e David Chew (violoncelo) - colocara em nrA-5m. & nATJ1uB&Ii d™ a ' : "a, a serie Cultura toscana nel moiulo. :
Villa-Lobos retorna amanha ao palco da evidencia a voz de Patricia Endo, uma das pruximd, as ion, no leairo iNoei Kosa. A r~~. jvjo campo da musica, o ciclo incluira 1$
Sala Cecilia Meireles, reunindo dois exce- melhores sopranos de Sao Paulo. Ela can- dupla tocara um repertorio variado, de j uma apresentacao do Ensemble per j ml
lentescantoreseinumerosbonsinstrumen- tara, de Villa, o Pome de {'enfant et sa Ne^or de Hollanda Cavalcanti a Lennon Jj ! I'esperienza coiitemporunea, quarta-fei- ! pi
tistas. 0 festival come?a hoje, as 18h, na mere, e, de Guarnieri, o Acalanto, sobre . , jjZ: | ra proxima, as 18h30, no Museu da ! pCandelaria, com a Missa de Sao Sebastiao texto de Manuel Bandeira. Domingo, a violino de Bernardo \ Republica. Especializado no reperto- : M
interpretada pela Associa?ao de Canto Co- atratfo sera o Trio Aquarius, e, segunda, o ggyv a' yio,a de christine Springuel o WSHMt : no do seculo 20, o conjunto italiano j ffl
ral, sob a regencia de Maurilio Costa. violonista Francisco Fnas, com repertorio violoncelo de Claudio Jafie e o piano de S apresentara obras de Bruno Maderna, : m
Amanha, o evento se transfere para a Sala, ecletico, de Villa a Pixinguinha. 0 Festival Luiz Fernando Benedini — se apresenta ¦HMjMKjRv ADR ! Claudio Boncompagni e Olivier Mes- : Mi
com uma serie de cinco concertos, que se terminara na ter$a, com a Orquestra Pro- hoje, as 19h, no auditorio do Bndes. No O Duo Santoro e a atragao da ! siaen. I £5*
estendera ate ter?a-feira, sempre as 19h30. Musica, regida por Mario Tavares. Lais programa, Schumann e Dvorak. serie UERJ Classica j f"j
A primeira apresentacao (amanha) reuni- Brasil sera a solista, interpretando a Seres-  $$
ra, entre outros, o saxofonista Paulo Mou- to, para piano e orquestra, de Camargo

^r'0^ 
Moura Castro BmIijOs dois

concerto'^o triofesSpSffi para a p?6x? (violino, oboeecravo). ? 0 Du0 Fortepiano, inte- Vieira estarao ter?a-feira„ as .
grado por Sarah Cohen e Mi- 18h30, no Espago Finep. Ain-

, __riam Braga-, e o cartaz de da na terija, as 21h, o IBAM
t amanha, as 18h30, na Escola anuncia um recital da pianis- f»,

Homenagem a Philippot 
? o Conservatorio Brasilei- Wmf ? Depois de-um bem-sucedi- &

A Radio Cultura-FM de Sao Paulo Pans. Em fevereiro proximo, ele comple- ro de Musica anuncia para Mm ' *:''W> MI do recital no Wigmore Hall a
esta dedicando quatro programas da sua tara 70 anos e, em sua homenagem, esta sabado, as 16h30, um recital rpianista brasileira Clelia Ir'u- .£•
agenda de novembro ao compositor fran- sendo realizada no momento, em Pans, a do violinista Daniel Guedes zun — radicada em Londres 

* • ?
ces Michel Philippot. Casado com a pia- Semanci Michel Philippot. Unindo-se a para segunda-feira, as 18h30, uma apre- de Metais da OSB siio as atrapoes da serie —partiu em turne para Portugal. Dentro
nista brasileira Anna Stella Schic, Philip- essa manifesta?ao, a Cultura-FM esta co- sentacao do pianista Luiz Carlos Moura concertos do Rio, domingo, as lOh, no da projeto Lisboa - Capital da Cultura
pot foi professor da Unesp e da Uni-Rio, locando no ar a serie de programas a ele Castro. Os dois concertos serao em seu Aterro do Flamengo. Europeia, Clelia se apresentou como so-
tendo substituido Olivier Messiaen (ao dedicados, todas as sextas-feiras de no- auditorio recem-reformado, a Rua Graija Q] 0 Forum de Cultura da UFRJ apre- lista da Orquestra Metropolitana, regida
lado de Serge Nigg) no Conservatorio de vembro, as 22h. Aranha 57. senta, segunda-feira, o Duo de Violoes por Jean Sebastien Bereau. No reperto-

 ? 0 Quinteto Villa-Lobos e o Quinteto formado por Maria Haro e Bartolomeu rio, o Concerto if /, de Beethoven. >

fg

IH0R0SC0PQ 71 ICRUZADAS I MaxKhm Carlos da Sllva mVJ»J '
AKIES • 21/3 a 20/4  TOURO • 21/4 a 20/5 GfiMEOS • 21/5 a 20/6   CANCER *21/6 a 21/7 ||i |2 |3 k Is |6 It Is |9 Hon! %'InfluSncias que se VocS, taurino, conta- oDia de crescentes van- /Z/~~) /7*) Dia que registra forte
mostram favor^veis """' rS hoje com a Lua em ^SlT <^==:s!/' tagens nos negdeios /7V J/j* significapao prdtica. 11 ;£¦
em relapao a seu tra- feSf  excelente disposipao \kJ [_ com o com6roio e na \A VocS, canceriano, <V.i
balho rotineiro, neg6cios com imbveis e para os negbcios, com vantagens que ir3o troca e venda de objetos. Caminhos novos po- tern oportunidade de consolidar seus ga- 12 ;sSj-
bens durdiveis. Satisfapao com o trato pes- se somar a um quadro de muita significafSo dem se abrir no seu relacionamento com ami- nhos e de se dar maior oportunidade em pj yj'soal e em relapao aos seus interesses afeti- pessoal. Sao frdgeis as indicapoes que fa- gos recentes. Vida Intima que passa por instan- termos pessoais. Abra seu corapao e fapa > ','^t
vos. Romantismo acentuado. lam de excessivo rigor na vida intima. tes de forte realiza?aocriadora. confid&ncias se isso Ihe fizer bem. i5

M
19 20 21 ¦¦ ®

LEAO • 22/7 a 22/8  VIRGEM • 23/8 a 22/9  LIBRA *23/9 a 22/10  ESCORPIAO • 23/10 a 21/11 lift
Quadro de forte van- Amigos Ihe darao boas |——J Dia de fortes influSn- Todas as influSncias \/rj 22 aKi
tagem em relapao a oportunidades para as- ^ ^ jtj  cias e movimento ft* j f'' ? desta boa quinta-feira ££ ^M
dinheiro, finanpas e  VyfrriiVrt suntos ligados a di- 1^^ S nos seus negbcios. IV ^/\ mostram um quadro ¦¦14 2s • fl*compromissos. VocStem boa influencia pa- nheiro. Aculdade mental muito intensa. Tudo 0 Nesta casa, 6 bom que voce se mantenha muito positivo, embora perslstam dificuldades Hh f{ara solucionar problemas a contento. Na vida que for novo em sua rotina de trabalho tender^ em posipao de maior expectativa e de cau- financeiras que podem ter desdobramento de 26 27 lUt^ ®em familia, procure ser mais cuidadoso ao a dar boas resultados. Vida sentimental carente tela. Dia de forte condicionamento favorcivel pequenos fatos. No entanto, tudo muda para |®tratarcomosintimos. Amor valorizado. de maior participapao. ao amor. Sensibilidade. melhor ao final do dia. 55_ M

¦¦ LJ ^
SAGITARIO • 22/11 a 21/12 CAPRIC6RNIO • 22/12 a 20/1 AQUARIO • 21/1 a 19/2 PEIXES • 20/2 a 20/3 .. t HORIZONTAIS — 1 — dia serono, som nuvens.'"seiTT ' iQuadro de forte valo- |^/\/^\Wri| Hoje s8o muito positi- Suas apoes, agora, O Dia com boa regSn- vento; 11 —auloritaria;queordena ouexprimeordom; 12 r,r3
rizapao material, vas as influfincias que ^>71 conduzirao a um f I N cia. Estabilidade - saida do um lugar; direqao que leva a ca5a que sff; m

veiT sro1'reeXt0oSdoSeonst LZI d, A 
moldam seu compor- campo novo em rela- j I tranquilo desenvolvi- Iveis soDre i°a° o seu cotiaiano ae traDalno tamento e o fazem pr6ximo do 6xito em as- (?So aos negdeios prbprios e aos interesses mento para os seus negbcios e interesses (N.o. do AM); 15 — registro escrito de uma obrigapao-e^de negocios. Na vida intima, a sua procu- suntos pendentes. Amigos irao ajud^i-lo em financeiros. Conviv§ncia fortalecida por pessoais. Procure hoje valorizar de forma contraidapor aigu6m; generode formigas a que pertence^ra por liberdade pode criar problemas. D&- assunto intimo. Nesta casa, tudo se posiciona atos seus. Procure demonstrar 0 que sente. mais intensa os seus momentos de intimi- a sa"va'16 a Gitima parte do currai de posca on3e ^se um pouco mais 4 intimidade. a seu favor. Sensibilidade apurada. Afabilidade e dedicapao. dade e privacidade. -"^ns do -ToVe'c7T~ Icer;22 — reproduzir a imagem de; deixar Iransparecer; 24 ^ami¦—i — que sofreu agressao; 26 — molostia das plantas^ ,/\TT 1 T\ T| T "*T If /v £\ produzida por fungos da familia das erisifaceas; gSnero . ^

III I A I) K l \ HNS de 'un9°s parasltos; um dos quais constitui uma doenpa
Y U IX1/ J.I. JL i" XX U (J das videiras; 28 — argila colorida por oxido do ferri) 'de 1 iji'

t. v^rias tonalidades pardacentas (pi.); ocras; 29 — caitipo " j-*onde crescem quaisquer ervas; 30 — missa soleno dos .
GATAO DE MEIA-IDADE MIGUEL PAIVA AS COBRAS VERiSSIMO males, rezada em cerim&niapublica. ^
r——j  V//// • VERTICAIS — 1 —dias em que a Igreja n3o prescreve A*

SniSe I««m<e«wwo«! W. UaAauA-J 
I /em.,tarn. |

PAMD0 06(/HSEMlM> ' FP6-ILUMIMfeTA ^ // r MOUTE5(SUIEU . ! <eo&0&2, f ricas; 6 — unidade de med da de dose de radiasftq,
.Rtt) 50EJZC ASWE ; ^ionizante absorvida, e equlvalente a uma transferfincia
P11050FIA ALGAAA de energiade 100 ergs por grama dequalquer majerfal ^

H 1 (jnJffStS / lvy\ *' '^W  „,,, 1 \p \ encarnapao de uma divindade sob a forma de um ho-I ^^ ^ "¦ mem ou do um animal, sobreludo de Vixnu, segundj^ ^¦ j //: XjfW \j  pessoa da trindade indiana; 10 — formigas brasileiras/'
»A j T \//// \ yfii * \ que perseguem asabelhas nascolmeias; 15 — eti6pica; *?

(rx ll m \ \ ¦ \ \w/ W 1 *n\^ irfATTrr X ttcti a r-r-r»MAK.^^ r- »-> 17 — alvbolo que se forma numa peca mot^licjl em'"^ \ N \ ' ' NTQ.UEL NAUSEA. ^ FERNANDOGONZALES Virtudo de corrosSo localizada; orificio macrosc6pica_ fy'
r* — .  ( ru%oflArk C<7U causado por corrosao superficial; 18 — em forma5>^eiy *-V
O MENINO MALUQUINHO ZIRAI DO H r I Clcefjl !¦+> **.. plotter, asas;20 — sernecess^riosemdemora;estarimiaonte;.
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Vozes e instrumentos festejam Villa-Lobos
Em sua 32a edição, o Festival Villa-Lo- Inácio de Nonno, com um programa dedi-

bos está de volta ao Rio. Depois de ter sido cado a obras de Villa. O concerto de sába-
cancelado ano passado, por falta de patro- do — com Paulo Sérgio Santos (clarineta)
cinador, o tradicional evento do Museu e David Chew (violoncelo) — colocará em
Villa-Lobos retorna amanhã ao palco da evidência a voz de Patrícia Endo, uma das
Sala Cecília Meireles, reunindo dois exce- melhores sopranos de São Paulo. Ela can-
lentes cantores e inúmeros bons instrumen- tará, de Villa, o Poème de l'enfant et sa
tistas. O festival começa hoje, às 18h, na mère, e, de Guarnieri, o Acalanto, sobre
Candelária, com a Missa de São Sebastião texto de Manuel Bandeira. Domingo, a
interpretada pela Associação de Canto Co- atração será o Trio Aquarius, e, segunda, o
ralj sob a regência de Maurílio Costa. violonista Francisco Frias, com repertório
Amanhã, o evento se transfere para a Sala, eclético, de Villa a Pixinguinha. O Festival
com uma série de cinco concertos, que se terminará na terça, com a Orquestra Pró-
estenderá até terça-feira, sempre às 19h30. Música, regida por Mário Tavares. Laís
A primeira apresentação (amanhã) reuni- Brasil será a solista, interpretando a Seres-
rá, entre outros, o saxofonista Paulo Mou- ta, para piano e orquestra, de Camargo
ra, o violonista Marco Pereira e o barítono Guarnieri.

Duo e quarteto
O Duo Santoro — formado pelos vio-

loncelistas Ricardo e Paulo Santoro — é o
cartaz da série UERJ Clássica, quarta-feira
próxima, às 18h, no Teatro Noel Rosa. A
dupla tocará um repertório variado, de
Nestor de Hollanda Cavalcanti a Lennon
& McCartney.

O Quarteto Bessler — que, em sua atual
formação, reúne o violino de Bernardo
Bessler, a viola de Christine Springuel, o
violoncelo de Cláudio Jaffé e o piano de
Luiz Fernando Benedini — se apresenta
hoje, às 19h, no auditório do Bndes. No
programa, Schumann e Dvorak.

Cultura toscana
O Instituto Italiano de Cultura

apresenta, a partir da próxima sema-
na, a série Cultura toscana nel mondo.
No campo da música, o ciclo incluirá
uma apresentação do IEnsemble per
1'esperienza contemporânea, quarta-fei-
ra próxima, às 18h30, no Museu da
República. Especializado no repertó-
rio do século 20, o conjunto italiano
apresentará obras de Bruno Maderna,
Cláudio Boncompagni e Olivier Mes-
siaen.O Duo Santoro e a atração da

série UERJ Clássica

Homero Magalhães e Luiz
Carlos Moura Castro reali-
zam master-classes de inter-
pretação pianística, de hoje a
sábado, nos Seminários de
Música Pro-Arte.

O Duo Fortepiano, inte-
grado por Sarah Cohen e Mi-
riam Braga-, é o cartaz de
amanhã, às 18h30, na Escola
de Música da UFRJ.

O Conservatório Brasilei-
ro de Música anuncia para
sábado, às 16h30, um recital
do violinista Daniel Guedes e
para segunda-feira, às 18h30, uma apre-
sentação do pianista Luiz Carlos Moura
Castro. Os dois concertos serão em seu
auditório recém-reformado, à Rua Graça
Aranha 57.

O Quinteto Villa-Lobos e o Quinteto

Wiese e, quarta-feira, o Trio
Bach. Os dois recitais se reali-
zam às 12h, na Sala Pe^ro
Calmon.

A meio-soprano Cristina
Passos e a pianista So"hia
Vieira estarão terça-feira,, às
18h30, no Espaço Finep. Ain-
da na terça, às 21h, o IBAM
anuncia um recital da pianis-
ta Rita dos Santos.

Depois de um bem-sucedi-
do recital no Wigmore Hall, a
pianista brasileira Clélia Iru-
zun — radicada em Londres

— partiu em turnê para Portugal. Dentro
da projeto Lisboa - Capital da Cultura
Européia, Clélia se apresentou como so-
lista da Orquestra Metropolitana, regida
por Jean Sebastien Béreau. No repertó-
rio, o Concerto n" l, de Beethoven.

Homenagem a Philippot
A Rádio Cultura-FM de São Paulo Paris. Em fevereiro próximo, ele comple-

está dedicando quatro programas da sua tará 70 anos e, em sua homenagem, está
agenda de novembro ao compositor fran- sendo realizada no momento, em Paris, a
cês Michel Philippot. Casado com a pia- Semana Micliel Philippot. Unindo-se a
nista brasileira Anna Stella Schic, Philip- essa manifestação, a Cultura-FM está co-
pot foi professor da Unesp e da Uni-Rio, locando no ar a série de programas a ele
tendo substituído Olivier Messiaen (ao dedicados, todas as sextas-feiras de no-
lado de Serge Nigg) no Conservatório de vembro, às 22h.

Maria Haro e Bartolomeu Wiese em duo de violões

de Metais da OSB são as atrações da série
concertos do Rio, domingo, às lOh, no
Aterro do Flamengo.
? O Fórum de Cultura da UFRJ apre-
senta, segunda-feira, o Duo de Violões
formado por Maria Haro e Bartolomeu

MaxKlim Cario» da Silva
ÁRIES • 21/3 a 20/4
Influências que se
mostram favoráveis "
em relação a seu tra- wfef 
balho rotineiro, negócios com imóveis e
bens duráveis. Satisfação com o trato pes-
soai e em relação aos seus interesses afeti-
vos. Romantismo acentuado.

GÊMEOS • 21/5 a 20/6
Dia de crescentes van- /Ç~~) /V»}tagens nos negócios /7V J/Jrcom o comércio e na A
troca e venda de objetos. Caminhos novos po-
dem se abrir no seu relacionamento com ami-
gos recentes. Vida intima que passa por instan-
tes de forte realização criadora.

TOURO *21/4 a 20/5 
Você, taurino, conta-
rá hoje com a Lua em ^SiTÍ -—
excelente disposição lL/ /_
para os negócios, com vantagens que irão
se somar a um quadro de muita significação
pessoal. São frágeis as indicações que fa-
Iam de excessivo rigor na vida intima.

CÂNCER • 21/6 a 21/7
Dia que registra forte
significação prática.
Você, canceriano,
tem oportunidade de consolidar seus ga-
nhos e de se dar maior oportunidade em
termos pessoais. Abra seu coração e faça
confidências se isso lhe fizer bem.

VIRGEM • 23/8 a 22/9
Amigos lhe darão boas /. {_?* —'—
oportunidades para as- l<\suntos ligados a di- —~y
nheiro. Acuidade mental muito intensa. Tudo o
que for novo em sua rotina de trabalho tenderá
a dar boas resultados. Vida sentimental carente
de maior participação.

LEÃO • 22/7 a 22/8 
Quadro de forte van- ^
tagem em relação a ^ 

v^3- ^ ^dinheiro, finanças e W/' •
compromissos. Você tem boa influência pa-
ra solucionar problemas a contento. Na vida
em familia, procure ser mais cuidadoso ao
tratar com os íntimos. Amor valorizado.

LIBRA *23/9 a 22/10 «_=,
Dia de fortes influên-
cias e movimento ('* ) x /nos seus negócios. IV y
Nesta casa, é bom que voce se mantenha
em posição de maior expectativa e de cau-
tela. Dia de forte condicionamento favorável
ao amor. Sensibilidade.

ESCORPIÃO • 23/10 a 21/11
Todas as influências V\
desta boa quinta-feira ££* — J\
mostram um quadro ^ I
muito positivo, embora persistam dificuldades
financeiras que podem ter desdobramento de
pequenos fatos. No entanto, tudo muda para
melhor ao final do dia.

SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12
Quadro de forte valo-
rização material,
com reflexos sensl- f_ Ivlk.veis sobre todo o seu cotidiano de trabalho
e;de negócios. Na vida intima, a sua procu-
ra por liberdade pode criar problemas. Dê-
sè um pouco mais á intimidade.

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1
Hoje são muito positi- y»o-==^r~iJ"
vas as influências que
moldam seu compor- v
tamento e o fazem próximo do êxito em as-
suntos pendentes. Amigos irão ajudá-lo em
assunto intimo. Nesta casa, tudo se posicionaa seu favor. Sensibilidade apurada.

AQUÁRIO • 21/1 a 19/2
Suas ações, agora, ^T\
conduzirão a um t"*l"" LAcampo novo em rela- f l £2^.
ção aos negócios próprios e aos interesses
financeiros. Convivência fortalecida poratos seus. Procure demonstrar o que sente.
Afabilidade e dedicação.

PEIXES *20/2 a 20/3 •.
Dia com boa regên-
cia. Estabilidade e
tranqüilo desenvolvi- l/^'
mento para os seus negócios e interesses
pessoais. Procure hoje valorizar de forma
mais intensa os seus momentos de intimi-
dade e privacidade.

HORIZONTAIS — 1 — dia serono, som nuvens, sem.
vento; 11 — autoritária; que ordena ou exprime ordem; 12saída de um lugar; direção que leva a caça que st?'
levantou; 13 — vento leve, brisa; 14 — tribo tucano qub""vive na região situada entre os rios Tiquié e Piraparanki
(N.O. do AM); 15 — registro escrito de uma obrigação-,
contraída por alguém; gênero de formigas a que pertencea saúva; 16 — a última parte do curral de pesca "õmJe*'
refluem os peixes; 17 — tribo indígena aruaque das
margens do rio Madeira (AM); 19 — obscurecer, escura»*'
cer; 22 — reproduzir a imagem de; deixar transparecer; 24que sofreu agressão; 26 — moléstia das plantas^ ,
produzida por fungos da familia das erisifáceas; gênero .
de fungos parasitos; um dos quais constitui uma doença
das videiras; 28 — argila colorida por oxido de ferrÒ 'de *
várias tonalidades pardacentas (pl.j; ocras; 29 — caitipo ~
onde crescem quaisquer ervas; 30 — missa solene dos .
males, rezada em cerimônia pública.VERTICAIS — 1 — dias em que a Igreja não prescreveabstinência de carne; 2 — jovem, moço; 3 — quedem
parentes influentes; que tem parentesco com alguém; 4sua; 5 — ponto determinado no tempo, que se toma1"
por base para a contagem dos anos (pl.); épocas htstóJ~ricas; 6 — unidade de medida de dose de rad(g£ãfí,
ionizante absorvida, e equivalente a uma transferência
do energia do 100 ergs por grama de qualquer material
com capacidade de absorção; 7 — espécie de pédrâè'"dos pejis dos candomblés, lavada em água corrente errv
cerimônia especial; 8 —sem dúvida; 9 —no hindulsmor
encarnação de uma divindade sob a forma de um ho
mem ou do um animal, sobretudo de Vixnu, segunde^
pessoa da trindade indiana; 10 — formigas brasileiras,
que perseguem as abelhas nas colmeias; 15 — etiópica;
17 — alvóolo que se forma numa peça metálica em"
virtude de corrosão localizada; orifício macroscópica.,
causado por corrosão superficial; 18 — em formas.fle,.
asas; 20 —ser necessário sem demora; estar iminente;.
21 — espécie de batata, das umbeliferas, erva robusta",
com grandes raízes amarelas, utilizada na alimentàção
do homem e como forragem; 23 — o preço mais baixoj-
desonra; 25 — lecionar, ensinar; 27 — hospodaria do'
Estado, na antiga China. Colaboração do Professo
PEDRO DEMO - Brasília.

HÉLIO PAIXÃO DA COSTA"Entusiasta que sou de sua seção no JORNAL DO
BRASIL, diariamente dedico parte do meu tempo tenL
tando resolver os problemas por ela apresentados.
Acho-os os melhores publicados nos periódicos brasi-,
leiros, mormente os que se referem às "cruzadas". São
elaborados de tal forma que obrigam mesmo os mais
experientes e cultos soluclonadores, constantes consJf™
tas aos dicionários. Essa voluntariosidade resulla, ob-
viamente, em novos conhecimentos alcançados. Assim
passando o tempo, vamos enriquecendo nosso vocabu-
lário e nossa cultura. São esses, só esses, os objetivos
das boas Palavras Cruzadas. Tão-somente por prazer,sem maiores pretensões, costumava elaborar alguns
problemas, os quais, invariavelmente, se perdiam em
algum canto da casa. Desta vez, resolvi vencer o retrai-
mento, remetendo ao dileto confrade, algumas dessas
sugestões. Parecem-me que estão enquadradas nos.
critérios adotados por sua seção. Publicá-las, caso se-
jam aceitas, seria a forma de brindar-me em reconheci-
mento ao empenho desinteressado com que foram for-
muladas. No entanto, mandá-las, já foi uma espécie do
vitória para mim. Finalizando, gostaria de cumprimen-
tá-lo pela seriedade e dedicação com que tem conduzi-
do sua coluna, desejando-lhe muita saúde para prosse-
guir nesta proveitosa tarefa. Realmente, já são quase 30
anos que CRUZADAS aparece diariamente, sem faltar
um só dia, nas páginas do nosso JORNAL DO BRASIL.
O prazer é tanto na sua confecção e na sua difusão, quenão sentimos passar o tempo. È pena que a difusão de
uma arte tão rica em cultura e raciocinio seja feita por
poucos, sendo também poucos os que surgem. Agrade'
cemos a gentileza de sua colaboração e que será
publicada, pois os problemas estão dentro das normas.
Notamos os seus dados pessoais e por eles sabemos
que o confrade é comerciante estabelecido na Av. Jo:
nes dos Santos Neves. 181, km 90 em Cachoeiro de
Itapemirim. Nossas boas vindas e nosso sincero abra-
ço. CHARADA SINCOPADA

(supressão da sílaba central)
1. De nunca ficar ABANDONADO, tenho VIVO DESE-
JO.3-2

PAR DE PARES — CEC
Jacarepaguá

amam
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR —

HORIZONTAIS — jota; aceca; canalar; ro; arca; ta; ira;
aa: zip; tirar; meti; agir; falir; tia; si; oca; an; mula; en;
cafuleta; alem; rosca.
VERTICAIS — jaritataca; ta; aca; anca; caa; el; catftfte**
arapiranga; arar; original; aria; zelo; ar; ma; filerr-SQt;~
mum; ato; fe; as. r^.
CHARADAS INTERCALADAS: 1 toda-peta= topela^.
da. 2 macho-narra— mamarracho;
PARAGÓGICAS: 3. espigado; 4. mutação; 5 coleraíftP^
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| Dan^a dos votos Nacontramao W\ k 1 f¥ffl i Na surdina Gentefina p
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.. em 3 de outubro — ja esta- dasdogrupo. 1 Henrique Cardoso. dolares, os inumeros segu- ».|
vam eleitos, e por isso fize- Fechado o negocio, o pre- HSta pisando em ovos para ranpas permanentes da casa i;'

• ram uma segunda escolha. feito pretende pedir a empre- nao provocar ciumcs no pre- jogavam domino numa sala y*
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1 V07 das lirilim Os petistas de Brasilia se ^ A/l, se todas fossem bonitas como 
" 

exclusi'vamente masculina, onde 200 — que vieram de outros
§ , . divertiram com a militancia Christine Fernandes estavam alguns dos cardeais do estados para ajudar na luta
$ »> » „ Os adversarios do PMDB estrangeira contratada por  partido no estado, entre eles contra a fraude no Rio. ••
| tem uma expl'caQtio para a Joaquim Roriz para a cam- T»n*Tn i *m/\ rnmn nrpeWmt,. pqr w; | *r Ronaldo Cc- —E bom que ainda exis- ||¦;/ •' derrota de Angela Anun panha de Valmir Campelo. PF,NS ANDO presidente doPSB, Miguel Ar- zar Coelho e tain comunistas com disposi- ^
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depU ?daS 
uniformizado de PTB pediu Arraes esta cauteloso: primeiro quer avaliar as intends de Pedl" I H BrailCa de HCVC P
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Gente fina
A tentativa de assalto

acontecida na 2"-feira numa
bela mansão do Humaitá te-
ve lances de fidalguia.

Quando os dois jovens as-
saltantes chegaram, como
sempre à procura de jóias c,
dólares, os inúmeros segu-
ranças permanentes da casa
jogavam dominó numa sala
refrigerada.

A dona da casa, cercada
pela família — filhos, filhas,
noras, genros —, informou
que não costumava guardar
em casa nada de valor; con-
venceu os rapazes a ir embo-
ra, levou-os até o jardim e
mostrou delicadamente a saí-
da pelo morro, para que não
fossem apanhados pela poli-
cia.

Não fosse a quase assalta-
da nascida de duas das famí-
lias mais ilustres do país:
Mello Franco e Nabuco.

Na surdina
Quase clandestinamente, o

secretário de Defesa dos
EUA, William Perry, que
chegou ontem ao Brasil, to-
mará um café da manhã com
o presidente eleito, Fernando
Henrique Cardoso.

Está pisando em ovos para
não provocar ciúmes no pre-
sidente Itamar.

Presente
O belíssimo show de Be-

thânia que volta hoje ao Ca-
nccão vai virar especial de
fim de ano da TV Bandeiran-
tes.

As primeiras cenas serão
gravadas no sábado, sob a
direção de Water Salles Jr., e
reunidas depois com as inia-
gens da temporada que Be-
thânia fará em Minas Gerais,
assim que deixar o Rio.

Alexandre Campbell

Feliz aniversário
Rachei

P^ÍÉbHH de Queiroz
festeja hoje

as*seus 84
,Lv ..IB anos, com

jantar ofere-
llgill cido no Na-
BBk! M buco, em
São Paulo, por Lígia Sici-
liano e Pedro Paulo de Se-
na Madureira, seus edito-
res.

Serão 20 pessoas —
poucas e boas —, e a noite
promete.

Não fosse o Nabuco o
bar/casa de chá/restaurante/
lugar de boêmia mais sim-
pático, alegre, chique e cos-
mopolita da cidade, perti-
nho da casa do presidente
eleito, o carioca FHC.

E onde, ainda por cima,
se come divinamente bem.

Bye bye BrasilDrible legal
Os principais dirigentes do

Banco Francês e Brasileiro
estão à beira de um ataque de
nervos.

Mal começaram a estudar
a venda dos 48% do banco
pertencentes aos franceses, já
não conseguem controlar a
enxurrada de telefonemas de
bancos brasileiros interessa-
dos em intermediar as nego-
ciações.

Velhos amigos
A deputada Jandira Feg-

hali (PC do B) ficou surpresa
com o número de correligio-
nários do partido — cerca de
200 — que vieram de outros
estados para ajudar na luta
contra a fraude no Rio.

— E bom que ainda exis-
tam comunistas com disposi-
ção por aí — alegrou-se a
deputada.

Branca de neve
O assédio é tanto que an-

dam dizendo que FHC não
consegue mais nem se olhar
no espelho: o espelho é que
olha para ele.

Danuza Leão

Para driblar a Lei Seca, a
Antarctica descobriu que a
ajuda que dava ao TRE-SP
nas últimas dez eleições, co-
locando sua marca nas cabi-
nes de votação, é, além de
patriótico, um ótimo negó-
cio.

E desta vez decidiu am-
pliar sua ação, colaborando
com os TREs do Rio, de Bra-
sília e Minas Gerais.

Linha cruzada
Não andam muito boas as

relações entre os baianos
Luís Eduardo Magalhães e
Benito Gama.

Por conta própria, sem
consultar ou informar a Luís
Eduardo, Benito lançou-se
candidato a líder do PFL,
posto que já estava destinado
ao estadista Inocêncio Olivei-
ra, no acordo que dá a Luís
Eduardo a presidência da
Câmara. O governador eleito do Rio,

Marcello Alencar, almoçou on-
tem no Antiquarius, numa mesa
exclusivamente masculina, onde
estavam alguns dos cardeais do
partido no estado, entre eles
Ronaldo Ce-
zar Coelho (
Artur da Tá- Ú
vola. ( ü

Pediu \ u
uma perna de I
cordeiro â J |
moda do An- \ V
tiquarius e $a(y/\ TJIr
tomou água  /
— sem gás. L___J '

O preço
Ah, se todas fossem bonitas como

Christine FernandesVoz das urnas
Os adversários do PMDB

têm uma explicação para a
derrota de Ângela Amin
(PPR) na disputa ao governo
de Santa Catarina.

Em 1992, já deputada,
Ângela defendeu que "mu-
lher tem que escolher: ou é só
mãe e cuida dos filhos ou
ocupa uma função na admi-
nistração pública".

Ângela é mãe de quatro.

Os petistas de Brasília se
divertiram com a militância
estrangeira contratada por
Joaquim Roriz para a cam-
panha de Valmir Campeio.

Terça-feira, depois de en-
cerrada a eleição, um rapaz
uniformizado de PTB pediu
um cigarro numa mesa petis-
ta.

Ganhou, mas teve que pa-
gar a conta: gritar o nome de
Cristóvam Buarque várias
vezes.

P1?\ÍQ AMT^O C°mo presidente do PSB, Miguel Ar-
i Jullljiil iLIvl raes anuncia nos próximos dias se seu
partido integra ou não a aliança de centro-esquerda proposta por
Lula para trabalhar no Congresso.

Arraes está cauteloso: primeiro quer avaliar as intenções de
FHC, e num segundo momento pretende propor uma ampla
frente para discutir os problemas sociais do país.

— Â tendência é o real absorver todas as discussões, deixando
de lado os problemas sociais que continuam graves — diz o
governador de Pernambuco.
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A Nova Era chega aos 70 anos

provando que para ser moderna,

n não precisa ser jovem

n Na Nova Era o clássico se une às últimas
r tendências em decoração, com a variedade e

ê preço que só uma loja de fábricas pode
«- oferecer. Tudo isso para ficar sempre em dia

com o seu bom gosto.
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CINEMA

COTAÇÕES: • ruim ? regular
?? bom ótimo ???? excelente
¦Os endereços dos cinemas estão no PERTO DE
VOCÊ

ESTRÉIA
PRISCILLA, A RAINHA DO DESERTO ¦ The adven-
tures of Priscilla, queen ol the desert — do
Slophon Elliol. Com Terenco Stamp. Hugo
Wooving o Bill Hunter.
l> Comédia musical. Ttès drag queens alia-
vessom o Austrália a bordo do ônibus Priscil-
Ia. O objetivo delas 6 fazer um show num
hotel situado numa cidade no meio do deser-
to calorento. Austrália/1994. Censura: 12
anos. ? ??
Circuito: Roxy-2: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h
Palácio-2: 13h30. 15h30. 17h30, 19h30.
21h30. Sáb., dom e feriado, a partir de
15h30 Tijuco-1. Via Parque-6: 15h30,
17h30,1 9h30, 21 h30. Sáb.. dom. B feriado, a
partir de 13h30.

KARATE KID 4 - A NOVA AVENTURA ¦ Karate Kld
4 — de Christopher Cain. Com Noriyuki Pat
Morita, Hilary Swank o Michael Ironside.
[> Aventura. O professor Miyagi leva uma
adolescente a uma aventura para desenvolver
suas habilidades de defesa contra seus ad-
versários e para fortalecê-la com autocon-
fiança. EUA/1994. Censura: livre. ?
Circuito: Art-Copacabana, Art-Fashion
Mall 2, Art-Barrashopping 3/Som digital
SDDS: 15h30, 17h40. 19h50. 22h. Pathe:
13h, 15h. 17h. 19h. 21 h. Sáb.. dom. e feria-
do, a partir de 15h. Paratodos, Art-Madureira
1, Windsor, Star São Gonçalo: 15h. 17h, 1 9h.
21 h Art-Casashopping 2, Art-Tijuca, Ari-
Plaza 2: 16h50, 19h. 21h10. Sáb., dom. e
feriado, a partir de 14h40. Star-lpanema:
14h.16h.18h, 20h, 22h.

0 DIÁRIO DE LADY M ¦ Le Journal de Lady M - de
Alain Tanner. Com Myriam Mézières e Juan-
jo Puigcorbe.
l> Drama. Em Paris, pintor tem um caso com
cantora. Quando ela descobre que o amante
é casado, propõe que ele e a família se mu-
dem para sua casa. Todos aceitam. Canndá/
Bélgica/Suíça/1993. Censura: 14 anos. •
Circuito: Betas-Artes Copacabana. 14h40,
16h50,1 9h, 21 h10.

A COR DA NOITE • Color of night — de Richard
Rush. Com Bruce Willis, Jane March, Ruben
Blades e Lesley Ann Warren.
l> Drama. É uma história de amor muito
estranha, que envolve ás fantasias que a
maior parte dos homens têm em relação as
suas companheiras. EUA/1994. Censura: 18
anos. •
Circuito: São Luiz-I, Rio-Sul 1, Leblon-1'
14h30. 1 Gh50, 19h10. 21h30. Palácio-1.
Barra-1, Tijuca-2, /lha Plaza-2. Madureira-1.
Central: 14h, 16h20. 18h40. 21 h. Via Par-
quc-2: 16h20, 18h40, 21 h. Sáb., dom. e fe-
riado, a partir de 14h. Norte Shopping-1.
14h30, 1 6h40,18h50, 21 h.

CONTINUAÇAO
A FRATERNIDADE É VERMELHA - Rouge — de
Krzysztof Kieslowski. Com Irène Jacob,
Jean-Louis Trintignant e Frederique Feder.
l> Drama. Jovem modelo encontra um juizaposentado 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. Último
filme da trilogia de Kieslowski sobre os lemas
da Revolução Francesa. França/Polônia/Sui-
ça/1994. Censura' livre. ???
Circuito: Roxy-3: 14h10, 16h, 17h50,
19h40, 21 h30. Via Parque-1: 1 Gh. 17h50.
19h40, 21h30. Sáb., dom. e feriado, a partir
de 14h10. Estação Botafogo/Sala-1: 16h20,
18h10, 20h, 2Íh50. Estação tcarai: 19h20,
21 h10

FORREST GUMP • O CONTADOR DE HISTÓRIAS -
Forrest Gump — de Robert Zemeckis. Com
Tom Hanks, Sally Field, Robin Wright e Gary
Sinise.
I> Melodrama. Forrest Gump é um bobalhão
que por acidente do destino acaba partici-
pando de acontecimentos importantes da
história americana ao longo de 40 anos.
EUA/1994. Censura: livre. ???
Circuito: Rio Sul-4. Condor Copacabana.
Largo do Machado-1: 14h, 16h30, 19h,
21h30. Metro Boavista: 13h30, 16h, 18h30,
21 h. Barra-2, Carioca, tcarai, Via Parque-4
16h, 18h30. 21 h. Hoje. não será exibida a
última sessão no Condor Copacabana.

A RAINHA MARGOT - U reine Margot de
Píitrice Chereau. Com Isabelle Adjani, Virna
Lisi. Daniel Auteil e Vicent Perez.
l> Épico. Na França do século 16, a princesa
Marguorite, católica, se casa com protestan-
te, para aplacar a guerra que assola o pais.
Baseado no livro de Alexandre Dumas. Fran-
ça/Alemanha/ltália/1994. Censura: 14 anos.
???
Circuito: Novo Jóia: 15h, 17h50, 20h40.
Cine Gávea: 15h30, 18h30, 21 h30.

EXÓTICA - Exótica — de Atom Egoyan. Com
Bruce Greenwood e Arsinée Khanjian.
I* Drama. No night club Exótica, os clientes
realizam todas as suas fantasias. Contudo,
por trás do clima de excitação se escondem
os verdadeiros sentimentos de cada um. Ca-
nadá/1994. Censura: 14 anos. ???
Circuito: Estação Museu da República.
20h10

MORANGO E CHOCOLATE • Fresa y chocolate
do Tomás Gutiórroz Alun o Junn Carlos Tablo.
Com Jorgo Poru(jorrln o Vladimir Cruz.
1> Drama. Oavld (1 um osludonln do Ciências
Sociais, intogranto da Juvontude Comunista,
e Diogo, um homossoxual que vivo para oxal-
tar a cultura cubana. O filme fala sobro a
difícil amizade entre os dois. Cuba/Móxico/
Espanha/1993. Consura: 12 anos. **?
Circuito: Estação Museu ria República:
18h 10. Largo do Machodo-2:19h20, 21h30.

COMER, BEBER, VIVER ¦ Eat drink man woman —
de Ang L»e. c°m Shiung Lung, Kuei-Mei
Yiing o Chien-Lien Wu.
l> Comédia. A história do cozinheiro Chu,
viúvo obrigado a cuidar do três filhas robel-
des. Formosa/EUA/1994. Censura; livre. ??
Circuito: Estação Cinema- 1. 19h20, 21 h40.
Estação Paissandu: 14h40, 17h, 19h20,
21h40. Art-Fashion Mall 1: 15h10. 17h30,
19h50, 22h10. Art-Plaza 1: 16h20. 18h40,
21 h. Sáb , dom. o feriado, a partir de 14h.

O MITO DO ORGASMO MASCULINO - The myth ol
the male orgasm — do John Hamilton. Com
Bruce Dinsmoroe Miranda Do Pencier.

Comédia. Professor do Psicologia se sub-
mote a experiência promovida por grupo do
feministas. EUA/1993. Censura: 12 anos.
??
Circuito: Belas-Artes Catete: 15h30,17h20,
19h 10, 21 h. Art-Fashion Mall 3: 18h20,
20h1 0. 22h. Art-Barrashopping 5: 16h,
17h50.19h40, 21 h30 Sáb., dom. e feriado, a
partir de 14h10.

0 PAR PERFEITO - Go fish — de Rose Troche.
Com V.S. Brodie. Guinevere Turner o Jenni-
ferSharpe.

Comédia romântica A história do cinco
mulheres homossexuais, seus casos, encon-
tros e desencontros. EUA/1994. Censura: 16
anos. ? ?
Circuito: Estação Botafogo/Sala-3: 20h20,
22h.

MAMÃE É DE MORTE - Serial mom — de John
Waters. Com Kathleen Turner o Sam Water-
son.
t> Comédia de humor negro. Uma típica e
adorável família americana: apesar da perfeita
harmonia familiar mamãe é uma assassina
psicopata. EUA/1994. Censura: 12 anos.
? ?
Circuito: Estação Botafogo/Sa/a-2: 16h,
17h50. 1 9h40, 21 h30. Cine Artc-UFF:
1Gh20, 18h, 19h40.

ATRAÍDOS PELO DESTINO • It could happen to
you — de Andrew Bergman, Com Nicolas
Cage, Bridget Fonda e Rosie Perez.
l> Comédia romântica. Charles Lang. um
policial, é premiado com um bilhete de lote-
ria. Apesar da fortuna que ganhara, ele, sua
esposa e a garçonete Yvonne vêem suas vi-
das completamente transformadas pela subi-
ta riqueza e fama de uma maneira que jamais
poderiam esperar. EUA/1994. Censura: livre.
??
Circuito: Art-Barrashopping 2. 16h, 18h,
20h, 22h. Sáb.. dom o feriado, a partir de
14h.

LOUCURAS DE GAROTO - The Slingshot - do
Ake Sandgren. Com Stellan Skarsgard.
I> Drama. Roland, de 12 anos, vive numa
sociedade que é contra a convicção política
de seu pai (socialista) e contra a religião de
sua mãe (judia). Ao lado de amigos - como
uma prostituta adolescente - ele dribla a rea-
lidade com muita imaginação. Baseado em
história real. Suécia/1993. Censura: livre. ?
Circuito: Estação Botafogo/Sa/a-3: 16h40.
18h30.

0 ESTRANHO MUNDO DE JACK, DE TIM BURTON
Tlm Burton's The nightmare before Christmas

de Henry Selick. Animação.
l> Fantasia musical. O filme foi feito com
bonecos e animado quadro a quadro, a partir
de personagens criados por Burton. Jack, da
cidade do Haloween. planeja tomar o lugar
de Papai Noel, da cidade do Natal. EUA/
1993. Censura: livre. ?
Circuito: Estação Museu da República:
1Gh40.

RAPA NUI - UMA AVENTURA NO PARAÍSO - de
Kevin Reynolds. Com Jason Scott Lee, Esai
Morales e Sandrine Holt.
t> Épico. Quando garotos, Noro e Make,
foram amigos, mas o mundo deles era dividi-
do. e os privilegiados faziam as regras. Adul-
tos eles compotiriam pelo direito de coman-
dar o seu povo e para conquistar a mulher
que ambos amavam. EUA/1994. Censura: 12
anos. ?
Circuito: Art-Fashion Ma// 4: 1 5h40,
17h50, 20h. 22h10. Art-Casashopping 3:
16h40. 18h50. 21 h Art-Madureira 2: 15h10,
17h10, 19h10, 21 h10. Niterói Shopping 2:
14h50,16h50. 18h50, 20h50.

ADORO PROBLEMAS -1 love trouble - de Citar-
les Shyer. Com Nick Noite, Julia Roberts.
Saul Rubinek e James Rebhorn.
I 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 envolvem-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 Ii30. Via Parquc-3: 16h40. 18h50, 21 h.
Sáb., dom. e feriado, a partir de 14h30.

0 ESPECIALISTA • The specialist — de Luis
Uosa. Com Sylvester Stallone, Sharon Stone
e James Woods.
[> Aventura. Ray, um especialista em expio-
sivos, é 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
panarem. EUA/1994. Censura: 14 anos. •
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Circuito: fíoxy-l, São Lutz-2. Rh Sul-2,Leblon-2: 14h, T Gh. 18h, 20h, 22h, Orioon:13h30, 151)30, 17h30, 19h30, 21h30. Síib.,dom. n ferindo, a pnrlir do 1Eh30. Baira-3,Amóricn: 1Eh30,17h30,191)30, 21h30. Sáb.,dom. o forindo, n punir do 13h30. Via Par-
quc-5: 151)40, 17h40, 19H40, 21h40. Sáb.,dom. o foriado, n pnrlir do 13h40. NorteShopping 2, Ilha Plaza 1, Mariureira-3. Art-Móioi, Olaria, Maduroira-2, Conter, Niterói:1 Gh, 17h. 19h, 21 h.

FUQA DE ABSOLOMi O FUTURO PRIMITIVO ¦ Es-cap• from abtolom — de Martin Campbell.Com Roy Liotto, Lance Henriksan e StuarlWilson.
t> Ação. No ano do 2002, um tirânico dirotordo prisão criou uma solução definitiva para os
presidiários mais violentos o problemáticos:Absolom, uma ilha selvagem onde os prisio-noiros são abandonados à própria sorto.
EUA/1994. Consura: 14 anos. •
Circuito: Art-Barrashopping-1: 15h10,
17h30. 19h50, 22h10.

REAPRESENTAÇÃO
O REI LEÃO - The llon klng — De Rogor Allors
Desenho de Walt Disney. Música de Elton
John. Vozes de Jonathan Taylor Thomas,
Matthew Broderick, Jeremy Irons e Whoopi
Golberg.
t> Desenho. As aventuras do pequeno leão
Simba, filho do rei Mufasa. Os dois caem
numa armadilha armada pelo irmão de Mufa-
sa, Scar, que quer ser o leão mais poderoso
do reino. EUA/1994. Censura: livre. ???
Circuito: Estação Cinema-1. Estação Icaraf:
16h, 17h40. Estação Museu da Republica:
15h. Largo do Machado-2: 14h, 15h40,
17h20. Art-Fashion Mall 3: 14h40, 16h30.
(dublado) Art-Barrashopping 4: 15h50,
17h40 (dublado) o 19h40, 21h30 (legenda-
do) Bruni-Tijuca: 14h20, 16h. 17h40 (du-
blado) e 19h20, 21 h (legendado). Niterói
Shopping 1: 14h20, 16h, 17h40, 19h20,
21 h.

O INVENTOR DE ILUSÕES • Klng of the hlll — de
Steven Soderbergh. Com Jesse Bradford e
Elizabeth McGovern.
O Drama. Na década de 30, durante a de-
pressão americana, Aaron, de 12 anoâ, se
refugia na própria imaginação, que o ajuda a
sobreviver e a amadurecer. EUA/1993. Cen-
sura: livre. ??
Circuito: Cineclube Laura A/vim: 17h, 19h,
21 h.

TRÊS FORMAS DE AMAR • Threesome - de
Andrew Fleming. Com Lara Flynn Boyle,
Stephen Baldwin, Josh Charles e Alexis Ar-
quette.Comédia romântica. Num dormitório da
universidade, Alex, uma jovem com nome
masculino, é colocada na ala dos rapazes,
compartilhando da intimidade decorrente da
convivência com dois indivíduos que ela ja-
mais vira antes. EUA/1993. Censura: 14
anos. ? ?
Circuito: Cândido Mendes: 1 5h, 16h45,
18h30, 20h15, 22h.

TRUE LIES - True lies — de James Cameron.
Com Arnold Schwarzenegger, 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 À TRÊS - Honeymoon In Vegas - de
Andrew Bergman. Com James Caan, Nicolas
Cage. Sarah Jessica Parker e Pat Morita.
l> 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 elos 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 FORA-DA-LEI - The last outlaw —
de Geoff Murphy. Com Mickey Rourke, Der-
mot Mulroney, Keith David o Ted Levine.
t> 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. •
Circuito: Cisne-2: 20h, 22h.

A FUGA - The Getaway — 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 dai, vivem momentos de alto
risco. EUA/1994. Censura: 14 anos. •
Circuito: Cisne-1:1 7h30, 21 h.

MONTY PYTHON NO SHOW DE HOLLYWOOD -
Monty Phyton llve at the Hollywood Bowl — de
Terry Hughes. Com Graham Chapman, John
Cleese e Terry Gilliam.
t> Musical. A apresentação do grupo inglês
Monty Phyton realizada, durante quatro dias,
no Hollywood Bowl. Inglaterra/1982. Cen-
sura: 14 anos.
Circuito: Cine Artc-UFF: 21 h30.

MOSTRA
CINEMA NORUEGUÊS — As 16h30 Asa de
morcego, de Emil Stang Lund (1992). Com
Jon Eikemo, Anneke von der Lippe e Hilde-
gun Riise. (legendas em espanhol). As
18h30: Herman, de Erik Gustavson. Com An-
ders Danielsen Lie, Bjorn Floberg e Harald
Heide-Steen Jr. (legendas em espanhol).
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil.

^ ||ff 
^

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL — As
12h30. 18h30: B B. King - Live in África.
Ás 15h: Europeus no Oscar: Brinquedo
proibido (Jeux interdits), de René Cie-
ment. (legendas em inglês) As 1 9h30: Eu-
ropeus no Oscar: A estrada da vida (La
Strada), de Federico Fellini. (legendas em
inglês). Hoje, no Centro Cultural Banco do
Brasil. Rua Io de Março, 66, Centro (216-
0223) Grátis com distribuição de senhas
30 minutos antes da sessão.

MOSTRA ATLANTIC DE OBRAS PRIMAS - As
17h: Cavadouras de ouro Direção: Mervyn
Le Roy. Com Joan Blondell. Ruby Keeler e
Ginger Rogers. Hoje, no Teatro Delfin. Rua
Humaitã, 275 (286-1497). Grátis com dis-
tribuição de senhas.

I> MOSTRA DE VÍDEO De 2 ' a sáb . às 18h:
O cinema escandinavo: Katinka (Dinamar-
ca): O refúgio de Emma (Dinamarca). A
festa de Babettc (Dinamarca) e outros Fa-
cuidados Integradas Moacyr Bastos. Rua
Engenheiro Trindade. 229, Campo Grande
(394-9566) Grátis. Até 19 de novembro

GRETA GARBO - A ETERNA DIVA DO CINEMA— As 18h30: Ninotchka. Hoje. no Auditó-
rio Murilo Miranda/IBAC. Av Rio Branco.
179/8° andar. Centro (220-0400). Grátis.

INFLUÊNCIA E HISTÓRIA DO JAZZ - As 12h
Jazz masters in The Carnegie Hall - Vol I As
18h Echoes of Ellington - Vol I. homenagem
a Duke Ellington por grandes nomes do Jazz
Hoje, no Museu do Telephone. Rua Dois de
Dezembro. 63. Flamengo (556-3189). Grátis

PROJETO MUSICATIVA - As 20tv Mozart -
Conceito para clarineta e orquestra Smfo-
nia n° 35 Haffner Regente: Leonard
Bernstein e Georg Solti Hoje, no Celtec,
Av. Epitácio Pessoa. 871. Lagoa (511-
0774) RS 15

VÍDEO NA ESQUINA ~ A República somos
nós De 2d a 6J. às 12h30 e 13h30: O Tiro
que mudou a história. Instituto do Patrimõ-
nio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.
Avenida Rio Branco. 44. Centro (233-
9778) Grátis.

A ARTE NO SÉCULO XXI - DIÁLOGOS ELETRÔ-
NICOS — De 3a a dom . ás 14h, 18h Video-
Instalação de Diana Domingues Museu
Nacional de Belas Artes. Av Rio Branco.
199. Centro (240-0068) RS 1 Até 27 de
novpmhro

Page e Plant na MTV

f\ UEM consegue captar a ima-
11 gem da MTV em casa terá
Y um programa quase obriga-

tório esta noite, das 20h30 às
22h. Hoje é o dia da primeira
exibição brasileira do especial
Acústico MTV — Unledded, que
junta o guitarrista Jimmy Page e o
cantor Robert Plant para mostra-
rem seu novo trabalho e revive-
rem velhos sucessos do Led Zep-
pelin. 

"Nossa técnica de comuni-
cação melhorou bastante, mas foi
preciso muita imaginação para
não refazer o trabalho do passa-
do. Corríamos o risco de ser ve-
lhos roqueiros satisfeitos consigo
mesmos", declarou Page ao JOR-
NAL DO BRASIL, em entrevista
coletiva dada em Paris no lança-
mento do vídeo.

São mais de 60 minutos de mú-
sica no especial intitulado No
quarter, realizado pelo diretor
Aubrey Powell. Page e Plant via-
jam de Marrakesh ao País de Ga-
les, e acabam aterrisando num es-
túdio de Londres. O programa,
dividido em seis blocos, mostra os
dois em números gravados em
ruas, florestas, e outras paisagens
interessantes. Há os tradicionais
números unplugged, mas muitas
vezes Page não desliga sua guitar-

Page c Plant revivem o Led Zepe,

ra da tomada e a banda conta
com teclados.

O resultado, se está distante de
uma apresentação ao vivo, é bem
interessante. É curioso ver os dois
astros nas ruas de Marrakesh to-
cando para uma multidão que pa-
rece não ter noção de quem são os
músicos. O repertório de 14 músi-
cas do especial é formado basica-
mente de canções do Led Zeppe-
lin rearranjadas. Plant e Page in-
terpretam Nobody's fciult but mi-
nc, Tluink you, No quarter,
Friends, Since / Ve been living you,
The battle of evermore, Tlwt !s the
irar, Gallow's pole, Four stieks e

Divulgação
Kashmir. São
boas versões,
mesmo sem esta-
rem à altura das
originais. A
maior curiosida-
de, porém, fica
por conta das
inéditas Yallali,
Wondcrful one,
City don't cry e
Wcih wah.

Page e Plant se
a p r e s e n t a jn
acompanhados

do baixista Charlie Jones e do
baterista e percussionista Michael
Lee. Os dois tocam na banda de
Robert Plant e são coadjuvados
por músicos árabes, um set de
cordas e arriscam experiências
com instrumentos exóticos do
Oriente Médio.

Foram confirmadas suas pre-
senças na praia de Ipanema, no
próximo dia 24. às 19h. Os dois
não vão tocar nada. Apenas pres-
tigiarão o lançamento do disco,
tirado deste especial, que sai pela
Polygram. A MTV irá reprisar o
programa neste sábado, ás 17h,
depois na segunda-feira, às 14h30,
e na terça, às 23h45.

PERTO DE VOCE

SH0PPINGS COPACABANA
ART-BARRASHOPPING 1 — (Av. das Améri-

cas. 4.666/Lj. N — 431 -9009 — 221 luga-
res) — Fuga de Absolom: 15h10. 17h30,
1 9h50, 22h10.

ART-BARRASHOPPING 2 - (Av das Améri-
cas. 4.666/Lj. N — 431 -9009 — 204 luga-
res) — Atraídos peto destino: 16h, 18h,
20h, 22h. Sáb., dom. e feriado, a partir de
14h.

ART-BARRASHOPPING 3 — (Av. das Améri-
cas. 4.666/Lj. N — 431 -9009 — 357 luga-
res) — Karate Kid 4 - A nova aventura:
15h30, 17h40,19h50, 22h.

ART-BARRASHOPPING 4 - (Av das Améri-
cas, 4.666/Lj. N — 431 -9009 — 252 luga-
res) — O rei leão: 1 5h50,17h40 (dublado)e 19h40, 21 h30. (legendado). Sáb., dom. e
feriado, a partir de 14h (dublado).

ART-BARRASHOPPING 5 - (Av das Améri-
cas, 4.666/Lj. N — 431 -9009 — 186 luçia-
res) — O mito do orgasmo masculino: 16h,
17h50, 19h40, 21h30. Sáb., dom. e feria-
do. a partir de 14h10.

ART-CASASHOPPING 1 - (Av. Ayrton Sen
na. 2.150 — 325-0746 — 222 lugares) —
True lies: 16h. 18h30, 21 h.

ART-CASASHOPPING 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 partirde14h40.

ART-CASASHOPPING 3 — (Av Ayrton Sen-
na, 2.150 — 325-0746 — 470 lugares) —
Rapa Nui - Uma aventura no paraíso:16h40, 18h50, 21 h.

ART-FASHION HALL 1 — (Estrada da Gávea,
899 — 322-1258 — 164 lugares) — Co-
mer, beber, viver: 15h10, 17h30, 19h50,
22h10.

ART-FASHION MALL 2 — (Estrada da Gávea.
899 — 322-1258 — 356 lugares) — Karate
Kid 4 - A nova aventura: 15h30. 17h40,
19h50, 22h.

ART-FASHION MALL 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 MALL 4 — (Estrada da Gávea,
899 — 322-1258 — 192 lugares) — Rapa
Nui - Uma aventura no paraíso: 15h40,
17h50, 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 especia/is-
ta: 1 5h30. 17h30. 19h30. 21h30. Sáb..
dom. e feriado, a partir de 13h30.

CINE GÁVEA — (Rua Marquês de São Vi-
cente. 52 — 274-4532 — 450 lugares) —
A rainha Margot: 15h30,18h30, 21 h30.

ILHA PLAZA 1 — (Av. Maestro Paulo e Silva.
400/158 — 462-3413 — 255 lugares) —
O especialista: 15h, 1 7h, 19h, 21 h.

ILHA PLAZA 2 — (Av. Maestro Paulo e Silva.
400/1 58 — 462-3407 — 255 lugares) — A
cor da noite: 14h, 16h20,18h40. 21 h.

NORTE SHOPPING 1 — (Av. Suburbana,
5.474 — 592-9430 — 240 lugares) — A
cor da noite: 14h30. 16h40, 18h50, 21 h.

NORTE 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. 401542-1098 — 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 é vermelha: 16h. 17h50. 19h40.
21h30 Sáb . dom e feriado, a partir de
14h10.

VIA PARQUE 2 — (Av Ayrton Senna. 3 000385-0261 — 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 000385-0261 — 340 lugares) — Forrest
Gump — O contador de histórias 16h,
18h30. 21 h Sáb. dom e feriado, a partir
de13h30

VIA PARQUE 5 — (Av Ayrton Senna. 3 000385-0261 — 340 lugares) — O especia-
lista 15h40. 17h40. 19h40. 21h40 Sáb.
dom e feriado, a partir de 13h40.
VIA PARQUE 6 (Av Ayrton Senna. 3 000

385-0261 — 290 lugares) — Priscilla. a
rainha do deserto 15h30. 17h30, 19h30.
21h30 Sáb. dom e feriado, a partir de
! WO

ART-COPACABANA — (Av. Copacabana. 759— 235-4895 — 836 lugares) — Karate Kid
4 - A nova aventura: 1 5h30,17h40,19h50,
22h.

BELAS-ARTES COPACABANA — (Rua Raul
Pompéia, 102 — 247-8900 — 210 luga-
res) — O diário de Lady M: 14h40, 16h50,
19h, 21 hlO.

CONDOR COPACABANA - (Rua Figueiredo
Magalhães, 286 — 255-2610 — 1.043 L-
gares) — Forrest Gump — O contador de
histórias: 14h, 16h30, 19h.

ESTAÇÃO CINEMA-1 — (Av. Prado Júnior,
281 — 541-2189 — 403 lugares) — O rei
leão: 16h, 17h40. Comer, beber, viver:
19h20, 21 h40.

NOVO JÓIA — (Av. N S. Copacabana, 680 —
95 lugares) — A rainha Margot: 15h,
17h50, 20h40.

ROXY 1 — (Av. N.S. Copacabana, 945 —
236-6245 — 400 lugares) — O especia lis-
ta: 14h, 16h, 18h. 20h, 22h.

ROXY 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-
de e vermelha: 14h10, 16h. 17hS0,19h40,
21 h30.

STAR-COPACABANA - (Rua Barata Ribeiro.
502/C — 256-4588 — 411 lugares) — O
mito do orgasmo masculino: 14h40,
16h30,18h20, 20h10, 22h.

IPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MENDES — (Rua Joana Angélica,

63 — 267-7295 — 99 lugares) — Três
formas de amar: 15h, 16h45, 18h30,
20h15, 22h.

CINECLUBE LAURA ALVIM - (Av. Vieira
Souto, 176 — 267-1647 — 77 lugares) —
O inventor de ilusões: 17h, 19h, 21 h.

LEBL0N-1 — (Av. Ataulfo de Paiva, 391 —
239-5048 — 714 lugares) — A cor da
noite: 14h30. 16M50.19h10, 21 h30.

LEBL0N-2 — (Av Ataulfo de Paiva. 391 —
239-5048 — 300 lugares) — O especia/is-
ta: 14h, 16h. 18h, 20h, 22h.

STAR-IPANEMA — (Rua Visconde de Pirajá,
371 — 521 -4690 — 412 lugares) — Karate
Kid 4 - A nova aventura: 14h, 16h, 18h,
20h, 22h.

BOTAFOGO
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 1 - (Rua Volun-
tários da Pátria, títí — 537-1112 — 304
lugares) — A fraternidade é vermelha:
16h20,18h10, 20h, 21h50.

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 2— (RuaVolun-
tários da Pátria, 88 — 537-1112 — 49
lugares) — Mamãe ô de morte: 16h, 17h50,
19h40, 21 h30.

ESTAÇÃOB0TAF0G0/SAU3 - (RuaVolun
tários da Pátria, 88 — 537-1112 — 86
lugares) — Loucuras de garoto: 16h40,
18h30. O par perfeito: 20h20, 22h.

CÃTÊTE/FLAMENGO
BELAS-ARTES CATETE — (Rua do Catete.
228 — 205-7194 180 lugares) — O
mito do orgasmo masculino: 15h30.
1 7h20, 19h10, 21 h

ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA - (Rua do
Calete. 153 245-5477 — 89 lugares) —
O rei leão. 15h. O estranho mundo de Jack:
16h40 Morango e chocolate: 18h10 Exó-
tica: 20h10.

ESTAÇÃO PAISSANDU — (Rua Senador Ver-
gueiro, 35 — 265-4653 — 450 lugares) —
Comer, beber, viver. 14h40. 17h, 19h20,
21 h40

LARGO DO MACHADO 1 — (Largo do Macha
do. 29 — 205-6842 — 835 lugares) —
Forrest Gump — O contador de histórias:
14h, 16h30, 19h. 21h30

LARGOD0MACHAD02 — (Largodo Macha
do. 29 — 205 6842 — 419 lugares) — O
rei leão 14h. 15h40. 17h20 Morango e
chocolate 19h20, 21 h30

SÃO LUIZ 1 — (Rua do Catete. 307 — 285
2296 — 455 lugares) — A cor da noite
14h30,16h50. 19h10. 21h30

SÃO LUIZ 2 — (Rua do Catete. 307 — 285-
2296 — 499 lugares) — O especialista
14h, 16h. 18h. 20h, 22h

CENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL

(Rua 1' de Março. 66 — 216 0237 — 99
lugares) — Ver Mostra

METRO BOA VISTA (Rua do Passeio, 62 —
240-1291 — 952 lugares) — Forrest Gump
— O contador dc histórias 13h30. 16h.
18h30. 21 h

ODEON — (Praça Mahatma Gandhi. 2 —
220-3835 — 951 lugares) — O especia/is-
ta. 13h30.15h30, 17h30. 19h30. 21 h30

PALÁCI0-1 — (Rua do Passeio. 40 — 240
6541 — 1 001 lugares) — A cor da noite
14h. 16h20. 18h40. 21 h

PALÁCI0-2 - (Rua do Passeio. 40 — 240
6541 — 304 lugares) — Priscilla. a rainha
do deserto 13h30. 15h30, 17h30, 19h30.'Mh™

PATHÉ— (Praça Floriano, 45 — 220-3135— 671 lugares) — Karate Kid 4 - A nova
aventura: 13h, 15h. 17h, 19h. 21 h.

TIJUCA
AMÉRICA — (Rua Conde de Bonfim, 334 —
264-4246 — 956 lugares) — O especia/is-
ta: 15h30,17h30, 19h30. 21 h30.

ART-TIJUCA — (Rua Conde de Bonlim, 406
— 254-9578 — 1.475 lugares) — Karate
Kid 4 - A nova aventura: 16h50, 19h.
21 h10.

BRUNI-TIJUCA — (Rua Conde de Bonlim.
370 — 254-8975 — 459 lugares) — O rei
leão: 14h20, 16h, 17h40 (dublado) e
19h20, 21 h. (legendado).

CARIOCA — (Rua Conde de Bonfim. 338 —
228-8178 — 1.119 lugares) — Forrest
Gump — O contador de histórias: 16h,
18h30, 21 h.

TIJUCA-1 — (Rua Conde de Bonfim, 422 —
264-5246 — 430 lugares) — Priscilla, a
rainha do deserto: 15h30, 1 7h30, 19h30,
21 h30.

TIJUCA-2 — (Rua Conde de Bonfim, 422 —
264-5246 — 391 lugares) — Ã cor da
noite: 14h, 16h20, 18h40, 21 h.

MEIER
ART-MEIER — (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 — 230-2666887 lugares) — O especialista: 15h, 17h,

19h, 21 h."

MAPUREIRA/JACAREPA-
GUA
ART-MADUREIRA 1 — (Shopping Center de

Madureira — 390-1827 — 1.025 lugares)Karate Kid 4 - A nova aventura: 15h,
17h.19h.21h.

ART-MADUREIRA 2 —- (Shopping Center de
Madureira — 390-1827 — 288 lugares) —
Rapa Nui - Uma aventura no paraíso:
15h10, 17h10, 19h10.21h10

CISNE I — (Av. Goremário Dantas. 1.207 —
392 -2860 — 800 lugares) — Lua dc mel a
três: 16h, 19h30 A luga: 17h30. 21 h

MADUREIRA-1 — (Rua Dagmar da Fonseca.
54 — 450 1338 — 586 lugares) A cot
da noite: 14h. 16h20. 18h40. 21 h

MADUREIRA-2 — (Rua Dagmar da Fonseca.
54 — 450-1338 — 739 lugares) — O es-
pecialista: 15h, 17h. 19h, 21 h.

MADUREIRA-3 — (Rua João Vicente, 15 —
369-7732 — 480 lugares) — O especia/is-
ta: 15h, 17h, 19h. 21 h.

CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE —- (Rua Campo Grande,

880 — 394-4452 — 1.300 lugares) —
Fechado para obras.

CISNE II — (Rua Campo Grande. 200 -
394-1758 — Drive-in) — Os últimos fora
da-lei: 20h, 22h

NITERÓI
ART-PLAZA 1 — (Rua XV de Novembro. 8
718-6769 260 lugares) — Comer, be-
ber. viver 16h20. 18h40, 21 h

ART-PLAZA 2 - (Rua XV de Novembro. 8 —
718 6769 270 lugares) —Karate Kid 4 -
A nova aventura 16h50, 19h. 21 h10

ARTE-UFF — (Rua Miguel de Frias. 9 —
717-8080 — 528 lugares) — Mamãe é dc
morte 16h20, 18h. 19h40 Monty Python
no show dc Hollywood. 21 h30.

CENTER - (Rua Coronel Moreira César. 265
711 6909 — 315 lugares) — O especia-

lista: 1 5h. 17h. 19h. 21 h
CENTRAL - (Rua Visconde do Rio Branco.
455 — 717 0367 — 807 lugares) — A co.
da noite: 14h, 16h20. 18h40. 21 h

ESTAÇÃO ICARAi — (Rua Coronel Moreira
César, 211/153 — 610 3549 - 171 luga-
res) — O rei leão 16h. 17h40 A fraternida-
de é vermelha. 19h20. 21 h10

ICARAÍ — (Praia de Icarai. 161 — 717 0120
852 lugares) — Forrest Gump — O

contador de histórias 16h. 18h30. 21 h
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. 19h20.
21 h

NITERÓI SHOPPING 2 (Rua da Conceição.
188/324 — 717 9655 — 132 lugares)
Rapa Nui - Uma aventura no paraíso
14h50. 1 6h50. 18h50. 20h50

WINDSOR — (Rua Coronel Moreira César.
26 — 717 6289 — 501 lugaies) Karate
Kid 4 - A nova aventura 15h. 17h. 19h.
21 h

SAO G0NÇAL0
STAR-SA0 GONÇALO (Rua Dr Nilo Peca

nha. 56 70 - 7'3 4048 — 325 lugares)
Karate Kid 4 A no'a aventura 15h

17H. 19h ?1h

II
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TEATRO

ESTREIA
nft BORDOU • 0 OCASO DE UMA DOIDA -
Toxto de Botty Erthol o Angoli. Diroçáo do
Márcio Trigo. Com Botty Erthol Isnac Bornort
o Charlo Mioro. Teatro Gláucio G/7. Praça
Cardeal Arcovordo, s/n°, Copacabano (237-
7003), Capacidade do 170 lugares. 5", hs
18h. 6" o sáb„ às 21 h e dom., ás 20h. RS 8
(5", 6» o dom.) o RS 10 (sáb.). DuroçSo: 1h.
t> Comédia. A porsonagom dos quadrinhosfala do sua vida na boomia.

REESTRÉIA
A FALECIDA — Texto de Nélson Rodrigues.
Direção de Gabriel Vilela. Com Maria Padi-
lha, Marcelo Escorol e outros, teatro Nelson
Rodrigues, Av. Chile. 230. Centro. (262-0942). Capacidade de 394 lugares. 5a a sáb.,
ás 21 h o dom., ás 20h. RS 8 (5"), RS 10 (6" e
dom.) o R$ 12 (sáb.).t> Drama. A poça retrata a história de uma
mulher que passa anos guardando dinheiro
pensando em ter um funeral de luxo para si
mesma.

GUERREIRAS DO AMOR — Adaptação de Lisis-
trata, de Aristófanes, por Domingos de Oli-
veira. Direção de Domingos de Oliveira. Com
Luiza Tomó, Maria Mariana e outros. Teatro
da Lagoa. Av. Borges de Medeiros, 1426,
Lagoa (274-7748). 5° a sáb., às 21 h e dom.,
ás 20h30. RS 10 (5°), RS 12 (6» o dom.) o RS
15 (sáb.). Desconto de 50% para estudantes.
Até 18 de dezembro.
t> Uma greve de prostitutas tenta acabar
com a guerra com os espartanos.

ÚLTIMOS DIAS
SERMÃO DA QUARTA-FEIRA DE CINZA - Texto

de Padre Antônio Vieira. Direção de Moacir
Chaves. Com Pedro Paulo Rangel o Kelzy
Ecard. Espaço Cultural Sérgio Porto, Rua
Humaitá, 163 (266-0896). 5a a sáb., ás 21 h e
dom., às 20h. RS 8. Até o dia 20 de novem-
bro.
> Drama. Espetáculo baseado em textos de
Padre Antônio Vieira que criticam o compor-
tamento do homem.

GRÁTIS
TODOMUNDO — De autor anônimo inglês. Di-

reção de João Duarte. Com o Núcleo de
Experimentação teatral do Greip. Greip da
Penha, Rua Santa Engràcia, 440, Penha
(590-2892). 5" ás 20h e dom., às 17h. Grátis.
Até 27 de novembro.
> Fábula escrita no final do século 15.

INGRESSOS A DOMICÍLIO
/APITAL ESTRANGEIRO - De Silvio de Abreu.
Direção de Cecil Thiré. Com Edson Celulari,
Patrícia Travassos e Hélio Ary. Teatro Ginás-
tico. Av. Graça Aranha, 187, Centro (220-8394 o 532-2148). 4" e 5", às 19h, 6- e sáb.,
às 21 h e dom., ás 20h. RS 10 (4"), RS 12 (5a,6a e dom.) e RS 15 (sáb ). Ingressos a domi-
cllio pelos tel. 221-0515 e 222-5122
[> Comédia. Uma alegoria das dificuldades
enfrentadas pela sociedade brasileira nos úl-
timos anos.

AS REGRAS DO JOGO — De Noel Coward.
Direção de Dorival Carper. Com Glória Me-
nazes, Sérgio Votti e outros. Teatro Tereza
Rachel, Rua Siqueira Campos, 143, Copaca-
bana (235-1113). Capacidade: 550 lugares.
5" a sáb., às 21 h e dom., às 20h. RS 12 (5-1 e
6a). RS 15 (sáb.) e R$ 13 (dom.). Ingressos a
domicilio pelos tel. 221-0515 e 222-5122.Duração: 1 h10.
l> Comédia. Atriz de cinema aposentada
reencontra famoso escritor com quem teveum caso no passado.
JAVALHA NA CARNE — De Plinio Marcos. Di-reção de Marcus Alvisi. Com Diogo Vilela,
Louise Cardoso e Hilton Cobra. Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695).Capacidade: 1.463 lugares. 5a a sáb., às 21 he dom., às 20h. RS 7 (5a), RS 8 (6a e dom.) eRS 10 (sáb.). As 6as, estudantes têm 50% dedesconto. Ingressos a domicilio pelo tel.221-0515 e 222-5122. Duração: 1 h10. Até27 de novembro.
l> Drama. Os dramas o agruras da prostitutaNeusa Sueli e do cafetão Vado. ?
HE ROCKY HORROR SHOW - De Rich ard0'Brien. Direção de Jorge Fernando. ComCláudia Ohana, André Felippo e outros. Tea-
Iro Leblon. Rua Conde Bernadotte, 26/loja104, Leblon (294-0347). Capacidade: 500
pessoas. 5'', às 21 h30, 6" às 21 h30 e meia-noite, sáb,, às 21 h30 e meia-noite e dom., às20h. RS 12 (5a) e RS 15 (6a a dom.) Ingres-SOS a domicilio nos Ic/s. 221-0515 e 222-5122.
O Musical. Casal tem o pneu do carro fura-do na estrada e pede ajuda no castelo do Dr.Frank'n'Furter, um cientista louco.
OURO, ALTO, SOLTEIRO, PROCURA... - D o
Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa.
Direção de Jacqueline Laurence. Com Mi-
guel Falabella. Teatro Casa Grande, Av. Afrâ-
nio de Melo Franco. 290. Lr-blon. (239-4046). Capacidade: 604 lugares. 5a. às
21h30, 6a e sáb., às 22h e dom., às 20h. RS11 (5a). RS 13 (6a e dom.) e RS 15 (sáb.,feriado e véspera de feriado). Ingressos a
domicilio pelo lei. 221-0515 e 222-5122.Duração: 1 h20. O espetáculo começa rigoro-
samente no horário e não será permitida aentrada após o inicio.
(> Comédia. O ator interpreta 17 persona-gens que se encontram no terreiro de PaiAdamastor, um sensitivo que entra em conta-to com pessoas desaparecidas. ?

CONTINUAÇÃO
0 ORITO DOS ANJOS — Toxto de Bill C. DavisTradução de Flávio Marinho. Direção de Gra-
cindo Júnior. Com Rogério Fróes e Tadou
Aguiar. Teatro Ipanema, Rua Prudente deMorais, 824 (247-9794). 5a a sáb., às 21 h30c dom., às 20h30. RS 10 (5a e dom.) e RS 12
(6a e sáb.).
l> Comédia. Um jcJvem seminarista entra emconfronto com um pastor inescrupuloso

TERCEIRO SINAL — Texto e direção de JonasBloch. Com Irving São Paulo, Sylvia Vianna eoutros. Teatro da UFF, Rua Miguel de Frias,9. Icarai (717-8080). 6". às 20 e sáb e domàs 21 h. RS 10
l> Drama. Os problemas enfrentados por um
grupo de teatro que se prepara para encenarum espetáculo.

3ECKETT — Criação e realização do GrupoSobrevento. Teatro Glauce Rocha, Av. RioBranco. 179, Centro (220-0259) 5-' e 6J. às19h e sáb e dom . às 20h RS 8 Desconto de50% para estudantes, maiores de 65 e classe.Duração de 1 h
Espetáculo do bonecos. O grupo encenaTrês peças curtas de Samuel Beckett: Atosam palavras I e II e Improviso de Ohio

A NOITE EU ME CHAMO R0CK AND ROLL -Texto, direção e músicas de Alexandre Ricar-do Camaratte Com Sylvinbo Blau, CláudiaScheer e outros Teatro Brigitte Bloir. RuaMiguel Lemos, 51 (521 -2955). 6" a dom , às21 h30 às 19h Duração: 1 h10 RS 10
t> Musical. Rapaz, com problemas de rela-cionamento com o pai. se transforma emistro do rock.
HEATR0 MUSICAL BRASILEIRO - Texto deLuis Antônio Martinez Corrêa e Marshall Netherland Direção de Luís a, :ôn,o Martinez

Corrêa. Com Andréa Dantas, ticlo Manzo ooutros. Teatro João Caetano. Praça Tiradon-tos s/n". (221-0305). Copacidado do 1.22?lugares. 5" a sáb,, ás 21 h o dom., às 20h. RS 7
(5" o dom.) o R$ 9 (6" « sáb.)t> Musical. Romontogom do espetáculo doLuiz Antônio Martinez Corrôa, quo mostro ahistória do Brasil através do música.

ENFIM SÓS — Toxto de Lawronco Roman, Di-roçào do José Ronato Peccoro. Com PauloGoulart, Nicoto Bruno o outros. Teatro dos
Quatro, Rua Marquês do São Viconto, 52, 2n
andar, Gávea (274-9895). 4", 6° o sáb., ás
21 h, 5», ás 16h o 21b o dom., ás 20b. RS 10
(4- o 5»), RS 12 (6- e dom.) o RS 15 (sáb.).Comédio. Uma típica família burguesa soenvolvo em diversas situações engraçadas.

A BA0 A OU (UM LANCE DE DADOS) - Direçãoe Concepção de Enrique Diaz. Com a Cia.
dos atores. Teatro Ziembinski, Rua Urbano
Duarte, 30, Tijuca. 5J a sáb., às 21 h o dom.,
ás 20h. RS 8.
t> Comédia. Um autor cria situações imagi-
nárias com objetos e atores.

BANHEIRO FEMININO - Texto o direção de
Regina Antonini. Com Cibele Santa Cruz,
Luiza Thiré e outras. Teatro Cândido Mondes,
Rua Joana Angélica, 63, Ipanema (267*7265).5» a Sáb.. às 21 h30 o dom., às 20h. RS
10 (5U o dom.) e RS 12 (6" e sáb.). Desconto
de 15% para a pessoa que levar um produtode limpeza ou higiene pessoal.[> Comédia. Esquotes com mulheres de vá-
rias classes sócias, que discutem suas rela-
ções amorosas dontro de um banheiro.

UMA ROSA PARA HITLER - UM GRITO DE ALERTA— 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 o 6", ás 21 h,
sáb. às 21 h o dom. ás 20h. RS 10 (5»), RS 12
(6° e dom.) e RS 15 (sáb.).t> Drama. Uma tentativa de relembrar o hor-
ror do holocausto nazista.

EDUARDO II — Texto de Christopher Marlowe.
Tradução de Bábara Heliodora. Direção de
Moacyr Góes. Com Guilherme Leme, Beth
Goulart e outros. Teatro I, do Centro Cultural
Banco do Brasil. Rua 1o de Março, 66, Cen-
tro (216-0223). Capacidade: 140 lugares. 4n
a 6a, às 19h e sáb. ás 19h e 21 h e dom. às
20h. RS 4
[> Drama. Sobre a relação amorosa do rei,
Eduardo II com seu protegido Gaveston, queescandalizou a Inglaterra do séc. 14.

ALDEIA — Texto de Clarice Lispector e Elisa
Lucinda. Roteiro e direção de Ana Kfouri.
Com a Cia. Teatral do Movimento. Teatro II,
do Centro Cultural Banco do Brasil. Rua 1o
de Março, 66. Centro (216-0223). Capaci-
dade: 140 lugares. 4a a 6a, ás 12h30. R$ 2.
Até 11 de novembro.
r> Comédia. Em um pequeno povoado, es-
tranhos moradores discutem a solidão, o ero-
tismo e o individualismo de suas vidas.

LEMBRANÇAS DE OUTRAS VIDAS — De Marília
Danny. Direção e apresentação de RenatoPrieto. Com Marília Danny e Paulo Ema-
ni.Sesc de Madureira, Rua Ewbank da Càma-
ra, 90, Madureira. Capacidade de 220 luga-res. 6a a dom. ás. 20h30. RS 5. Duração:
1 hl 5.
O Esotérica. A espiritualidade é o tema cen-
trai da peça. conduzida por um casal que já seencontrou em outras encarnações.

LAGO 22 — Adaptação de Eduardo II, de Mar-
lowe. Direção de Jorge Takla. Com JairoMattos, Charles Móeller e outros. Teatro deArena. Rua Siqueira Campos, 143, Copaca-bana (235-5348). 5° a sáb., às 21 h e dom.,
às 20h. R$ 12. Duração: 1 h40.
t> Drama. Sobre a relação amorosa, do reiEduardo II com seu protegido Gaveston, queescandalizou a Inglaterra do séc. 14.

NASCI PARA BAILAR — Texto e direção deHugo Sandes. Com Simone Carvalho. LiaFarrel e outros. Casa de Cultura Laura Alvim,Av. Vieira Souto, 176, Ipanema (267-1647).Capacidade: 265 lugares. 5a a sáb., ás 21 h edom., às 20h. RS 5 (5a e dom.) e R$9 (6a esáb.). Duração: 1 h35.
t> Comédia. Sobre as fobias geradas pelasociedade atual.

TEATRO DE CORDEL — De Orlando Senna.Direção de Ewerton de Castro. Com StelaFreitas, Tião D'Avila e outros. Teatro CacildaBecker. Rua do Catete, 338. Catete (265-9933). Capacidade: 280 lugares. 5U a sáb., às21 h e dom., às 20h. RS 10. Duração: 1 h20.t> Folclore. Cinco histórias de cordel, adap-tadas por Orlando Senna.
A GAIOLA DAS LOUCAS — De Jean Poirret.Direção de Jorge Fernando. Com Jorge Dó-ria, Carvalhinho e outros. Teatro Vanucci.Rua Marques de São Vicente, 52/3°, Gávea
(274-7246). Capacidade: 415 lugares. 4a asáb . às 21 h e dom., às 20h. RS 10 (4 ' 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.

TANTA — De Rafael Camargo. Direção de EliasAndreato. Com Cristina Pereira. Sala Chiqui-nho Brandão, da Casa da Gávea. Praça San-tos Dumont, 116/sobrado, Gávea (239-3511). 5a a sáb., às 21 h o dom., às 19h30. RS10 (5a e dom.) e RS 12 (6a e sáb.). Descontode 50% para estudantes e maiores de 65anos.
ROMEU E JULIETA - 0 OUTRO LADO DA HIST6-RIA — De Di Veloso. Direção de Maneca deJesus. Com Tito França, Di Veloso e outros.Teatro de Bolso Aurimar Rocha. Av. Ataulfode Paiva, 269, Leblon (294-1998). Capaci-dade: 135 lugares. 5° e dom. ás 21 h e 6a e*sáb. às 21 h30. RS 8. Duração: 1 h30.

> Sátira. Inspirado na obra de Shakespeare.
TRILOGIA ANTÔNIO NÓBREGA - Figurai. ComAntônio Nóbrega. 5"s. às 21 h. Brincante.Com Antônio Nóbrega e Rosane Almeida.6 >s. às 21 h. Segundas Histórias. Com Antô-nio Nóbrega e Rosane Almeida. Sáb.. às 21 he dom., às 20h. Teatro Glória, Rua do Russel,632, Glória (245-5527). Capacidade: 350lugares. RS 7 e RS 5 (às 18h). Até 27 denovembro.
A AURORA DA MINHA VIDA — De Naum Alvesde Souza. Direção de Roberto Bomtempo.Com João Rebelo, Bruno Sobral e outros.Espaço III. do Teatro Villa-Lobos. AvenidaPrincesa Isabel, 440, Copacabana (541-6799). 5J e dom , às 19h, 6", às 17h e 21 h esáb., às 21 h. RS 7 (6", sáb. e dom.) e RS 8

(5°. com desconto de 50% para estudantes).
OS 7 BR0TINH0S — Texto e direção de FlávioMarinho. Com Fernando Eiras. Regina Res-telli e outros. Teatro do Barrashopping, Av.das Américas, 4.666, Barra da Tijuca (325-5844). 5» o 6". ás 21 h. sáb., às 20h30 o22h30 e dom., às 20h30. RS 8 (5°), RS 9 (6->)e RS 12 (sáb. e dom.). Duração: 1 h30.t> Comédia. Diretora teatral convoca rapa-zes para trabalhar em musical. Os candidatos,mais do que talento, revelam suas carências efrustrações. ?
A IMPORTÂNCIA DE SER 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 sáb.. às 21 h e dom., às
19h30. RS 5 (5a e 6") e RS 7 (sáb. e dom ).Desconto de 50% para estudantes às 5's e
6as e aos dom., para pessoas com mais de 60
anos. Duração: 1 h55.

TRAIR E COÇAR É SÓ COMEÇAR — De MarcosCaruso. Direção de Atílio Riccó. Com RenataLaviola. Mário Cardoso e outros. Teatro

REDES DE PROTEÇÃO
Material em nylon resistente e durável
para janelas, varandas, escadas, etc.
FIXREDE — 293-6134

hi
| Sabado|

' 
c/ PAULINHO TAPAJÓS, ALINE E MÚ|

-n Domingo: Paulo Cunha (às 20,30h) • I
Rna Vinícius dt Moraes, 39«Ipanema f Tels.: 267-5757 e 287-1497 1V Rna Vinícius de Morae

Í-GStregheRio apresenta

ELZA SOARES

SEBASTIÃO TAPAJÓS
n.. 1-r.-. u_. ^De 17 à 27 novembro

PRÓXIMO SHOW - CLAUDETE SOAREs"
LE STREGHE - Rua Prudente de Moraes, 129 - Reservas- 287-7146

CRÍTICA/ o 
'Lago 

22'/*

'Eduardo 

II' sem

a força da realeza

A.

MACK.SEN LUIZ

Lpeça de Christopher Marlowe
Eduardo II desperta um interesse
desproposital em encenadores e
atores diante dos seus reduzidos
méritos. As razões para tal inte-
resse talvez estejam em parte na
temática. A material central do
texto é a dificuldade de Eduardo
em exercer seu reinado, por força
da sua inapetência pelo poder e
pela relação que mantinha com
seu amante Gaveston. Mas na
verdade, há uma tendência a se
privilegiar a questão homossexual
em detrimento de outras nuanças
narrativas.

E o caso da encenação de Jorge
Takla para Eduardo II, que rece-
beu o título de Lagoa 22 e inser-
sões de trechos das peças. A gaivo-
ta, de Tchecov, e Hamlet, de Sha-
kespeare, mas que se concentra,
na concepção e nos seus sinais
formais, na homossexualidade. A
peça é mais do que a relação de
Eduardo com Gavenston, ainda
que suas qualidades possam ser
bastante discutíveis. Sem uma
poética que apoie a trama dos
bastidores do poder e com a di-
mensão dos personagens sem a
grandeza dramática de uma tragé-
dia shakespeariana, por exemplo,
Eduardo II é também um texto
dramaturgicamente desequilibra-
do.

Em Lago 22, Jorge Takla pro-
curou teatralizar a narrativa, não
só com os acréscimos de outras
peças, como na essência e justifi-
cativa de sua montagem. Os per-
sonagens se apresentam como
atores — o cenário são camarins
— e as marcações são proposita-
damente teatrais, com interrup-
ções que funcionam como pausas'
dramáticas para ressaltar a repre-
sentação. Mas este recurso não é
suficiente para tornar a história
mais atraente. A ênfase sobre o
homossexualismo do rei é a marca
do espetáculo, que se espalha até
mesmo pelos figurinos.

^ ' \ . -

Jairo Mattos e Charles
Moeller: Lago 22

O diretor Jorge Takla, mesmo
concentrado num só aspecto da
peça, não consegue extrair um
condito consistente dessa ótica e
olhar únicos. Os personagens se
debatem num tensão de aparên-
cia, e vão perdendo a força cênica
quando se percebe que não têm
muita consistência e que são cons-
truções superficiais. O uso da mú-
sica de piano ao vivo fica sem
qualquer função dramática, a não
ser referendar a idéia do teatro no
teatro.

Jairo Mattos faz um Eduardo
com uma certa displicência, e
Charles Moeller é uma Gavenston
de emoção exteriorizada. Nedira
Campos se mostra inadeqüada
como a rainha. Camilo Bevilaqua
mostra atuação insatisfatória, es-
pecialmente nas cenas finais. Os
demais atores têm interpretações
bastante discretas.

Lago 22 é uma frustrante mon-
tagem de texto difícil, em que se
insiste numa temática que não é o
cerne da peça. O que mais ressal-
ta, no entanto, é que mesmo na
concentração num só tema, o es-
petáculo de Jorge Takla não con-
segue até mesmo definir-se bem
sob esse aspecto escolhido.
Lago 22 em cartaz no Teatro de
Arena, de quinta a sábado, às 21h e
domingo, às 20h.

América, Rua Campos Salles. 118, Tijuca
(567-1572). Capacidade: 285 lugares. 61 aSáb., às 21 h30 e dom., às 20h30. RS 8 (5"),RS 9 (6ft) e RS 10 (sáb. e dom.). Duração:1 h30. Até dia 18 de dezembro.

HUMOR

ADOLESCENTE
SONHO DOURADO — Texto e direção de Mar-ceio Caridad. Com Antônio Adder, Leandroda Matta o outros. Teatro Ipanema, Rua Pru-dente de Morais, 824, Ipanema (247-9794).Capacidade do 280 lugares. 5-' e 6". ás 19h.R$6.

t> Comédia. A peça recria o clima dos anos60.
GERAÇÃO ESPONTÂNEA — De Ney Azambuja.Direção de César Eduardo. Com João Rebel-Io, Caio Junqueira e outros. Espaço III, doTeatro Villa-Lobos. Avenida Princesa Isabel,440, Copacabana (275-6695). 5", às 17h e6" e sáb., às 20h. Duração: 1 h05.t> Adolescente. Fala sobre o primeiro amor,a primeira passeata e as primeiras perdas.

BRINDE UTIL

Porta 60 Moedas SeparadasC/ silk mono frente/ verso VTWnFone/ Fax: (02 1 ) 542-0905

AGILDO RIBEIRO — Teatro Princesa Isabel, Av.
Princesa Isabel, 186, Copacabana (275-3346). 5-' e 6°, às 21 h, sáb., às 20h e 22h edom., às 20H30. RS 5 (5° e 6-') e RS 7 (sáb. e
dom.). Até 20 de novembro.
l> O humorista mostra Bye-bye Rio.

FESTIVAL GRANDES COMEDIANTES BRASILEI-
ROS — Teatro Carlos Gomes, Praça Tiraden-
tes. 19, Centro (232-8701 ). 2" a 6". ás
12h30. RS 1. Até o dia 18 de novembro.
[> Com Costinha, que mostra o show Esta
noite é minha.

A HORA É A VEZ DO HUMOR - Foyer do TeatroVilla-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 doteatro. Até 27 de novembro.
t> O mímico Ariel Gol apresenta um espeta-culo de esquetes com a participação do pú-blico.

ENRICO
PRESENTES

LEME • LIDO
TEL.: 542-6649

AV. N. SRA. COPA 75-B
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O Mais Elogiado Espetáculo de

Luis Antônio Martinez Corrêa

Curtíssima Temporada • PREÇOS POPULARES • Teatro Joáo Caetano
De 5* a sábado às 21h c domingo às 20h. Reservas: 221.1223

Estacionamento com Segurança
Compre seu ingiesso com ANTictotscu e iuga» maucado na? iojas Exrtus (postos SheiO-Bama UbioyBotafogo
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Governo do Estado do Rio de Janeiro • Secretaria de listado de Cultura
Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro

MUSICA

ESTREIA
MARIA BETHÂNIA — Canocào. Av. Voncos-

lou Brnz, 215 (295-3044). 5- o dom , As21 h30 u 6" o sáb., is 22li30. RS 10 (arqui-bnncnda), RS 15 (mesa latoral), RS 25 (so-tor C), R$ 35 (setor B) e RO 45 (setor A).
Ató 18 do dezembro.
O A cantoro mostra o show de sua atualexcursão pelo Brasil, ondo interpreta can-
ções do mais recente LP.

LU LU SANTOS — Metropolitan, Av. AyrtonSenna, 3.000-Unidado 1005, subsolo doVia Parque (385-0518). Capacidade:4.196 lugares. 5", ás 21H30. R$ 35 (cama-roto) o RS 15 (frisa).tf/rica apresentação.
O O cantor mostra músicas do sou últimoLP np show Assim caminha a humanidade.

JOYCE — Jazzmania, Av. Rainha Elizabeth,769, Ipanema (227-2447). Capacidade:
280 lugares. 5-' o dom., ás 22h30 e 6-> esáb., ás 23h.. Couvert a R$ 12 (5" a dom ) oRS 14 (6o e sáb.). Consumação a RS 6 (5" adom.) e R$ 7 (6° esáb).t> A cantora mostra o show que fez na re-conte excursão ao exterior.

MICHAEL HILUS BLUES MOB - Mistura Fina,Av. Borges do Medeiros, 3207, Leblon
(266-5844). Capacidade: 180 lugares.4o o5». às 22h00 e 6" e sáb, às 22h30 e 23h30.Couvert a RS 11 (4'1, 5a e 6" e sáb., às20h30) e RS 13 (6" e sáb., ás 23h30).Consumação a RS 6.
l> O cantor o guitarrista de blues faz oshow de lançamento do LP Bloodlines.

ERNESTO NAZARETH, FEITIÇO NÂO MATA -Teatro Posto 6, Rua Francisco Sá, 51, Co-
pacabana (287-7496). 5-1 a sáb., ás 21 h edom., às 20h. RS 5.
O Com o pianista Michael Stone o os can-
tores-atores Thereza Briggs o Ricardo Bar-ros.

SELMA REIS — Cafè-Concerto Teatro Rival,Rua Álvaro Alvim, 33, Centro (532-4192)Capacidade: 400 lugares. 4a a sáb., às 19h.RS 10 (4° a sáb.) e RS 12 (sáb.). Ingressos
a domicilio pelos tel. 221-0515 e 222-5122. Até 26 de novembro.
t> A cantora apresenta o show Emoções
suburbanas.

ANGELA RÔ RÔ — Catedral Up, Estrada deJacarepaguá, 7.503, Largo da Freguesia
(447-4745). 6a e sáb. às 22h30. Couvert aRS 10 e consumação a RS 5.
O Ao lado do tecladista Ricardo McCord,
a cantora faz um show intimista.

TELMA COSTA E ELIZABETH AZEVEDO - Ca-fé Concerto João Saldanha - Complexo
Sala Cecília Meireles, Rua Antônio Rega-
das s/n°, 2° andar. Lapa (232-9741). 5a e
6a, às 19h. Couvert a RS 5.
t> A cantora e a pianista apresentam o
show Kurt Weill. um grito na garganta.

PAULINHO TAPAJÓS — Vinícius, Rua Pru-
dente de Moraes, 39, Ipanema (267-5757). 5a a dom., às 23h. Couvert a RS 10.
Até o dia 20 de novembro.
t> O compositor e poeta relembra algumas
de suas parcerias e temas para televisão

f> A cnntorn Rosita Gonzoles intorprota
grandas sucessos da música latina.

FALABELLA SOLTA OS BICHOS - Ca/á doTeatro, no Shopping da Gávea Rua Mar- ;quôs do São Vicente, 52/2". Rosorvas polo !tol. 274-9895. Capacidado: 96 pessoas.Com Miguol Falabella. Direção do Flávio
Marinho. 5a, ás 23h30, 6" o sáb, á meio-
noito o dom., às 22h Couvert a RS 11 (51 a
dom.) o RS 15 (6" o sáb ). Consumação pRS 6.
!> O show quo inaugura a casa apresenta
uma nova faceta do escritor, ator e diretor.
Falabolla mostra vorsôos bem-humoradas
das canções clássicas do Walt Disney.

CLÁSSICO

ÚLTIMOS DIAS
DANIELA MERCURY — Imperator, Rua Diasda Cruz, 170, Méier (592-7733). Capaci-dade: 1.820 lugares. 5a, às 21h30, 6a esáb., às 22h e dom., às 21 h. RS 12 (pista),RS 40 (camarote). Até 20 de novembro.Ingressos a domicilio no tel. 595-2764 comuma taxa de R$ 2 por ingresso.O A cantora baiana estará apresentando oshow Música de rua.

CONTINUAÇÃO
VERA DO CANTO E MELLO - Au Bar. Av.Epitácio Pessoa. 864, Lagoa (259-1041).5a a sáb,. às 23h e dom., às 21 h. Couvert aRS 12 (5a e dom.) e RS 14 (6a e sáb.) econsumação a RS 6 (5» e dom.) RS 7 (6-' esáb.). Até 27 de novembro.

t> A cantora, acompanhada do pianistaEdson Frederico, interpreta os grandes su-cessos do cinema americano e dos musi-cais da Broadway.
DANILO CAYMMI — People, Av. Bartolomeu

Mitre, 370, Leblon (294-0547). 5" a sáb.,às 23h e dom., ás 22h. Couvert a RS 10 (5ae dom.) e RS 15 (6a e sáb.). Consumação aRS 5. Ató 27 de novembro.
> O cantor mostra vários sucessos de suacarreira e homenageia Dorival Caymmi eTom Jobim.

PROJETO SEIS E MEIA — Teatro João Caeta-no , Pça. Tiradentes, s/n° (221 -0305). Ca-
pacidade 1.222 lugares. 2a a 6a às 18h30.
RS 5.
t> Com Jamelão e Orquestra do Maestro
Cipó.

CHÃ DAS CHIQUES - Café do Teatro, no
Shopping da Gávea. Rua Marquês de São
Vicente, 52/2°, Gávea. Reservas pelo tel.274--9B95. Capacidade: 96 lugares. 3a a
sáb., às 18h. Couvert a RS 8 (3a e 4a) e 10
(5a a sáb.) e consumação a RS 6. Ató dia
12 de novembro.

FESTIVAL VILLA-LOBOS - Igreja da -Candc-
/ária. 5", às 18h Grátis.

A Associação de Canto Coral so apro-
senta na abertura do festival, com trechos
da Missa de São Sebastião, regido porMaurilio Costa

FESTIVAL VILLA*L0B0S Museu Villa-Lo-
bos. Rua Sorocaba, 200, Boatafogo (266-3845). 5a, às 14lv Grátis.

Com o Quinteto do alunos da EBM o os
violinistas Marcelo Gonçalvos o Amilcar
Starosta.

TEATRO DE ÓPERA DE NITERÓI —- Sala Carlos
Couto, Rua XV do Novembro, 27, Centro,
Niterói (622 1426). 5", às 20h. Grátis,
i • Será apresentado um recital com tro-chos líricos, árias o duetos do Verdi, CarlosGomes e outros,

MÚSICA ANTIGA NO SOLAR DO JAMBEIRO -Rua Presidente Domiciano, 195, São Do-mingos, Niterói. 5a, às 20h30. Grátis.
!> Com a harpista Silvia Ricardino e oflautista Marco Antônio Cancello.

QUINTAS-FEIRAS MUSICAIS - Paço Impe-rial, Praça 15, 48, Centro. 5a, ás 12h30.Grátis.
l> Com a percussionista lamamura Seichi.

QUARTETO BESSLER — Espaço BNDES. Av
Chile, 100 (277-7781). 5", às 19h Grátis.Distribuição de ingressos com lugares mar-
cados a partir de 18h30.
t> O conjunto apresentará obras do Dvo-
rak e Schumann.

PEQUENOS CONCERTOS NAS IGREJAS -
Igreja Santa Mônica, Rua José Linhares.
96, Leblon. 5o às 19h30. Grátis.
O Com o Coral da Tolerj o o Quarteto de
Cordas da Filarmônica do Rio de Janeiro.

CONCERTO DE ENCERRAMENTO DA JORNA-
DA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E ARTÍSTICA
DA UFRJ — Salão Leopoldo Miguez da
Escola de Música da UFRJ , Rua do Pas-
seio, 98, Lapa (240-1319). 5a. às 17h.
Grátis.
l> Com a Orquestra Sinfônica da Escola
de Música da UFRJ. regida por Roberto
Duarte.

MARCOS LEITE — Casa Rui Barbosa. Rua '
São Clemente, 134, Botafogo (286-1297)5a, às 12h30. Grátis.
t> O pianista intorprotará obras de Tchai
kowsky, Leopoldo Miguez e outros.

CORAL DO IBEU — Ibeu-Copacabana. Av
N.S de Copacabana, 690,11° andar. 5a, át
18h30. Grátis.
L> O coral interpretará obras de Andrew
Lloyd Weber, Leonard Bernstein e outros.

BARES ;
ELZA SOARES E SEBASTIÃO TAPAJÓS — LeStreghe. Rua Prudente de Morais. 129. 1
Ipanema (287-1369). De 5a a dom. às22h30. Couvert a RS 10 (5a e dom.) oconsumação a RS 12 (6a e sáb.). Consu-
mação a RS 6.

PARADISO PIANO BAR — Rua Maria Angéli- '
ca. 29. Jardim Botânico (537-2724).Apresentação dos pianistas Zó Maria e jChiquinho e do cantor e pianista italiano '
Roberto Aita. 2a a sáb., a partir de 18h. ,
Consumação a RS 30.
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AQUARILAS 01LINHARE8 — Espago Cultural WIECKOWSKI — Bookamakors, Ruo MarquOs Morgo, 66, Contro (216-0223). llustraqSo. 3° ¦ niT l/fro
/y' CVRD, Av. Grngn Arnnha, 26/T6rroo, Contro. do Siio Viconto, 7, GAvon. Pinturas. 2" o s^b,, o dom., dos 10h is 22h. Grfitis. At6 4 do ¦ JT11, IVI LjO orKurm r>,™, H*-'Aquarolas. 2" o 6". dos 9h is 17h30. Grfitls dos 10h As 22h. Grfitis. At6 26 do novombro. dozombro, KfcNA IU LEMOS

Alb 18 do novombio. U A mostra rotino obtas ondo a palsoaons t" Exposigflo dos iluslropfios originals crio- A PRINCESA DE DAMASGQ ffiT>OKHMIS BRAQUE Contro Cultural Banco do Rio sSo o tomo principal. das por Rui para uma vorsSo som toxto do wmmmmxmm •
doBrastt, Rua1° do Marco, 66, Contro (216 CLAUDIO A CAPBLA/CUUDIO KUPERMAN conto do Indus,
0223). Gravuras. 3- a dom„ das 10h £>s 22h. Pago Imporial/Sala dos Archelros, Prapu 15  R0C0rd-Ri0 0 J'.y'

i DrnTnn GrAtis. AtA18 do dozombro. do Novombro, 48. Contro (224 2407). Pin- ff)I FT1VA '• 6®AUcKIUKA CtZAR BAHTH0L0MEU — Goloria Espago At- luras. 3«a 0-.das 11 h 4s 18H30. Sib. o dom.. (Thief of Damascus) do , Vfc ¦ S®'O BRASIL OI1E HMTIIIS VIII lAmmi Marin tornativo da Funarte. Ruo Araujo Porto Aio- das 12h As 18h30. GrAtis. AtA 27 do novom- 14° SAIAO NACIONAL DE ARTE8 PLA8TICAS Will Jason. Com Pml ,"Yi!eT j r j d' nre 80 Centro. Fotonralias. 2" a 6" das 10h b,° Meianlno do Paticio da CulturalSala Carlos llcn^M « i i-i |a;lnal/SaladoTrono Quinta da Boa Vista, Sflo ¦ Grills AtA 18 do novombro > A mostra roiino trfis tolos circularos quo so Drummond do Andrade. Rua do Impronsa, ..... 10 Lon Chancy. l-'i"
3 ajustam A arquitetura do prAdio. 16. Contro (297-6116). Colotiva.2-a8".das tUA, I952. t

17h. RS 1. AtA 17 do Janeiro. Ho/o, As 16h15. FATIMA MAQALHAES E LUIZ PREZA — Contro 10hA«1fth GrAtfe AtA ? rin rlammhro S»Ai' l> A mostra reiine 59 paisagons dosonhadas Cultural Paschoal Carlos Magno. Campo do SARITARO — Espago Cultural da Caixa Econd- ... a nostra reAne tnhnlhos de 68 artisns AV6ntW8. GuilCral SC !: pqIociontista Von Martius. l<«<= juntaI iurma das mn 0COSTUMES E TRADipdES NATALINAS AO RE- 6". dos Oh As 18h. SAb., das 1Oh As 16h30 caMna. nmuras.^: a b , das ion as I6h30. objetoso osculturos C U111U tioiles fAli H-, HBgl ,V *>
DOR DO MUNDO — Musau Histdrico Nacional, Dom. das 10h As 14h. GrAtis. AtA 18 de GrAtls. AtA 30 de novombro. rhjIOHAL 

DOS ARTISTAS PliSTICOS k e u !, «HPV -
Praga Marechoi Ancora, s/n°, prAximo A Pro- novombro. RIO ONiRICO ll/IVAN FREITAS — GB Arto/S- ba. Sllllbad) para dcr- KW - &V.
go XV, Centro (240-2092)_ Coletiva do obje- WALTON HOFFMANN — Pequena Galeria do - EstapSo Carioca do Mot,6. 

"ntro. 
Coloti- rubar tirano. ? ^tas. 3" a 6J, das 10h As 17h30. SAb, dom. Contro Cultural Cindido Mondos. Rua da 4240/Ssl 129, Copacabana (267-3747). 2"asAb das6hAs23h GrAtis AtA 28 do Hm5foriados, das 14h30 As 17h30. RS 1. AtA 4 do AssemblAia, 10/Subsolo, Centro (531-2000 Plnturos. 2" a 6°, das 10h As 19h. GrAtis. AtA novembro flBk !A'.

dozombro. Hoje. a partir do 171,30. r.236). Pinturas. 2- a 6», das 11h As 19h 2de ds»mbro j> A mostra reune arlistas quo nto lorom TESTEMUNHA SOLITARIA ''"4F * 
\ " t%!

_ > A mostrajproporciona uma vlagam aos GrAtis. AtA 18 do novombro 1Bl„itf!! .!!! solocionodos para o 14" Salao Nacional de '• ^ .quatro cantos do planota FLAGRANTESEENSAIOS — Galeria Sdrgio Mil- p™a°ens do Rl° "ummadas Peio amanho- A,|os ^ S M ».'
UM NATAL BRASILEIRO- Musau Histdrico Hot. Rua Araujo Porto Alogro. 80. Contro ESCULTURA 

CARIOCA — Pago Imperial. Praga SBT 0 13h30 : W/ .VM 1Nacional, Prapa Marochal Ancora. s/n°. prb- Coletiva. 2° a 6". das 10h £s 18h Gratis. At6 A CA8A DA PINTORA, UMA INSTALA^AO/MAR- 15 do Novombro 48 Centro (224-24071 * *>M AP^ ^ 31* -
ximo A Prapa XV. Centro (240-2092) Coleti- 18 do novembro C,A ROSEFELT - ESD/ ¦ Escolo Superior de Colotiva. 3» a 6' das 11 h its 18h30. Sab (Silhoucte) dc Carl Schcn- • \| Jva. 3" a 6", das 10h ds 17h30. Sab., dom. LEOPOLD© PLEMTZ E IIAURfCIO SIKIONETTI Desenho Industrial, Rua Evaristo da Veiga. dom das 12h As 18h30 Gratis At6 27 de kcl. Com FaycDunuwayc $feriodos. das 14h30 ds 17H30 RS 1. At6 4 de LEOTOLDO PL^TZ E MAURICIO 5IM0NETTI 95. Centro (240-1790). Pinturas gr^ficas. 2- nnvnmhm Davis Rasche EUA ll $*¦j0,0B,urA unia ,na„/,w«f7<,M Galeria do Fotografia da Funarte, Rua Araujo a fi- Ha« Qh Ac I7h firAtic AtA 0 Hp Ho^om. novembro. uavib Kahtnc. cu/\, . i- Wifi .. # •(^qzembro. Hoje. apartir de17h30. Porto Alegre. 80, Centro. Coletiva. 2" a 6", hrn ^ A mostra reiine trabalhos do 18 artistas 1990. Duragao: lh27. 'W'P A mostra reune a cr.at.v.dade de 50 per- das 10h ds18h. Grto. At618 de novembro. br°' contemporaneos. p 
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e"ove™1 r0' maiores 
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D ^ Grandjean dc MonugnyJ EXPEDipAOi BRASIL TRANS SAHARA/MARCOS NAINFLUENCIA DO JAZZ/ROOtRIO CAVALCAN- f A mostra reune oito artistas com trabalhos filnhn O HUA, 1989. Duracuo- 2h rfliiUn .• WitPUC, Rua Marques de Sao Vicente. 225, PRADO- Sao Conrado Fashion Mall. Estrada T| - Mistura Fina. Av. Borges de Medeiros, de pintura, escultura e desenho blODOQIOll Curasao, .n. dc Cstllo lla nurratlVa IW
GAvea (529-9380). Coletiva de pinturas. 2'a da Gavea 899. Fotograf.as^ Diariamente. das 3207, Lagoa (266-5844). Pinturas. Diaria- e»Bic»Tiin»«inn »¦" R»nn«. c „ th..^ > , A, ¦' Drama SOCial. Durante c O rcsultado e ¦lrru-'6", das 9h As 19h. GrAtis AtA 9 de dezembro. 10h As 22h. GrAtis. AtA 20 de novembro. mente a Dartir de 12h GrAtis AtA 15 de CARICATURANDO RUI BARBOSA — Fundagao (Ninja shadow) de Ales- , icsunaao C ariL :
Hoje.as20h. WANDA PIMENTEL - Centro Cultural Banco Janeiro. f^toato?o?^1297»"cl^l sandro Capone. Com Bud torrido VCi aO 110- batador — a CCna illi'-' /-V ,l> Trabalhos de Haroldo Duque, Helena rfo Sras//. Rua 1-de Marpo, 66. Centro (216- d^12haIl7hfi,Ai'i,Au- «pn»l,„ Spencer. EUA. I989. Du- vaiorquino, popula- cj.,| A did'ilir-iWassersten. Lucia Avancini e Maria Cnstina 0223^ Pinturac 3" a dnm riac 10h Ac 2?h ADirTA Gratis. Ate 30 de novombro. racao1 Ih50 aiuailCd JO V
Fernandas. eS'AttM deL^i'- 0BJET0 U- Do mostra constarao desenhos de Angelo racao "nm ?ao dc bairro negro anUnciar O OUC csfi MGrAtis. AtA 20de novembro. Agostini, Raul, Seth, alem de trabalhos de COITiedia. DelCtlVC C CI1- : • , anunciar O que CSla

DAMAR0 — Alianfa Francosa/Marson de BUC0LISM0 INTEMPORAL/EDSON CABRAL °C0RP0EATECNOLOOIANOMNBA — Museu artistas atuais „• , .„ „:„mi assiste a vcrdadcira para vir — mostran'-' W?France. Av. Presidente Antonio Carlos, 58/3° Trattoria Don Raffacllo, Rua Sao Francisco, Nacional de Belas Artes. Av. Rio Branco, L Viado a Mldllll paid . . .. , - 1ondar. Tapeparia. 2*' a 6", das 9h As 20h. SAb., 210 Tiinrs Pininns nia,inn,»i,ic 11h 199. Centro (240-0068). Objetos. 3" a 6", CIA. IMAulNARIA — Gavea Trade Center. Rua inVCStiear cr I11CS Dra- oaidindWrdCldl J pat Ul do Ullia sOCiedade eill p.-
WATc'-- 

~ •a* — £«£»5SBaysi" ss^russsrr^ f^sssistsars E32^?S|S.; *-r-rr-«-4-«*««- MiI> A mostra reune obras da artista que retra- DESEHH0S E AQUARELAS DE T0UL0USE-LAU- 20h. Gratis. Ate 30 de novembro. ninja.* • pizzaria de ituliuilOS, to. ? ? V.'
ta a fauna ea flora brasileira. TREC — Museu Nacional de Betas Artes, Av  l> A mostra reune esculturas, pinturas e ce- ; L—...... Rio Branco, 199, Centro (240-0068). Coleti- AOIIARFIA r^micas pintadas. -V;*/NUMISMANIA/VASC^ ACIOLI — Museu da Re- va 3a a 50 ^as 10h as 18h. S^b. e dom., das AyUAKxLA vi'da 

E gl6ria do teatro de revista 0PR0CESS0 %%pubhea. Rua do Catote, 163, Catete (285- 14hS<s18h RS 1 Dom pntrarin trnnm AtA A PAISAGEM DESENHADA/0 RIO DE PEREIRA VIDA E GLORIA DO TEATRO DE REVISTA — So-   _6350). Esculturas. 3« a dom., das 12h As 17h. 20 de novembro. PASS0S — Centro Cultural Banco do Brasil. ^6"" INQUIETAIJOES DE UMA CALAFRIOSGrAtis. AtA 4 de dezembro. Hoje. a partir das unorn nrnrn  r , r, Rua 1° de Margo, 66. Centro (216-0223) tos. 19/2 andnr. C(»nlro (222-0124). Coluli- ReCOrd-RiO 0 21tl30 Mitt uca PACAnA 'n—ri,21, ZONA NORTE-BER?0 OA MPB -Crnm Cut- Aquarelas. 3-a dom , das 10h As 22h. Gratis. va Dianamente, das 11 h30 As 20h30. GrAtis. MULHER CASADA SBT O 2h >[> O artista privilegia o senso da leveza, re- tural Oduvaldo Vianna Filho (Caste/mho do Ate 18 de dezembro. Ate 30 de dezembro. (The triul) dc David Jones. :  ¦ —; ;
flexao e luminosidade em sua Numismania. Flamengo), Praia do Flamengo, 158, Fla- I A mostra reiine fotos, partituras, cartazes, Com Anthonv Honkins RinripinnfPQ H 99h^0 (Shivers) dc. David Cro- >fx\mengo (205-0276). Coletiva. 2fl a 6a, das  figurinos e scripts de teatro de revista. i^t mi m piTa Uanoei,anles U m6[) nenberg. Com Paul

MT TIH/tAC niAC 13h as 20h. SAb. e dom.. das 15h As 18h. DESENHO MOSTRA DA COLEQiO DE AZULEJOS DO MUSEU 1991 Durtc-lo' 
"h Dc Alberto SulvalGom Hampton e Joe Silver. Ca-

ULTIMOS DIAS GrA.«,Ate 20 de novembro. 
| „¦ , , „ H r. DO AQUDE — Museu do Agude, Estrada do W-DuraCao. .h. Denise Bandeira e pSuffo nada. 1978. Duragao:

CASSI0 LOREDANO Livraria Dantes. Rua Oram SujeitO e leva- Leal Ma,a. Brasil. 1978. Ih24. M
Dias Forreira, 45, Leblon (511-3480). Dese- FOTOGRAFIA nhos. 2- a 6*. das 14h As 19h. SAb. e dom.. 5»i feZs AtA 31de dlJambro do de CUSil 0 acUSildo Daragao: 11,20. Terror, Parasita Cl iado &£¦

•• meis^Vte'Dom'ctos 14h te aiil 
d6rtti°A« 0LNARES CA6TIC0S/EVI0 DE BUSTAMANTE ^s 13h As 1 7h. Gratis. Ate 6 de dezembro. : Azulejaria portuguesa sAc. XVII a XX. por- de algO que liaO sabe Drama, Mlllhcr teni re- por cieiltista para

17 de novembro Grande Galeria do Centro Cultural Conditio celana o ceramicas orientals e moviliArio co- O que e. Jones e coil- lagOCS CXtra-COniUgaiS subslitllir implailte de jjii'
ANA LINNEMANN — Espago Cultural Sergio SERIGRAFIA ^ ""f8 «agiado por biirocra- para salvar casamen- orgaos domina a se- M

nnnm "--a-"U-"al'-' -1°?' 11h as 19h. Gratis. Ate 25 de novembro.' LIANA D'URSO — Espago Cultural tios Cor- A PINTURA EM SEDANA VISAODE 11 ARTISTAS Ud, tenia central de to. Salva CSfOrrega XUalldade. FllniC de
Sab. e dom, das 15h As 2*1 h. GrAtis. AtA 17 MEM6RIA DE IPANEMA — Shopping Forum de r.e'°s' RRRURaR.ViSe0'®J,def.de ^20:Cel!!|J 

~ Museu do Inga. Rua Presidente Pedreira. Kafka, C apenas re- ; por PCrigOSO CamUlllO. j Croncnberg (GvnWOS, * |'do novembro. Ipanema. Rua Visconde de.PirajA, 351, Ipa- (263-6566). Sengrafias. 3» a dom„ das 11h 78. Niteroi. Coletiva. 3- a dom., das 13h as gIStra IITiagcns SUgen- ; da te.SC: Cada ayao : morbidd SL'nwIlwilfa)
OUEM SOMOS N6S/TIAGO SANTANA E CELSO nema. Fotograflas. 2° a 6°, das 9h As ;21 h. as ' ratls 16 dedezembro. 1 7Il Gratis^ Ate 31 de dezembro. das pelo CSCritor. E ; teill Ullia explicapao. : VC COitl horror ill-UUcM buMOb ViOb/TIAud oANTANA E CEL9U Cil, a.a in > A mostra reune tecnicas vanadas de J : „ . y """ul WS

OUVEIRA - Espago UFF de Fotografia. Rua vembro GrAtis. 
AtA 30 de  aquarela em seda oppao lovavel mas ; Bandeira SC dcstaca ; fluencia da Cienda 110 Mfl

•'da'sl 0hdAs20h' SAb ado^'da'sl 7h As 20h t' A mostra reune cerca de 60 fotos, em totULlURA ARTE SOBRE PAPEL — Museu Chacara do toma O fillllC aborre- • IllaS llao salva OS dia- ] COnipOrtaillClltO. I lie-
GrAtis AtA 17 de novembro ' homenogem ao centenArio de Ipanema AMILCAR DE CASTRO — P A. Objetos de Arte. Celt. Rua Murtinho Nobre, 93, Santa Teresa cido. ? • logos. ; ditO. ? "

Arinnc nSrirne ¦ uniroe ¦ ioirne r~ BEATRIZ BOSCARDIN — Alianga Francesa de Rua Teixeira de Melo, 53/Lj. D, Ipanema (224-8981). Colotiva. 4" a dom., das 121. as 3$LUCIDOS, LOGICOS, LUDICOS, LIRICOS— Ga/e- Copacabana. Rua Duvivier. 43. Copacabana (521 0426). Esculturas e desenhos 2" a 6 ". 17h. RS 0,60 (criangas ate 12 anos nao SSftria de Artes UFF. Rua Miguel de Frias. 9. Fotoorafias. 2" a 6-'. das 1 2h As 20h GrAtis das 10h As 19h. SAb., das 11 h As 15h. GrAtis. pagam 4J. gratis). Ate 19 de marco -H| ^VjIcarai. Coletiva. 2a a 6". das 10h as 20h. Sab. At6 3Q d novembro Ate 24 de novombro. > A mostra reiine 122 aquarelas. guaches, H T7TT A/fCC F\A T\/A I UDH-JZii-""  ¦wr^SR8RT,,. axssssas--- ¦ FILMESDATVA/HBO • If
T1IMTITT) Novembro, 48, Centro (224-2407). Escultu- ' _ _ 3»t?

LEMBRANQAS/MOZART BRAGA - Makron rllNlURA ras. 3» a 6", das 11h As 18h30. SAb.'e dom., nrn,1AXIr,x™  QUANOO ME APAIXONO i iph^ n. II-mil. i (Only vou) de Betty Tho- fe?Books. Rua Marques de Sao Vicente, 246, UH 0L(|flR S<JBRE „ 0UTRO/M6NICA BARKI das 12h as 18h30' G'atis A,S 27 de novenv rtRMANhN l C  lontto " ue H)fic WHS. ; mas Com Andrcw Mc- WSC^eal(r7t87^^Pinturas. 2-a e-. das 9h LUIZ AQUILA — Instituto Cultural Villa Mauri- bro EXPANSAO. ORDEM E DEFESA Museu His-- 14h45^"0e TayloTHack ! Suspense. i C'arthy. Kelly I'reston MtlS "'S enovem ro. wa. Rua General Dionlsio. 53. Botafogo BICH0S TELURIC0S DE JORGE BRIT0 — Museu tdrico Nacional, Prapa Marechal Ancora. s/ ford. Romance. i Helen Hunt. EUA, 1992. y0j)
MARIA TERESA VIEIRA — Oficina de arte Maria ElK'r.97!^- 3^^' ** -11n° Folcl?'e'S°la d° R,"a d° n", proximo A Praga XV, Centro (240-2092) •' . A FESTA DA GUERRA onmAHin A^nli|„ MwTeresa Vieira/Salao Rogvrio Steinberg. Rua 18h30. Sab . das 14h as 18h. GrAtis. AtA 30 Catete. 179; Catolo (285-0441) Esculturas. 3n a 6°, das 10h as 17h30. SAb.. dom ===== COmeHia. ApOS destlu-

da Carioca, 85, Centro (262-0340). Pinturas. de novembro . . 2- a 6". das 10h as 18h. Gratis. AtA 30 de feriado. das 14h30 As 17h30. RS 1. Exposigao 0 RETORNO : 9%4S Dp Franc Sao aillOrOSa, rapaz , ''
2' a 6>, das 10h As 20h. GrAtis. AtA 18 de ^ A mostra reune o.to quadros de Lu« novembro permanente. : pjJ,; *„on,^ (McCarthy) tenia H- ¦' 

'i
} novembro. ^.qulla ? °"° duadros de Monica Barki de j0SE RESENDE — Centro Cultural Banco do A historia da conquista e da conformapao 17k np lu y.i • RoddcllTI. AVGfltUra. :
!_ dimensoes vanadas. flras//. Rua 1» de Marpo, 66. Contro (216- do territbrio nacional ontem e hoje. /n - Ue J0III1 MOI . Car COI11 vartaS garo- feM
StU™ Humaitflplmuras 3^a°dom! DANIEL AZULAV - Galeria de A„e Ipanema. das 10hte22h' PASSAOEM/MAURlCIO BENTES — Pago Impe- lencamp. Drama. : 0 PARAlSO TE ESPERA tas ao mesmo tempo.

das 15h as 21 h. Gratis. At618 de novembro. Rua Anlbal de Mendonga. 27. Ipanema trails. Aie a ae Janeiro. na, Prapa xv de Novembro. 48. Centro \   Mas acilba Caindo 11U(239-2032). Pinturas. 2J a 6°, das 10h ds , ~~Z (224-2407). Esculturas. 3J a 6J. das 11 h as TFRAPIA MORTAL : 20h30 - Dlimran 1 h39m n-il ^ v'R0SANA PALAZYAN — Galeria Macunafma, 20h. Gratis. At6 25 do novembro. ILUSTRACAO 18h30. Sab. e dom,, das 12h as 18h30. Gra- ¦
Rua Araujo Porto Alegre, 80. Centro. Objo- l> Suas obras misturam grafismos de com- ,is- Exposigao permanente. v'- tos. 2" a 6". das 10h ds 18h. Gratis. At6 18 de putador como retlculas, texturas do pincel e A BELA E A FERA/RUI DE OUVEIRA — Centro \> A mostra reune obras em ferro e luz fluo- ¦ CotapoeSI • ruim ? regular ?? bom ??? otimo ???? GXCelentenovembro. boleza do material ffsico: a mulher. Cultural Banco do Brasil/Foyer. Rua 1° de rescente.

¦1^^——&

' ;  # ^  ^ Educativa \ Globo \ Manchete \ Bandeirantes j CNT j SBT i Record Rio PTel. (021) 292-0012 ; Tel. (021) S2S-2857 j Tel (°21) 28^0°33 : Te!. (021) S42-2132 : Tel. (021) 589-0909 i Tel. (021) 580-0313 1161.(021)502-0793 j

H: 
Telecurso 2" grau (6h30l ¦ Escola biblica da le. Reliaioso (6h30) [ A ''°r0 d" |5h' : A hora da renovacAo carismAtico (6h4S) : Palavra vivo (6h58) i o dosoertar da fA I6h): Diario rural (6h30) '>,£*s-

ExocucAodohino nocionat (7h50) : Bom dia Brasil. NoticiArio (7h) i National i ~ '
¦WilMllMII Palavra viva Progroma Biblico (7h55) : Bom dia Rio NoticiArio local |7h30) : Sossao animada (7h) : Geographic (7« * 3!.^ Igrola da araca (7hl '• «BondaJnlorrnallvocomLedoNogle|7h) ' V

_J !  j Informercial (7h30) p p>- ^ j SossAo dosenho no sitio do vovo (7h30J j
Tolacureo 2" grau Ho|c: Flsica (8h) OfeUacsua llyv ^ ! " 'HjaM Mundo da ciAncia (BH15) : TVcolosso Intaniil (8h) '• Cozinhu ¦'ZS.Wmt flSt

mm 
E do monhA Inlormanvo nacional. (8h30) munivilhosa: hi : Bom dia 8i Cia Inlantil com Ellana (8ii30) : oesenho Wit)

fiHiliJ monri.io (0h30i .. _ ,, ^. Dinadia NoticiArio y _ ¦"
KHH Sitio do pica-pnu amaroio. Histbna do |HnM£ wn| EducapAo pela TV I9h) ; Bom dio vida (9h, Economize (9h)n mlnolauro (9h50) 3®® : : Notaeanoto (9h30) -
j »¦ Mostro 6 nquele quo oprendo (10h20) |HpK^ j Cozinha maravilhosa do Of6lla. Culi- J •.
HHHHi X-231 Educativo (10h50) . cstu no Video Dudalogria. Inlantil (lOh) : nana (10h30) : Programa S6rgio Mallandro. Infantil :: show pH: Vomos fa,ar com Dous. Religioso (10h56) • (10h30) < i

HRnHHai a.1,'110' . a.j i , Foras do carnaval (llhbb) Flash/EdipSo da manhd. Entrevistas (11h) • Falando do vida (11h) : cstrcla

KBM NMflAs^Unidas^lnlorml?^ Ha nun N°l'clni,loosporli,° ^^'a tmSS'NoSc'ilSto (121.30) S Acontoco Jornaiisiico (12h) i CNT music |,2h) • Chapolin. Seriado ¦BkSp! OrocAo do moio-dia (12hl fei(12M5) j RJT£NoliciArio()2M5)B^ ^uontando os tomborins (\2h55) ; Esporta total. Notlc^o ospodlvo (12h30) j CNT malo-dia. NoticiArio (12h30) : 
|2h30) Rio em noticias. NoticiArio (I2h05) , 4

Jornal hoje. Jornalistico nacional (13h15) Qi« : Bom forte. Esporle (13h) ! rhinrnrr *Trrhrin(n^ i'-"
Vostibulando. Educativo (13h) : Video show Variedades sobro a TV. Hoje: : Bate boca. Debate (13h) • ^Porto total Rio. NoticiArio osportivo : Mapa da apflo. Esportes radicais (13h15) : Cinema em casa Cino aventura Filmo A prmcosu do On-

^^¦1 ; Ma,la BothSnia. (,3h40) Gento do Rio. Entrevistas (,3h50) i CNTmui&l Mllmo:Teslomanta soH-ma5C0 <,3h>
In italiano Aula de italiar\o (14h) \ 5 yfawjipqufi "'"-.'PIP} '.fy^ wProfessor alfabotizador. Educativo «... . j Rn«nnl fivitiunl /law : •

I^KWi 04h30) : Vole a pona ver da novo. Tiota (14h15) ; Os monstros(141,60) : Mugs.Variedades (Hh) : : ^X-231 Educativo(t4h50) * v;
Heureca Ho|e: Os pombos do mjgo Ro- ~ ~ \ ~ : L"

HaKl^yl mendao (15h10) SessOo da tarde Filme. A sombra nin• • . '• ' »Sitio do pica-pau amarelo Repriso /a(15h15) Cibercop (15h30l Programa Silvia Poppovic Debate : Casa da Angelica Infantil (15ht5) : Super Vicki Serie(15h) 1SnraHMS (15h30) (15h15) : Flashman S6rie(15h30):—  -'r-.1:
» l.'J Si •'•1:'
mmam SomconsuroEntre»islasodebalos(16hl ; JWrin". Sorlado (1») «l : Encontros imediatos. Variedades (16h45) : Dinossauros (16h| u'hV.; Winspector Se.iado (16h30) ; j0Spi0n Seriado (16h30) Cg«
ME 113 ^ Os trapalhoes Humoiistico I17h) '• ! 

~ '¦ "
Escolinha do Professor Raimundo Hu- I ciuba da crinnca inl.innl ll?hl • Supermarket Game show (I7h15) • Clip trip Masical (,7h) : Chaves Seriado (17h) • Parker Lewis S6rie (I7hl K'HHH moristico (17ho0) v Faixa especial do esporte (17h45) : Roalco (17h45) Aqui agora. NoticiArio (17h30) : Jornada nas estrolas Serie (17h30) f ,

ETFTT7B 
I ' ' •——  

!Hy&aMaA Seise meia Intormativonacional (I8h30) • Tropicaliento Noveia de Walter Negrao Agrojornal. NoticiArio sobre o campo : Rn#___
mm j ! Rede cidade. NoticiArio (,8b38) | Tudo porbrinquado lntan„M,8h30, | In.orme Rio No„c,a„o„8W ^

tEducapao para todos (19h) "• ~ ~~~ ~~~] \ ¦ -— 'Um salto para o futuro Hoje Quom Quatro por quatro Noveia de Carlos Jornal local Noticiario local (19h) •quiser quo conto outra - Baralho de iddias Lombardi(19h05) Foras do Carnaval (19h25) Jornal Bandeirantes NoticiArio (19h15) JJ Brasil NoticiArio (19h) : Jornal da Record NoticiArio (19h) './!(19h051 RJ TV Noticiario local (19h50) O farol Mimsser.e (191.301 E'amosse.s Noveia (19h40) ; Momento osportivo Gillette 119h55) ',1"um uiiijj—: /,>///1 ?aj Jornal visual Intormativo para delicientes '¦ ' —-

¦H S5—1h- g— 
| sS?5" -1 ^

Rede Brasil noita NoticiArio <2th30) : Voce decide (2,h45l j flSFrlralscourgento Senado |2,h35l j Clodovi, abra o jogo En, revista (2, h30) j Jornal do SBT. Espera (2,h3S) : Super tela Fame: jMBPfH \ '
¦WBg i ^ramosseis. Reprise (2,h40) : 0p,oce5so<2,h30) i;.:

Jornal deamanha Jornal,st,co,22h) : Cacadaimplacavel Mmsserre intarnaco- j Gent e de expressao Entrevistas Hoie : Made in Braz.l Filme /noo.elafOos tfe : ^ Amilnnt pi j: Daniel Fill, o 122030, ; uma mulhor casada (22hX\ ; A gata e o rato. Seriado I22h35] ^

360 graus Hoie. Pais do Galas. (23h30l : Jornal da Globo Noticiario |23b46) : Momento economico |23h30| : „rrt._ mhl Jornal do SBT Noticiario I23h35) : 25" hora Debates jlll ^
BKSfe&SfSjf : Seounda edicAo Noticiario (23045, : Ouestao de ordem Lntrevistas BJn. . Jo soeres onn e meia Entrevistas ft
Bmsmlm : (23h50l ; (23030) ri| i •: jg j

Encerramento tOh) j Festival de sucessos F,lm,. r^a a co.sa I Jorna, da noita Not,ciano (W.30)certa (0hl51 : Clip gospel (0h15> ; F|ash Entrevista ApreseniagAo de Amaury • Jo5o Kleber Entrevistas (0ht5) ; Pcrfil Variedades (1h05) ; Palavra de vida Religioso (1b)wmmsmmEi : jr (ih)
World news tonight Jomalisti^o t2ti) v: j Espaco renascer (1M5) Informercial Vendas (2h30) Encontro de pae (1ht5) Top cine Hoje Calafnos (2ti) i Fdlando de vida Religioso (2h)

 ] Vamos falar com Deus Rei»g»oso (3h) Ia---^i=============^-^ : iSfiiaiagiaiBiia m>. ^
f

w

DESTAQUE

Ç o quinta-feira, 17/11/94 B/ROTEIRO JORNAL DO BRASIL

AQUARELAS Dl LINHARES - Espaço Cultural
CVRD, Av. Graça Aranha, 26/TArroo, Centro.
Aquarelas. 2" a 6a. das 9h às 17H30. Grátis.
Ató 18 do novembro.

OEOROU BRAQUE - Centro Cultural Banco
do Brasil. Ruo 1o do Março, 66, Centro (216-
0223). Gravuras. 3" a dom., das 10h às 22h.
GrAtis. AtA 18 de dezembro.

CÉZAR BARTH0L0MBU — Galeria Espaço Al-
tarnativo da Funarte, Rua Araújo Porto Alo-
ore, 80, Centro. Fotografias. 2a a 6U, das 10h
às 18h. Grátis. Ató 18 de novembro.

FÁTIMA MAQALHÃES E LUIZ PREZA — Centro
Cultural Paschoal Carlos Magno, Campo do
Sào Bento - Icarnl, Niterói. InstalaçAo. 2" a
6™. das 10h As 18h. SAb., das 10h As 16h30.
Dom., das 10h às 14h. Grátis. Ató 18 de
novembro.

WALTON HOFFMANN - Pequena Galeria do
Centro Cultural Cândido Mendes, Rua da
Assembléia, 10/Subsolo, Centro (531-2000r.236). Pinturas. 2U a 6o, das 11 h às 19h
GrAtis. AtA 18 de novembro.

FLAGRANTES E ENSAIOS — Galeria Sérgio MU-
Uet, Rua Araújo Porto Alegre, 80, Centro.
Coletiva. 2o a 6", das 10h As 18h. GrAtis. AtA
18 de novembro.

LEOPOLDO PLENTZ E MAURÍCIO SIMONETTI -
Galeria do Fotografia da Funarte, Rua Araújo
Porto Alegre, 80, Centro. Coletiva. 2" a 6",
das 10h às 18h. Grátis. Ató 18 de novembro.

0 EROTISMO DE FERNANDO PEDROSA — Gale-
ria de Arte Toulouse, Rua Marquês do São
Vicente, 52/Lj. 350, Gávea (274-4044). Pin-
turas. 2° a 6a, das 10h às 20h. Sáb., das 10h
às 14h. Grátis. Ató 19 de novembro.

ALTIVA QUADROS — Boucherie Letras e Livros.
Rua Marque de São Vicente, 191/B, Gávea
(274-5648). Pinturas, 2a a 6a. das 10h às
21 h. SAb.. das 12h As 18h. GrAtis. AtA 20 de
novembro.

EXPEDIÇÃO BRASIL TRANS SAHARA/MARCOS
PRADO — São Conrado Fashion Ma/l, Estrada
da Gávea. 899. Fotografias. Diariamente, das
10h ás 22h. Grátis. Até 20 de novembro.

WANDA PIMENTEL — Centro Cultural Banco
do Brasil, Rua 1o de Março. 66, Centro (216-0223). Pinturas. 3a a dom., das 10h às 22h.
Grátis. Até 20 de novembro.

BUC0USM0 INTEMP0RAL/EDS0N CABRAL -
Trattoria Don Raffaello, Rua Sào Francisco,
210. Tijuca. Pinturas. Diariamente, das 11h
às meia-noite. Grátis. Até 20 de novembro.

DESENHOS E AQUARELAS DE T0UL0USE-LAU-
TREC — Museu Nacional de Belas Artes. Av
Rio Branco, 199, Centro (240-0068). Colçti-
va. 3a a 6J, das 10h às 18h. Sáb. e dom., das
14h às 18h. RS 1. Dom., entrada franca. Até
20 de novembro.

ZONA NORTE - BERÇO DA MPB - Centro Cul-
tural Oduvaldo Vianna Filho (Castelinho do
Flamengo), Praia do Flamengo. 158, Fia-
mengo (205-0276). Coletiva. 2'1 a 6a, das
13h às 20h. Sáb. e dom., das 15h às 18h.
Grátis. Até 20 de novembro.

WIECKOWSKI — Bookamakers, Ruo Marquêsdo Sflo Viconto, 7, Gávou. Pinturas. 2" a sáb.,das 10h às 22h. Grátis. Até 26 do novembro.I> A mostra reúne obras ondo a paisagensdo Rio sõo o tomo principal.
CLÁUDIO A CAPELA/CLÁUDIO KUPERMAN -
Pago Imperial!Sala dos Archeiros, Proço 15de Novembro, 48, Centro (224-2407). Pin-turas 3" a 0", dos 11 h As 18h30. SAb. o dom.,das 12h às 18h30. Grátis. Ató 27 do novom-bro.
l> A mostra reúne três tolas circularos quo soajustam à arquitetura do prédio.

SARITARQ — Espaço Cultural da Caixa Econô•
mica Federal, Rua Barata Ribeiro, 379, Copa-cabana. Pinturas. 2• a 6», das 10h As 16h30.Grátis. Ató 30 de novembro.

RIO ONÍRICO ll/IVAN FREITAS - GB Arte/S-
hopping Cassino Atlântico, Av. AtlAntico.
4240/Ssl 129, Copacabana (267-3747).Pinturas. 2° a 6°, das 10h As 19h. GrAtis. AtA
2 de dezembro.
[> O artista inclui em sua mostra algumas
paisagens do Rio iluminadas pelo amanhe-
cer.

A CASA DA PINTORA, UMA INSTALAÇÃO/MAR-
CIA R0SEFELT — ESDI - Escola Superior de
Desenho Industrial. Rua Evaristo da Veiga,
95, Centro (240-1790). Pinturas grAficas. 2»
a 6a, das 9h às 17h. Grátis. Ató 2 de dezem-
bro.

OS 50 ANOS DA MORTE DE ELISEU VISCONTI -
Museu Nacional de Belas Artes, Av. Rio
Branco, 199, Centro (240-0068). Pinturas.
3a a 6a, das 10h às 18h. Sáb. e dom., das 14h
às 18h. RS 1. Até 4 de dezembro.
t> A exposição ó uma homenagem a um dos
maiores pintores brasileiros (1866-1944).

GEMAS/DÉBORA CARNEIRO - Mapa da Mina.
Rua do Acre, 40/Sobrado, Centro (253-7430). Pinturas. 2" a 6a, das 11 h30 às 16h.
Grátis. Até 6 de janeiro.

NA INFLUÊNCIA DO JAZZ/ROGÉRIO CAVALCAN-
TI — Mistura Fina, Av. Borges de Medeiros,
3207, Lagoa (266-5844). Pinturas. Diaria-
mente, a partir de 12h. Grátis. Até 15 de
janeiro.

Março, 66, Contro (216-0223). Ilustração. 3"
a dom., das 10h As 22h. GrAtis. AtA 4 do
dozombro.
!> Exposição dos ilustraçõos originais cria-
das por Rui para uma versão som texto do
cAlobre conto do fades.

RENATO LEMOS

COLETIVA (Thicf of Damuscus) doWill Juson. Com Paulllcnrcid c Lo„ Cliancy.
BUA, I952.
Aventura. General se
junta à lurma das mil
e uma noites (Ali Ba-
ba. Simbad) para der-
rubar tirano. ? ?

14° SAliO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS -
Mezanino do Palácio da Cultura/Sala Carlos
Drummond de Andrade, Ruo da Imprensa,
16, Contro (297-6116). Coletivo. 2" a 6a, das
10h às 18h. Grátis. Ató 2 do dezembro.
\> A mostra reúno trabalhos de 58 artistas
solecionados • pinturas, gravuras, desenhos,
objetos o osculturos.

I" SALÃO REGIONAL DOS ARTISTAS PIÍSTICOS
NÃO SELECIONADOS N014" SALÃO NACIONALEstação Carioca do Metrô, Contro. Coleti-
va. 2" a sáb., das 6h As 23h. GrAtis. AtA 28 do
novembro.
l> A mostra reúne artistas que não foram
selecionados para o 14° Salão Nacional de
Artes.

ESCULTURA CARIOCA — Paço Imperial, Praça
15 de Novembro, 48, Centro (224-2407).Coletivo. 3a a 6a, das 11 h às 18h30. Sáb. e
dom., das 12h às 18h30. Grátis. Ató 27 de
novembro.
I> A mostra reúne trabalhos de 18 artistas
contemporâneos.

HAROLDO BARROSO E O INGÂ - Paço Impe-
ria//Sala Armazém Dei Rey, Praça 15 de No-
vembro, 48, Centro (224-2407). Coletiva. 3"
a 6a, das 11 h às 18h30. Sáb. e dom., das 12h
as 18h30. Grátis. Ató 27 de novembro.
U* Obras de Mauricio Bentes e outros artis-
tas, em tributo ao grande escultor.

FLOR & SER — Espaço Cultural La Place, Rua
Visconde de Pirajá, 66/Piso P, Ipanema
(267-4015). Coletiva. Diariamente, das 10h
às 20h. Grátis. Até 27 de novembro.
l> A mostra reúne oito artistas com trabalhos
de pintura, escultura e desenho.

CARICATURANDO RUI BARBOSA - Fundação
Casa de Rui Barbosa. Rua São Clemente.
134, Botafogo (286-1297). Coletiva. 2a a 6a,
das 12h às 17h. Grátis. Até 30 de novembro.
í> Da mostra constarão desenhos de ÂngeloAgostini, Raul, Seth, além de trabalhos deartistas atuais.

CIA. IMAGINARIA — Gávea Trade Center. Rua
Marquês de São Vicente. 124/Lj, 226, GAvea
(511-2325). Coletiva. 2a a sáb., das 10h às20h. Grátis. Até 30 de novembro.
l> A mostra reúne esculturas, pinturas e ce-ràmicas pintadas.

VIDA E GLÓRIA DO TEATRO DE REVISTA - Sa-lões do Teatro Carlos Gomes. Praça Tiraden-
tes, 19/2° andar. Centro (222-0124). Coleti-
va. Diariamente, das 11 h30 As 20h30. GrAtis.Até 30 de dezembro.
I A mostra reúne fotos, partituras, cartazes,
figurinos e scripts de teatro de revista.

MOSTRA DA COLEÇÃO DE AZULEJOS DO MUSEU
DO AÇUDE — Museu do Açude, Estrada do
Açude. 764, Alto da Boa Vista (238-0368).Coletiva. 5a a dom., das 11 h às 17h. RS 0,60
Grátis, às 5as feiras. Até 31 de dezembro.

Azulejaria portuguesa séc. XVII a XX, por-celana e cerâmicas orientais e moviliário co-
lonial brasileiro. Casarão séc. XIX com jardinse bosques da mata atlântica.

A PINTURA EM SEDA NA VISÃO DE 11 ARTISTASMuseu do Ingá, Rua Presidente Pedreira.
78, Niterói. Coletivo. 3a a dom., das 13h ás
17h. Grátis. Até 31 de dezembro.
I> A mostra reúne técnicas variadas de
aquarela em seda.

ARTE SOBRE PAPEL — Museu Chácara do
Céu, Rua Murtinho Nobre, 93, Santa Teresa
(224-8981). Coletiva. 4a a dom., das 12h às
17h. RS 0,60. (crianças até 12 anos não
pagam. 4J, grátis). Até 19 de março.
I- A mostra reúne 122 aquarelas, guaches.desenhos e gravuras do acervo dos Museus
Castro Maya com textos explicativos.

O BRASIL QUE MARTIUS VIU - Museu Nacio¦
nal/Sala do Trono. Quinta da Boa ViBta, São
Cristóvão. Dosonhos. 3" a dom., das 10h às
17h. RS 1. Ató 17 do janoiro. Hoje, às 16h15.
l> A mostra reúne 59 paisagens desenhadas' pq(o ciontisto Von Martius.

COSTUMES E TRADIÇÕES NATALINAS AO RE-
DOR DO MUNDO — Museu Histórico Nacional,
Praça Marechal Âncora, s/n°, próximo à Pro-çaXV, Centro (240-2092). Coletiva de obje-' rttfe. 3a a 6a, das 10h às 17h30. Sáb., dom. o
feriados, das 14h30 As 17h30. RS 1. AtA 4 do
dezembro. Hoje. a partir de 17h30.
t> A mostra proporciona uma viagem aos
quatro cantos do planeta.

UM NATAL BRASILEIRO - Museu Histórico
Nacional, Praça Marechal Âncora, s/n°, pró-ximoà Praça XV, Centro (240-2092). Coleti-
va. 3" a 6a, das 10h às 17h30. Sáb., dom. eferiados, das 14h30 às 17h30 RS 1. Ató 4 de
(fàzembro. Hoje. a partir de 17h30.
I> A mostra reúne a criatividade de 50 per-sonalidodes.

CARTÕES DE NATAL • 1900/1980 — Museu
Histórico Nacional, Praça Marechal Âncora,
á/n°, próximo à Praça XV, Centro (240-2092) Coletiva. 3" a 6". das 10h As 17h30.
Sáb . dom. e feriados, das 14h30 às 17h30.
RS 1. Ató 4 de dezembro. Hoje. a partir de
17h30
l> Coletânea de cartões, desde os tri-dimen-
sionais do inicio do século aos humorísticos
da dócada de 80.

4 CAMINHOS — Solar Grandjean de Montignyf
PUC. Rua Marquês de São Vicente, 225.
Gávea (529-9380). Coletiva de pinturas. 2a a
6a. das 9h às 19h. Grátis. Até 9 de dezembro.
Hoje. às 20h.
l> Trabalhos de Haroldo Duque, Helena
Wassersten, Lúcia Avancini e Maria Cristina
Fernandes.

D'AMAR0 — Aliança Francesa/Maison de
France, Av. Presidente Antônio Carlos, 58/3°
andar. Tapeçaria. 2a a 6a. das 9h às 20h. Sáb.,
das 9h às 12h. Grátis. Até 8 de dezembro.
Hoje. às 18h.
I> A mostra reúne obras da artista que retra-
ta a fauna e a flora brasileira.

NUMISMANIA/VASCO ACIOU - Museu da Re-
pública. Rua do Catete, 153. Catete (285-6350). Esculturas. 3a a dom., das 12h às 17h.
Grátis. Ató 4 de dezembro. Hoje. a partir das
121,
l> O artista privilegia o senso da leveza, re-
flexão e luminosidade em sua Numismania.

(Silhouetc) de Carl Sclicn-
kcl. Com Faye Dunaway e
Davis Rasche. EUA,
1990. Duruçào: Ili27.
Suspense. Depois de
acidente de carro,
executiva pernoita em
lugar onde testemu-
nha um assassinato.

(Ninja shadoiv) de Ales-
sandra Caponc. Com Bud
SpcnceR EUA. 1989. Du-
ração: 11,50.
Comédia, Detetive c en-
viado a Miami para
investigar crimes pra-
ticados por guerreiro
ninja. *

O CORPO E A TECNOLOGIA NO MNBA - Museu
Nacional de Belas Artes, Av. Rio Branco,
199, Centro (240-0068). Objetos. 3a a 6a,
das 10h às 18h. Sáb. e dom., das 14h às 18h.
Dom., grátis. RS 1. Até 27 de novembro.

AQUARELA
A PAISAGEM DESENHADA/0 RIO DE PEREIRA

PASSOS — Centro Cultural Banco do Brasil.
Rua 1o de Março, 66, Centro (216-0223).Aquarelas. 3a a dom., das 10h às 22h. Grátis.
Até 18 de dezembro. SBT O 2h

(Slilvers) dc David Cro-
nenborg. Com Paul
Hatnptóri e Joe Silveri Ca-
nada. 1.978. Duração:
Ih24.
Terror, Parasita criado
por cientista para
substituir implante de
órgãos domina a se-
xualidade. Filme de
Cronenberg (Gêmeos,
mórbida semelhança)
vê com horror in-
nuênbia da ciência 110
comportamento. Inú-
dito. ? ?

(The triul) de David Jones.
Co,11 Anlhony Hopkins e
Kyla McLacíihtn. EUA.
1992. Duração: 21,.
Drama, Sujeito é leva-
do de casa e acusado
dc algo que não sabe
o que é. Jones é con-
tagiado por burocra-
cia, tema central de
Kafka, e apenas re-
gistra imagens sugeri-
das pelo escritor. É
opção lovável mas
torna o filme aborre-
cido. ? ?

Bandeirantes O 22h30
De Alberto Salvá. Com
Dcnisc Bandeira o Nuno
Leal Ma ia! Brasil, 197X.
Duração: 11,20.
Drama, M ulhcr tem re-
lações extra-conjugais
para salvar cásamcn-
to. Salvá escorrega
por perigoso caminho
da tese: cada ação
tem uma explicação.
Bandeira se destaca
más não salva os diá-
logos. ?

ALEX NICOLAEFF — Vilia Riso, Estrada da Gá
vea, 728, São Conrado (322-1444). Dese
nhos. 2a a 6a, das 14h às 19h. Sáb. e dom.
das 13h às 17h. Grátis. Até 6 de dezembro.

CÂSSI0 LOREDANO — Livraria Dantes. Rua
Dias Ferreira, 45. Leblon (511-3480). Dese-
nBos e caricaturas. 2a a sáb.. das 10h à
meia-noite. Dom., das 14h às 20h. Grátis. Até• 17 de novembro.

ANA LINNEMANN — Espaço Cultural Sérgio
Porto. Rua Humaitá. 163, Humaitá (266-0896). Esculturas. 3a a 6a, das 14h ás 21 h.
Sáb. e dom., das 15h ás 21 h. Grátis. Até 17
de novembro.

QUEM SOMOS NÓS/TIAGO SANTANA E CELSO
OLIVEIRA — Espaço UFF de Fotografia, Rua
Miguel de Frias, 9. Icaraí. Fotografias. 2a a 6°,
das 10h às 20h. Sáb. e dom., das 17h às 20h.
Grátis. Ató 17 de novembro.

LÚCIDOS, LÓGICOS, LÚDICOS, LÍRICOS - Gale-
ria de Artes UFF. Rua Miguel de Frias, 9.
Icaraí. Coletiva 2a a 6a. das 10h às 20h. Sáb.
e dom., das 17h às 20h. Grátis. Até 17 de
novembro

FOTOGRAFIA
OLHARES CAÓTIC0S/EVI0 DE BUSTAMANTE -Grande Galeria do Centro Cultural Cândido
Mendes. Rua 1o de Março. 66, Centro (531 -
2000 r.236). Fotografia digital. 2a a 6a. das11 h às 19h. Grátis. Até 25 de novembro.

MEMÓRIA DE IPANEMA — Shopping Fórum de
Ipanema. Rua Visconde de Pirajá, 351, Ipa-
nema. Fotografias. 2a a 6a, das 9h às 21 h.
Sáb., das 9h às 18h. Grátis. Até 30 de no-vembro.
l> A mostra reúne cerca de 60 fotos, em
homenagem ao centenário de Ipanema.

BEATRIZ BOSCARDIN — Aliança Francesa de
Copacabana. Rua Duvivier, 43, Copacabana.
Fotografias. 2a a 6a, das 12h às 20h Grátis.
Até 30 de novembro.

SERIGRAFIA
LIANA D'URS0 — Espaço Cultural dos Cor-
reios. Rua Visconde de Itaboral, 20, Centro
(263-6566). Serigrafias. 3a a dom., das 11 h
às 20h. Grátis. Até 4 de dezembro.

ESCULTURA
AMILCAR DE CASTRO — P.A. Objetos de Arte.

Rua Teixeira de Melo, 53/Lj. D, Ipanema
(521 -0426). Esculturas e desenhos. 2a a 6a.
das 10h às 19h. Sáb.. das 11 h às 15h. Grátis.
Até 24 de novembro.

IVENS MACHADO — Paço Imperial. Praça 15 de
Novembro, 48, Centro (224-2407). Escultu-
ras. 3a a 6a, das 11 h às 18h30. Sáb. e dom.,
das 12h às 18h30. Grátis. Até 27 de novem-
bro

BICHOS TELÚRICOS DE JORGE BRITO — Museu
do Folclore/Sala do artista popular. Rua do
Catete, 179; Catete (285-0441). Esculturas.
2a a 6U. das 10h às 18h. Grátis. Até 30 denovembro.

JOSÉ RESENDE — Centro Cultural Banco do
Brasil, Rua 1o de Março, 66. Centro (216-0223). Esculturas. 3a a dom., das lOh ás 22h.
Grátis. Até 8 de janeiro.

LEMBRANÇAS/MOZART BRAGA — Makron
Books, Rua Marquês de São Vicente, 246,
Gávea (274-8747). Pinturas. 2a a 6a, das 9h
às 18h Grátis. Até 18 de novembro.

(Only vou) de Uetty TI10-
mas. Com Andrcw Mc-
Cartliy. Kelly Presto,1 e
llelen Hunt. EUA, I992.
Comédia. Após desilu-
são amorosa, rapaz
(McCarthy) tenta fi-
car com várias garo-
tas ao mesmo tempo.
Mas acaba caindo na
real. ?

UM OLHAR SOBRE O OUTRO/MÔNICA BARKI E
LUIZ ÁQUILA — Instituto Cultural Zilla Mauri-
na. Rua General Dionísio, 53. Botafogo
(286-9766). Pinturas. 2a a 6a. das 11 h30 às
18h30. Sáb.. das 14h às 18h. Grátis. Até 30
de novembro.
t> A mostra reúne oito quadros de Luiz
Aquila e oito quadros de Mônica Barki de
dimensões variadas.

-Mh45 - De TáylõFHack
ford. Romance,

EXPANS&O, ORDEM E DEFESA - Museu His-tórico Nacional. Praça Marechal Âncora, s/
n°. próximo à Praça XV. Centro (240-2092)3a a 6a. das 10h às 17h30. Sáb., dom. eferiado, das 14h30 às 17h30. R$ 1. Exposição
permanente.!- A história da conquista e da conformação
do território nacional ontem e hoje.

PASSAGEM/MAURlCIO BENTES - Pago Impe-ria/. Praça XV de Novembro. 48. Centro
(224-2407). Esculturas. 3a a 6a. das 11 h às18h30. Sáb. e dom,, das 12h às 18h30. Grá-
tis. Exposição permanente.i> A mostra reúne obras em ferro o luz fluo-
rescente.

MARIA TERESA VIEIRA — Oficina de arte Maria
Teresa Vieira/Sa/ão Rogério Steinberg. Rua- da Carioca. 85. Centro (262-0340). Pinturas.
2a a 6a, das 10h às 20h. Grátis. Até 18 de

; novembro.
FELICIA KORNREICH — Galeria da Cidade, Rua•' Humaitá, 275, Humaitá. Pinturas. 3a a dom.,
das 15h às 21 h. Grátis. Ató 18 de novembro.

22ti45 - De Franc
Roddam. Aventura,

0 PARAÍSO TE ESPERADANIEL AZULAY — Galeria de Arte Ipanema.Rua Aníbal de Mendonça, 27. Ipanema
(239-2032). Pinturas. 2a a 6a, das 10h às20h. Grátis. Ató 25 de novembro.
l> Suas obras misturam grafismos de com-
putador como retículas, texturas de pincel e abeleza do material físico: a mulher.

TERAPIA MORTAL
ILUSTRAÇA0
A BELA E A FERA/RUI DE OLIVEIRA — Centro
Cultural Banco do Brasil/Foyer, Rua 1" de

10SANA PALAZYAN — Ga/eria Macuna/má,Rua Araújo Porto Alegre. 80. Centro. Obje-tos. 2" a 6". das 10h ás 18h. Grátis. Até 18 donovembro. ¦ Cotações: • ruim ? regular ?? bom ótimo ???* excelente

Globo
Tel. (021) 529-2857

Manchete
Tel. (021)285-0033

CNT
Tel. (021) 589-0909

SBT
Tel. (021) 580-0313

Record Rio
Tel. (021) 502-0793

A hora do graça (5h)
Diário rural (6h30)

Telecurso 2" grau (6h30) Escola bíblica da fé. Religioso (6h30) A hora da renovação carismático (6h45) Palavra viva (6h58) O dospertar da fé (6h)
National
Goographic |7h)
Informercial (7h30)

Execução do hino nacional (7h50)Palavra viva. Programa Bíblico (7h55)
Bom dia Brasil. Noticiário (7h)Bom dia Rio. Noticiário local (7h30) Agenda. Informativo com Leda Nagle (7h)Sessão desenho no sítio da vovó (7h30)Sessão animada (7h) Igreja da graça (7h)

Ofélia c suaCozinha
maravilhosa: háanos

Telecurso 2o grau, Hoje: Física (8h)Mundo da ciôncia (8h15)tde manhõ. Informativo nacional. (8h30) TV colosso. Infantil (8h) Bom dia & Cia. Infantil com Eliana (8h30) Desenho (6h)

Dia a dia NoticiárioEducação pela TV (9h) Economize (9h)Note o anoto (9h30)
Maria Bcthãniaestd no Vídeoshow

Cozinha maravilhosa da Ofélia. Culi-nária (10h30)Vamos falar com Dous. Religioso (10h56)
Mestre é aquele que aprende (10h20)X-231 Educativo (t0h50) Programa Sérgio Mallandro Infantil(10h30)Dudalegria. Infantil (10h)

Professor alfabetizador. Educativo(11 h 10)Alies gute Aula de alemüo. (11h30)
Fayc Dunaway
estrela
Testemunhasolitária

Flash/Ediçõo da manhã. Entrevistas (11h)Foras do carnaval (11h55) Falando devida (11h) Chef Lancellotti Culinária (1th45)
Globo esporte. iNoticiário esportivo
(12h30) •RJTV Noticiário i 12ti45)j

Rede Brasil Noticiário (12h)Rio noticias. Noticiário (t2h30)Nações Unidas Informativo da ONU(12h45)
Manchete esportiva (12h)Edição da tarde Noticiário (12h30)Esquentando os tamborins (12h55)

Chapolin Seriado
(12h30)

Acontece Jornalístico (12h)Esporte total. Noticiário esportivo (12h30)
CNT music (12h)CNT meio-dia. Noticiário (12h30) Oração do meio-dia (12h)Rio em noticias Noticiário (12h05)

Jornal hoje. Jornalístico nacional (13h15)Video show. Variedades sobre a TV. HojeMaria Bothânia. (13h40)
Chaves. Seriado (13h)Cinema em casa.
filme. Testemunha sofi-tária (t3h30)

Bem forte. Esporte (13h)Mapa da ação. Esportes radicais (13h15)Camisa 9 (13h30)CNT music (13h45)
Esporte total Rio. Noticiário esportivo
(13h 15)Gente do Rio. Entrevistas (13h50)

Vestibulando. Educativo (13h) Bate boca. Debate (13h) Cine aventura Filme A prmcosu do Da-masco (13h)
In italiano Aula de itahaqo (14h)Professor alfabetizador. Educativo(14h30)X-231. Educativo (14h50)

Gospel festival especial (14h)Os médicos Debate (14h30)Vale a pena ver de novo. Tiota (14h15> Mulheres. Variedades (14h)Os monstros (14h50)
Heureca Hoje: Os pombos do mago Ro-mendão (15h10)Sitio do pica-pau amarelo. Reprise(15h30)

Sessão da tarde Filme. A sombra nin¦ia (15h15) Programa Silvia Poppovic Debate
(15h15) Super Vicki Série (15h)Flashman Série (15h30)

Cibercop (15h30) Casa da Angélica Infantil (15ht5)

Patrine Senado (t6h)Winspector Seriado (16h30)Sem censura Entrevistas e debates (16h) Dinossauros (16h)Jaspion Seriado (16h30)Encontros imediatos Variedades (16h45)

Os trapalhões Humorístico (17h)Escolinha do Professor Raimundo Hu-moristico (17hó0)
Supermarket Game show (17h 15)Faixa especial do esporte (17h45) Clip trip. Musical (I7h)Realce (17h45) Chaves Seriado (17h)Aqui agora. Noticiário (I7h30) Parker Lewis Série (17h)Jornada nas estrelas Serie (17h30)Clube da criança Infantil (17h)

Tropicaliente Novela de Walter Negrào(18h05) Agrojornal. Noticiário sobre o campo
(iRh30)Rede cidade Noticiário (18h38)

Seis e meia Informativo nacional (I8h30) Batman |18h)Tudo por brinquedo Infantil (t8h30) Informo Rio Noticiário <18h40)
Educação para todos (19h)Um salto para o futuro Hoje Quemquiser quo conte outra - Baralho de idóias
(19h05)

Quatro por quatro Novela de CarlosLombardi (19h05)
RJ TV Noticiário local (19h50)

Jornal local Noticiário local (19h)Feras do Carnaval (19h25)O farol Minissérie (19h30)
TJ Brasil Noticiário (19h)Éramos seis Novela (I9h40)

Jornal da Record Noticiário (19h)Momento esportivo Gillette (19H55)Jornal Bandeirantes Noticiário (19h15)
Jornal visual Informativo para deficientesauditivos (20h)Simplesmente música Hoie Gilberto Gil(20h05)

Jornal nacional Noticiário (20h>Pátria minha Novela de Gilberto Bra-ga (20h35)
Esquentando os tamborins (20h25)Jornal da Manchete Noticiário (20H30) Um amor de família Série (20h)Faixa nobre do esporte (20h30) CNT Rio. Noticiário local <20h30)CNT jornal Noticiário (20H45) Machine man Série (20h)A revanche Novela (20h3G)Programa livre. Variedades <20h40)

Canal 100 i21h30\Sào Francisco urgente Senado (21h35) Super tola Filme:
O processo <21h30)

Rede Brasil — noite Noticiário (2th30) Você decide (21h45) Jornal do SBT Espora (2lh35)Éramos seis. Reprise (21h40)Clodovil abre o jogo Entrevista (21h30)

O craque
AnthonyHopkins: O
processo

Caçada implacável Mimssenenal (22h45)Jornal de amanhã Jornalístico (22h) Gente de expressão Entrevistas Hoje
Daniel Filho (22H30)

internacio- Made in Brazil Filme Inquietações deuma mulher casada (22h30) A gata e o rato. Senado (22h35)

Jornal do SBT Noticiário (23h35)Jó Soares onze e meia Entrevistas<23h50)
360 graus Hoje. Pais de Gales. (23h30) Jornal da Globo Noticiário (23b45) Momento econômico (23h30)Segunda edição Noticiário (23M5) 25-* hora Debates

(23h30)Questão de ordem Entrevistas (23h)

Jornal da noite Notictano (0ti30)
Flash Entrevista Apresentação de AmauryJr (1h)

Festival de sucessos Filme Façacerta (0h151Encerramento <0h) Clip gospel (0M15I João Kleber Entrevistas |0h15) Perfil Variedades (lh05) Palavra de vida Religioso fth)

World news tonight Jornaiisti-o t2b)Informercial Vendas (2ti30i
Vamos falar com Deus Feí»g»oso Í3h)

Topcine Hoje Calafrios (2ti)Encontro de paz (1hi5) Falando de vida Religioso <2h)

lla

u

KHI

m



^Hos 

trilhos da opereta

K'(/jessa protagomstns da ^i^ti'da e ^ngcnua opeieta de j

' ;^V
v" 'v ' ^s>^- v " Vs^o

Naufragos e uma das instalagoes da artista Livia Flores
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Náufragos é uma das instalações da artista Lívia Flores
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Noel nos trilhos da opereta

'. ,  Divulgação
Estreia amanhã a

primeira montagem de
'A 

noiva do condutor'

Fhugo 

sukman

01 o cantor, compositor e
radialista Almirante quem
detonou a idéia. Em 1935,

trabalhando na Rádio Club do
Brasil, ele criou o programa Como
se as óperas célebres do mundo liou-
vessem nascido aqui no Rio, com a
intenção de dar um ar brejeiro para
peças famosas de Puccini, Verdi e
outros compositores de ópera. 0
maestro húngaro Arnold Gluck-
man era o responsável por estas
paródias que, no caso de 0 barbeiro
de Niterói (claro que paródia de 0
barbeiro de Sevilha) recebeu o libre-
to de Noel Rosa. Desta união estra-
nha, mas profícua, nasceu a única
opereta original de Noel, A noiva do
condutor, que, feita para o rádio,
ganha a partir de amanhã sua pri-
meira montagem teatral. O espetá-
culo estréia no Centro Cultural
Light, é gratuito e ficará em. cartaz'por três semanas com um elenco
tão esquisito quanto a parceria do
popular Noel com o erudito maes-
tro húngaro: Avelar Love, roqueiro
dos Miquinhos Amestrados, Va-
nessa Barum (a ex-Oswaldo Mon-
tenegro) e Mauro Mendonça, ator
com sólida formação de canto líri-
co. A direção é da atriz Karen
Acioly, que adaptou o original ra-
diofônico ao lado do próprio bió-
grafo de Noel, o jornalista João
Máximo.

"A obra do Noel é simples, seu
requinte vem dessa simplicidade",
afirma a diretora. "O 

grande bara-
to deste trabalho foi criar a parte
visual da opereta. No original não
¦havia marcação teatral". A história
de A noiva do condutor revela bas-
tante da obra de Noel e, sobretudo,
dois de seus temas favoritos, a men-
tira e a hipocrisia da classe média
brasileira da década de 30. Conta a
história de Helena, "a linda flor de
Cascadura", que anda de namori-
cos com Joaquim, um rapaz que se.

Vanessâ Barum e A velar Love, protagonistas da divertida e ingênua opereta de Noel Rosa

diz advogado, mas que na verdade
é condutor de bonde. O pai de He-
lena é contra o casamento mas se
convence pelo fato de Joaquim ser
advogado e ter dinheiro. Até que
um dia, quando pai e filha estão
indo visitar o advogado pegam jus-
lamente o bonde que ele conduz e
dá-se aquele típico qüiprocó de ope-
reta. O final da peça, aliás, é um
primor de hipocrisia: o advogado,
que na verdade é condutor, é filho
de um banqueiro, o que faz toda a
história mudar."/I noiva do condutor, como es-
petáculo, é leve e tem um humor
bem carioca. Tem o jeito do Rio do
tempo de Noel, que misturava ma-
lícia com delicadeza", afirma o di-
retor musical da opereta, Henrique
Cazes. Para o músico, o mais inte-
ressante desta obra de Noel é a
mistura entre o sotaque erudito de
Gluckman e o popular do composi-
tor carioca. "E só observar que as.

marchas que tem na opereta não
são marchinhas, mas marchas euro-
péias mesmo. E tem alguns sambas
típicos do Noel, como Tipo zero, o
que resulta numa mistura muito in-
teressante", diz Cazes.

A opereta que, segundo Henri-
que Cazes é um nome pomposo
para a revista musical que de fato é
A noiva do condutor, é composta
por oito músicas originais, além de
um prelúdio composto por Gluck-
man e um Finaleío arranjado por
Cazes. A esta base, Karen Aciolly e
João Máximo incluíram diálogos e
algumas canções de Noel que não
foram compostas para a opereta
mas bem que poderiam ter sido:
Coisas nossas, Provei, Mentir e Vo-
cê so...mente. Uma curiosidade é
uma paródia que Noel realizou dele
próprio: a célebre Cansei de pedir
("Já cansei de pedir pra você me
deixar/Dizendo que não posso mais.

continuar amando sem querer'
amar...") transformou-se em Can-
sei de implorar ("Já cansei de im-
piorar pra você desguiar/Dizendo
que a minha filha ainda é muito
moça para namorar..."). A primei-
ra e única gravação da opereta foi
feita em 1985 e lançada em CD pela
gravadora Eldorado, com Marília
Pera no papel de Helena, Grande
Otelo como o pai e o Conjunto
Coisas Nossas.

Avelar Love, que interpreta Joa-
quim, está impressionado com o
desafio — e a responsabilidade —
de cantar as músicas de Noel. "Eu
só conhecia as coisas mais popula-
res dele. É impressionante como é
difícil cantar as músicas da opere-
ta", afirma o miquinlio. Mas a dire-
tora justifica o porquê da escolha
do elenco: "Eu não queria atores,
mas cantores que atuassem. E os
show dos Miquinhos têm muita
teatralidade".

Lívia Flores expõe

obras em dose dupla

A 

artista plástica Lívia Flores
inaugura hoje duas exposi-
ções simultâneas, nas galerias

do IBEU de Copacabana (Av/
N.S. de Copacabana, 690 2o an-
dar) e Madureira (Estrada do
Portela, 92). O evento acontece na
galeria de Copacabana, a partir
das 21h. A partir de amanhã, às
1 lh, as duas galerias estarão aber-
tas ao público. Na galeria de Co-
pacabana, Lívia Flores mostra
seus últimos trabalhos, as instala-
ções Náufrago e Sonhos. Já na de
Madureira, estarão trabalhos
mais antigos, o que ela chama de
"transições entre pinturas e obje-
tos".

A própria artista explica que as
duas exposições são bem diferen-
tes entre si. "As instalações de
Copacabana — que são comple-
mentares — tem características
bem específicas", diz Lívia Flores.
"Náufragos é composta de placas'
de gesso interligadas e se espalha
pelo chão sem uma ordem rígida
pré-determinada, enquanto So-

nhos reúne descrições de sonhos
reais anotados em papel carbono;
de forma que eles aparecem inver-
tidos". O trabalho de Madureira
— apesar de já indicar esta fase
das instalações como ela própria
reconhece — tem o título geral de
Bodybags, e está situado na transi-
ção entre a pintura e o objeto."São três obras nas quais a trans-
parência tem um papel importan-
te, são trabalhos em tecido onde.á
cor está no interior", afirma Lívia
Flores. "São 

pinturas porque tra-
balham de forma objetiva com as
cores, mas são objetos porque têm
corpo e peso".

Lívia Flores participa atual-
mente da exposição Escultura Ca-
rioca no Paço Imperial no Rio de
Janeiro. As duas exposições de
Lívia Flores nas galerias do IBEU
de Copacabana e do IBEU de
Madureira ficam abertas até o
próximo dia 9 de dezembro, sem-
pre de segunda a sexta-feira, de
11 h às 20h.

CÚSIIC9 09 ORIENTE

ACÚSTICO IMEQÜEÜ: JIMMV PAGE & ROBERT PLANT

OS CLÁSSICOS 00 LEO ZEPPELIN EM VERSÃO ORIENTAL E ACÚSTICA,
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São Paulo
teleteatros que estão no arquivo da
TV Bandeirantes, e uma única no-
vela, Ciúmes, na Tupi). O mito, no
entanto, sobreviveu. Nestes 25
anos, curiosamente, apenas o livro
de Maria Thereza Vargas e a trilo-
gia de José Celso Martinez Corrêa,
que não chegou a ser encenada,
levaram-no além dos ensaios e das
críticas ao seu trabalho publicadas
ria imprensa. "A minha proposta é
tentar desvendar este mito, como
ele surgiu e sobreviveu", conta Luiz
André do Prado. Programado para
chegar ao mercado com 400 pági-
nas, o livro tem uma tarefa múltipla
pela frente. Ao se falar de Cacilda
Becker, é preciso falar sobre a his-
tória do teatro brasileiro. É preciso
ainda falar de não apenas uma, mas
várias Cacildas juntas, como defi-
niu o poeta Carlos Drummond de
Andrade ("Não era uma só/Era
tantas"). Ou como ela própria se
descreveu: "Primeira, segunda, ter-
ceira personalidades, que dão assim
essa confusão nebulosa, parda, azul
dourada, avermelhada, de som, me-
lancolia, de um ritmo de swingl de
balada, de samba e às vezes de inér-
cia e espanto: essa confusão huma-
na, absolutamente cacildeana. Eis o
que sou." (Brenda Fucuta)

rante os ensaios na companhia Os
Comediantes, Cacilda desenha cro-
quis dos seus figurinos com um cui-
dado curioso, o de colocar o preço
de cada peça. 

"Prólogo: tailleur
marrom com enfeites brancos, cha-
péus marrons, sapato e bolsa —
luvas brancas. Primeiro ato: vestido
amarelo, sapato azul de pelica. Ma-
ravilhosoü", descreve ela. A obsti-
nação de Cacilda em ser reconheci-
da como uma grande atriz é
presente em quase todas as cartas
que escreve para a mãe. Em 1941,
escreve: "Minhas 

queridas (...). Ho-
je foi meu grande dia! Todo mundo
diz que na peça só existiam duas
pessoas. Ele [Raul Roulien, dono cia
companhia que leva seu nome] e eu
(...)". No mesmo ano: "E, 

para di-
zer a verdade, sou eu quem tenho
mais talento; tenho menos prática
que a Sônia [a atriz Sônia Oiticica],
e o papel dela é o de mais valor,
mas não se incomodem que vocês
vão sair daqui empavonadas." Em
1942: "Parece 

que até que enfim foi
reconhecido que sou a estrela da
companhia".

Intérprete de 68 personagens, a
atriz deixou registradas poucas per-
formances (os filmes Lu: dos meus
olhos e Floradas na Seira, alguns

Arquivo
rios episódios de luta contra a
repressão política, Rangel fez par-
te dos Oito do Glória — grupo de
artistas e intelectuais que, em
1965, manifestou-se contra o Ato
Institucional número 2 durante
uma conferência da OEA. Ao ser
preso, teve a cabeça raspada. Ele
seguiu ainda uma carreira muito
popular como cronista — escre-
veu para a Follui de S. Paulo c
para o JORNAL DO BRASIL.

Sua biografia, editada pela No-
va Alexandria, é baseada em 270
horas de depoimentos de amigos e
11 do próprio Rangel, que no ano
de sua morte registrou parte dos
seus 30 anos de vida teatral em
depoimento dado ao amigo Ferrei-
ra Gullar. Siqueira gastou três
anos pesquisando para concluir o
livro que será lançado depois do
Carnaval de 1995.

Flávio Rangel morreu em 1988,
depois de uma luta dolorosa contra
um câncer no pulmão. Responsável
pela implantação da segunda fase
do TBC, a dos autores nacionais,
Flávio terminou a vida sendo rotu-
lado como um diretor comercial e
convencional. Essa é uma das in-
formações sobre o diretor que a
biografia pretende corrigir. "Há
uma visão muito injusta do Flávio,
a de burguês e diretor da Broad-
way. Isso não é verdade. Sua maior
preocupação foi a qualidade do es-
petáculo, mas sempre de forma coe-
rente", afirma Siqueira.

Segundo seu biógrafo, que en-
trega às livrarias 350 páginas so-
bre a vida e obra do diretor, Flá-
vio Rangel foi um exemplo de re-
sistência, dentro e fora do teatro.
"Flávio sempre trabalhou nas
brechas", diz. Protagonista de vá-

ROSTO - CORPO - CABELO

1A febre das biografias chegou ao
]\ teatro. Além de Cacilda Bec-
iX ker, o mercado editorial prepa-
ra-se para receber um livro sobre o
diretor Flávio Rangel. Escrita pelo
dramaturgo e cronista José Rubens
Siqueira, a biografia de Rangel, so-
filada à de Cacilda Becker, fecha
Um ciclo da história do teatro brasi-
leiro, talvez o melhor. Rangel, o
primeiro diretor nacional do Teatro
Brasileiro de Comédia (TBC), foi o
último diretor de Cacilda Becker.
"Ela caiu no seu colo", conta Si-
queira, relerindo-se ao derrame da
atriz no palco da peça Esperando
Godol, dirigida por Rangel.

Os mais modernos tratamentos
com técnicas de 1o mundo.
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