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TEMPO

to

Nu Rio cem Niterói.céu
parcialmente nublado
com períodos claros. A
temperatura permanece
estivei. Ontem, mínima
registrada em Hanpu e
mínima no Alio da Doa
Vista. Mar calmo, com
visibilidade boa.
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Fotos do satOhto o mapas do tempo, página 19
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Zedillo promete
mais democracia
O novo presidente do México. Ernesto
Zedillo, tomou posse ontem
prometendo democratizar o sistema
político e dar independência ao
Judiciário, além de combater a pobre/a
e a corrupção. Delegações de 60 paises
participaram das cerimônias de posse,
sob forte esquema de segurança.
(Página 14)

Llosa dá receita
a países pobres
0 escritor peruano Mario Vargas Llosa
disse em São Paulo, onde está para o
lançamento de seu livro de memórias.
Peixe mi água. que a única saida dos
paises pobres para promover o
desenvolvimento e a riqueza é a
internacionalização de suas economias.
Llosa falou a empresários e
intelectuais. (Página 12)

Crente queima
bilhete premiado
A mando de um pastor da Assembléia
de Deus. a doméstica Maria Bcnoiza
Nascimento. 39 anos. sete filhos.
mulher de um desempregado,
queimou, em Fortaleza, bilhete
premiado da Tclc Sena no valor de RS
50 mil. O pastor disse que o prêmio
era "coisa do diabo". Maria foi
surrada pelo marido. (Página 12)
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Assédio sexual e
luta pelo poder
Michael Douglas (foto) volta às telas
como protagonista de Disclosure,
produção baseada no livro de Michael
Crichton que estréia nos EUA semana
que vem. Em entrevistas ao JB, o ator c
o escritor falam sobre o polêmico lema
do filme: assédio sexual e luta pelo
poderem uma empresa. (Pág. 1)

O sociólogo com
olhar fotográfico
O sociólogo francês Sylvain Maresca.
que faz palestra hoje no Rio, diz que
os cientistas sociais deveriam
desenvolver pesquisas com base na
fotografia feita por nomes como
Sebastião Salgado. (Pág. 6)

ONU pede ajuda
contra a Aids
O seeretário-gcral da ONU. Boutros
Ghali, pediu ontem, no Dia Mundial
de Luta contra a Aids. ajuda global
aos países pobres, mais afetados pela
doença. O dia leve manifestações em
vários paises. No Rio, houve um ato
público na Cinelândia e. em Brasília,
foram soltos 50 mil balões em
homenagem aos mortos pela Aids.
(Pág. 13l

cotações;
Salário mínimo (dezembro) RS 70.00

DÓLAR (ontem)
Comercial (compra) RS 0,851
Comercial (venda) RS 0.853
Paralelo (compra) RS 0,83
Paralelo (vonda) RS 0.86
Turismo (compra) RS 0.851
Turismo (venda) RS 0.853

TB
do dia 02 11 2.9KM%

UIMIF (dezembro)
P/IPTU residencial RS 16,26 *
P/IPTU residencial, comercial e territorial.
ISS c Alvará RS 16.26
Taxa de Expediente RS 3,25' Obs: Venlicar exceções |unto á Preleitura
UFERJ
Dezembro RS 29.29

AnoClV —N»238
Assinatura JB (novas) fjf Rio 589-5000
)utros estados/cidados (DDG).<g (021) 800-4613

Atendimento ao assinante....<2"(021) 589-5000
;iassilicados tg Rio 589-9922
Jutras praças (DDG) tg (021)800-4613

Carlos Magno
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Convênio muda e
Exército não i
a favelas em

rá
95

O novo convênio entre estado e
União para combate ao crime, que
entrará em vigor no dia Io de janeiro,
prevê a retirada das Forças Armadas
do combate direto ao tráfico nas fa-
velas e redefine o papel dos militares
na Operação Rio. Eles terão função
apenas de coordenação, deixando os
cercos e as invasões dos morros para
as polícias Civil e Militar, que ficarão
sob comando único do futuro secre-
tário de Segurança, general Euclimar
Lima da Silva. Através da Insnetoria
Geral das Policias Militares (1GPM),
o Exército reformulará a estrutura da
PM do Rio e reorganizará as forças
de segurança pública do estado. Se-
gundo o porta-voz do Ministério do

Marcelo Pontes

Cardoso, a Equipe,
o PT e o Mercado

Página 2

Exército, general Gilberto Serra, a
retirada das tropas do Rio "não 

po-
dera ser traumática".

O cardeal-arcebispo do Rio de Ja-
neiro. Dom Eugênio Sales, afirmou
que 

"a situação do Rio antes da ação
do Exército era insuportável. Espero
que a Operação Rio traga resultados
duráveis, com ou sem presença dos
militares", concluiu. Sobre denúncias
de tortura nas favelas, ele está "con-
vencido de que houve falhas" durante
os cercos e invasões promovidos pe-
los militares. "Toda tortura é algo de
infame e merece total condenação,
mas, pelas informações que tenho,
não foi o Exército que as praticou",
disse Dom Eugênio Sales. (Página IS)

Informe JB

Os significados de
revisão e reforma

Página 6

Cardoso prepara
indicações para
pastas milit-ares

O presidente eleito. Fernando Hen-
rique Cardoso, não oficializou a indi-
cação de Pedro Malan para o Ministé-
rio da Fazenda. Cardoso, depois de
escolher sua equipe econômica, vai de-
finif os ministros militares. As pastas
políticas, cm função das negociações
partidárias, serão as últimas a serem
preenchidas. Ciro Gomes, depois de
almoçar com Fernando Henrique,
comprou, no final da tarde de ontem,
seis passagens pela Transbrasil, para os
EUA. Vai fazer, em 1995. um curso na
Universidade de Harvard. (Página 4)

CSN privatizada
doou M 800 mil
para Brizola

Depois de privatizada, a Compa-
nhia Siderúrgica Nacional (CSN)
doou RS 800 mil — quase USS 1 mi-
lhào — para a campanha presidencial
de Leonel Brizola (PDT), que, no go-
verno do Rio. defendia a manutenção
da empresa sob controle estatal. Brizola
entregou ontem ao Tribunal Superior
Eleitoral a relação das contribuições
que recebeu durante a eleição. (Pág. 3)

Odebrecht confirma
doação paia o PT
A Odebrecht confirmou as doações

que fez a diversos partidos, 
"incluindo

o PT". A empresa insinua que o di-
nheiro foi para a direção nacional do
partido, porque não discrimina contri-
buições a seções partidárias estaduais.
O petista José Dirceu. candidato derro-
tado ao governo paulista, levou mais
de RS 500 mil da empreiteira. (Pág. 3)

PF apreende
em São Paulo
34kg de 'erack'

A Polícia Federal (PF) apreendeu
numa casa do bairro de lnterlagos, cm
São Paulo, 34 quilos de erack, o maior
volume desse tipo de droga já confisca-
do no país. Os policiais descobriram no
local um laboratório de transformação
de cocaína em pedra. Centenas de pe-
drinhas de crack já estavam embaladas
para a venda. Foram presos dois trafi-
cantes; um terceiro conseguiu fugir. No
fundo falso do banco traseiro de um
carro foram recolhidos 20 quilos de co-
caína pura, trazida de Ponta-Porã
(MS) para ser processada. (Página 8)

D O megaespeculador Naji Nahas
fez questão de vir ao Rio para assis-
tir a seus advogados apresentarem a
defesa — um calhamaço de 300 pá-
ginas — no processo a que responde
na Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) pelas operações culminadas
na crise da Bolsa do Rio em 1989 e
na quebra de diversas instituições.
Nahas e outros 12 indiciados sâo
acusados de vender ações entre si,
manipulando os preços. 

"Não tenho
nada a esconder nem a temer. O
Eduardo Rocha Azevedo — presi-
dente à época da Bolsa de São Paulo
— pediu para cortar ofinanciamen-
to com o objetivo de quebrar a Bolsa
do Rio. Acho muito estranho que ele
esteja fora do processo", disse Na-
lias. (Negócios & Finanças, pág. 7)

PF apreende armas
em firma de Canhim

A Polícia Federal apreendeu oito re-
vólveres, quatro deles com números su-
postamente adulterados, na sede da
Empresa de Vigilância e Segurança Má-
xirna Lida., pertencente ao ministro-
chefe da Secretaria de Administração
Federal (SAF). Romildo Canhim. cm
Campinas (SP). As armas estavam sen-
do usadas por seguranças da empresa,
que foi autuada é terá 30 dias para
explicar-se à Comissão de Vistoria c
Fiscalização do DPF. encarregada de
investigar a atuação das empresas priva-

das no setor. O ministro Romildo Ca-
nhim informou, através da assessoria de
imprensa da SAF, que há anos está
afastado da direção da Máxima e que a
responsabilidade pela empresa é de seu
filho, Marcelo Canhim. Marcelo não
quis entrar em detalhes sobre as irregu-
laridadcs encontradas, mas considerou a
apreensão "desleal" e sugeriu que o ato
é uma retaliação preparada por policiais
federais insatisfeitos com a atuação de
seu pai na SAF. "Sou o filho da pessoa
que eles querem atingir", disse. (Pág. 8)

Samuel Martins

Um caiw da Cedae, instalado M 30 anos, rompeu e formou uma piscina no Andaraí. (Pág. 17)

Igreja Católica
terá programa
em rede de TV

A Rede Vida de Televisão — ou TV
Católica —. mantida pela Igreja, assinou
convênio com a TV Jovem Pan. de São
Paulo, para transmitir a partir de feverei-
ro, durante 20 horas por dia, programa-
ção católica que irá atingir inicialmente
um público potencial de 50 milhões de
telespectadores residentes em Brasília, cm
cinco capitais e em 100 grandes municí-
pios do interior paulista. O acordo foi
assinado no último dia 8, com intermedia-
ção do cardeal-arcebispo de Sâo Paulo,
Dom Paulo Evaristo Arns. (Página 12)
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Mello Porto
tenta eleger
aliado no TRT

Impedido pelo STF de disputar a
presidência do Tribunal Regional do
Trabalho, que preside há três anos. o
juiz José Maria de Mello Porto tenta-
rá, na eleição que hoje definirá seu
sucessor, eleger ilegalmente um aliado
para um cargo executivo da Casa. com
o objetivo de derrubar a candidatura
do juiz Luiz Carlos de Brito para cor-
regedor do tribunal. Brito e Alédio
Vieira Braga, candidato a presidente
na única chapa da eleição, prometeram
apurar as irregularidades ocorridas
na gestão de Mello Porto. (Página 15)
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Usuários ainda
têm queixas
da Rodoviária

Às vésperas
do 30° aniver-
sário, a Rodo-
viária Novo
Rio, adminis-
trada por em-
presas particulares, exibe melhora no
padrão de serviços, cm relação ao passa-
do recente, mas ainda é um terminal
precário, sobretudo no setor de desem-
barque. Os usuários se queixam princi-
palmente da ação dos motoristas de táxis
handalhas, dos assaltos nas imediações e
da concentração de camelôs. (Página 16)
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COLUNA DO CASTELLO
MARCELO PONTES

O cerco da equipe
dentro do governo

Daqui 
a alguns anos,

quando se debruçarem
sobre a transição brasileira
de 1994, os historiadores
não tratarão, certamente, de
um tal sistema de bandas
cambiais que virou expres-
são da moda por estes dias,
mas muito provavelmente se
ocuparão de três entidades
muito influentes e decisivas
para os destinos do país nes-
ta época: a Militância do
PT, a Equipe Econômica e
uma instituição de humor
muito instável como o de
alguns presidentes, e com
um nome simples demais
para as oscilações bruscas
que proporciona — apenas
Mercado.

Embora Unidas como o
ar e a água, essas entidades
têm sede. A da Militância
do PT são as ruas; a da
Equipe Econômica, o pré-
dio do Ministério da Fa-
zenda ou do Banco Cen-
trai, em Brasília, ou a ima-
ginaçâo de repórteres, em-
presários e sindicalistas em
qualquer lugar do Brasil: e
a do Mercado, as Bolsas de
Valores, naturalmente, e
qualquer telefone de gente
que lem dinheiro e quer
cuidar muito bem dele.

A Militância do PT teve
uma força tão grande que
em duas eleições sucessivas
tornou competitivo o seu
candidato a presidente da
República. Um dos seus
maiores feitos foi organizar
a direita — a raivosa, capaz
de assar em fogueira comu-
nistas e padres, se escondeu
atrás de uma congregação
de fazendeiros, que agora,
sem ameaça de reforma
agrária, estão se dispersan-
do. estão indo embora por
falta de adversários; a di-
reita inteligente e esperta se
aliou ao candidato social-
democrata e subirá com ele
a rampa do Palácio do Pia-
nallonodia Io de janeiro.

O Mercado, bem, o
Mercado está como sempre
esteve: mais nervoso do que
calmo. Sabe de tudo o que
precisa ser feito para a con-
tinuação do plano de esta-
bilização da economia.
Mas faz de conta de que
tudo será surpresa. Conhe-
ce das idéias aos tiques ner-
vosos de qualquer nome
que tenha chances de ocu-
par o Ministério da Fazen-
da ou o Banco Central.
Mas age como se uma leva
de marcianos estivesse des-
cendo em Brasília para co-
mandar as decisões econô-
micas do governo. Como
não existe a possibilidade
de nomeação de seres ex-
traterrestres para o primei-
ro, o segundo e o terceiro
escalões do governo, em
breve o Mercado se preo-
cupará com o oitavo esca-
lào. apenas para continuar
a sua sina de nervoso.

Já a Equipe Econômica é
a história de uma transfor-
maçao radical produzida na
vida do país por meia dúzia
de sonhadores: Edmar Ba-
cha, Pedro Malan, Gustavo
Franco, Pérsio Árida, Wins-
ton Fritsch e Clóvis Carva-

lho, sob a batuta permanen-
te de Fernando Henrique
Cardoso, ou regência even-
tual de Rubens Ricupero e
Ciro Gomes.

Esses seis economistas
pensaram juntos um dia
desses sobre o futuro. De-
veriam cometer a eutaná-
sia? Ou seja, cada um deve-
ria ir para onde quisesse,
um para retomar a vida em
Washington, outro para
atender o desejo da mulher
de casamento recente para
ficar morando entre o
apartamento no Rio e a ca-
sa na serra, e mais outro
para voltar a ganhar numa
manhã de consultoria o que
só recebe num mês de pe-
dreira em Brasília?

Se debandassem, deixa-
riam um vazio. Alguém ocu-
paria imediatamente esse es-
paço. Quem? O senador elei-
to José Serra ou o PFL?
Muito mais provavelmente
seria Serra, porque vem
acompanhando o plano eco-
nômico desde o inicio, é o
principal economista do
PSDB e tem a admiração e o
respeito do futuro presidente
— embora com leves restri-
ções ao seu excessivo indivi-
dualismo.

Essas avaliações pesaram
na hora da decisão. Mais do
que isso: reforçaram o ânimo
dos seis economistas para
não deixar pela metade o
projeto de estabilização da
economia que vêm executan-
do com sucesso. Mas eles
agora não querem ser apenas
seis — querem ser 60 ou 600.
Em vez de abrir vazios, que-
rem é ocupar mais espaços na
administração pública.

Estão convencidos de
que só tiveram êxito porque
Fernando Henrique soube
contornar com muita habili-
dade as adversidades. Não
comprou muitas brigas de
uma vez. Foi abatendo um a
um os adversários que sur-
giam por dentro ou por fora
do governo. Se os adversa-
rios tivessem se unido, a
equipe teria se desmanchado
como um castelo de areia na
primeira onda.

Agora, a idéia dessa en-
tidade chamada Equipe
Econômica é que a obra
mais importante no futuro
governo para a sustentação
do real é a ocupação das
grandes empresas ou insti-
tuições estatais — a come-
çar do Banco do Brasil, da
Caixa Econômica, Petro-
brás, Eletrobrás e Telebrás,
ou as grandes brás, como se
diz internamente.

E possível ouvir de um
dos principais formuladores
econômicos do grupo que a
nomeação de executivos de
confiança para essas empre-
sas é muito mais importante
até mesmo do que a reforma
constitucional. Se alguém
achar que é exagero, esse
economista tem o seguinte
exemplo: um Camilo Cala-
zans no Banco do Brasil
causaria mais estragos do
que deixar a Previdência So-
ciai do jeito como está, sem
reforma constitucional.

'Check-out'
O ministro Ciro Gomes

comprou e recebeu ontem
os bilhetes das passagens
aéreas de sua viagem para
os Estados Unidos com a
mulher. Patrícia, e os filhos
Lívia, 11 anos, Ciro, 7. e
Iuri, 5.

Não embarcará mais no
Rio, mas em Brasília, num
vôo da Transbrasil para
Nova Iorque, à meia-noite
de 2 de janeiro, dia em que
transmitirá o Ministério da
Fazenda para o seu amigo
Pedro Malan.

Candidatura Sarney perde apoio
¦ PMDB muda o rumo da disputa pela presidência do Senado e apoia íris Resende
ILIMAR TRANCO

BRASÍLIA — A candidatura do
senador José Sarney (PMDB-AP) à
presidência do Senado começou a
perder força dentro da bancada do
parlido. O senador eleito íris Re-
sende (PMDB-GO) reafirmou ao
presidente do PMDB, deputado
Luís Henrique (SC), que é cândida-
to ao cargo, durante encontro re-
gional do PMDB, na terça-feira,
em Goiânia. Neste mesmo dia, o
governador eleito de Goiás, Magui-
to Vilela, ligado ao ex-presidente
do partido, Orestes Quércia, foi
ovacionado pelos pcmedebistas
presentes ao lazer duras criticas a
Sarney.

Sem os votos dos três senadores
de Goiás. Sarney perde a maioria
dentro da bancada e a disputa pela
indicação fica equilibrada.entre o
ex-presidente, o próprio Íris e o
líder do governo Itamar Franco,
senador Pedro Simon (RS). íris Re-
sende é o único candidato que goza
da simpatia de Orestes Quércia. que
poderia tentar influenciar os votos
dos senadores Jader Barbalho (PA)
e Carlos Bezerra (MT).

Sarney. mesmo perdendo o

íris: peso c/e Quércia a seu favor Sarney: corpo estranho nas base:

apoio de Goiás, continua forte,
sendo o preferido dos senadores do
parlido na região Norte. O senador
Gilberto Miranda (PMDB-AM),
uma espécie de porta-voz da candi-
datura Sarney, continua apostando
no favoritismo do ex-presidente. Já
o senador Pedro Simon, lider do
governo Itamar no Senado, que es-
tá no México representando o Bra-

sil na posse do presidente Ernesto
Zedillo, vai intensificar sua campa-
nha no retorno ao pais. Entre os
que o apoiam, a conta que se faz é a
de que ele teria assegurado, hoje.
pelo menos oito votos da bancada,
que foi reduzida para 21 senadores
com a perda do mandato do sena-
dor Humberto Lucena (PMDB-
PB), decidida pelo STF.

Num quadro disputado, os sena-
dores do parlido avaliam que a in-
clinação de Fernando Henrique se-
rá fundamental. "Não há vantagem
para Fernando Henrique em ter um
presidente como Sarney, articulado
com Luís Eduardo Magalhães e
que lera como eminência parda o
Antônio Carlos Magalhães", co-
mentou ontem um interlocutor do
presidente eleito. Fies acreditam
que Cardoso poderá influenciar os
votos dos senadores dos estados pe-
quenos e que dependem mais do
governo federal.

Os adeptos da candidatura Si-
mon apostam na rejeição a Sarney
nas bases do partido para influen-
ciar os votos da bancada. Para os
militantes do partido, Sarney conti-
nua sendo visto como um corpo
estranho. "Se o Sarney vencer, vai
assumir a presidência e procurar
quem ele confia, o PFL, e não os
que o elegeram, o PMDB. F uma
questão de afinidade", comentou
um senador pemedebista. Contra
Sarney pesa a simpatia declarada
do PFL . que acaba alimentando a
desconfiança partidária.

Partido ainda quer comando na Câmara
Afastada a idéia de criação for-

mal do bloco govemista. a bancada
do PMDB voltou a sonhar com a
presidência da Câmara dos Depu-
lados. "Sem o bloco, somos a
maior bancada", disse ontem o de-
pulado Gonzaga Mota (PMDB-
CE), invocando o regimento inter-
no que garante ao maior partido,
ou bloco, o direito de indicar a
presidência. O apoio à candidatura
de Luis Eduardo Magalhães (PM-
BA), que já teve muita força na
bancada, vem perdendo terreno.
Além de Gonzaga Mota. os peme-
debistas têm outros dois nomes de
peso para disputar o cargo: Luiz
Henrique (SC), presidente nacional

do partido, e Odacir Klein (RS).
As bases do partido, nos encon-

tros regionais, estão cobrando das
lideranças nacionais que não se
conformem com uma posição se-
cundária. Não aceitam que o
PMDB abra mão da condição de
maior partido c querem que o
apoio ao governo não se dê de for-
ma periférica. "Somos a maior ban-
cada. isso quer dizer alguma coisa,
é reconhecimento popular".argu-
mentou a deputada Rita Camata
(PMDB-FS). Até o favoritismo de
Luis Eduardo passou a ser questio-
nado.

"Na primeira eleição desta legis-

Hora da autocrítica
¦ Rezek defende
melhor atuação
do Judiciário

SÃO 
PAULO - "Se não

melhorarmos o desempe-
nho do Judiciário, o descrédito
da instituição será inevitável a
curto prazo." A advertência
foi feita pelo ministro Francis-
co Rezek. do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ao pártici-
par ontem de um painel sobre
a reforma na organização dos
poderes, promovido pelo Insti-
luto Brasileiro de Direito
Constitucional. Rezek acres-
centou que os juizes estão ex-
postos à execração pública,"não apenas devido á morosi-
dade dos processos, mas tam-
bém pela falta de organização
e de disciplinas uniformes".

Insistindo na necessidade de
os tribunais acelerarem as
ações, o ministro disse que os
juizes deveriam dar suas sen-
tenças eu mais presteza, em
vez de perder tempo com dis-
cursos. "Perturba-me o gosto
pelas tertúlias, pois o que inte-
ressa é resolver a causa", criti-
cou Rezek.

Depois de advertir que não
se pode confundir a autonomia
administrativa dos tribunais
com a autonomia que o juiz
deve ter para dar a sentença.
Rezek alertou que esse princí-
pio não significa que cada tri-
bunal é senhor de sua adminis-
tração. "Enquanto o STF se
áutodisciplina de maneira sa-
tisfatória, por exemplo no re-
crutamento de pessoal, outras
cortes superiores ignoram as-
sumidamente essa preocupa-
ção", afirmou o ministro.

O controle externo do Judi-
ciáiio — que foi proposto ao
Congresso durante a revisão
constitucional — ocupou boa
parte das discussões dos juris-
tas no encontro encerrado on-
tem em São Paulo. Todas as
manifestações foram contra-
rias á constituição de um con-
selho estranho.

"O controle deve ser interno
e eu gostaria de salientar que
não há carreira mais vigiada
do que a do juiz. pois ele é
vigiado por dois advogados e
pelo fiscal do Ministério Públi-
co". provocou o ex-ministro
da Justiça e ex-procurador ge-
ral da República, Saulo Ra-
mos.
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8 DIAS. 7 REFEIÇÕES
5 noites em Gramado no exce-
lente Hotel Serra Azul e ainda o
melhor roteiro das serras, visi-
tando: Canela, Nova Petrópolis,

sGaribaldi, Bento Gonçalves e
SCaxias do Sul (2 pernoites).
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latura. com metade das bancadas
renovadas, pesam muito as quês-
toes partidárias e ideológicas", ava-
liou o deputado João Almeida
(PMDB-BA). Para os pemedebis-
tas, Luis Eduardo está forte porque
ele é o candidato da corporação,
condição que prevalece nos últimos
dois anos da legislatura e que per-
mitiu a eleição do atual presidente
Inocêncio Oliveira (PFL-PE). Eles
chegam a traçar um paralelo entre
Inocêncio e o deputado Paes de
Andrade (PMDB-CE), pois ambos
foram primeiros-secretários, função
que lhes permitiu fazer favores aos
colegas.

Os pcmedebistas já negociam
com o PDT e o PT. e numa próxi-
ma fase vão tentar atrair os tuca-
nos. O PSDB acompanha esses mo-
vimentos com preocupação, pois
teme que as divergências entre o
PFL e o PMDB criem problemas
para a base de sustentação do go-
vemo. "Não há interesse no con-
fronto. Se os dois brigarem pela
presidência como vão ficar juntos
depois?", questionou o deputado
Sérgio Machado (PSDB-CE).

Luis Eduardo tem evitado falar
do assunto, porque sabe que pelo
menos metade dos deputados que
vão decidir sequer tomou posse.

Brasília — Joscmar Gonçalves

? O presidente Itamar Franco inaugurou ontem seu novo visual
numa solenidade no Palácio do Planalto. Ele substituiu os óculos de
armação de metal por um moderno modelo de fibra de carbono preto.
O penteado também foi alterado e o longo topete rebelde, agora
curto e solto, não precisa mais ser ajeitado repetidamente. O presidente
foi homenageado pelos secretários municipais e estaduais da Saúde.
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ALUVALE
Vale do Rio Doce Alumínio S.A.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS PARA PRONTA ENTREGA -ALUVALE 31/94
A Valo do Rio Doce Alumínio S.A. - ALUVALE torna público às empresas que foram
declaradas vencedoras para cada item, pelo critério de pontuação de técnica e
preço. Conforme divulgação do resultado de julgamento publicada no Diário Oficial
da União e no Jornal do Brasil de 29/11/94, vem esclarecer que a empresa
FRONTIER MICROCOMPUTADORES LTDA, CGC 39.530.73S/0001-04,
declarada vencedora dos itens 2 e 3, em razão do disposto na Portaria 154 de
03/11/94, publicada no DOU de 11/11/94, do Delegado da Receita Federal no Rio
de Janeiro / CENTRO - SUL, que "declarou ser a Certidão de Quitação de Tributos
Federais Administrados pela Secretaria da Receita Federal, s/n, datada de
01/08/94, em nome de Fronlier Microcomputadores Ltda, inscrita no CGC sob o
n° 39.530.738/0001-04, ser documento inidoneo, uma vez que não foi emitida pelo
órgão fazendário que a jurisdiciona, Agência da Receita Federal Centru-Sul, não
devendo, por conseguinte, ser aceita para os fins a que se destina", e face ao
disposto no par. 5 do artigo 43 da Lei 8.666/93 de 21/06/93, vem desclassificar a
mesma por motivo relacionado com a habilitação, inciso IV, artigo 27, em razão de
fato só conhecido após o julgamento. Por conseguinte, passam a ser declaradas
vencedoras a empresa Wellborn Informática do Brasil Ltda, para o item 2 - 6 (seis)
impressoras matriciais, e a empresa Infohaus Tecnologia e Informática Ltda, para
o item 3 -1 (uma) impressora jato de tinta.
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CSN privatizada deu R$ 800 mil a Brizola
Empresa cuja venda foi combatida por pedetista fez a 2a maior doação à campanha, que também teve a contribuição de empreiteiras

Empresas foram generosas
BRASÍLIA — O ex-governador

do Rio Leonel Brizola (PDT), a_d-
versário ferrenho da privatização
da Companhia Siderúrgica Nacio-
nal, recebeu uma doação de RS 800
mil da CSN privatizada para sua
campanha à Presidência da Rcpú-
blica. De acordo com a prestação
de contas apresentada ao Tribunal
Superior Eleitoral às 23h de quarta-
feira, apenas uma hora antes do
prazo final, as empreiteiras finan-
ciaram quase 60% da campanha de
Brizola, que conseguiu arrecadar
junto à iniciativa privada RS
3.080.800. Desses recursos, somente
a construtora Mendes Júnior de-
sembolsou RS 1,27 milhão. Tam-
bém a Companhia Brasileira de
Obras (CBO) colaborou com RS
340 mil, enquanto a Andrade Gu-
tierrez financiou RS 180 mil c a
Camargo Corrêa, RS 100 mil.

Além do dinheiro doado por
empresas, a campanha de Leonel
Brizola, que chegou em quinto lu-
gar na disputa, também arrecadou
junto a simpatizantes e militantes
quase RS 34.000. No total, segundo
a prestação de contas, as despesas
alcançaram RS 3.113.000 milhões, o
que gerou um saldo de RS 1.59 mil.
O PDT havia solicitado RS 18.7
milhões em bônus eleitoral c tem em
seu poder mais de RS 15.6 milhões
cm papéis financeiros eleitorais.
Outras empresas de grande porte
também investiram na campanha

OS MAIORES DOADORES

presidencial do PDT, como a Petró-
leo Ipiranga, que ajudou com RS
100 mil. e a Cimento Mauá, com RS
44,5 mil.

Apesar da legislação eleitoral
exigir a entrega da prestação de
contas ao TSE somente dos candi-
datos que disputaram a Presidência,
a contabilidade apresentada pelo
PDT, curiosamente, inclui os custos
de financiamento da campanha do
deputado federal Miro Teixeira
(RJ), sob a responsabilidade do co-
mitê financeiro nacional do partido.
Os gastos na eleição do deputado,
que disputa a presidência da Cama-
ra. chegaram a RS 105.6 mil.

De acordo com as prestações de
contas feitas pelos candidatos á
Presidência, Brizola recebeu de em-
presas mais do que Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) — que declarou ter
arrecadado 1.3 milhão junto a pes-
soas jurídicas —, mas bem menos
do que Fernando Henrique Cardo-
so (PSDB), que recebeu do empre-
sariado contribuições de RS
32.203.841,59. A campanha de Bri-
zola foi mais barata do que as de
Fernando Henrique. Orestes Quer-
cia (PMDB) e Lula. que gastaram
respectivamente RS 31.762.373. RS
9 milhões e RS 4.2 milhões. Todos,
com exceção de Lula. terminaram a
campanha com saldo positivo. O
petista ficou com uma divida de RS
842.8 mil.

lomarlngbor— 18/8/94

Empresa Doação (em R$)
Mendes Júnior 1.270.000.00
Companhia Siderúrgica Nacional 800.000,00
Companhia Brasileira de Obras 340.000,00
Andrade Gutierrez 180.000.00
Camargo Corrêa 100.000.00
Petróleo Ipiranga 100.000,00
Emaq Estaleiros 60.000,00
Fininvest 45.500,00
Cimento Mauà 44.500,00
Ishikawajina 40.000,00
Klabin Indústria Papel o Celulose 34.100.00
Sul América Seguros 25.000,00
Auto Viação 1001 20.000,00
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Brizola arrecadou junto a empresas RS 3,08 milhões, mais ao que Lula

Nanicos pedem 15 dias
| | Dos oito candidatos que dis-
pularam as eleições presidenciais,
somente dois não entregaram os
documentos com a contabilidade
da campanha eleitoral á Justiça
Eleitoral: Carlos Gomes (PRN) e
Almirante Fortuna (PSC). Ambos
pediram prorrogação de 15 dias
ao TSE. Os responsáveis pelas fi-
nanças de campanha dos dois par-
lidos alegaram em ofícios remeti-
dos ao ministro Carlos Velloso
que a demora ocorre em virtude
do não recebimento dos compro-

\antes eleitorais. O TSE deverá
notificar os dois candidatos ainda
essa semana para pedir maiores
explicações. O candidato Enéas
Carneiro, do Prona. que começou
a campanha como nanico e termi-
nou em terceiro lugar, entregou na
quarta-feira sua declaração. Encas
gastou apenas RS 137.775. dos
quais RS 120 mil vieram, segundo
ele. de recursos próprios, e o res-
t.tnte de doadores, cujos nomes
não foram especificados na decla-
ração, como manda a lei eleitoral.

Ol.lMPIOCRUZNF.TO
As prestações de contas dos

candidatos que disputaram a Pre-
sidência da República, entregues
ao Tribunal Superior Eleitoral,
revelam que os maiores financia-
dores das campanhas eleitorais
deste ano foram as empreiteiras e
instituições do setor financeiro.
As maiores construtoras do país
colaboraram financeiramente
com as candidaturas de Fernando
Henrique Cardoso (PSDB). Leo-
nel Brizola (PDT), Orestes Quer-
cia (PMDB) c Luiz Inácio Lula da
Silva (PT). De todas as empreitei-
ras. a mais generosa foi a Andra-
de Gutierrez. que investiu sozinha
mais de RS 3,5 milhões no
PMDB. PSDB e PDT.

Proporcionalmente, o presi-
dcnciável mais beneficiado foi
Brizola, que
conseguiu co-
brir 60% de
suas despesas,
de um total de
mais de RS 3
milhões, com a
ajuda da Men-
des Júnior, An-
drade Gutier-
rez. Companhia
Brasileira de
Obras (CBO) e
Camargo Corrêa. Das quatro,
apenas a CBO investiu exclusiva-
mente em Leonel Brizola. Em va-
lores numéricos, no entanto, foi
Fernando Henrique Cardoso o
candidato preferido dessas empre-
sas. Nada menos que 11 constru-
toras colaboraram com sua cam-
panha. investindo um total de RS
4.89 milhões. A Andrade Gutier-
rez doou ao presidente eleito mais
de RS 965 mil. enquanto a Ca-
margo fez donativos que soma-
ram RS 881.871. Em terceiro lu-
gar ficou a Covam, que ajudou
com RS 800 mil.

As construtoras e os bancos
foram responsáveis por 32% das
contas da candidatura tucana,

(em RS)
F. Henrique 31,7 milhões
Quércia 9,6 milhões
Lula 4,2 milhões
Brizola 3,13 milhões
Amin 309 mil
Enéas 137,7 mil

com cerca de RS 11 milhões dos
mais de RS 33 milhões arrecada-
dos. O Bradcsco foi a instituição
financeira que fez a maior doação
a Fernando Henrique: RS 2.264
milhões. O segundo lugar ficou
para o Banco liaú. que colaborou
com RS 1.354 milhões, quase três
vezes o investiu na candidatura de
Lula. O petista só arrancou RS
500 mil do Itaú.

A campanha petista, oficial-
mente, só teve a ajuda de uma
empreiteira, a OAS. cuja doação
— RS 43 mil — foi feita depois
que a eleição estava decidida em
favor de Fernando Henrique. O
candidato tucano, contudo, teve
um tratamento mais favorável por
parte da mesma OAS. que doou
RS 445 mil para o PSDB. que teve
sobra de caixa. Menos sorte teve o
PT, único partido até agora a

mostrar déficit
na sua contabi-
lidade de cam-
panha. As divi-
das contraídas
durante a suces-
são somam RS
842.8 mil.

A Andrade
Gutierrez tam-
bém beneficiou
Orestes Quércia
com RS 2.3 mi-

Ihòes para a campanha. O ex-gover-
nador de São Paulo teve uma situa-
ção boa entre as outras construto-
ras. que cobriram 43,7% dos custos
de sua campanha, orçada em RS 9.6
milhões. As demais empreieiras de-
ram RS I.93 milhão ao PMDB.

O senador Esperidião Amim
(PPR-SC) foi o único candidato a
mostrar uma prestação de contas
pobre. O PPR só conseguiu arreca-
dar RS 300 mil. quase um terço
saido do próprio partido. Outro
que enveredou pelo financiamento
próprio foi Enéas Carneiro, que
disse ter dado RS 120 mil do pró-
piio bolso. A campanha do Prona
custou RS 137 mil. mas Enéas não
explicou a origem desses recursos.

Odebrecht confirma doação à direção do PT
-3» Arquivo "^
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MAURÍCIO DIAS
A Construtora Norberto Ode-

brechl confirmou, em nota oficial,
que contribuiu para a campanha
eleitoral do PT. O texto da nota
distribuída ontem tenta ser sutil na
confirmação. Mas a sutileza da em-
preiteira faz um barulho semelhante
ao que faria uma de suas escavadei-
ras que rodasse pelo asfalto. Diz a
nota: "A Odebrecht, no exercício

! do seu direito legal, confirma que
; contribuiu para a campanha de di-

versos partidos políticos, incluindo
o PT." *

; Deliberadamente, a empresa não
^discrimina — como já é oficialmcn-

te sabido — que deu dinheiro para
, "o PT de Brasília" ou o "PT de São

Paulo". Onde se lê, "incluindo o
:PT", entenda-se então: a direção
'nacional do PT.

E assim foi. O texto da nota
torna-se ainda mais explicito quan-
do acrescenta: "Quanto foi destina-
do por cada partido aos seus candi-
datos. é uma decisão interna de ca-
da um." Neste ponto, a nota joga
por terra o desmentido de Lula que.
na tentativa de apaziguar seus mili-
tantes. tentou confundir a opinião
pública desnecessariamente.

Se a transação entre a direção do
PT e a Norberto Odebrecht limi-
tou-se à troca do dinheiro de um

1-oelo bônus eleitoral de outro —

como prevê a legislação pela qual os
petistas tanto se bateram — nada
foi feito de ilegal. Pode ter havido,
para alguns petistas, como o depu-
tado José Genoino, '¦imprudência

política". Nada mais.
Contabilmente. a direção do PT

parece ter se arranjado. A conta de
campanha do deputado José Dir-
ceu, candidato derrotado ao gover-
no de São Paulo, engordou extraor-
dinariamente de um dia para o ou-
tro. Na quarta-feira, o presidente
do PT paulista — sustentando a
informação publicada pelo JOR-
NAL DO BRASIL - disse que a
Odebrecht tinha contribuído com
algo entre "60 mil e 100 mil reais".
Ontem, divulgada oficialmente, a
lista de contribuintes da campanha
de Dirceu incluía uma contribuição
da Odebrecht/CBPO de RS 478 mil.
Os números falam por si.

A nota oficial da Odebrecht con-
clui dizendo que 

"reserva-se o direi-
to de não revelar os valores doados,
porque considera que essa informa-
ção cabe aos partidos beneficiados,
se desejarem fazê-lo". Como o bô-
nus não é carimbado com o nome
do candidato, e sim do partido, o
PT divulgou como quis. Mas não
apagou a evidência de que a campa-
nha presidencial de Lula foi refor-
cada com dinheiro da Norberto
Odebrecht.
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Dirceu arrecadou 15 vezes menos que Covas,que juntou R$17,5 milhões

Dirceu declara doação da construtora de R$ 478 mil
SÃO PAULO — O candidato do

PT ao governo de São Paulo, depu-
tado federal José Dirceu, recebeu
RS 478.000,00 do grupo Odebrecht
para sua campanha. A Construtora
Norberto Odebrecht, carro-chefe
do grupo, deu RS 169.000,00 e a
CBPO, outra empreiteira de obras
do conglomerado, doou RS
309.000,00. A informação consta

rda prestação de contas do partido,
entregue anteontem ao Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo,
que divulgou os números ontem.

Anteontem, o presidente do co-
mitê financeiro e coordenador da
campanha de José Dirceu, Cândido

. Vacarezza, havia afirmado que as
doações do grupo Odebrecht à
campanha do PT paulista tinham
ficado "entre RS 60.000,00 e RS

!JÍ 100.000,00".

O valor que consta da contabili-
dade de José Dirceu, como prove-
niente do grupo Odebrecht, é equi-
valente aos RS 500.000,00 que a
empresa teria doado à campanha
de Luiz Inácio Lula da Silva à Pre-
sidência, conforme declarou ao
JORNAL DO BRASIL um diretor
do grupo Odebrecht. Procurados
ontem para responder se houve ai-
gum tipo de transferência de recur-
sos da campanha nacional petista
para a estadual, Vacarezza e Dirceu
não foram encontrados.

Além do que obteve do grupo
Odebrecht, a campanha de José
Dirceu recebeu RS 90.000,00 da
construtora Andrade Gutierrez; RS
20.000,00 da Cavo, subsidiária da
Camargo Corrêa: e RS 15,000,00

da construtora OAS. A empresa
Ultratec Engenharia S/A, do grupo
Ultra. dooifRS 215.000.00. Somen-
te considerando essas grandes doa-
ções e excluindo as pequenas em-
preiteiras, o PT amealhou RS
603.500.00, o que corresponde a
53,6% do total de RS 1.125.000.00
arrecadados pelos partido para sua
campanha de governador. O PT foi
o único partido que declarou ter
casto mais do que o total arrecada-
do: RS 1.314.000.00.

As grandes empreiteiras foram
responsáveis pela metade dos RS
7.378.000,00 gastos por três dos

principais candidatos ao governo
paulista — além de José Dirceu.
também Barros Munhoz (PMDB) e
Francisco Rossi (PDT). As contas
de Mário Covas (PSDB-PFL). go-

vernador eleito de São Paulo, so-
maram RS 17,5 milhões, o que re-
presenta duas vezes e meia o que
arrecadaram os demais candidatos.
Covas foi o único a não receber
doações do grupo Odebrechet. Em
compensação coletou RS 450 mil
da Construtora OAS Ltda; RS 365
mil do Grupo Camargo Corrêa; RS
90 mil da Mendes Júnior Engenha-
ria; e RS 75 mil da Via Engenharia
S/A.

Entre as grandes empreiteiras.
Covas amealhou RS 1 milhão 65
mil. Mas o forte da arrecadação de
fundos para a campanha de Covas
foram os bancos, que contribuíram
com RS 1 milhão 610 mil. O princi-
pai foi o Itaú com RS 573 mil.
Isoladamente, porém, os dois seto-
res não atingiram 10% do total.

Mineiro gastou bem
BELO HORIZONTE — A coliga-

ção que elegeu o candidato do
PSDB, Eduardo Azeredo, gover-
nador de Minas, foi a que, oficial-
mente, mais gastou na campanha
eleitoral no estado. De acordo
com as contas apresentadas pelos
partidos no Tribunal Regional
Eleitoral, a eleição do tucano eus-
tou RS 11.5 milhões. Todos os
partidos mantiveram sigilo sobre
os colaboradores de caixa de cam-
panha. O tesoureiro do PT.
Márcio Grieco, afirmou que pre-
tende pedir autorização às empre-
sas que deram dinheiro ao partido
para a divulgação dos nomes. En-
tre as empresas, estão um banco e
cinco empreiteiras.

Grieco diz que nào revela no-
mes dos colaboradores de campa-
nha porque muitas da empresas
preferem que o sigilo seja manti-
do. "Não tenho nada a escon-
der", assegura. O PT gastou na
campanha majoritária do candi-
dato Antônio Carlos Pereira, o
Carlào. RS 714.4I4.S1. sendo que
RS 121.872,80 ainda nào foram
cobertos. Grieco admite que cinco
empreiteiras participaram da pc-

quena lista de 17 empresas que
contribuíram com a campanha
(responsável por 50% das arreca-
dações). A maior contribuição,
segundo ele. foi feita por uma em-
preiteira com o valor de RS 50
mil. em cinco parcelas.

Caso o TRE não divulgue por
inteiro as contas dos partidos até
o próximo dia 7 (último dia para
aprovação dos gastos), o tesourei-
ro do PT irá pedir autorização ás
empresas para o fornecimento dos
nomes. "Essa é uma polêmica
criada apenas para desqualificar o
PT. Na verdade, a campanha elei-
loral, a disputa pela sociedade
continua", afirma Grieco, acres-
centando que entre as empreitei-
ras que ajudaram o PT mineiro
estão empresas de outros estados.

A segunda coligação a regis-
trar maiores gastos com a campa-
nha foi a que deu sustentação a
candidatura de Hélio Costa (PP).
Os advogados cio partido afir-
mam que os gastos não ultrapas-
saram RS 7,2 milhões. Em tercei
ro lugar está o PMDB (RS 6.-+-
milhões), que não formou coliga-
ção.

TRE-RJ esconde contas
Por determinação do presiden-

te do TRE do Rio, Youssif Saliin
Saker, a prestação de contas dos
partidos não foi liberada. No dia
8, o tribunal fará sessão para
apreciar os balanços das despesas
de campanha. As contas come-
çam a ser analisadas hoje, no Mi-
nistério da Fazenda, por 25 audi-
tores do Tribunal de Contas da
União (TCU), Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE). Tribunal de
Contas do Município (TCM) e
Fazenda.

O TRE prorrogou por 24 ho-
ras o prazo de entrega das presta-
ções de contas, já que até a noite
de quarta-feira poucos candidatos
haviam cumprido a exigência. O
representante do PT, que levou a
prestação de contas de Jorge Bit-

lar, candidato a governador, e da
senadora eleita Benedita da Silva,
nào revelou a documentação que
relaciona os doadores da campa-
nha.

Fontes do PT informaram que
foram gastos R$ 507.779,60 nas
campanhas de Bittar e Benedita,
restando ainda uma divida de R$
49.570,00 com as empresas Criar
Brasil — responsável pelo progra-
ma de rádio — e Maximídia —

que fez o telcmarketing. De açor-
do com a mesma fonte, foram
doados R$ 291.190,00 por pes-
soas jurídicas, RS 27.243,00 pot
pessoas físicas, RS 33.915,00 pelo
comitê nacional e RS 105.000,00
pelo comitê regional. Seis ou sete
empresas privadas teriam feitos as
maiores contribuições.
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tratará agora dos ministérios militares
n Os nomes para ministérios políticos, que dependem de ampla negociação, só serão divulgados depois dos militares e do chanceler

Cardoso
DORAKRAMER

, BRASÍLIA — Um cronograma em qua-
(ro etapas foi estabelecido pelo presiden-
te eleito Fernando Henrique Cardoso
para o anúncio de seu ministério. A
primeira foi cumprida com a divulgação
da escolha de Pedro Malan para a Fa-
zenda, Pérsio Árida para o Banco Cen-
trai e Edmar Bacha para o BNDES, para

?dár um sinal claro ao mercado financeiro
Jdp perfil que terá o comando da econo-

mia a partir de Io de janeiro. A próxima
Letapa deverá ser o anúncio dos ministros
militares, cujos nomes têm chance de

rgÈrem conhecidos ainda antes da viagem
:áe Fernando Henrique para Miami, no
{•próximo dia 9.

Logo após a viagem, ou talvez ainda
durante o período em que o presidente

teleito estiver nos Estados Unidos partici-
pando da reunião da Cúpula das Améri-
cas, deverá ser divulgado o nome do
novo ministro das Relações Exteriores.
A tendência ainda é mesmo pela indica-
ção de um chanceler de fora da carreira,
mas não está descartado um diplomata.

Ontem nem mesmo os mais próximos
interlocutores da equipe de transição se
arriscavam a se fixar em um só nome,
apostando apenas que, se não for um
diplomata, deverá ser pelo menos ai-

guém que já ocupou o cargo. "Não será
nunca um outsider", informou um desses
interlocutores.

A quarta c última etapa é aquela em
que estão incluídos todos os outros mi-
nistérios, cuja composição depende da
completa articulação da base política.
Esses nomes serão conhecidos entre os
dias 15 e 23, com grande possibilidade de
o anúncio ser feito apenas depois da
diplomação do futuro presidente, no dia
17. A idéia de deixar o que depende de
arrumação política para depois é exata-
mente para evitar pressões.

Sinal — O raciocínio é exatamente o
oposto daquele que levou Fernando
Henrique a autorizar a divulgação extra-
oficial de Malan. Na área econômica,
era preciso dar um sinal de tranqüilidade
e estancar as especulações que incluíam
até mesmo o senador eleito José Serra. A
inclusão de Serra no rol dos prováveis
futuros ministros da Fazenda abria a
possibilidade, de acordo com o grupo de
Fernando Henrique, de o mercado tra-
balhar com a hipótese de mudanças na
equipe e na política econômica.

Justamente por ter ficado por último,
o grupo dos chamados ministérios políti-
cos só terá seus titulares convidados 48
horas antes do anúncio oficial.

Serra cotado para o MIC
MÁRCIA CARMO F. II.IMAR FRANCO

Depois da definição da equipe cconò-
mica, Fernando Henrique Cardoso estu-
da agora o fortalecimento das ações do
Ministério da Indústria, Comércio e Tu-
rismo (MIC), que da forma como está
sendo discutido poderá ser entregue ao
deputado e senador eleito José Serra
(PSDB-SP). "Posso dizer que o Ministé-
rio da Indústria e Comércio será muito
forte e muito atuante", adiantou Fer-
nando Henrique, ontem, em mais uma
reunião com sua equipe de transição.
Com novas atribuições, o ministério te-
;ria a responsabilidade de ampliar a poli-
•tica industrial e definir novas regras para
o desenvolvimento no setor, gerando
mais empregos, por exemplo.

A um mês da sua posse,
Fernando Henrique estuda
lambem o nome do senador
eleito Lúcio Alcântara, do
PDT do Ceará, que foi vice-
governador de Ciro Gomes,
para o Ministério da Saúde. E,
apesar das insistentes negati-
vas de ontem — após o vaza-
mento das indicações de Pedro'Malan. Pérsio Árida e Edmar
•Bacha para o Ministério da
¦Fazenda, o Banco Central e o
BNDES, respectivamente —,
;Fcrnando Henrique já tem um
•rascunho adiantado da forma-
ção de sua equipe de governo.

Vão trabalhar ao lado de Fernando
Henrique, no Palácio do Planalto, Clóvis
Carvalho, que atualmente ocupa a Secre-
laria-Geral do Ministério da Fazenda e
¦agora está cotado para chefe da Casa
Civil, e o atual assessor especial Eduardo
Jorge, que assumiria a função de secreta-
•rio-geral. Paulo Renato de Souza conti-
inua sendo o mais cotado para a Secreta-
ria de Planejamento. Sérgio Amaral está
confirmado, segundo tucanos, como por-
ia-voz do novo governo.
\ O embaixador Júlio César Gomes dos
'.Santos estará com certeza no Palácio do
?Planalto, mas seu cargo ainda está sendo
"definido — tanto poderá ser o chefe do

cerimonial, como um assessor especial do
futuro presidente. O secretário particular
Francisco Grazziano deve permanecer
com essa função na estrutura da Presi-
dência da República.

Algumas mudanças já estão certas no
terceiro andar do Palácio do Planalto.
Sai, por exemplo, o refeitório anexo ao
gabinete presidencial, que será substitui-
do por uma ampla sala de espera. Hoje
há três ajudantes-de-ordem. No futuro
governo Fernando Henrique, serão seis.
Auxiliares de Fernando Henrique estão
certos de que a força das urnas será
traduzida em vários pedidos de audiência
diariamente e já prevêem romarias ao
Palácio do Planalto.

Aroluivo
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José Sena: "Cada dia é um ministério diferente

Outros nomes que colaboraram muito
para a eleição de Fernando Henrique estão
praticamente confirmados no organogra-
ma do primeiro escalão. O senador para-
naense José Eduardo Andrade Vieira, pre-
sidente nacional do PTB. deverá ser con-
firmado no Ministério daAgricultura. O
deputado Reinhold Stephanes, outro pa-
ranaense, só que do PFL, está com um pé
no Ministério da Previdência, cargo que já
ocupou no governo Collor. Sérgio Motta,
amigo íntimo do presidente eleito, deverá
ser apresentado como ministro das Comu-
nicações ou das Minas e Energia.

Manobra para o Senado
O senador eleito José Serra (PSDB-SP)¦negou ontem a possibilidade de vir a oeu-

par o Ministério da Educação no próximo
governo. 

"Cada dia é um ministério dife-
rente para mim", disse, depois de se reunir
com o governador eleito de São Paulo,
Mário Covas. O desejo de Serra era ir para
o Ministério da Fazenda, mas a indicação
ide Malan praticamente sepultou essa idéia.
Além dos ministérios da Educação e da
fazenda, Serra chegou a ser cotado para a
pasta da Indústria e Comércio.

Caso Serra seja indicado para um cargo
no primeiro escalão federal, um arranjo
paulista terá que ser feito para definir o seu
substituto no Senado. Apesar de o primei-
ro suplente ser o empresário Pedro Piva,
presidente do Conselho Administrativo
das Indústrias Klabin, nos bastidores do
PSDB aumentam as pressões para que as-
suma o segundo suplente, o jurista Miguel
Reale Júnior. Vice-presidente do partido
em São Paulo, especialista em Direito
Constitucional e ativo colaborador do pro-
grama de governo de Fernando Henrique
Cardoso, a expectativa é de que Reale
èjjerça um papel importante na reforma
constitucional.'< 

Para que isso aconteça, é fundamental a
colaboração de Covas. Mesmo não tendo

bancado formalmente o nome de Piva, a
indicação do empresário como primeiro
suplente de Serra foi feita por sugestão do
governador eleito, que gostaria de vê-lo no
Senado. Os dois sâo muito amigos. Porém,
Serra preferia ter em seu lugar Reale Jú-
nior. Se a vaga for aberta, a solução seria
Covas indicar Piva para uma secretaria.
Reale assumiria então o Senado.

O nome de Piva chegou a ser cogitado
para a Ciência e Tecnologia, que acabou
nas mãos do presidente do Pensamento
Nacional das Bases Empresariais, Emerson
Kapaz. Mas Piva tem dito a amigos que
não gostaria de ir para o Executivo. Seu
sonho é o Senado. Antes das eleições, Piva,
Serra e Reale fizeram um acordo informal.
Na hipótese de o senador eleito ficar fora
do Senado nos próximos quatro anos,
Reale e Piva se revezariam e cada um
assumiria a vaga por dois anos caso não
fossem para o Executivo. "Não sei desse
acordo e como sou interessado não me
mexo", nega Reale.

Mesmo cotado para o Ministério da
Justiça, Reale não é líder na bolsa de após-
tas. Ele tem como forte concorrente o de-
putado Nelson Jobim (PMDB-RS). "Gos-
taria de ir para o Ministério da Marinha
procurar a Emilinha Borba dos anos 90",
brinca o jurista.
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Divulgação sobre Malan causa irritação
Fernando Henrique Cardoso ficou irri-

tado com o vazamento da escolha do presi-
dente do Banco Central, Pedro Malan.
para o Ministério da Fazenda. No inicio
da manhã. Fernando Henrique fez questão
de dizer que nenhum nome de ministro do
seu governo estava confirmado. "É o mi-
nistério Gutemberg. A imprensa faz e des-
faz", comentou.

Sem desmentir a escolha de Malan. o
presidente eleito foi lacônico, ao ser per-
guntado sobre a confirmação do aluai pre-
sidente do Banco Central em sua equipe,
no Ministério da Fazenda. "Ninguém está
confirmado", disse Fernando Henrique.
Coube ao ministro da Fazenda, Ciro Go-
mes, que almoçou com o futuro presidente,
sinalizar que Malan será realmente seu
sucessor no cargo. Perguntado sobre o que
achava de Malan assumir sua pasta, Ciro
respondeu: "Excelente. Dificilmente nave-
ria um nome melhor".

Sorridente, o ministro Ciro Gomes deu
outra pista sobre o seu sucessor. "Tenho
trabalho junto com ele faz. tempo", disse.
Evitando confirmar o nome de Malan. o
Ciro disse que é fundamental que a escolha
da equipe do novo governo seja feita "o

quanto antes". Para o ministro, a falta de
uma confirmação oficial do nome de Ma-
lan não afeta o mercado financeiro. "O
mercado tem que se acostumar a trabalhar
em bases profissionais. Quem gosia de fo-
foca, futrica e boato é especulador", afir-
mou. Garantindo que não há motivos para
preocupação, Ciro afirmou que o "pais
está equilibrado". "Não há razões para
oscilações, senão aquelas que estimulam a
especulação", acrescentou.

Adriana Lorolo — 13/9'94

Ciro confirmou o nome do seu stteessoi

Viagem — Ciro reafirmou que no
inicio do ano viajará para estudar no exte-
rior. "Permaneço no governo até o dia 31
de dezembro. Em seguida viajo para Cam-
bridge", contou. Ontem mesmo, o ministro
comprou as passagens de toda a família.
"Todos os brasileiros devem estar dispôs-
tos a colaborar no governo do presidente
eleito com ou sem cargo", completou.

No inicio da tarde, o presidente eleito
recebeu em sua residência no Lago Sul a
visita do deputado Roberto Campos
(PPR-RJ). Na saída, Campos negou ter
falado sobre composição do futuro gover-

no, mas elogiou a escolha de Malan para o
Ministério da Fazenda. Ele ressaltou que a
indicação de Malan para a Fazenda é boa
por dois motivos: ele assegura a continui-
dade do Plano Real è tem reputação nos
meios internacionais, por ter negociado a
divida externa. "Essa escolha aumenta o
grau de previsibilidade da economia brasi-
leira", comentou o parlamentar.

Roberto Campos falou de reforma
constitucional e deu a Fernando Henrique
um exemplar de seu livro. Lanterna de
popa. No encontro, o deputado defendeu a
tese de que, antes de uma reforma fiscal, o
governo deve redimensionar o Estado, dis-
cutindo os monopólios, a Previdência e a
reforma administrativa, Ele sugeriu tam-
bém que a reforma constitucional seja pro-
posta pelo futuro governo num único pa-
cote de emendas. "Dessa forma a socieda-
de teria a visão de qual é a política do
governo", justificou Campos.

No final da tarde. Fernando Henrique
reuniu-se com os governadores eleitos de
Santa Catarina, Paulo Afonso (PMDB), e
do Maranhão, Roseana Sarney (PFL). Os
dois garantiram o apoio ás reformas que o
futuro presidente vai propor. 

"O Mara-
nhão está disposto a participar do esforço
de austeridade do novo governo", prome-
teu Roseana Sarney. "Nosso apoio será
dado sem qualquer condicionante ou car-
go", reforçou Paulo Afonso.

Mais Pedro Malan no
Caderno Negócios & Finanças

Tucanos querem conquistar massas
Mesmo sendo reconhecido como um

partido de quadros, os tucanos decidiram
que vão fortalecer o Instituto Teotônio
Vilela e espera que seus integrantes contri-
buam com propostas para o êxito do go-
verno Fernando Henrique Cardoso.

A abertura do partido para novos filia-
dos também foi avaliada e considerada
necessária, para que o PSDB se transforme
num grande pólo da social-democracia no
pais. "Há companheiros social-democratas

em vários partidos", comentou Moema
Santhiago, da Executiva.

Mesmo assim, o presidente do PSDB,
Pimenta da Veiga, reforçou a posição de
que a ampliação do partido não pode repe-
tir experiências passadas, como o inchaço
do PMDB durante a Nova República.

Depois de vencer as eleições presiden-
ciais, o PSDB quer se transformar num
partido de massas e com inserção nos mo-
vimentos sociais. Essa diretriz foi definida

ontem, durante reunião da Executiva,
quando foi feita uma avaliação do desem-
penho do partido nas eleições. "Queremos
enraizar o PSDB entre os trabalhadores, a
juventude, as mulheres, os negros e as mi-
norias", disse o deputado e senador eleito
Sérgio Machado (CE).

Os tucanos avaliaram que o partido
chegou ao poder, apesar de não estar sufi-
cientemente enraizado no país, porque os
eleitores fizeram uma opção pela ética.

Palácio da Alvorada volta à cena
¦ Cardoso vai morar
na residência oficial
que Collor rejeitOLi

Rejeitado 
pelos dois últimos presi-

dentes, o Palácio da Alvorada e
seus dez mil metros de área construída
foi finalmente escolhido por Fernando
Henrique Cardoso e sua mulher, Ruth,
como residência oficial a partir de Io de
janeiro. A um mês da posse faltam pe-
quenos detalhes, como a escolha de uma
boa equipe de empregados, um cozi-
nheiro experiente e a mudança pessoal
da família — provavelmente algumas
garrafas exóticas da coleção de dona
Ruth, além dos quadros e tapetes que
fazem parte das manias de seu marido.

Ao contrário de Fernando Collor,
que optou pela Casa da Dinda, e de
ítamar Franco, que somente por se sen-
tir pressionado pelo noticiário morou
alguns meses no Alvorada e hoje se
sente mais em casa no Palácio do Jabu-
ru, Fernando Henrique vai movimentar
muito sua nova residência.

Ali, deverá manter seu hábito de
trabalhar enquanto toma café da ma-
nhã, almoça e janta com a primeira-da-
ma e seus convidados. Decidida a não se
afastar da sua vida acadêmica, dona
Ruth também deverá ocupar um dos
dois escritórios do Alvorada. Ela pode-
rá escolher o agradável espaço com me-
sa de trabalho, fax, telefones, televisão e
vídeo que compõe a sala da parte íntima
do palácio.

No Alvorada, Fernando Henrique e
Ruth poderão oferecer jantares para até
34 pessoas, que é o total de cadeiras da
chamada sala de banquetes, no primeiro
andar do prédio, que possui um piano
em uma de suas salas e está pronto para
as recepções de trabalho.

Um integrante do governo disse que
Fernando Henrique está gostando mui-
to da idéia de morar no local, apesar de
também se sentir muito bem no seu
apartamento em São Paulo, na casa no
Lago Sul e no apartamento na Asa Sul.
(M.C.)

¦ TSE marca para dia 17
solenidade de diplomação
do novo presidente
O 

senador Fernando Henrique Car-
doso será diplomado presidente da

República pelo Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), no dia 17 de dezembro. A
solenidade será realizada ás lOh, na sede
do TSE, e contará com a participação da
banda dos Fuzileiros Navais, que execu-
lará o Hino Nacional do lado de fora do
prédio. Fernando Henrique Cardoso e o
vice, Marco Maciel, receberão os diplo-
mas das mãos do presidente do TSE,
ministro Carlos Velloso. A cerimônia terá
apenas 68 convidados e deve durar apro-
ximadamente uma hora.

O presidente da República foi eleito
com 34.365.668 votos. A diplomação é o
reconhecimento legal pela Justiça Eleito-
ral da eleição de Fernando Henrique.
Parte dos convites para a cerimônia de
diplomação será distribuída pelo próprio
TSE, mas o presidente eleito também terá
direito a convidar autoridades.
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PDT pode ganhar mais uma vaga na Câmara
¦ Partido leva ao TSE argumento de que aliança com PTB foi desfeita e Roberto Jefferson corre risco de ceder mandato a Campista

Folos do Arquivo

MARCEU VIEIRA

O PDT do Rio de
Janeiro decidiu impe-
trar recurso no Tribu-
nal Superior Eleitoral
(TSE), pedindo que se
reconheça o rompimen-
to de sua aliança com o
PTB e o PMN ainda
durante a campanha
eleitoral. Se o pedido
for aceito — c há júris-
prudência —. o partido
terá. na próxima legislatura, mais
um ou dois deputados em Brasí-
lia. além dos oito que elegeu em
15 de novembro. A Coligação
força do Povo (PDT-PTB-PMN)
elegeu 11 deputados, três deles do
PTB. que perderia um ou dois. no
caso de o TSE atender ao pedido.

O recurso se baseia em argu-
mento idêntico ao acatado pelo
TSE. às vésperas do segundo tur-
no. Na época, o TSE devolveu a
Anthony Garotinho, candidato
derrotado do PDT ao governo do
Rio. o direito à propaganda na
TV e no rádio. Garotinho havia
sido punido pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral por não apresentar
siglas de partidos que o apoiavam.

*S4
líi.lk-rio .lêflcison Carlos Canipísia

Caso consiga outra vitória
agora, o número de vagas adicio-
nais para o PDT (uma ou duas)
dependerá de novo cálculo de
quociente eleitoral (quantidade de
votos acumulados por partido).
Os favorecidos no PDT seriam,
pela ordem, Carlos Alberto Cam-
pista e Marino Klinger. primeiro
e segundo suplentes. No PTB,
correriam risco de perder o man-
dato conquistado em 15 de no-
vembro Roberto Jefferson. da
tropa de choque de Collor. c Fer-
nando Gonçalves, sobrinho do
ex-deputado Fábio Raunheitti.
cassado por envolvimento com as
fraudes no Orçamento. Se o PDT
conseguir só mais uma vaga, o

Arquivo
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Nilo propôs à Assembléia projeto que beneficia mil servidores'Tropa' de Marcello
¦ Bancada tucana
é convocada para
defender o Rio
LUCIANA CONTI

O 
governador eleito Mar-
cello Alencar (PSDB)

começou esta semana sua in-
vestida parlamentar, com a
preocupação de viabilizar des-
de já sua gestão no estado.
Marcello pôs em campo uma
tropa de parlamentares tuca-
nos. para lutar pelos interesses
de seu futuro governo na Câ-
mara dos Deputados. Assem-
bléia Legislativa e Câmara dos
Vereadores.

Neste momento, o que mais
lhe preocupa é a tramitação de
uma mensagem do governador
Nilo Batista à Assembléia,
propondo a incorporação ao
salário de cerca de mil servido-
res de gratificações concedidas
em novembro. Marcello ligou
ontem para Nilo pedindo que
ele não enviasse mais à Assem-
bléia nenhuma mensagem que
implicasse despesas.

Na quarta-feira. Marcello
pediu ao presidente da Assem-
bléia, José Nader (PDT), que
retirasse a mensagem da pauta
de votações. Nader atendeu ao
pedido, mas avisou que a pro-
posta volta à pauta na terça-
feira. As negociações prosse-
guem.

Obstrução — Marcello
voltou a conversar ontem com
Nader. enquanto seus correu-
gionários saíram cm campo
para negociar apoios contra o
projeto. Os tucanos estão estu-
dando emendas ao projeto,
que prevê ainda a incorpora-
ção aos salários dos servidores
de abonos concedidos no go-
verno do PDT. O PSDB pro-
mete usar todos os recursos re-
gimentais para obstruir a vota-
ção."Se a mensagem não entrar
até o dia 15. quando começa o
recesso, a votação ocorrerá rie?
cessariamente no próximo go-
verno", explica o vice-líder do

PSDB, deputado Paulo Melo."Isso é um trem da alegria, que
visa criar dificuldades ao novo
governo e beneficiar funciona-
rios que participaram da cam-
panha".

Orçamento — Um telc-
fonema do relator-geral da Co-
missão de Orçamento do Con-
gresso. senador Gilberto Mi-
randa (PMDB-AM), ontem
pela manhã, fez Marcello mo-
bilizar a bancada tucana. O se-
nador. que na quarta-feira cri-
ticou Marcello por não ter en-
viado um representante à reu-
nião da Comissão, pediu
desculpas por um equivoco de
seus assessores, que não avisa-
ram o governador eleito da
reunião.

O deputado Artur da Távo-
Ia (PSDB), eleito senador, foi
encarregado de comandar a
análise das emendas ao Orça-
mento da União que se referem
ao Rio. O técnico Paulo Bastos
César, um dos integrantes da
equipe de transição, ajuda Tá-
vola em Brasília.

Num dia, eles analisaram
1.430 emendas de autoria da
bancada fluminense e selecio-
naram as que se referem aos
setores considerados emergen-
ciais: segurança, saúde, trans-
porte, saneamento e educação.
Marcello se articulará com a
bancada para tentar aprovadar
as emendas, que somam RS
150 milhões.

Mas o tucano também está
preocupado com sua futura re-
lação com o prefeito César
Maia. O vereador Otávio Leite
(PSDB) foi encarregado de ga-
limpar os projetos muncipais
que tenham ligação com o es-
tado e levá-los à equipe de
transição. Sobre o Metrô, eles
já estudam uma proposta de
co-gestão com o município, co-
mo alternativa á municipaliza-
ção. A equipe considera a par-
ticipação do estado na gestão
do Metrô como estratégica, já
que o projeto é estender as li-
nhas à Baixada Fluminense.

punido será Jefferson, que cederá
a cadeira a Campista.

O PDT aguarda apenas a pu-
blicação de acórdão do TRE —-
que negou o pedido cm primeira
instância — para impetrar o re-
curso no TSE. O argumento do
TRE foi o de que, para desfazer a
aliança, o PDT precisaria ter feito
nova convenção. O PDT, no en-
tanto, alega que a convenção ape-
nas autoriza a executiva do parti-
do a fazer ou não alianças — e até
mesmo a desfazê-las. Com esse
mesmo argumento, os pedetistas
convenceram o TSE a devolver a
Garotinho, no segundo turno, o
direito à propaganda eleitoral na
TV e no rádio, então suspensos
pelo TRE."A decisão do juiz do TRE.
punindo Garotinho, foi atrabiliá-
ria e inconseqüente. Tanto que foi
reformulada pelo TSE", lembra o
presidente regional do PDT. de-
pulado Vivaldo Barbosa, que não
conseguiu se reeleger. Quinto su-
plente. Vivaldo não se beneficia-
ria com a aprovação do TSE ao
recurso. Apesar disso, é quem ar-
ticula a ação, junto a advogados
do PDT. "Estou a serviço do par-
tido", justifica.
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FESTA+HOTEIS (c/cal* da manha)
+TRANSLADOS

A«M»Tw-Mtrt
A partir de R$731,00

NATUREZA

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 SOtrOIR GARANTE
SUA ACOMOOAÇAO IMEDIATA

NA CHEGADA.

Proço por pouoa m apto. duplo, válido para
a* saidat om (onoiro • favareiro («xnto foriodoi).

Consulte teu Agenfo de Viagens.

AOS SÁBADOS
PELA MANHÃ PARA NEW YO!
PELOS MODERNOS MD-U

INCLUÍMOS:
Viagons diurnas de ida
volta pelo VÔO ESPECIAL
SOLETUR-VARK5, na Classe

Turístico • Traslados
7 noites em opto. duplo

no Hotel President
AssislCord Internalional
Economy • Cartão de
telefonia GTI Solohir

(2 min. de chamada FREE
paro o Brasil).

O melhor crhmdimeflto:
guias Soletur atenderão

você om New York.

PRÓXIMAS SAÍDAS
•06103,10,170 24
•JAR 07,14,216 28 CIHttft t rj«e*!t3-i«, »/,|j.. XL\4/m • tlWCA.- JM-W1 • IMMMA: 571-1 IM • IAUA(l(crl>ri):«W-JIJ7

• MiHb J9W0U • NOVA IGUAÇU IMorotwr): 7M-J47) • Nimoi |C<-io<lw|! 710-7401 •COPA: JSSIIM

CATEGORIA TURÍSTICA
SUPERIOR:

Yrojt com mou torrforto por um
pK)Vtno adicianaL Cwiwlrc.

Classificados
Disque

JB (021) 589-9922
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Venha dar o seu show de bola na

primeira noite do Bingo Copacabana.
Tudo com tecnologia de primeiro mundo e com

as delícias do restaurante Black Jack Club.
E você ainda concorre a um carro importado

e passagens para Atlantic City.
Não perca! A sorte está lançada.

:^^r^^*

Bingo Copacabana • Av. Atlântica, 1800 • Hotel Excelsior
VwyMWrft»-—-v-^iM.t^iji.ítíí aar_raHr_B-t_t
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INFORME JB
TEODOMIRO BRAGA

A 
troca do termo revisão constitucional por reforma constitu-
cional pelo presidente eleito Fernando Henrique terá im-

plicaçòcs que vào muito além da semântica.
•A A desistência da revisão significa que as alterações na
((Constituição serão poucas e menos ambiciosas do que os
tucanos planejavam inicialmente.

A avaliação é de um dos principais colaboradores de FH,

que classifica a troca como "oéssima" 
para os planos do

próximo governo.
A idéia de ressuscitar a revisão — o que exigiria maioria

simples para aprovação das alterações — foi abandonada

porque se temia que a iniciativa provocasse contestação junto
ao STF.

A nova estratégia é fazer alterações na Constituição através
de emendas, que terão de ser aprovadas por três quintos dos
votos, em dois turnos e em reuniões separadas das duas casas
d< Congresso.

-»^Por esse sistema, admitem os tucanos, só serão aprovadas
mudanças que contem com um amplo consenso no Congresso.
Ainda assim, haverá necessidade de muita negociação política.

D
Já é considerada fora de cogitação a aprovação de propôs-

tas ultrapolêmicas. como a quebra dos monopólios estatais c o
fim da estabilidade no serviço público.

Estilo Malan-I
O futuro ministro da Fazen-

da. Pedro Malan. revelou a ami-
gos que vai desempenhar a fun-
ção como um "gerente de cai-
xa".

O papel político, entende
Malan, fica por conta do presi-
dente.
Estilo Malan-II

Malar. c um trator: trabalha
de 13 a 15 horas por dia c costu-
ma comer um sanduíche no ai-
moço.

Anteontem, deixou o Banco
Central ás 23h45.
Vôos separados

Por medida de segurança, o
aluai e o futuro presidente da
República vão viajar em aviões
separados para Miami no dia 9.

Fernando Henrique voa no
Boeing presidencial n° 2.
Rio presidencial

Três presidentes fizeram re-
serva no Hotel Glória neste fim
de semana: Itamar Franco. Fer-
nando Henrique e José Sarney.

A Itamar foi destinada a
suite presidencial: Sarney hospe-

-da-sc num apartamento de luxo.
Ao imperador tucano Fer-

.nando Henrique coube a suíie
Royal.
Efeito June

O presidente Itamar mudou
o visual: está de óculos novo e
topete rebaixado.

Coisas do amor.
Líderes do futuro

Três brasileiros entraram na
•lista dos 100 líderes para o novo
milênio da revista Time.

São eles: o ministro Ciro
•Gomes, a senadora eleita di
•Acre Marina Silva e o empresa-*rio 

paulista Ricardo Semler.
Nome indigesto

A bancada do PP do Rio
;esiá reivindicando uma secreta-
Iria do governo Marcello Alen-
car.'- Sua favorita é Laura Car-

-neiro, filha do senador que cha-
mou Marcello de Judas durante
;i campanha eleitoral.
Clube petista

O Diretório Nacional do PT
vai adotar nova fórmula para
cobrar contribuições de seus fi-
liados.

A novidade será a exclusão
do filiado que não renovar o
pagamento de sua antialidade,
como ocorre nos clubes.

O valor mínimo de contri-
buição ficará entre RS 5 c RS 8.

Ladrão de merenda
O TCU condenou a Funda-

ção Miriam Bencvides Gadelha
a devolver USS 75 mil aos cofres
públicos.

O dinheiro era destinado á
compra de merenda escolar para
crianças carentes de Sou/a (PB),
mas a fundação embolsou a verba.

As crianças até hoje estão
esperando a merenda.
Operação Guaporé

A Policia Federal apreen-
deu mais de uma tonelada de
cocaína nos últimos 30 dias.

Só no Amazonas foram
apreendidos 700 quilos na Opc-
ração Guaporé.

— Estamos evitando que a
cocaína chegue ao Rio — festeja
Sérgio Sakon. chefe da divisão
da PF de combate ás drogas.
Origens do Haiti

Caetano Veloso conta ama-
nhá. no programa de Bolinho na
TV educativa, a origem da mú-
sica Haiti.

O cantor fazia um shovv
num trio elétrico em Salvador
quando uma briga na platéia ter-
minou a golpes de cassetetes da
policia.

Deprimido com o episódio.
Caetano compôs a canção logo
depois.
Ouro de Moscou

Recém-chegada de Moscou,
a secretária municipal de Cullu-
ra Helena Severo anuncia seu
novo projeto: um festival de cul-
lura russa em 1995.

Vai ter circo, teatro de bo-
necos e o Bale do Teatro Stanis-
lavski. que hoje dá banho no
Bolshoi.'Hot lines'

Os novos usuários das li-
nhas de celulares que chegam á
loja da Tclerj na Avenida Chile
são recebidos por uma comissão
de camelos.

No ponto de ônibus da Rua
do Lavradio, oferecem nolas fis-
cais frias para legalizar os telefo-
nos comprados no exterior ou
em camelôs.
Sem calendário

Não perguntem para o se-
nador Humberto Lucena "que
dia é hoje?".

Ele fica possesso só cm ou-
vir falar de calendário.

É o mesmo que falar de cor-
da em casa de enforcado.

LANCE-LIVRE
a De Fernando Henrique, insatisfei-
io com a sua próxima moradia: "O
Palácio da Alvorada é a cara do
Brasil: um obra inacabada."
a Plástico distribuído ontem nos cor-
redores da Câmara dos Deputados:
"Hasta de intermediários: PC paru
tesoureiro do PT."

,a() ex-ministro Paulo Hnddad não
aceitou ocupar uma secretaria no go-' verno de Eduardo Azeredo, cm Mi-
nas. Aluará como consultor do ruiu-

, ro governador, mas sem vínculos
enipregaticios,
a O presidente do PFL, Jorge Bor-
nliausen. não acredita que o PMDB
lance Gonzaga Mota na disputa pela
presidência da Câmara. "Se o PMDB
quisesse disputar para valer, lançaria
um peso pesado", afirma.
a Pelo menos um governador eleito', 
já decidiu que nào vai à festa de
posse de Fernando Henrique, dia 1"
de janeiro, Divaldo Suruagy. de Ala-
goas. marcou reunião de seu secreta-
riado para a mesma noite.
a Se ficar entre os três mais votados,
o procurador Marfan Martins Vieira
será escolhido por Marcello Alencar

para a sucessão de Antônio Carlos
Biscaia.
ao trombonista Raul Mascarenhas
abre hoje. às 18h, a série de shows no
Museu da República. O ingresso será
um quilo de alimento não-perecivel
para a campanha Nalal sem Fome.
a A OAB e a associação Internado-
nal Education Devclopment vão sele-
cionar quatro advogados c estudante
de Direito para estudar a legislação
dos EUA na Universidade de Riversi-
de, na Califórnia.
a Beatriz Cardoso, (ilha de FH. pro-
move segunda e terça-feira no Hotel
Ca'D'oro, em São Paulo, um semi-
nário sobre educação.
a Há 45 anos atuando numa banca de
revista na Rua Rodrigo Silva, o jorna-
leiro Mario Spósilo decidiu andar de
guarda-chuva para se proteger dos
pingos d'água dos aparelhos de ar
condicionado no Centro.
a Dezenas de soldados do Exército
em treinamento na Praça Saenz Pena
corriam ontem cantando uma músi-
ca de Lulli Santos.
a FH no Rio: o imperador tucano na
Cidade Maravilhosa!

Francês analisa desafios de Cardoso
¦ O sociólogo Alain Touraine debaterá futuro governo em Brasília com 60 intelectuais
ANY BOURRIOR
Corrospondonto

PARIS — Antes de embarcar pa-
ra Brasília, onde participa hoje e
amanhã do seminário O Brasil e as
tendências econômicas e políticas
contemporâneas, o sociólogo fran-
cès Alain Touraine disse que a prio-
ridade de Fernando Henrique Car-
doso será reforçar a capacidade ad-
ministrativa do Estado, em busca
da combinação de dois fatores:
"Favorecer o crescimento, aumen-
tando a competitividade da indús-
tria brasileira, para que os agentes
econômicos atuem na área social
em posição de força".

Amigo de Fernando Henrique,
diretor de pesquisa da Écola de
Hautes Études em Sciences Sócia-
les, Touraine — que estará no lia-
marati, para o seminário, com 60
intelectuais. 18 deles estrangeiros,
na presença do presidente eleito —.
avalia que 

"o fortalecimento do Es-
tado passa igualmente por uma re-
forma fiscal, que permita financiar
a política social". Ele acredita que

Touraine: açaõsoeial audaciosa

"o 
problema de Fernando Henri-

que será combinar as duas coisas —
liberalismo econômico e política
social audaciosa".

Mas. em seu entender, o presi-
dente eleito tem condições de solu-
cionar o problema enfrentando três
desafios. "O 

primeiro é ter capaci-

PROGRAMA DO SEMINÁRIO
Dia 2, sexta-feira
Bloco 1 — I4h30
Economia e política na ordem mun-
dial emergente
Tema 1 — Processos e tendén-
cias da economia mundial.
Expositor — Colin Bradford. eco-
nomista da Usaid. em Washington.
Tema 2 — Os novos paradig-
mas tecnológicos: implicações
Expositor — Manuel Castells, dire-
lor da Escola de Planejamento Am-
biental da Universidade da Califór-
nia.
Tema 3 — A reorganização do

poder mundial
Expositor — Luciano Martins,
cientista político.
Debatedores — Abraham Lovvcn-
tal, Adam Przeworksi (Universida-
de de Chicago), Albert Fishlow
(Universidade de Berkcley). Alfrcd
Stepan (reitor da Universidade
Centro-Européia de Budapeste),
Constantino Vaitsos (Universidade
de Atenas), Felix Pena (especialista
em América Latina). Louis Emme-
rij (assessor especial do BID) e Phil-
lipc Schmittcr (Universidade de
Stanford).

dade de decisão; o segundo, resistir
às pressões, e o terceiro, acabar
com o clientelismo." Touraine ape-
Ia ao futuro presidente, pedindo-lhe
que crie "o círculo virtuoso do vo-
luntarismo político com objetivos
sociais", uma atitude que qualifica
de "realista" em termos políticos,
porque 

"quanto maior for seu êxito
na área social, mais apoio popular
terá".

"Ê 
preciso evitar porém o siste-

ma de distribuição de renda do tipo
populista, cujo resultado é o enfra-
quecimento do Estado a médio pra-
zo". ensina.

Touraine acredita que o seminá-
rio certamente discutirá as novas
idéias político-sociais que sào deba-
tidas atualmente na Europa, relati-
vas ao combate á exclusão social."Quero sublinhar que os problemas
hoje sào globais. Encontramos o
mesmo tipo de crise tanto nos pai-
ses ricos quanto nos que ainda es-
tão em desenvolvimento. No mun-
do inteiro as sociedades se dividi-
ram em duas partes, a dos ricos e a

Dia 3, sábado
Bloco 2 (9h às 12h) —
Estabilização, crescimento e politi-
ca industrial na América Latina
Expositor — Roberto Frenkel, par-
ticipou da concepção do Plano
Austral na Argentina.
Debatedores — Albert Fishlow,
Alcjandro Foxley (ex-ministro da
Economia do Chile), Antônio Bar-
ros de Castro (ex-presidente do BN-
DES), Colin Bradford. Enrique
Iglesias (presidente do BID), Felix
La Pena e Paulo Renato Souza.

dos que foram abandonados no
meio do caminho, e não têm direito
nem às migalhas do bolo", ressalva.
"Aqui na França, a distância social
só aumenta. Do lado de fora, o
mundo divide-se entre países prós-
peros e pobres."

Perguntado sobre as propostas
de Jacques Delors. atual presidente
da Comissão Européia (o poder
executivo da UE) — segundo as
quais a luta contra a exclusão social
e a pobreza gera empregos e cresci-
mento econômico —, Touraine di/
que 

"os intelectuais europeus estão
de acordo". A reconstrução urba-
na, novas infra-estruturas, escolas e
hospitais, sào projetos que exigem
mão-de-obra e dispensam produtos
importados, gerando empregos. "E
sào, efetivamente, fontes de enri-
quecimento, portanto capazes de
unir o útil ao agradável", diz. Além
disto, para ele, é fundamental con-
vencer as classes mais prósperas do
país de que elas têm obrigação de
gerar riqueza, e nào ser apenas con-
sumistas.

Bloco 3(14h30às18h)
— Novos parâmetros do pensa-
mento político
Expositor — Alain Touraine
Debatedores — Adam Przeworski,
Eric Hobsbavvm (professor do Cen-
iro de Estudos de Oportunidades
Sociais da Nova Escola de Nova
Iorque). Francisco Weffort (profes-
sor da USP). Guillermo 0'Donncl
(diretor da Universidade de Notre
Dame), José Arthur Giannoti, Juan
Linz, Manuel Castells, Phillippc
Schmittcr e Torcuato Di Telia.

COLÔNIA DE FERIAS
SENSACIONAL Floresta Country Club

3/1/95 a 18/1/95 • 19/1/95 a 3/2/95 2*a 6"f.
9 as 17 h • Idade 3 uj a 14 anos

DESCONTOS ESPECIAIS: •
Empresas • Mais de uma inscrição
Programas paralelos para màos.
CONDUÇÃO lopclcnall TIJUCA ILEBLON / BARRA

l_: 263-8588

PERCA PESO COM SAÚDE •* Prof. FIAvio Rotman* Rotman Cllnlc cm Miguel Poroira •'(021) 237-4075, '220-4891, '(0244) 84-4087 tm MUSICA CIVILIZADA
aiNTORMAÇAO RELEVANTE
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OUTRA CRECHE ASSIM
TÃO PERTINHO,
SÓ MES1
OUTRO MUNDO.
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Uma escola em que se calcula e recalcula
um mundo mais digno e mais humano,
acreditando que podemos mudar
o grande cutso da história.

uma escola SA PEREIRA
Piéescolar e Io grau - a partir do 1 ano
Capistrano do Abreu, 29 - Humaila - Tels.: 246-2434 / 537-2264

vff UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CONVOCAÇÃO

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, do acordo com o
item 12.5 do Edital n" 02/89. de abertura do Concurso para o
Cargo de Médico. CONVOCA os candidatos a seguir identificados
a comparecerem, no prazo de 48 horas, à Rua Miguel de Frias. 09

4o andar — sala 404 — Icaraí —¦ Niterói, a fim de tratarem de
suas nomeações. O não comparecimento no prazo estabelecido
implicará exclusão do Concurso.

CARLOS ALBERTO DA SILVA — Anestesiologia
MIRIAN VIEIRA MAIA— Anestesiologia
EVELINE BRANCO VIDEIRA GARCIA - Anestesiologia

(a.) JOSÉ ANTÔNIO ATHAYDE RIBEIRO
Diretor de Pessoal

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADAS DE PREÇOS N° 06/94

OBJETO:
Contratação de fornecimento de Tickets Refeição e/ou
Tickets Alimentação aos Servidores do ARQUIVO NA-
CIONAL/MJ no Rio de Janeiro e Brasília. Data da Aber-
tura: 19/12/94.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

/

z
és nu
RASIL \ 

Companhia
Vale do Rio Doce

BRASIL
UNIÃO DE TODOS MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SUPERINTENDÊNCIA DE METAIS NOBRES
Tomada do Proços SUMEN n° AL-76/94
Obras civis para implantação da Usina de Beneficiamento de Ouro do
Projeto Almas Paiol, no Município de Almas, TO. (Mais informações no
DOU de 18/11/94 e 02/12/94).

SUPERINTENDÊNCIA DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS
Concorrência SUFEC N° 010/94
Preparo e distribuição de refeições, café e lanches, com (ornecimento de
matérias-primas pela CVRD, aos empregados desta, incluindo a limpeza
das instalações dos restaurantes, na área do Terminal de Ponto da
Madeira, em São Luis - MA. Prazo: 730 dias. (Mais informações no DOU
de 01, 02 e 05/12/94).

BOTAFOGO •¦ :'S!9ó-30nO • N. IPANEMA'"->25.-7233

Caderno

Idéias
V K O S

SÁBADO

JORNAL DO BRASIL Avenida Brasil, 500 — CEP 20949-900 — Caixa Postal 23IOO - São Cristóvão — CEP 20922-970
Rio de Janeiro — Tel,: «>211 585-4422 • Telex (021) 23 690 — (0211 23 202 — (0211 21 55S

TELEFONES

REDAÇÃO 585-4422

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Noticiário
Revisias
Classificados
Anúncios por Telefone
Anúncios Fúnebres

585-4566
585-4479
580-4049
589-9922
585-4320

CORRESPONDENTES:
Acre Alagoas. Bahia, Espírito Santo. Maio Grosso
do Sul. Minas Gerais. Pará. Paraná. Pernambuco.
Piauí, Rio Grande do Sul Senta Catarina No exto-
rior: Buenos Aires. Caracas. Lisboa, Londres, Ma-
dn. México, Moscou. Nova Iorque. Paris, Roma,
Washington.

SERVIÇOS NOTICIOSOS:
AFP. AP. Ansa. EFE, Reuters, Sporl Press. UPI

SERVIÇOS ESPECIAIS:
Washington Post, Los Angeles Times, El Pais

CIRCULAÇÃO
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INFORME JB
TEODOMIRO BRAGA

A 
troca do termo revisão constitucional por reforma constitu-
cional pelo presidente eleito Fernando Henrique terá im-

plicações que vão muito além da semântica.
A desistência da revisão significa que as alterações na

Constituição serão poucas c menos ambiciosas do que os
tucanos planejavam inicialmente.

A avaliação é de um dos principais colaboradores de FH,

que classifica a troca como "péssima" 
para os planos do

próximo governo.
A idéia de ressuscitar a revisão — o que exigiria maioria

simples para aprovação das alterações — foi abandonada

porque se temia que a iniciativa provocasse contestação junto
ao STF.

A nova estratégia é fazer alterações na Constituição através
de emendas, que terão de ser aprovadas por três quintos dos
votos, em dois turnos c em reuniões separadas das duas casas
do Congresso.

Por esse sistema, admitem os tucanos, só serão aprovadas
mudanças que contem com um amplo consenso no Congresso.
Ainda assim, haverá necessidade de muita negociação política.

D
Já é considerada fora de cogitação a aprovação de propôs-

tas ultrapolémicas. como a quebra dos monopólios estatais e o
fim da estabilidade no serviço público.

Estilo Malan-I
O futuro ministro da Fazen-

da. Pedro Malan. revelou a ami-
cos que vai desempenhar a fun-
ção como um "gerente de cai-
xa".

O papel político, entende
Malan. fica por conta do presi-
dente.
Estilo Malan-II

Malan é um trator: trabalha
de 13 a 15 horas por dia e costu-
ma comer um sanduíche no ai-
moço.

Anteontem, deixou o Banco
Central às 23h45.
Vôos separados

Por medida de segurança, o
atual e o futuro presidente da
Republica vão viajar em aviões
separados para Miami no dia 9.

Fernando Henrique voa no
Boeing presidencial n° 2.
Rio presidencial

Três presidentes fizeram re-
serva no Hotel Gloria neste fim
de semana: Itamar Franco, Fer-
nando Henrique e José Sarney.

A Itamar foi destinada a
suite presidencial: Sarney hospe-
da-se num apartamento de luxo.

Ao imperador tucano Fer-
nando Henrique coube a suite
Royal.
Efeito June

O presidente Itamar mudou
o visual: está de óculos novo e
topete rebaixado.

Coisas do amor.
Líderes do futuro

Três brasileiros entraram na
lista dos 100 lideres para o novo
milênio da revista Time.

São eles: o ministro Ciro
Gomes, a senadora eleita do
Acre Marina Silva e o empresa-
rio paulista Ricardo Semlcr.

Nome indigesto
A bancada do PP do Rio

está reivindicando uma secreta-
ria do governo Marcello Alen-
car.

Sua favorita é Laura Car-
neiro. filha do senador que chá-
mou Marcello de Judas durante
a campanha eleitoral.

Clube petista
O Diretório Nacional do PT

vai adotar nova fórmula para
cobrar contribuições de seus II-
liados.

A novidade será a exclusão
do filiado que não renovar o
pagamento de sua amuilidade.
como ocorre nos clubes.

O valor mínimo de contri-
buiçâo ficará entre RS 5 e RS 8.

Ladrão de merenda
O TCU condenou a funda-

ção M iriam Bcnevides Gadelha
a devolver USS 75 mil aos cofres
públicos.

O dinheiro era destinado á
compra de merenda escolar para
crianças carentes de Souza (PB),
mas a fundação embolsou a verba.

As crianças até hoje estão
esperando a merenda.
Operação Guaporé

A Policia Federal aprech-
deu mais de uma tonelada de
cocaína nos últimos 30 dias.

Só no Amazonas foram
apreendidos 700 quilos na Ope-
ração Guaporé.

— Estamos evitando que a
cocaína chegue ao Rio — festeja
Sérgio Sakon. chefe da divisão
da PF de combate ás drogas.

Origens do Haiti
Caetano Veloso conta ama-

nhã. no programa de Bolinho na
TV Educativa, a origem da mú-
sica Haiti.

O cantor fazia um show
num trio elétrico em Salvador
quando uma briga na platéia ter-
minou a golpes de cassetetes da
policia.

Deprimido com o episódio.
Caetano compôs a canção logo
depois.
Ouro de Moscou

Recém-chegada de Moscou,
a secretária municipal de Cultu-
ra Helena Severo anuncia seu
novo projeto: um festival do cul-
tura russa em 1995.

Vai ter circo, teatro de bo-
netos e o Bale do Teatro Slanis-
lavski, que hoje dá banho no
Bolshoi.'Hot Lines'

Os novos usuários das li-
nhas de celulares que chegam á
loja da Telerj na Avenida Chile
sào recebidos por uma comissão
de camelôs.

No ponto de ônibus da Rua
do Lavradio, oferecem notas fis-
cais frias para legalizar os telefo-
nes comprados no exterior ou
em camelôs.
Sem calendário

Não perguntem para o se-
nador Humberto Lucena "que

dia é hoje?*'.
Ele fica possesso só em ou-

vir falar de calendário.
É o mesmo que falar de cor-

da em casa de enforcado.

LANCE-LIVRE
De Fernando Henrique, insalisfei-

to com a sua próxima moradia: "O
Palácio cia Alvorada é a cara do
Brasil: um obra inacabada."

IMástico distribuído ontem nos cor-
redores du Câmara dos Deputados:
"Basta de intermediários: PC para
tesoureiro do PT."

O ex-ministro Paulo Haddad não
aceitou ocupar uma secreiaria no go-
vérrio de Eduardo Azeredo, em Mi-
nas. Atuará como consultor do futu-
ro governador, mas sem vínculos
enipregalicios.

O presidente do PFL, ,lorij,e Bor-
nhausen, não acredita que o PMDB
lance Gonzaga Mota na disputa pela
presidência da Câmara. "Sc o PMDB
quisesse disputar para valer, lançaria
um peso pesado", afirma.

Pelo menos uni governador eleito
já decidiu que não vai â festa de
posse de Fernando Henrique, dia I"
de janeiro, Divaldò Suruagy, de Ala-
goas. marcou reunião de seu secrela-
riado para a mesma noite.

Se ficar entre os três mais votados,
o procurador Marfan Martins Vieira
será escolhido por Marcello Alencar

para a sucessão de Antônio Carlos
Biscaia.

O trómbonistá Raul Mascarcnhas
abre boje. ás 1 Sh. a série de slíows no
Museu da República. O ingresso será
um quilo de alimento não-perccivcl
para a campanha Naial sem Fome.

A OAB e a associação lnternatio-
nal F.dueation Development vão sele-
cionnr quatro advogados e estudante
de Direito para estudar a legislação
dos EUA na Universidade de Riversi-
de, na Califórnia.

Beatriz Cardoso, filha de FH. pro-
move segunda e terça-feira no Hotel
Ca'D'oro. em Sáo Paulo, um semi-
nário sobre educação.

Há 45 anos atuando numa banca de
revista na Rua Rodrigo Silva, o jorna-
leiro Mario Spósito decidiu andar de
guarda-chuva para se proteger dos
pingos d'água dos aparelhos de ar
condicionado no Centro.

Dezenas de soldados do Exército
em treinamento na Praça Saenz Pena
corriam onlem cantando uma músi-
ca de Lulu Santos.

FH no Rio: o imperador tucano na
Cidade Maravilhosa!

Francês analisa desafios de Cardoso
¦ O sociólogo Alain Touraine debaterá futuro governo em Brasília com 60 intelectuais
ANY BOURRIF.R
Corrospondonlo

PARIS — Antes de embarcar pa-
ra Brasília, onde participa hoje e
amanhã do seminário O Brasil e as
tendências econômicas e políticas
contemporâneas, o sociólogo fran-
cés Alain Touraine disse que a prio-
ridade de Fernando Henrique Car-
doso será reforçar a capacidade ad-
ministrativa do F.stado, em busca
da combinação de dois fatores:
"Favorecer o crescimento, autrien-
tando a competitividade da indús-
tria brasileira, para que os agentes
econômicos atuem na área social
em posição de força".

Amigo de Fernando Henrique,
diretor de pesquisa da Écola de
Hautes Études em Sciences Sócia-
les, Touraine — que estará no Ita- Touraine: ação social audaciosa

marati. para o seminário, com 60
intelectuais, 18 deles estrangeiros,
na presença do presidente eleito —,
avalia que 

"o fortalecimento do Fs-
tado depende de reforma fiscal que
permita financiar a política social".
Ele acredita que 

"o 
problema será

combinar as duas coisas — libera-
lismo econômico e política social
audaciosa".

Mas, cm seu entender, o presi-
dente eleito tem condições de solu-
cionar o problema enfrentando três
desafios. "O 

primeiro é ter capaci-
dade de decisão; o segundo, resistir
ás pressões, e o terceiro, acabar
com o clientelismo." Touraine ape-
Ia ao futuro presidente, pedindo-lhe
que crie "o circulo virtuoso do vo-
luntarismo político com objetivos
sociais", uma atitude que qualifica

de "realista" em termos políticos,
porque 

"quanto maior for seu êxito
na área social, mais apoio popular
terá1;.

"É 
preciso evitar porém o siste-

ma de distribuição de renda do tipo
populista." E disse: "Quero subli-
nhar que os problemas hoje são
globais. Encontramos o mesmo ti-
po de crise tanto nos países ricos
quanto nos que ainda estão em de-
senvolvimento. No mundo inteiro
as sociedades se dividiram em duas
partes, a dos ricos c a dos que
foram abandonados no meio do ca-
minho, e não têm direito nem ás
migalhas do bolo", ressalva. "Aqui

na França, a distância social só au-
menta. Do lado de fora, o mundo
divide-se entre países prósperos c
pobres."

Decretismo', o perigo a ser evitado
REGINA ZAPPA

BRASÍLIA — O cientista político
americano Phillippe Schmitter, que
está no Brasil para participar «Jo
seminário, acha desnecessário dar
qualquer conselho ao futuro presi-
dente brasileiro e seu amigo de lon-
ga data, Fernando Henrique Car-
doso. "Não 

preciso dizer a ele que
é importante consultar c ouvir as
pessoas. Nem aconselhá-lo a ado-
tar o máximo de transparência em
seu governo. Eleja sabe disso por-
que foi professor e fez isso a vida
inteira."

Schmitter. professor do Depar-
lamento de Ciência Política de
Stanford, com doutorido sobre o
Brasil, acha que o pior que pode
acontecer ao pais é manter a politi-
co do que ele chama de decretismo.

COLÔNIA DE FERIAS
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TEL: 263-8588

que significa estar sempre sur-
preendendo a população com me-
didas inesperadas. O que deve ser
feito é preparar o pais com explica-
ções sobre cada passo do governo."As 

pessoas no Brasil, mesmo as
analfabetas, são capazes de enten-
der as políticas adotadas se elas
receberem explicações e se houver
um compromisso do governo com
a nação."

Outro conselho que ele acha des-
necessário é que o novo governo
elabore poentes que promovam rc-
formas para sanear a economia, ali-
viar a pobreza e modificar as regras
da política simultaneamente. "O

conselho oficial de instituições co-
mo o Banco Mundial e o FMI tem
sido: primeiro se pensa em tomar a
economia mais eficiente, depois se

pensa em aliviar a pobreza, isso
nunca funcionou, e até essas orga-
nizações estão começando a pensar
diferente", disse Schmitter.

Em paises como o Brasil, argu-
menta. quase todos sabem o que
deve ser feito — reforma da Consti-
luição, reforma política, redistri-
buiçâo de renda. "Todo mundo sa-
be entrar num plano econômico. O
problema é como sair dele c o que
dever ser feito em primeiro lugar."
O que seria importante debater no
seminário que começa hoje no ha-
marati. segundo Schmitter. é deci-
dir o que é prioritário no Brasil. Ele
espera que Fernando Henrique não
se precipite e caia na tentação de
anunciar um amontoado de medi-

das nos famosos primeiros 100 dias
de governo.

Mas é de democracia que Sch-
mitter mais gosta de falar. Para ele.
a democracia no Brasil ainda não
está consolidada, embora não haja
perigo de regressão ao autoritaris-
mo. "O Brasil tem todos os atribu-
tos de uma democracia formal,
mas falta um conjunto de regras
que tenha a aprovação de todos."
Pelos padrões tradicionais, a rota-
tividade do poder, as recentes ciei-
ções e o impeachment de Collor
seriam suficientes para se dizer que
o Brasil alcançou a democracia,
diz Schmitter. "Mas estamos co-
meçando a achar que isso não é
suficiente. Igualdade política não
se traduz, necessariamente em
igualdade social."
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uma escola

Uma escola om que se calcula e recalcula
um mundo mais digno e mais humano,
acreditando que podemos mudar
o grande curso da história.
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vPF UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CONVOCAÇÃO

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, do acordo com o
item 1 ? 5 do Edital n° 0?/89. do abertura do Concurso para o
Cargo de Médico. CONVOCA os candidatos a seguir identificados
a comparecerem, no prazo de 48 horas, à Rua Miguel de Frias. 09
- 4o andar — sala 404 — Icarai  Niterói, a fim de tratarem de

suas nomeações. O não comparecimento no prazo estabelecido
implicará exclusão do Concurso.

CARLOS ALBERTO DA SILVA - Anestesiologia
MIRIAN VIEIRA MAIA — Anestesiologia
EVELINE BRANCO VIDEIRA GARCIA — Anestesiologia
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SUPERINTENDÊNCIA DE METAIS NOBRES
Tomada do Preços SUMEN n° AL-76/94
Obras civis para implantação da Usina de Beneficiamento de Ouro do
Projeto Almas Paiol, no Município de Almas, TO. (Mais informações no
DOU de 18/11/94 e 02/12/94).

SUPERINTENDÊNCIA DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS
Concorrência SUFECN» 010/94
Preparo e distribuição de releições, café e lanches, com fornecimento de
matérias-primas pela CVRD, aos empregados desta, incluindo a limpeza
das instalações dos restaurantes, na área do Terminal de Ponta da
Madeira, em São Luis - MA. Prazo: 730 dias. (Mais informações no DOU
de 01. 02 e 05/12/94).

Caderno

Idéias
LIVROS

SÁBADO

JORNAL DO BRASIL
TELEFONES

REDAÇÃO 585-4422

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Noticiário
R°vistas
Classificados
Anúncios poi Telelone
Anúncios Fúnebres

5854566
585-4479
580-4049
589-9922
585-4320

CORRESPONDENTES:
Acre. Alagoas, Bahia, Espimo Sanio. Maio Grosso
do Sul Minas Guiais. Pará. Paraná. Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Sul. Santa Catarina No exte-
rior: Buenos Aires. Caracas. Lisboa. Londres. Ma-
dn. México, Moscou. Nova Iorque. Paus. Roma.
Washington

SERVIÇOS NOTICIOSOS:
AFP. AP, Ansa. EFE, Reulers. Spor! Press, UPI

SERVIÇOS ESPECIAIS:
Washington Post, Los Angeles Times. El Pais

CIRCULAÇÃO

Assinaturas novas Grande Rio 589-5000
Assinaturas demais Cidades (021) 800-4613

Atendimento ao Assinante 589-5000

Atendimento às Bancas 585-4339

Exemplares Atrasados 585-4377

REPRESENTANTES COMERCIAIS
Minas Gerais Tel o Fax (0311 273-3399 e 273-1616 •
Espirito Santo Tel 1027) 225-5918 e Fnx 10271 227-
5023» Recrie Tel o Fax (081) 465-1851 • Ceara Tol
(085) 261-805'» e Fax (0851 224-2623 • Bahia. Sergipe
Tel e Fax: (0711 351-1784 • Belém PA Tel : (09'l
241.2255 c FAX (0911 225 2061 • Paraná Tel, (041'
253-4048 e Fax: (041) 252-2644 • Rio Grande do
Sul Tel,: (051) 233-3332 e Fax. (051) 233-3528 • RJ
Região dos Lagos Tel (0246) 51-1021

Avenida Brasil, 500 — CEP 20949-900 — Caixu Postal 23100 — SAo Cristóvão — CEP 2(r->22-li7.'i
Rio de Janeiro - Tel.: (021) 5X5-4422 • Telex (0211 23 W0 - (021) 23 262 - (021) 21 558

SUCURSAIS LOJAS DE CLASSIFICADOS
BRASÍLIA. DF - Setor Com Sul Qd.1, BI K, Ed. BARRA AviasArrencas.2000 1)14 4393937

Denasa 1 andar CEP 70398-900 TEL (061) 223 CErVRO Av lio Branco 135 l)C 232 4372 232 4373

(.qbutfi FX inil COPACABANA Av CouacabanafiBO l)M 235 5539
__. "... HUMAITA RVcidaPawA45 t)D 2SB170
S. PAULO. SP - Av Paulista. 777/15" e 16'CEP IPANEMA R V;* Crça 580 SI221 29J 4191
01311 914 TEL (011) 284 8133 TELEX 37616 TIJUCA R C de tonta 346 202 2548992

SEDE Av Brasil 500 Térreo 585 4676
PREÇOS DE VENDA AVULSA EM BANCA

 Os cadernos de Classilicados circulam tlianamente no
PREÇO EM REAL Eslado do Rio de Janeiro Aos sanados c domingos cm

LOCAL DIAS ÚTEIS DOM Iodos os sstados A rc.vista Programa, que sai às sextas-
lerras. cucula no Eslado do Rio do Janinio

FU,MG,SP,ES 0.70 I 1.00
©JORNAL DO BRASIL S. A. 1 994

DF 1.00 í 1.40

AL BAaaMSMT 1 20 í""li 90 0s "!,,os lol°fl'a,if>S e demais criações intelectuais

dr RS SC sfpe' publicados neste exemplar não podem ser utilizados,
..'..' reproduzidos, apropriados ou estocados em sistema

CE,MA,PB,PI,RN 140 j 2.40 de banco de dados ou processo similar, om qualquer
"¦¦ ;• forma ou meio — mecânico, eletrônico, microlilma

AC.AM,AP.PA.RO, 1,60 | 2.60 gem fotocópia, glavaçáo etc —, sem autorização
nR'T0 escrita dos titulams dos direitos autorais



.vr^w-a?-*"»**"*». «->-- v..~,-*;---*rf^ ¦-•:!'-• '.*; %>fvv^^*<i»*"*"'»r«»*»«rs>-^^ iV-**V»"'»:*"W''<'«^''*'J^''''

JORNAL IX) BRASIL POLÍTICA E GOVERNO sexta-feira, 2/12/94 • 7&

arlamentares reagem à cassação de Lucenq
Decisão abre uma crise com o Judiciário e Senado suspende votações até que o mérito do processo seja julgado pelo Supremo

CARMF.N KOZAK
E DANIELLA SHOLL

BRASÍLIA — A cassação da ree-
leiçào do presidente do Congresso
Nacional, senador Humberto Luce-
na (PMDB-PB). provocou fortes
reações de deputados e senadores e
ameaça abrir nova crise entre Le-
gislativo e Judiciário. Preocupado
com a possibilidade, o presidente
da Câmara, Inocêncio Oliveira
(PFL-PE), atuou todo o dia de on-
tem como "bombeiro", apelando
para que os parlamentares tivessem

"cautela c cabeça fria". "É preciso
muita reflexão para evitar uma
ameaça à estabilidade política."

Nos plenários da Câmara e do
Senado, porém, o clima era de con-
fronto. Exaltado, o deputado Boni-
fácio de Andrada (PTB-MG) afir-
mou: "A decisão é um atentado á
liberdade desta Casa. O Congresso
tem que arrancar do STF a decisão
do mérito da questão." No final da
tarde, o Senado decidiu cancelar as
votações até que seja apreciado o
projeto de lei que obriga o Supremo
Tribunal Federal a julgar o mérito
do processo contra Lucena.

Os ânimos ficaram tão exaltados
que chegou a ser apresentada pro-
posta de desobediência à decisão do
Supremo. O autor foi o vice-presi-
dente do Senado, Chagas Rodri-
gues (PSDB-P1), que queria que o
Congresso aprovasse decreto legis-
lativo garantindo a posse de Luce-
na em Io de fevereiro.

O que preocupava muitos parla-
mentares era o destino de outros 32
deputados e senadores investigados
por uso indevido da gráfica do Se-
nado. O temor é tanto que a lista
dos acusados está guardada a sete
chaves, por determinação do pri-

Brasília — Arnildo Schulz

meiro-secretário da Mesa, senador
Júlio Campos (PFL-MT).

No final da tarde, ele autorizou
a divulgação de uma lista parcial
com apenas 16 nomes. Entre cies,
dois governadores eleitos: os sena-
dores Albano Franco (PSDB-SE) e
Antônio Mariz (PMDB-PB). Sem
explicação, o nome da governadora
eleita do Maranhão, Roseana Sar-
ney (PFL), foi excluído da lista.

Receosos de que a cassação de
Lucena se transforme em jurispru-
déncia e provoque 

"cassações cm
cadeia", os parlamentares se dividi-

ram em duas correntes. Os mais
radicais queriam o enfrentamento.
Outros acreditavam que o confron-
to poderia estimular a Justiça Elei-
toral a fazer julgamentos políticos.

A ameaça de crise institucional
está preocupando os interlocutores
do presidente eleito Fernando Hen-
rique Cardoso. Um parlamentar in-
fluente na equipe de transição disse
que, se esse clima se prolongar por
uma semana, dificilmente serão vo-
tados os projetos de lei de interesse
do governo.

O presidente do PMDB, deptij-
tado Luiz Henrique (SC), deixou
claro que seu partido não pretende
dar trégua ao STF'. "Vamos usur
todas as possibilidades jurídicas e
legislativas para garantir a posse de
Lucena." Em nota oficial, o PMDB
afirma que a decisão do STF' c
"usurpaçào da vontade popular".
A nota, assinada por Luiz Henri-
que, afirma que o PMDB "nào ad-
mite a hipótese de o senador Rai-
mundo Lira, que é do PFL, assumir
a vaga que é do PMDB".
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INTENSIVO: a partir de 3 parcelas de RS 440,00
1 • SUPERINTENSIVO: a partir de 3 parcelas de RS 580,00 :

PERÍODO DOS CURSOS: de 5.12.94 a 23.2.95

—HBerlitz
Vara quem rtaltncnle quer falar um uliuma.
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Inocência (D) tentou conter os mais exaltados, recomendando "cautela e cábèçafria" a seus colegas

Manobra de mestre
Um grupo de deputados e se-

nadores está articulando uma ma-
nobra para que o Supremo Tribu-
liai Federal possa apreciar recurso
extraordinário contra a cassação
do senador Humberto Lucena.
Por oito votos a dois. os ministros
do Supremo rejeitaram recurso de
Lucena anteontem, alegando que
a matéria íião era de fundo cons-
titucional.

Em reunião convocada ontem
pela manhã pelo primeiro vice-
presidente do Senado. Chagas
Rodrigues (PSDB-PI). foi criada
comissão de quatro senadores e
quatro deputados para elaborar
projeto de lei ordinária regula-
montando o parágrafo único do
Artigo 102 da Constituição Fede-
ral. Esse dispositivo estabelece
que cabe ao Supremo Tribunal
Federal apreciar todos os casos de"descumprimento de preceito
fiindamental". A idéia é criar uma
lei estabelecendo que "é preceito
fundamental o respeito ao man-
dato parlamentar",

O deputado Bonifácio Andra-
da (PTB-MG), autor da idéia, ar-
aumenta que a jurisprudência de-
fine que toda lei criada é retroati-
va em beneficio do réu. Com isso.
Lucena teria mais uma chance de
salvar seu mandato.

Outra alternativa — discutida
á tarde pela comissão — é a regu-
lamentação dó parágrafo 10 do
Artigo 14. para definir o que é
abuso de poder econômico para
casos de cassação de mandato."Do jeito que a lei está. abuso de
poder econômico é um negócio
muito amplo, pode ser qualquer
coisa, inclusive confecção de ca-
lendários", explicou o senador
Esperidiào Amin (PPR-SC).

Por considerar a primeira pro-
posta casuística, o senador
Eduardo Supliey (PT) retirou-se
da reunião, em que estavam pre-
sentes líderes de quase todos os
partidos. Para Supliey. a decisão
do Supremo foi "uma chamada
de consciência a certas práticas
comuns no Congresso e que. ape-
sar da pressão da opinião pública,
até hoje não foram modificadas".
Ele se referia ao uso da gráfica dó
Senado. Lucena foi cassado por
mandar imprimir 130 mil caiendá-
rios coloridos para distribuir na
Paraíba. O TRE local considerou
o material propaganda eleitoral.

O sentimento geral entre os li-
deres, porém, é que Lucena foi
injustiçado. "Pegaram ele de bode
expiatório", disse o líder do
PMDB na Câmara. Tarcísio Del-
gado (MG).

OS INVESTIGADOS
Raimundo Lira (PFL-PB);
Nelson Carneiro (PP-RJ) — não
reeleito;
Antônio Mariz (PMDB-PB),
governador eleito da Paraíba;
Albano Franco (PSDB-SE),
governador eleito de Sergipe;
Magno Bacelar (PDT-MA) —
ex-senador, eleito deputado;
Aluizio Bezerra (PMDB-AC).
que não se reelegeu para o
Senado;
Alexandre Costa (PFL-MA),
reeleito senador;
Gerson Camata (PMDB-ES),
reeleito senador;
Carlos Patrocínio (PFL-TO),
reeleito senador;
Marluce Pinto (PTB-RO). já
cassada, em fase de recurso;
Lourival Baptista (PFL-SE), não
se reelegeu senador;
Francisco Rollenberg (PMN-SE),
candidato a vice-governador
derrotado. Fica sem mandato;
Jonas Pinheiro (PTB-AP),
candidato derrotado ao
governo. Fica sem mandato;
Henrique Almeida (PFL-AP),
que não se reelegeu ao Senado;
Nelson Bornier (PL-RJ), reeleito
deputado;
Humberto Lucena (PMDB-PB),
já cassado.

BANRISUL ESCLARECE
A propósito de insistentes notícias acerca de supostas dificuldades do Banrisul, em face, especialmen-
te. da Dívida Mobiliária do l tado, vimos reiterar o que segue:
1. A Dívida Mobiliária do HS não pertence ao Banrisul. O Banco, cumprindo determinação cio BACEN

(comunicado 2320 de 18/02/91 — BACEN), é apenas o administrador desta divida, viabilizando a
colocação dos títulos junto ao mercado financeiro. Nos últimos 4 anos, o Banco não recorreu a nenhuma
linha de empréstimo junto ao BACEN para viabilizar financiamento destes títulos.
2. Em todos os planos de estabilização econômica editados pelo Governo foram apenas criados mecanismos
de solução para a dívida pública federal, sem jamais terem sido contempladas as dívidas estaduais. O
crescimento da Dívida Mobiliária dos Estados e do seu custo de rolagem, nos últimos anos, está diretamente
relacionado com a política monetária restritiva e com o tratamento discriminatório dispensado âs dividas
estaduais. O crescimento das dívidas mobiliárias dos Estados deveu-se não a emissões novas, mas,

principalmente, á própria política monetária adotada pelo Governo Federal.
3. A divida mobiliária é constituída por títulos que foram emitidos pelo Estado do Rio Grande do Sul ao
longo de mais de 20 anos.
4. Nos últimos 5 anos não houve emissão de dívida nova, apenas a rolagem do estoque de dívida
vencida.
5. Os custos de financiamento da divida estadual são de responsabilidade do Tesouro do Estado e não
do Banrisul.
6. As operações de crédito ao Setor Público foram reduzidas significativamente, fruto da efetivação de

proposta formulada pelo Governo Collares para equacionamento do expressivo endividamento público,
herança de governos passados, o que resultou no alongamento do perfil da dívida ao amparo da Lei
8727. de 08.11.93. O Banrisul retira-se da relação contratual, o Estado quita o débito junto à Instituição
e a participação de suas operações de crédito, que em março/91 era de 70%, reduz-se para apenas 4%.
Portanto, hoje, o setor privado representa 96% das operações de crédito do Banco.
7. O Banrisul apresenta sólida estrutura patrimonial e de capital. O seu nível de capitalização está enquadrado
nos critérios operacionais definidos no Acordo de Basiléia, recentemente adotado no País.
8. O Banco encontra-se devidamente ajustado ao plano de estabilização econômica, fruto de uma política de
racionalização de custos administrativos e procedimentos operacionais e de investimentos em tecnologia,
adotada na atual gestão, resultou em redução de 13% de seu quadro de empregados, crescimento da

produtividade funcional de 97% e crescimento real de 198% nas captações de recursos e 512% nas operações
de crédito.
9. No plano da modernização tecnológica, o Banrisul alcançou a condição de maior rede de auto-atendimen-
to bancário no Estado, com 524 pontos totalmente automatizados, contra apenas 41 pontos semi-automati-
zados em 1991.
10. Nos últimos 4 anos de gestão, o Banco gerou lucros acumulados de US$ 57,1 milhões, sendo que,
no primeiro semestre de 1994, a rentabilidade do Banco atingiu 5,1%, tendo sido superior à verificada
no primeiro semestre de 1993, que foi de 4,1% caracterizando um contínuo crescimento da rentabilida-
de sobre o patrimônio líquido, ao nível da média de remuneração do capital próprio do sistema bancário.

Porto Alegre, 30 de novembro de 1994.

A Diretoria

;-5 ;,.-.?r;;,>'''v>->^TTOf^TOanrisu x
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

GOVERNO
DO ESTADO

Um governo forte
faz o Rio Grande moderno

"Não saio da política"
SÔNIA CARNHIKO

"Vou dar a volta por cima. e
daqui a quatro anos me cândida-
tarei novamente, e vou vencer.
Nào vou sair da política". Essa
foi a reação do senador Humber-
to Lucena. falando com amigos
sobre sua cassação. Hoje. o sena-
dor redigirá de próprio punho no-
ta oficial acatando a deeisào do
Supremo, mas manifestando seu
inconfórmismo com o fato de ou-
tros senadores terem usado a grá-
fica do Senado, sem punição;

Até o ex-presidente José Sar-
ney (PMDB-AP) foi à casa de
Lucena apresentar solidariedade.
Foram 48 horas seguidas de visi-
tas, entre elas a do governador em
exercício da Paraíba, Cícero Lu-
cena, e o senador eleito Ronaldo
Cunha Lima, ambos do PMDB."Pode haver até uma convulsão
social na Paraíba", disse Cícero
aos presentes.

O senador está consultando
advogados para saber se pode
ocupar cadeia de rádio e TV para
dar explicações aos paraibanos.
Lucena conversou com os convi-
dados, deu boas gargalhadas e to-
mou uísque para descontrair."Ele está muito bem. e se compor-
ta com muita grandeza", infor-
mou o senador Ruy Bacelar
(PMDB-BA). Segundo Bacelar.
Lucena pretende morar na Parai-

ba, onde comprou apartamento
com o dinheiro da venda de dois
imóveis. Embora sempre se decia-
re "pobre ", Lucena receberá apo-
sentadoria de dois mandatos de
deputado estadual, quatro de fe-
deral e dois de senador. Como
senador, receberá RS 2.500.

Tribunais — Lucena não ali-
menta esperança de reviravolta,
apesar do inconfórmismo dos co-
legas, que pretendem preparar
projeto de lei para sustar a cassa-
çào. A reação nào preocupou o
Supremo. Segundo um dos minis-
tros. "o artigo da Constituição (o
que os parlamentares recorrerão)
nào quer dizer nada".

Os ministros do TSE, porém
não gostaram das críticas. Um de-
les disse que nào vê interferência
do Judiciário sobre o Legislativo."É preciso lembrar que a Lei
8.713. que regulamenta o proces-
so eleitoral, foi aprovada pelo
Congresso, nào pelo TSE", co-
mentou. Integrantes do tribunal
temem represálias por parte dos
senadores, na votação da propôs-
ta orçamentária da Justiça Eleito-
ral para 95, enviada ontem pelo
Planalto ao Congresso. Caso o
Senado negue a dotação de RS
140 milhões, a adoção do voto
eletrônico, defendida pelo TSE
para evitar a fraude, estará irre-
mediavelmente comprometida.

CONSÓRCIO C0MPACT 318 TI DA TECHNIK.
PORQUE VOCÊ É UMA PESSOA DE SORTE.
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E agora, você tem bons
motivos para acreditar nisso.
Para começar, o consórcio
Compact 318 TI ò uma
exclusividade da Technik, o que
garante um grupo

rigorosamente selecionado,
total segurança de investimento
e tranqüilidade na hora de
entrega. E mais, o pagamento
é feito em 12 meses sem
lances. Você participa por

sorteio. Venha à Techink e
conheça em detalhes a melhor
forma de conseguir o seu
Compact 318 TI.

Techtllk Concessionária Autorizada BMW
Av Ministro Ivan Lins 460 - Barra Tel.: 493 3434 - Fax: 493 5895 • Aberta aos sábados ate as 16:00h.
Av das Américas 4.666 - BarraFreeShoppmg Tel.: 325 3445 - Fax: 325 6626 - Aberta diariamente ate 22:00h.
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jPF apreende armas em empresa de Canhim
m Agentes desconfiam que rcvójyercs^stão com numeração adulterada. Ministro diz que não dirige mais a firma de segurança

presário Scrgio Urbano, que mora•$!/iSCONCT.LO QUADROS

I SÃO PAULO — A Policia Federal
•fíprecncleii um lole de oito revolve-
jes, quatro deles com números su-'postamente adulterados, na sede da
empresa de segurança privada do
ministro da Secretaria de Adminis-
tração Federal (SAF), Romildo
Canhim, em Campinas, na região
Noroeste de São Paulo, a 100 qui-
ômetros da capital. As armas esta-

vam sendo usadas por seguranças
da Empresa de Vigilância e Segu-
rança Máxima Ltda que. autuada
através de um procedimento admi-
nistrativo, terá 30 dias para expli-
çar-se á Comissão de Vistoria e Fis-
calização do DPF. encarregada de
investigar a atuação das empresas
privadas no setor.
;;• O ministro Romildo Canhim in-
formou, através do assessor de im-
prensa da SAF, Pedro César de
Miranda, que há anos está afastado
da direção da Máxima e que a res-
ponsabilidade pela empresa é de
seu filho, Marcelo Canhim."Desleal" — "Fm Campinas,
existem mais de 40 empresas de
segurança e nenhuma delas foi vis-
toriada. Desde que meu pai virou
ministro, a Polícia Federal vem
apertando a fiscalização. Por que
só a empresa do ministro?", inda-
gou Marcelo. Ele não quis entrar
em detalhes sobre as irregularida-
des encontradas, mas considerou a
apreensão "desleal" e sugeriu que o
ato é uma retaliação orquestrada
por policiais federais insatisfeitos
com a atuação de seu pai na SAF."Sou o filho da pessoa que cies
querem atingir", disse.

Marcelo Canhim revelou que

Luiz Antônio — 22/12/93

li»--"»"»"-
Canhim: o filho é quem responde

desde que seu pai assumiu o cargo,
a Máxima vem sendo perseguida
pela Polícia Federal, mas não citou
nomes. "Este assunto está me irri-
tando. Há tempo eles vêm amea-
çando, mas vistoria só realizaram
esta. Em São Paulo tem mais de 70
empresas em situação irregular,
sem capacitação técnica, mas eles
nunca tomaram providencias", rea-
giu o filho do ministro. Marcelo
transferiu-se do Rio para Campinas
com o objetivo de administrar a
empresa através de uma procura-
ção dada pelo próprio ministro de-
pois que este assumiu funções no
governo federal. Na razão social da
empresa constam como sócios o
ministro Romildo Canhim e o em-

em Campinas.
A operação da Polícia Federal

foi realizada na semana passada e
estava sendo mantida em sigilo. O
delegado Gilberto Pacheco, respon-
sável pela Comissão de Fiscaliza-
ção, não quis dar detalhes sobre a
apreensão, argumentando que é
proibido por normas internas do
DPF e pelo Estatuto do Policial
Federal.

Inquérito — O DPF, que con-
firmou a apreensão, disse, no en-
tanto, que o caso da Máxima deve-
rá ser concluído cm 30 dias c, de-
pois, será encaminhado ao Depar-
tamento de Segurança Pública do
DPF, um órgão administrativo cuja
função é julgar os casos envolvendo
as empresas privadas. Ainda não
foi decidido se haverá ou não a
abertura de inquérito para investi-
gar a procedência dos revólveres.
Normalmente, as armas com nume-
ração adulterada apreendidas pela
polícia são remetidas para o Exerci-
to. que tem a função de destruí-las.

Um prospecto da Máxima, que
teria sido confeccionado antes do
militar assumir a SAF. distribuído
a clientes como material de propa-
ganda, leva a assinatura e uma fo-
tografia de Canhim como diretor
da empresa, ao lado de textos e
diversas ilustrações sobre a suposta
eficiência dos serviços. "Se a amea-
ça á vida..., ao patrimônio..., á fa-
mília... é constante... Tranqüilize-
se. Você já pode contar com a Má-
xima Proteção", diz a capa do fo-
lheto que enfatiza a "seriedade, cre-
dibilidade e eficiência na execução
de suas atividades profissionais".

Paraguai expropria casa de JK
¦ O presente de
Stroessner vai virar
agência de turismo

ASSUNÇÃO 
—As autorida-

des de Alto Paraná, na
fronteira com o Brasil, vão pedir a
expropriação de uma propriedade
presenteada cm 1961 ao presiden-
te brasileiro Juscelino Kubits-
chek. para destiná-la a uma agên-
cia oficial de turismo.

A casa com terreno de dois
hectares está situada no centro de
Cidade de Leste, do outro lado da
Ponte da Amizade, que liga Foz

Arquivo

JusceUno: presente paraguaio

do Iguaçu ao Paraguai, Kubits-
chek recebeu o presente quando
inaugurou a ponte, ao lado do
presidente Alfredo Stroessner, em
26 de janeiro de 1961. cinco dias
antes de passar o governo ao su-
cessor, Jânio Quadros.

O jornal Noticias, de Assun-
ção, informou que a expropriação
será solicitada pela Junta Depar-
lamentai de Governo de Alto Pa-
raná. que tem a intenção de trans-
formar o prédio numa sede da
Dirección de Turismo. E acres-
centa que a propriedade foi trans-
ferida, há cinco anos, para o no-
me de dona Sara Kubitschek.

Polícia Federal apreende em
São Paulo 34 quilos de 'crack'

GOVERNO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS C SERVIÇOS PÚBLICOS

IW^BCEDAEIO
COMPANHIA ESTADUAL 0E ÁGUAS E ESGOTOS

"IlHIt Jíniihii

CONTA ATRASADA
PROVOCA CORTE DE

ÁGUADACEDAE
Equipes da CEDAE estarão suspendendo, no decorrer do mês de de-

zembro, o abastecimento de água dos moradores residentes nos bairros
relacionados no cronoyrama abaixo, que se encontram em atraso com o
pagamento das contas de água e esgotos, dentro do programa permanente
organizado pela Empresa para combatera inadimplência.

CRONOGRAMA
DIAS BAIRROS DIAS BAIRROS

05e06 CENTRO 15el6 RAMOS
07e08 Z0NASUL 19e20 CAMP0GRANDE
09el2 CASCADURA 21c 22 TIJUCA
13 JACAREPAGUÁ 26 e 27 MEIER
14 BARRADATIJUCA 28e29 DEOD0R0

A CEDAE esclarece quo é exclusivamente da tarifa que saem os recursos para
manter, aperfeiçoar o ampliar os sistemas de abastecimento dágua e esgotamento
sanitário que a Companhia opera, dai a importância do pagamento em dia das
contas.

Quem tiver o abastecimento d'água interrompido por atraso de pagamento teta
que esperar até 72 horas para a religação. após a quitação do débito.

Caderno

Viagem
4a-feira

JBno seu

são paulo — A Policia Fe-
dcral apreendeu ontem em São
Paulo 34 quilos de crack, o
maior volume da droga já en-
contrado no país. No local, uma
casa na Rua Olímpio Carr Ri-
beiro, 12. em Interlagos, Zona
Sul da capital, foi descoberto,
pela primeira vez, um laborató-
rio montado para transforma-
ção da cocaína em pedras. Os
policiais federais apreenderam
também 20 quilos de cocaína
pura e prenderam os traficantes
Nelson Benitcz e Fernandes
Martins.

A cocaína pura, que seria
transformada em crack, foi tra-
zida para São Paulo de Ponta
Porã, no estado de Mato Gros-
so do Sul, uma das rotas mais
usadas atualmente pelos trafi-
cantes. A droga seria destinada

ao mercado paulista.
Fundo falso — Os 20 quilos

de cocaína foram encontrados
no fundo falso do banco trasei-
ro de um automóvel Voyage
conduzido por Fernandes,
quando este chegava a casa de
Interlagos. Benitez foi preso
mais tarde, quando passeava pe-
Io Shoping Center Eldorado, na
Zona Sul da capital, onde tinha
se encontrado com Fernandes
cerca de uma hora antes.

Na casa de Interlagos, foram
encontrados ainda vários equi-
pamentos usados pelos Irafican-
tes para transformar a cocaína
ptua em crack. Instruídos por
químicos, os traficantes usavam
um liqüidificador industrial pa-
ra misturar a cocaína junto com
outros produtos, um forno mi-

COMUNICADO AOS USUÁRIOS DOS
TERMINAIS DE CARGA DA INFRAERO

A INFRAERO informa aos usuários dos terminais de carga dos
aeroportos que. num esforço conjunto de autoridades, órgãos
públicos, importadores e operadores, desde o dia 1o foi adotada
a utilização de armazéns externos à área dos aeroportos para
recepção e inspeção de mercadorias desembarcadas.
Isso faz parte de providências no sentido de resolver os proble-
mas derivados do explosivo crescimento das importações brasi-
leiras. da ordem de 150% neste ano, em contraste com índices
mundiais da ordem de 12%.
A INFRAERO como elo deste sistema tem envidado todos os
esforços, aumentando sua capacidade de armazenagem e ma-
nuseio em quase 100% em apenas dois meses. Como parte de
um sistema que não pode funcionar isoladamente, tem a IN-
FRAERO feito insistentes apelos para que os demais integrantes
também agilizem e com ela harmonizem suas atividades.
Todo esse trabalho terá prosseguimento com o objetivo de
atender com eficiência às demandas da economia brasileira
nessa nova etapa do crescimento do País.

«,1,1:j*
. PREFEITURA

'¦"' íflS DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO

COMMJ;1:mHE£»
Ccmpinhu Municipal da Limpta Urtuni

Aviso
de
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- C0MLURB —
Vide Classificados
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Executivo de Anunciante Executivo de Agência Profiitional de Planejamento
Mauro Multedo Roberto Bahiente de Castro Maria Alice Langoni

(Coca-Cola) (Pubblicità Esquire óAUiance) (GR-3)
I

Profiuional de Atendimento
Edilson Flora Leitão

(VÓS)
li

Diretor de Criação
Arnaldo Rozencwaig

(Saltes DMB&B)

Hedator
Paulo César Coita

(VÓS)

Diretor de Arte Profiuional de Estúdio Profissional de Estação Grafica
Cristina Amorim Mário Francisco da Costa José Roberto Mainard

(Giovapni óAisociados) (JWT) (Contemporânea)

'Produtor Grafico RTVC Profiuional de Mídia
Gilberto Rodrigues Francisco Jorge Pereira da Silva Gilberto Garcia

(VÓS) (DPZ) (Contemporânea)

§ fl Sj^

Tráfego-OperaçSts Profiuional de Pesquisa Profissional de Artes Gráficas I
Glória Saez Zilda Knoplocb Dionísio Vinícius de Queiroz I
(DPZ) (Enfoque) (DRQ)

Produtor de Comerciais Diretor de Comerciais Fotógrafo
Sérgio Cardoso Carlos Manga Júnior Levindo Carneiro

(Mr. Magoo)

Profiuional de Veiculo
Elisabetli Oliva

(Revitta de Domingo)

Profiuional de Comunicação Social
Bayard Motta Lagrotta

(BR Distribuidora)

Homenagem Especial Homenagem Especial Publicitário do Ano
Paulo Macedo Cláudia Penteado Paulo Novis

(Youngó Rubicam)

São 23 os Destaques Profissionais concedidos pela Associação Brasileira de Propaganda. Nomes cujo talento è a maior prova de que existe muita vida inteligente no Rio.

Se você também acha isso, venha aplaudir com carinho cada um deles, no dia 6 de dezembro, a partir das 20 horas, no Clube dos Caiçaras. Os convites podem ser comprados na sede

,, „ Associação Brasileira
daABP.Av. Rio Branco 14, 17 andar, tel. 233 1197, com a LeiUt ou a Alessandra. Venha mesmo. Este pessoal merece a sua presença. (Apoio: Central de Outdoor e Espaço Propaganda) rjg Pr0P3Qailda
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cro-ondas, usado para derreter
o cloridrato de cocaína, e um
freezer. necessário para congelar
as pedras.

Pedras embaladas — Na
casa havia uma balança de pre-
cisão, uma bandeja e centenas
de pedrinhas de crack já emba-
ladas para a venda. A maior
parte da droga ainda não tinha
sido processada pelos trafican-
tes.

A quadrilha, segundo a Poli-
cia Federal, era integrada ainda
por Anisio Bernardo, dono da
casa onde o laboratório foi
montado. Ele conseguiu esca-
par, mas os agentes apreende-
ram um automóvel Escort XR3.
com dois pacotes de cocaína no
porta-malas, e uma motocicleta
Teneré Yamaha.

Civis terão
reajuste de
17% dia 20

BRASÍLIA — Os 948 mil fun-
cionários públicos civis do E.xe-
cutivo da ativa, aposentados e
pensionistas enquadrados na ta-
bela II de vencimentos básicos
ganharam ontem um aumento
médio de 17% em seus salários
de dezembro. Esse reajuste já vi-
rá nos contracheques do próxi-
mo dia 20, junto com a segunda
parcela do 13" salário. Os cerca
de quatro mil funcionários das
áreas de planejamento e controle
de cada ministério também vão
receber aumento através da cria-
ção da gratificação de desempe-
nho e de produtividade. Essa
gratificação, que não existia, re-
presenta um aumento de 80%, a
ser pago em duas etapas. Os mi-
litares também ganharam rea-
juste médio de 20,3% em seus
salários de dezembro, que será
concedido através de suas grati-
ficaçôes específicas. O anúncio
do aumento do funcionalismo
público civil e militar foi feito
ontem á noite através de nota
oficial divulgada pelo Palácio do
Planalto. O presidente Itamar
Franco deve assinar hoje a me-
elida provisória concedendo o
reajuste para o funcionalismo a
titulo de isonomia salarial. Os
funcionários da tabela I de ven-
cimentòs básicos do Executivo,
cerca de 120 mil, não vão rece-
ber nenhum reajuste, à exceção
dos servidores da área de plane-
jamènto e controle.

Gastos — O governo desti-
nou RS 89 milhões/mês para
conceder o aumento médio de
17% aos servidores enquadra-
dos na tabela II. Esse reajuste
representa a unificação das tabe-
Ias I e II de vencimentos básicos
do Executivo. Já o aumento mé-
dio de 20,3% dos militares re-
presenta um impacto de RS 69
milhões na folha de pagamento
da categoria de dezembro. Na
nota distribuída pelo Palácio do
Planalto, o presidente destaca
que esse aumento para o funcio-
nalismo público "dá continuida-
de à etapa da isonomia concreti-
zada em setembro último".
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NAS COMPRAS A PARTIR DE ^ m^
700/00 GANHE UMA TRANÇA
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I RADIO TOCA-FITA
DIGITAL, C/MEMÓRIA
e FRENTE REMOVÍVEL.

ou 3x71,99
ASCAR 9250
RÀDI0 TOCA FITAS AUTO
REVERSE, MEMÓRIA.
DIGITAL FRENTE
REMOVÍVEL, RELÓGIO
ENTRADA ?! CD

ou 3x94,99

119,99 à vista

RADIO TOCA FITAS
I DIGITAL. AUTO
REVERSE, MEMÓRIA,
ENTRADA P/
CD. GAVETA

I REMOVÍVEL. 40W.

ou 3X51,99
I. tnàr*i-^t-JUi
KAWPl

COM CONTROLE REMOTO
A ÚNICA QUE NÃO PRECISA
DE CHA VES. TRA VA POR TAS

INDEPENDENTE
DA FECHADURA ORIGINAL.

SINALIZAÇÃO NA SETA.SINALIZAÇÃO A/>

129,99 À VISTA

IMKXBjSSJSEí
39,99 à vista

(MINI1)
CONTROLE
REMOTO

C7 BLOQUEIO
OEIGIMIÇÃO.
COM SIRENE,

TOCA-FITAS DIGITAL.
MEMÓRIA. SISTEMA
CODE. PROCURA
AUTOMÁTICA. BOW.
4 CANAIS. PAINEL
VERDE. ORIGINNAL
VW. GM. FORD

169/99 a vioto ou 3x66,99
COUMB CS 803

RADIO toca-fitas
AM/FM.EQUALIZADOR
AUTO ST0P

51,99 àvistapu 3x24,99

ALmÃSIw

ALARMkzszj&s.
CONTROLE REMOTO

C/ BLOQUEIO DE
IGNIÇA0AT1

C/PROTEÇÃO DE PORTA
VIDRO C/SIRENE.

2 ANOS DE GARANTIA

79,99 a vista ou 3x33,99

\zHztim
(AT2)

Controle remoto
c/ sirene, proteção

de vidro e porta
c/bloqueio de gnição

temporizado,
sinalização na seta.

VViVVavista OU WWjJW

• BLAUPUNKT CANCUN
HAOIO TOCA-FITAS PICSITAL.
AUTOHtVERSEPLL
ENTRADA PI CO 60W
CANAIS C/ Ml Ml.mia
E FRENTE HEMOVIVEL

249,99 . V9ta ou 3x99,99
• BLAUPUNKT MEMPHIS
?r^^lÍ.ÍJflft^rVP^' RADIO TOCA FITAS DIGITAL.

AUTO REVERSE.
MUTE P,' TEL CELULAR.
ENTRADA Pi CD.COM
MEMÓRIA E FRENTE
REMOVÍVEL

359,99 à vista ou 3x139,99
mrs%£ 2003
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TOCA-FITAS DIGITAL
AUTO REVERSE.
MEMÓRIA PAINEL
VERDE SISTEMA CODE
ORIGINAL. 50W 4 CANAIS

359,99 à vista ou 3x139,99
A ÚNICA TRANCA COM 4 FUNÇÕES ANTI-FURTO,

MAIS RESISTENTE

• BLAUPUNKT
rm»m»~mmm*amz}
hwtilàJCSZTÍÍtm-*t ,fc_. jl ' ,|J

SAN FRANCISCO
RADIO DIGITAL C/
MEMÓRIA E FRENTE
REMOVÍVEL SINTONIA
AUTOMÁTICA E MANUAL

149,99a vistapu 3x59,99
• BLAUPUNKT L A G U IM A

í mi —in
RADIO DIGITAL,CD
PLAYER. ENTRADA
P/ WALKMAN Cl
MEMÓRIA E FRCNTE
REMOVÍVEL

499,99 avisto ou 3x219,99

^PiPÍP*Íagaaf-j[g^'^

CCH - IO
CD PLAYER DE MALA,
10 DISCOS, CONTROLE
REMOTO.

499*99 àv».. ou 3x219,99

ww,«7«rf à vista

ou 3X14,99

VIDRO ELÉTRICO COMPLETO

>4intiPÊX
159,99ã vistaou3x69,99

h
<
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o
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LANÇAMENTO
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RC 2000
CONTROLE REMOTO C/ BLOQUEIO
DE IGNIÇÀ0. PROTEÇÃO DE
PORTA. MALA VIDRO E CAP0T.
COM SIRENE, PROGRAMAÇÃO DE
TEMPO. SINALIZAÇÃO NAS 4 SETAS

159,99avista ou 3X66,99

XBAJUCA AUNICATRAVAQUE
NÃO PRECISA DE CHAVES\mn$m

COM SIRENE
Trava de portas independente dai

feehídtifM originais. Fecha os
vidros automaticamente. Proteção da

vidros c/ discrim discreto.
Proteção de portas a cepot. Bloqueio

de igniçaotemporüado (opcional).
2 anos de garantia.

COMO VISTO
NA TV

289,99 à vista V
ou 3X119,99 <çf'°»
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VALIDO
HSUmio-g-ig^l AV. SUBURBANA 6638 - PILARES

TEL.: 289-1 670
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REVENDEDORES:

ALARMES

'COM CONTROLE KbMUIU*

A ÚNICA TRAVA
QUE NÃO PRECISA

DE CHAVES
IVI SIRENE

Trava de portas independentes das
fechaduras originais. Fecha os

vidros automaticamente. Proteção de
vidros c/ discrim. discreto.

Proteção de portas e capot. Bloqueio
de ignição temporizado (opcional).

SINALIZAÇÃO NAS 4 SETAS

2 anos de
garantia.X€0M0 VISTO

NA TV
A
K
A
W
O
A

A
W
O
A

CENTRO
CIPAN 224-2000
PETROMAX 232-1883
SOM LASER 222-0419

TIJUCA
HOBY PARABRISA 268-8507
JOAUTO 293-6396
O PEREIRA 284-1096
BOX 904 288-1827
EQUIPE SOM 716 208-7295
CAR SOM 254-2702

VILA ISABEL
BOULEVARD BOX 264-5694
VEL0PLEX 258-8421
VOGUE AUTO CENTER 264-8997

SÃO CRISTÓVÃO
A CAPAS SÃO JANUÁRIO 5800389
MALUCÃO 264-5069
BARILOCHE 589-7717
PRO-CAPAS 589-7735
ADVANCE 580-6587

JOAUTO 350-4944
GUANAUTO 585-5133
FERRAUTO 589-4461
SANTO AMARO (Av. Brasil) 585-5113

BONSUCESSO
CAR-SOM
R.P.M.
SCOPUS
REFRICENTRO
M.R.A.
ATACAR
BOMSOMCESSO
ALARMAUTO
V0LANTI SHOP CAR
4RS0M

PENHA
AUTO VILA
UNIVOX
TURBO
JAN SOM
AM. DOS SANTOS
G.M. COSME DAMIÁO

254-2702
290-7148
290-9997
270-4141
467-2344
260-6896
280-5794
290-5986
280-3706
270-5050

391-0659
391-0865
270-9295
590-3954
351-0089
260-6311

MADUREIRA
RICAR STATUS
SAN SOM

ABOLIÇÃO
MALUCAR
SPEEL
ECONOMICAR
ABOLICAR
SHOPPINCAR
PAPITO

CAXIAS
ARIAM'S
KART SOM

391-6580
372-4791

289-1670
591-1172
289-3855
289-1345
392-8198
593-4292

771-8648
771-4353

BOX 13
EDILSON SANTOS
ROMACAR

331-6390
401-7915
331-3540

CAMPO GRANDE
TISSUKASSA 394-7985

NOVA IGUAÇU
LANNA'S 767-2574
MIRRALYS 768-3153
TRASASOM 768-4145
RICAUT01000 768-2684
FERNANDES & VILELAS 767-2382

BANGU
A. ELETRICISTA BANGU 331-0406

SANTA CRUZ
SOM TAPE

REALENGO
J.H.E.

NILÓPOLIS
TITO 94
SUPREMA

395-1263

331-2646

791-1643
791-1086

SÃO JOÃO DE MERITI
GESIEL 751-7549

JACAREPAGUÁ
MARAVILHA 423-2449
SHOPPING CAR 269-1549

K
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RC 2000
CONTROLE REMOTO C/ BLOQUEIO

DE IGNIÇÂO, PROTEÇÃO DE
PORTA, MALA VIDRO E CAPOT,

COM SIRENE. PROGRAMAÇÃO DE
TEMPO, SINALIZAÇÃO NAS 4 SETAS
Vl 'Tlfff lllBráM-^1r_rMIMffl^^ '

KOKOTA 392-6878
CHAMPION 392-2105

BARRA
POINT 720 493-2233
SANTO AMARO 325-5455
GUANAUTO 431-2800
RADA BARRA 439-2911
J.J. CANOS 439-1708
ITÁLIA BARRA 325-1081
EUROBARRA 493-1155
KOKOTÁ 392-6878
BARRAUTO 493-3960

COPACABANA
REFRICENTRO 287-3144
FIO CAR 287-1204

MÉIER
TUJOM 591-8000
250 581-6558

LABILTEC INDUSTRIAL DO BRASIL (C.G.C. - 31.975.81 6/0001 - 64)

KAWOA KAWOA KAWOA KAWOA KAWOA KAWOA KAWCh

A ÚNICA QUE
NÃO PRECISA

DE CHAVES.
TRAVA PORTAS
INDEPENDENTE
DA FECHADURA

ORIGINAL.
SINALIZAÇÃO

NA SETA.
PREÇO ESPECIAL DE LANÇAMENTO

CONSULU O SEU R[VtNDH)OK

KV-CAR
JOP
ALARMAUTO

BOTAFOGO
MONTEIRUS
CLIMA SUL
ELLA A. SHOW
REFRICENTRO
FERRAUTO

CAMPINHO
DAKAR
BARA SOM
BORUS
POLI SOM

594-6243
581-9280
581-6341

266-0252
537-1545
542-5050
246-7608
542-8/99

390-7373
359-9505
592-8496
450-1990

LARANJEIRAS
A CENTER ELETROCAR 285-2846
CLIMA SOM 285-2329

I. GOVERNADOR
VOLANTI SHOP CAR 467-3288
ENROLAMAR 396-6374

NITERÓI
SILEM
SOM CAR
BIG TALA
OLEM-CAR
SOM ZOM
FERNANDO MILHÃO
MAGDA

S. GONÇALO
STAMPCAR

717-1031
711-7292
722-1784
622-1284
372-4791
717-7935
722-7112

605-2495

VOLTA REDONDA
IRMÃO SAAD 0243-43-4158

PRAÇA DA BANDEIRA
CIA. DO SOM 273-2613

CATETE
SOBRAUTO 285-5147
NORAUTO 225-6704
A PECAS ELETROCAR 265-0025
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M. V, DO NASCIMENTO IIKITO - Presidente
WILSON FIGUEIREDO — Viee-Pre\idente

•
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Fundado em 1801
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Um Caso Exemplar
O 

Supremo Tribunal Federal recusou o recurso
extraordinário do senador Humberto Luce-

na e, com isso, manteve a impugnação, pelo STE,
da sua candidatura. O presidente do Senado incor-
reu em flagrante de ilegalidade e plantou um mar-
co no caminho da evolução política brasileira,
desde que não se fique num caso único. Tudo que
contribuir para dar aos políticos a noção de que
novo tempo impõe novo comportamento será
bem-vindo, pois são eles o grande obstáculo á
regeneração da vida pública.

O senador Humberto Lucena foi o primeiro,
mas um apenas é insuficiente para ampliar a credi-
bilidade da democracia tão desacreditada pelo fi-
siologismo e pela fraude eleitorais. A punição
exemplar de outros políticos profissionais ajudaria
o eleitor a entender melhor a responsabilidade do
voto e a ensinar os políticos a dignidade da vida
pública. A democracia não cai do céu: brota das
instituições e depende tanto dos políticos como
dos eleitores.

É exemplar o caso Lucena. Exerceu dois man-
datos de deputado estadual na Paraíba, quatro de
deputado federal e dois de senador. Ao disputar a
reeleição, foi apanhado pelo braço da lei eleitoral
no exercício da presidência do Senado. Apesar da
veemente reação retórica a que se entrega todas as
vezes em que 6 lembrado como distribuidor de
cargos públicos, a sua imagem política se fundiu
com a de mecenas de amigos e parentes. Quando o
sobrenome é o mesmo, considera mera coincidên-
cia. Tanto negou que acabou acreditando.

O fato é que 18 funcionários do Congresso são
parentes seus, entre eles três filhos, cinco sobrinhos

e o marido de uma parenta. E sem relacionar a
paternidade de nomeações que lhe são atribuídas
no âmbito das relações políticas tecidas com troca
de favores. A própria maneira de argumentar de
Lucena é característica do político que ainda não
compreendeu que o sentido da vida pública não
está em fazer favores por votos, mesmo quando os
eleitores estão em estágio pré-democrático.

O fato determinante da impugnação da última
candidatura foi a impressão, pela gráfica do Sena-
do, de 130 mil calendários com o seu retrato (para
o eleitor não o esquecer), c a distribuição mediante
convênio entre o Senado e os Correios. A lei
eleitoral proibe a participação de órgãos públicos
na campanha eleitoral. Não surpreende que o tipo
político que Lucena tão bem representa tenha
pretendido esquivar-se da cassação alegando que o
calendário foi impresso e distribuído no final do
ano passado, quando ainda não era candidato.
Claro, o ano da eleição começaria logo depois. A
intenção de candidatar-se estava latente: ninguém
distribui sequer cartões de boas-festas a um circulo
tão grande, no mesmo estado, sem estar de olho no
voto.

A decisão do STF foi acachapante: oito votos
a dois, entre outros motivos por não configurar
matéria constitucional nem caracterizar cercea-
mento de defesa. O senador se confessou surprecn-
dido pela decisão. Já o eleitor se surpreendeu
também, mas agradavelmente, pelo motivo contra-
rio. O próprio Lucena se lembrou de dizer que
nada havia a declarar: "Decisão do Supremo não
se discute — cumpre-se.'* Cumpra-se. pois. E que
não se fique nisso.

O Sexo dos Anjos
Que 

a cidadania e as autoridades, no Rio. não
se percam pela discussão do sexo dos anjos.

Uma coisa era a realidade brutal da violência no
Rio: o tráfico de drogas, com ramificações interna-
cionais, instalado nos morros, gerando espetáculo
de banditismo inédito no Brasil. Outra coisa são as
denúncias de tortura, ainda não suficientemente
provadas, durante a operação de cerco às favelas.

São duas vertentes, que podem progredir sem
que uma implique a anulação da outra. O IML
divulgou estatística impressionante: até a assinatu-
ra do convênio de combate ao crime, morriam
todos os dias 18 pessoas de morte violenta. Um
mês depois da presença dos militares nos morros, a
média caiu para 11. Há um saldo positivo de sete
vidas por dia. Provavelmente o saldo é maior, por
causa da precariedade das estatísticas e da incapa-
cidade da polícia de investigar os crimes e fazer
pelo menos uma estatística decente.

Cadáveres desovados nos terrenos nem tão
baldios da Baixada Fluminense se transformaram
em banalização da violência, incompatível com
qualquer foro de civilização. A convivência com
este tipo de violência, que se soma à violência
corriqueira em todos os bairros — de assaltos,
seqüestras, balas perdidas, tiroteios entre quadri-
lhas, estupros —, é fatal para uma cidade, para um
país. Onde estava a discussão sobre os direitos
humanos das vítimas, de seus parentes?

Um mês de convênio, 12 dias de cerco, ocupa-
ção de 10 grandes favelas, 4 mil homens mobiliza-
dos pelo Exército. O recuo dos traficantes e a
diluição do mito da inexpugnabilidade dos morros
tornaram o ar do Rio mais rarefeito. Pela primeira
vez em muitos anos os cariocas se sentiram seguros
na rua e experimentaram um artigo tornado rarís-
simo: autoridade.

As grandes cidades não podem mais ficar à
mercê da violência e dos métodos superados de

combatê-la. Novos tempos exigem novas soluções.
A polícia, corrompida pelo crime organizado,
mostrou-se incapaz de reagir ao desafio do tráfico
de drogas, da mesma forma que já se rendera ao
jogo do bicho, exemplo mais bem acabado de
organização mafiosa no Brasil. Vive-se a era da
Robauto, da camelotagem. da desobediência gene-
ralizada em público, da falta de instituições urba-
nas sólidas.

Com a polícia submissa e o crime organizado
ativo, a lei virou letra morta. Surgiram os grupos
de extermínio e a insidiosa justiça paralela do jogo
do bicho que, contra seus desafetos, investiga,
prende e mata em poucas horas. Bicheiros deixa-
ram de ser reis do subúrbios para se alastrar por
toda a cidade. Já os traficantes ainda estão na fase
da acomodação das quadrilhas — dai os tiroteios
que diariamente punham a população cm polvoro-
sa.

Onde ficavam os direitos humanos da cidadã-
nia em tudo isto? Além das estatísticas oficiais,
produzia-se um morto a cada hora no estado,
numa sucessividade macabra que estabeleceu um
clima bosniano em pleno asfalto. A lei deixou de
ser individual, neutra, impessoal. É vivida como
uma regra sem nitidez respeitada ou não de acordo
com sua aplicação a determinados grupos ou cias-
ses sociais. A incompetência policial estabelece a
regra de ouro (ás avessas) da impunidade para uns
e a implacabilidade da condenação para outros —
os mais pobres.

0 recuo da legalidade conduz à violência.
Como contê-la? Com remédios amargos. Ou tudo
ou nada. Estabelecer restrições ao combate ao
crime organizado, agora que ele passa a ser condu-
zido pelo Exército, abrindo uma discussão paralela
sobre a delicadeza ou a indelicadeza das revistas, é
querer mesmo o retorno ao passado. É uma verda-
deira discussão sobre o sexo dos anjos.

Enfim, a luz
A municipalização do comple-

xo do Túnel Rebouças. incluindo
os viadutos de acesso ao túnel, com
a transferência da sua administra-
ção para a prefeitura assinada pelo
governador Nilo Batista, é uma
boa noticia para o contribuinte.
Inaugurado por Carlos Lacerda,
no primeiro governo da Guanaba-
ra. o Rebouças passou ao controle
estadual quando da fusão da Gua-
riábara com o antigo estado do
Rio. em 1975.

Desde então, o carioca viu-se
envolvido num emaranhado buro-
crático sempre que dirigia-se, por
exemplo, de Bonsucesso para a Zo-
na Sul. A Avenida Brasil era fede-
ral, a Avenida Francisco Bicalho
municipal, o complexo do Rebou-
ças estadual e as pistas da Lagoa já
voltavam a ser municipais. Com a
municipalização da Avenida Brasil,
após a inauguração da Linha Ver-
melha, de responsabilidade estadual,
o carioca só precisa cobrar da prefei-
tura a conservação do Rebouças e a
criação de um sistema mais eficiente
para controle do seu intenso tráfego.
A municipalização das vias públicas é
a solução para o Rio.

Cafarnaun
0 prefeito César Maia marcou

ponto pelo empenho de disciplinar
a utilização das calçadas da cidade
pelos camelôs. Pela primeira vez
uma autoridade pública compreen-
deu que a questão dos camelôs não
é meramente um problema fiscal e
de repressão à venda de objetos
roubados c contrabandeados.
Além de encontrar ruas e calçadas
mais limpas, os pedestres tiveram
restabelecido seu direito de ir e
vir, antes impedido pelas calçadas
tomadas.

0 carioca tem esperança de que
o espirito disciplinador do prefeito
chegue às feiras livres. Esta prática
medieval de venda de alimentos
deixa um rastro semanal de sujeira
e mau cheiro nas ruas da cidade
ocupadas por feirantes. A Com-
lurb tem estatísticas que compro-
vam o alto custo de remoção do
lixo deixado pelos feirantes. Mais
do que despesas que acrescentam
ao município, as feiras são um pés-
simo exemplo de indisciplina. Co-
mo o metrô ensinou, calçadas e
ruas limpas são o melhor antídoto
para evitar que o cidadão jogue
lixo em locais públicos.

Tivoli
A desocupação, pela Justiça,

da área de 20 mil metros quadra-
dos entre a Lagoa Rodrigo de
Freitas e o Jóquei Clube, onde há
mais de 20 anos está instalado o
Tivoli Park, vai devolver à cidade
enorme área que pode servir à cria-
ção de um democrático parque de
lazer para todos os cariocas. Um
espaço público como o ocupado
pelo Tivoli, com baixíssimo rendi-
mento para o município, é uma
verdadeira aberração.

Além de constituir-se em perda
de receita — transferência de re-
cursos públicos para empresários
privados — a ocupação impedia o
carioca de usufruir as margens da
Lagoa em toda a sua extensão.
Com a saída do Tivoli e a desocu-
pação também prevista da área do
antigo Drive-In, a Prefeitura teria
as condições para um novo parque
público na cidade. O carioca espe-
ra que, com tantas áreas de lazer
em torno da Lagoa, a Prefeitura
desista do absurdo fechamento da
pista interna que inferniza o transi-
to da Zona Sul aos domingos e
feriados, sem presença capaz de
justificar a medida.
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Revolta e fé
Tenho apenas 16 anos e interesso-me por política nacional,

pois acredito que só tomando conhecimento dos fatos posso ser
capaz de saber o que é realmente melhor para o meu pais. Acho
inconcebível o modo como ò Brasil vem sendo tratado nos
últimos 30 anos. Desde antes da revolução de 64 que não se vêem
mais políticos dignos (com raras exceções) de governar esse pais.
Cada vez mais me decepciono com o rumo (?) que o Brasil está
tomando e. mais ainda, como nossos governantes. O Congresso
propõe o aumento dos inúteis 70 reais para outros miseráveis 101)
reais. Para piorar a situação, o nosso presidente eleito já anunciou
que qualquer aumento está velado, porém demonstra preocupa-
ção com o "baixo salário" que o atual presidente possa vir a
receber quando deixar o cargo. O atual ministro da Economia
toma novas medidas anticonsumo. ou seja, grande parte da
população, que consumia pouco, vai passar a consumir menos
ainda. (...) O sr. Fernando Henrique, suposto social-democrata, se
mostra cada vez mais neoliberal, o que pode levar o Brasil ao
mesmo destino da Argentina: recessão e desemprego. O povo não
agüenta mais viver de esmolas e mentiras (...). Não há nada mais
revoltante do que passar fome. Isso revolta, dói. desanima, mas o
que nunca podemos perder é o orgulho de ser brasileiro, de ter
nascido nesse pais maravilhoso e abençoado, seja por Deus ou por
Oxalá. (...) Por mais que sejamos abalados, não nos deixemos
abater. Devemos, sempre, lutar por aquilo que almejamos. Bruno
Rausch — Rio de Janeiro.

Violência
(...) A policia precisa de sigilo

operacional, assegurando-se de que
seus componentes não serão expos-
tos em fotografias que lhes identifi-
carão junto aos criminosos. A pro-
pósito, deveria haver um preceito
legal que proibisse, a exemplo dos
menores infratores, a publicação de
fotos de rostos de policiais em ação.
Os pobres, a classe média, o rico e
todas as classes sociais estão sendo
submetidas ao vexame e humilhação
do assalto, com brutal e covarde
violência. O braço armado da lei tem
que agir com rigor, pois estamos no
nível do insuportável. Haroldo Viei-
ra da Costa — Rio de Janeiro.

D
Não compreendo a preocupação

de certas pessoas com a eventual
quebra de direitos humanos, decor-
rente da ação iniciada pelas Forças
Armadas. Como falar em direitos
humanos quando vivemos sob impe-
rio do crime, que tudo ousa e não
recua diante de qualquer considera-
ção? Se as Forças Armadas tiveram
autorização do presidente para com-
bater o crime devem fazê-lo com
determinação: revistar pessoas, in-
elusive crianças (aviões), idosos, pa-
raplégicos. qualquer cidadão. É evi-
dente que as Forças Armadas não
chegarão a qualquer resultado se re-
cuarem diante de filigranas legais
(...). Eu mesmo não me incomodaria
de ser revistado (...). Essa campanha
dos direitos humanos visa desmora-
lizar a ação de combate ao crime e,
em última análise, só pode favorecer
o banditismo, isto é, o slalus quo nas
favelas e no asfalto. Marco Aurélio
Chaudon — Rio de Janeiro.

D
É com grande pesar que tenho

acompanhado as manifestações con-
trárias de alguns órgãos e pessoas
públicas, que se dizem defensores
dos direitos humanos, em relação
aos bem-sucedidos programas de de-
fesa do nosso Rio. Por onde anda-
vam esses órgãos e pessoas, que
nunca os vi atuando em defesa da
população tão vitimada pela violên-
cia? É hora de mudar esse tipo de
mentalidade para irmos cm busca de
uma melhor qualidade de vida, res-
gatarmos a segurança e a confiança
de podermos sair às ruas com nossos
filhos, sem corrermos o risco de per-
der a vida. Para vencer a violência, é

preciso que ultrapassemos a fase de
apenas somar esforços, dividir res-
ponsabilidades e subtrair erros. A
operação adequada agora é multipli-
car! Isso significa integrar esforços
que estavam até então dispersos (...).
Não só eu, como muitos cidadãos
cariocas, estamos de pleno acordo
com a ação que vem sendo desenvol-
vida no combate á violência no Rio.
Espero que esse pessoal não consiga
desestabilizar uma ação tão bem
quista pela população. Rosimar Mi-
lanes — Rio de Janeiro.

D
Li, indignada, as declarações do

presidente da OAB criticando a ação
das Forças Armadas em defesa do
cidadão desta cidade. Nunca este se-
nhor se fez ouvir para oferecer solu-
ções ou solicitar proteção ás pessoas
que aqui vivem. No Rio de hoje, o
cidadão, cumpridor de suas obriga-
ções para com o estado, está tranca-
do atrás de grades e, constantemen-
te. cm sobressalto. Enquanto isso.
em nome c por causa dos direitos
humanos de que fala aquele senhor,
os bandidos se tornam donos de co-
munidades inteiras. Para o senhor
Batochio. direitos humanos só exis-
tem para bandidos, porque quando
morrem soldados e cidadãos, viti-
mas de assassinos, ele simplesmente
se omite. (...) Sc o presidente da
OAB lesse com mais atenção as notí-
cias de nossa cidade saberia que as
crianças dos morros são. muitas ve-
zes, e sempre que necessário para o
bandido, usadas como avião. Como
cidadã do Rio de Janeiro, deixo aqui
meu protesto contra a OAB. (...)
Myriam Britto de Gouveia — Rio de
Janeiro.

D
No início, era notícia de jornal

com direito a reportagem especial.
Aos poucos, foi-se tornando fre-
quente e está aí, a toda hora, aterro-
rizando os passageiros e os motoris-
tas que fazem viagens interestaduais.
Não há quem viaje tranqüilo com
essa crescente onda de assaltos. As
vítimas já não têm a quem recorrer e
começarão a fazer justiça com as
mãos. pois a polícia não implcmen-
tou uma reação a essa audácia da
bandidagem, que começou saquean-
do ônibus de viagens urbanas e inte-
rurbanas e, impunemente, já pensa
em vitimar os passageiros da ponte
aérea Rio-São Paulo. Marcone Xa-
vier Furtado — Rio de Janeiro.

Lentidão
Requeri minha aposentadoria

especial cm 1992 e meu processo
recebeu o número 35036/028316/92.
Remetido ao Conselho de Recursos
da Previdência Social, em Brasília,
encontra-se naquele órgão desde 4
de fevereiro deste ano. aguardando
parecer. Há 10 meses, portanto, te-
nho tentado obter informações so-
bre o andamento do meu processo.
No dia 29 de setembro, tive uma
carta publicada neste jornal, na qual
solicitava pronunciamento do INSS
sobre meu caso. Dois meses já se
passaram e a Previdência nada in-
formou sobre meu processo. Volto a
escrever na esperança de sensibilizar
a direção do INSS e assim obter
algum esclarecimento sobre minha
aposentadoria, requerida há quase
três anos. Almir Pereira de Oliveira
— Rio de Janeiro.
Banerj

Em matéria de 25/11. o JB noti-
cia que nosso futuro governador.
Marcello Alencar, anunciou os no-
mes da equipe que cuidará do sanea-
mento do Banerj: seu filho Marco
Aurélio. Márcio Fortes e Ldgar Ro-
cha. È notória a participação de
Marco Aurélio na gestão passada
em concorrências do município, no-
toriedade esta de forma alguma idô-
nea. Sua indicação para gestor do
saneamento do Banerj parece seguir
os mesmos princípios da indicação
de Nestor Rocha para o Tribunal de
Contas, ou seja, indicam o Drácula
para tomar conta do banco de san-
gue. (...) Essa primeira atitude não
estimula um grande otimismo em
relação a essa nova gestão, muito
pelo contrário. li, afinal, a abertura
de contas tão proclamada durante a
eleição, onde está? Mauro Uerson —
Rio de Janeiro.

Remédios
Já viram o que está acontecendo

com os remédios? Outro dia. ao
comprar o Cicladol. tive a surpresa
de constatar, em casa, que a caixa
continha apenas cinco comprimidos
(existe a de dez). O laboratório é
Farmitalia. Outros medicamentos
estão sendo comercializados em em-
balagens com oito unidades. Pelo
que me disseram, isso acontece por-
que as pessoas estão sem dinheiro c
por isso as caixas estão com poucos
comprimidos para saírem mais baia-
tas. (...) O Ministério da Saúde não
tem nada a dizer? Que fim levou a
disposição do início do governo lta-
mar de combater a inflação nos re-
médios? Miguel Carqucija — Rio de
Janeiro.

Lucena
Lendo as Razões do calendário,

do sr. Humberto Lucena, fiquei sa-
bendo de mais Mina verdade que ai-
guns políticos tentam nos empurrar
pelo gogó. Benefícios c mais benefi-
cios.... eles aprovam e nós pagamos
a conta. A prática dos calendários
foi realmente simplória diante de
centenas de outras. Porém, o que é
preciso ficar claro é que certas leis
criadas pela maioria dos políticos
em beneficio próprio não são utiliza-
das por todos os parlamentares, mas
sim por aqueles que pensam que
sempre têm razão. Só que essa ra-
zão, a própria razão desconhece. (...)
Rosane Cross — Petrópolis (RJ).
As cartas serão selecionadas para publicação
no todo ou em parle entro as que tiverem
assinatura, nome completo e legível o endere-
ço que permita confirmação prévia.
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Começou o
ensaio geral

VILLAS-BÔAS CORRÊA*

Furando 
a bolha de impaciência, que se formava

na pele das expectativas do novo futuro governo
- imerso em mistério, enrustido e despistador —, o

presidente Fernando Henrique Cardoso, de uma ta-
cada, definiu a equipe econômica, rearrumando a
mesma turma responsável pelo lançamento e_ pelo
sucesso do real e inverteu os sinais da especulação.

As desconfianças dissiparam-se por encanto. Bo-
lha, quando fura, solta o ar e murcha. Ao invés das
dúvidas, o que agora se propõe c o ensaio geral do
estilo do novo governo. Ou, mais precisamente, do
presidente Fernando Henrique.

Justificam-se as hesitações. Afinal, é breve e super-
ficial a experiência administrativa registrada no currí-
culo do eleito, com os espaços ocupados pelo circuito
acadêmico, de amplitude internacional. A fugaz pas-
sagem pelo Itamarati e o risco de cometa pelo Minis-
tério da Fazenda, apesar da badalação do real que
emplacou a presidência, fustigam esperanças. Não
carimbam certezas. O eleitorado apostou no risco,
rejeitando as frustrantes bagagens dos experientes. E
agora torce para que tenha acertado.

Ora. da eleição até ontem, Fernando Henrique
exercitou com sua assessoria a suspeita tácita do
despiste, num jogo de esconde-esconde da imprensa.
Não foi bem assim. Se não se escondeu, fechou-se em
copas. E ergueu em torno dos vários locais de encon-
tros e reuniões com os auxiliares do primeiro, mura-
lhas de sigilo.

Os muros estão de pé. indevassáveis. O que se
alterou foi a avaliação da sua serventia: o presidente
eleito está consolidando o modelo do governo. E seu
estilo pessoal, personalíssimo.

Curioso e sintomático: não há surpresas no esboço
percebido na pré-estréia do anúncio da equipe econô-
mica. A novidade é a confirmação do anunciado.
Durante a campanha, nos documentos dos cândida-
tos. nas reafirmações do eleito. Sem tirar nem pôr.

Principiando pela permanência da equipe econô-
mica recrutada pelo então ministro Fernando Henri-
que. de perfil técnico, com tênues traços políticos.
Batendo o martelo no convite aceito a Paulo Malan
para ministro da Fazenda e remanejando o restante
da turma, manteve-se a economia sob a responsabili-
dade dos especialistas, subtraída do rateio político. O
que não é pouca coisa. O recuo da primeira das
diretrizes desmantelaria todo o esqueleto do governo.
Pois que é evidente que o passo atrás seria o prenún-
cio da debandada.

Inexplicável a onda de desmentidos da tarde de on-
tem. Malan e a assessoria do presidente insistem que
não há convite nem escolha. Só que agora nào dá
para acreditar. As informações chegaram de fonte
limpa e inundaram toda a imprensa. Por que desmen-
tir? Ou ainda não era a hora de falar e alguém deu
com a língua nos dentes?

Retomenos o fio da conversa. De agora por diante,
convém prestar dobrada atenção nos próximos lan-
ces. E na interpretação do que apenas se sugere nas
entrelinhas da cobertura da intensa movimentação
protegida pelos juramentos da reserva. Pelo visto,
não è apenas a imprensa que purga o novo estilo de
relacionamento com o governo. O jeito é aceitar as
regras ensaiadas na transi- „-^_____-__-____
çào. Presidente na sua, ce-
rimonioso e protocolar.
Sorridente, mas distante. E
mudo. Falando através do
assessor de imprensa. Isso,
no dia-a-dia. Quando tiver
alguma coisa importante a
anunciar, apela-se para a
velha fórmula da entrevista
coletiva.

A imprensa não é pro- _
blema. Ela se ajusta às cir-
cunstãncias. Difícil, complicado é domesticar os poli-
ticos, impondo mudanças que se propõem como res-
trições críticas a hábitos e costumes tradicionais. Na
montagem do ministério, em operação trancada a
sete chaves, as lideranças têm sido convocadas para
conversas que esbarram nas preliminares conceituais
do escalonamento de prioridades e urgências da
pauta do governo. A dança dos nomes que não se
firmam nem se confirmam marca a cadência do novo
maestro.

Em todo caso. é cedo para soltar foguetes. O início
da caminhada não garante o trajeto por todo o
roteiro. As pressões tendem a aumentar à medida que
se aproxima a. reta das decisões. Verdade que os
tempos mudam, cada época tem suas marcas. A
amarga e repetida lição de derrotas está ensinando
aos políticos que a falência do Estado reduziu a
importância de ministérios e de nacos do poder. Nào
é que não valham nada como afirmação de prestígio.
Mas sem a sedução de empregos a distribuir para
parentes, amigos, cabos eleitorais, nem sempre vale
a pena brigar por eles.

A cultura do empreguismo, da manipulação das
verbas, da distribuição de obras pelo mapa dos votos,
resiste, na encolha, à espera da oportunidade para a
investida. Se o presidente abrir a guarda, a caravana
invadirá a casa com a lista das reivindicações. É por
ai que o teste da transição apresenta-se como opera-
ção de extrema delicadeza. E que se trava a cada dia.

No trecho percorrido, alguns êxitos significativos.
Como a comovente conversão do PFL, lobo que
virou cordeiro na baldeação da competência. Dos
primeiros a entender as coisas e a acreditar nelas.
Driblando prevenções renitentes, limpou a imagem e
conquistou a confiança do presidente. É hoje um
parceiro de fé.

Mirando o exemplo do pioneiro no apoio, a fila
dos aderentes toma suas precauções, acautela-se. A
organização do governo, a definição do seu estilo, a
composição do ministério, são etapas preliminares de
óbvia significação.

Mas a grande interrogação só será respondida ao
longo do mandato na límpida opção do presidente
pela coerência com sua biografia e suas convicções ou
a flexibilização do verbo da moda para ajustar-se às
contradições do esquema de apoio. Até aqui, nenhu-
ma restrição. Por ora, assistimos ao ensaio geral. A
temporada para valer começa a Io de janeiro.

• Repórter político do JORNAL DO BRASIL

Uma agenda para o Brasil

O convite a
Malan

mostra que a
economia

estará livre
do rateio
político.

FF.RNANDO GASPAR IAN •

Entre 
os temas do seminário O Brasil e as Ten-

delicias Econômicas e Políticas Coniemporâ-
neas, que reúne em Brasília, hoje e amanhã, o
presidente eleito com especialistas de todo o mun-
do, se acham o da estabilização, o do crescimento e
o da política industrial. O assunto é complexo e
não pod,e ser esgotado nas poucas linhas de um
artigo. É possível, todavia, discriminar algumas
perguntas que não podem deixar de ser respondi-
das para que o encontro atinja plenamente seus
objetivos.

A primeira delas se refere à abertura para o
exterior. Ninguém nega sua indispensabilidade no
âmbito da estratégia em curso de integração com-
petitiva no mercado mundial. Será, contudo, acei-
tável que essa abertura seja levada adiante com o
comprometimento de importantes setores do nosso
parque fabril? O simples desejo de coibir aumentos
especulativos de preços será suficiente para acei-
tarmos o risco de acentuado processo de desindus-
trialização? Qual o ritmo a que deve obedecer essa
abertura? Pode-se lembrar que o Japão ainda não
a realizou e que, na Europa, ela foi levada adiante
com as precauções necessárias para evitar pesados
desinvestimentos em setores sensíveis.

A pregação do Estado mínimo (dentro do figu-
rino do Consenso de Washington), que dominou a
década de 80, começa a ser abandonada. Não se
trata, por certo, de voltar à pervasiva interferência
do setor governamental na atividade econômica do
período de substituição de importações, mas de
uma ação de estimulo e coordenação da parte
deste, a exemplo do que sucede nos tigres asiáticos.

Nesse contexto, como fica o programa de privati-
zação? Será aceitável que ele seja considerado
simples instrumento para cobertura do déficit pú-
blico? Mesmo que essa colocação seja aceita, como
tal objetivo será viabilizado diante da pequeníssi-
ma parcela de dinheiro vivo que vem proporcio-
nando o programa?

Proclama-se a importância da captação de re-
cursos externos diante da baixa taxa atual de
poupanças do país. Para a internação desses recur-

sos seria necessária a

O seminário
de Brasília
deve tratar
de questões

que inspirem
uma 'agenda'
para o país.

aceitação de um déficit
no balanço de transa-
ções correntes. Como
este será obtido?

Através da redução
das exportações, que
durante década e meia
constituíram o único se-
tor realmente dinâmico
da economia brasileira?
Ou com o aumento das
importações, sacrificai!-

do setores debilitados por uma longa recessão?
Será possível controlar esse déficit evitando o re-
torno ao processo incontrolado de endividamento
externo?

É de consenso geral que nenhum desenvolvi-
mento será possível mantidas as elevadíssimas
taxas reais de juros vigentes no país. Sabe-se,
além disso, que estas põem em risco a política
antiinllacionária, ao atrair capital especulativo
estrangeiro (captado pelo governo através de
emissões) e ao determinar a transferência para

O futuro do PT

os preços dos encargos financeiros das empre-
sas. Até quando se manterá essa política de
juros explosivos? Por que grandes massas de
poupanças são captadas pelo sistema financeiro
ao juro real de 6% ao ano e o governo se sente
obrigado a colocar os títulos de sua dívida a
juros reais enlre 20% e 30% anuais?

O Brasil registra, sabidamente, um dos mais *

elevados níveis de concentração de renda do mun-
do, fenômeno que tinha na inflação uma de suas
causas principais e no sistema bancário seu grande
favorecido. Que medidas se pretende adotar para
corrigir essa distorção e de que forma se obrigará o j
setor financeiro a devolver ao país o que lhe foi •''
indevidamente subtraído? '*'

Acredito, finalmente, que o seminário de Brasi- :
lia nào poderá deixar de enfocar a posição do
Brasil diante dos fenômenos mundiais de regiona-
lizaçào e globalização. Nesse contexto são relevan- |
tes o Mercosul e a anunciada zona livre de comer-
cio da América do Sul.

O Mercosul vem evoluindo conforme as pre
visões. Como, no entanto, o que declaradamen-
te se pretende é não apenas uma aberturaco-
mercial mas um programa de desenvolvimento
conjunto da área. cabe uma última pergunta: o
que se pretende fazer para a definição desse
programa?

Enfim, estas sào apenas algumas das muitas
perguntas que devem estar consideradas numa
Agenda para o Brasil que é. em última análise, o
objetivo da reunião. A meu ver elas sào. todavia,
as mais importantes.

' Ex-doputado fodornl. atual supurintendonto do Parlatino

HÉLIO BICUDO •

As 
meias do PT para as eleições deste ano eram.

sem dúvida, ambiciosas. Mas nào eram irreais.
As caravanas pela cidadania realizadas por Lula. a
despertar a participação popular no processo econô-
mico. político e social por tantos quantos foram e
estão sendo excluídos, em decorrência de um sistema,
de um lado, concentrador de renda e, de outro,
multiplicador da miséria; a boa performance do parti-
do nas administrações municipais: a atuação corajosa
de sua bancada na Câmara dos Deputados, que abriu
espaços para o impeaclnncnt do ex-presidente Fer-
nando Collor e para as apurações de corrupção na
Comissão Mista de Orçamento, com a participa-
çào de seus membros em processos de cassação, que
tiveram repercussão nacional. Tudo isso apontava
não só para a possibilidade de alcançar-se a pró-
pria presidência da República, como para uma consi-
derável ampliação de sua bancada federal, a par da
conquista de governos de estados da importân-
cia, além daqueles em que o PT saiu vitorioso, de um
Rio Grande do Sul, para referir-se apenas a um
exemplo.

Nenhuma dessas metas foi alcançada. O uso elei-
toreiro da imposição do real. da máquina administra-
tiva, do uso desbalanceado da mídia, a bater firme em
preconceitos inaceitáveis num processo eleitoral de-
mocrático, a timidez de uma Justiça Eleitoral que
atuava apenas na superfície, deixando de lado o
substantivo, a permitir a formação, pelas pessoas, de
sua opinião a respeito dos candidatos, ao invés de
fazer-se. como se fez, e como se diz cm linguagem
popular, a cabeça das pessoas.

Destarte, as eleições presidenciais foram formal-
mente corretas, deixando, entretanto, a desejar, do
ponto de vista substantivo, e. sob esse aspecto,
foram, por tudo quanto se disse, viciadas.

Nào obstante, o PT recebeu, no primeiro turno
das eleições presidenciais, um volume de votos que
somente nào o levaram para o segundo, diante da
baixíssima e decepcionante votação dos outros candi-
datos. Se considerarmos as eleições de 89. o PT
cresceu, nesse setor, cerca de 10%.

Por outro lado, a bancada federal nào cresceu
na forma por que vinha fazendo desde 1982. De 37
passamos para apenas 49 deputados. E o mesmo
aconteceu a nível das eleições estaduais, quando
atingimos apenas o Distrito Federal e o Espirito
Santo. A isto, somem-se decepções nas eleições

f"=3K*xA>»

municipais, quando perdemos vários pontos então
conquistados.

Encontrar erros nas campanhas do PT não será
difícil e tem-se. no que tange ao processo deste ano. a
consciência de que à euforia inicial, a indicação de
um vice-presidente com problemas éticos, na cpnside-
ração da imprensa, uma chapa de candidatos à
Câmara dos Deputados elaborada sem maiores con-
siderações criticas: candidaturas estaduais inviáveis,
pela extrema debilidade organizacional no interior
dos estados, loteados pela burocracia partidária e
responsável pela quase distritalizáçào das últimas
eleições. Foram fatores negativos na luta que então se
desenvolveu. E acrescente-se a falta de um eixo na
campanha, como um todo. Quando se sabe que a
Democracia brasileira somente se constituirá a partir
do respeito pelos direitos humanos fundamentais, o
PT deixou de lado bandeiras antes empunhadas, por
vezes pelo próprio Lula ou por candidatos mais
"afoitos". Deixou-se o partido levar pela onda que se
atrela a propostas que em nada diferem daque-
les que querem acompanhar a corrente, na ânsia de
uma aprovação ilusória, por um povo sempre enga-
nado.

Nào há dúvida, destarte, de que o PT precisa
repensar suas campanhas e os seus comandos: aque-
Ias. na linha da utopia de uma sociedade nova. onde
brasileiros, todos, sejam lealmente cidadãos, capa/es
de reclamar e impor seus direitos; estes, deixando de
lado a tradição sindical de eleições internas mediante
chapas, que marginalizam tantos quantos nào se '

filiam aos donos de tendências. Nesse caso. o voto
uninõminal, quer dizer, dado ao candidato — e qual-
quer militante pode sê-lo — para os cargos de dire-
çào. o que irá eliminar os conluios de cúpulas, tor-
nando — o que se ressente de há muito a direção
partidária — representativa e. portanto, democrática
nessa mesma direção.

O insucesso de hoje, tomadas em linha de conta a*
expectativas, abre caminho para um PT liei ás suas
origens, retomando-se o entusiasmo pela militância
não apenas como fator de apoio, mas como estimulo
para os avanços que comprometem o partido desde
seus documentos iniciais, para que se possa preten-
der. com a ampliação de suas bancadas de vereado-
res, de suas prefeituras e dos governos dos estados. .
um passo maior, na conquista do poder.

Jurista, dopulado federal pelo PT/SP

Capital e trabalho, antagonismo e parceria
CLOV1S DF. FARO *

A 
recente greve dos petroleiros, a par de suas
peculiaridades inerentes ao fato de tratar-se

de assalariados de uma estatal monopolista, é mais
um recorrente exemplo dos conflitos entre patrões e
empregados. Ainda não sabemos qual será o resul-
lado. Podemos somente esperar que não resulte em
mais um prejuízo para a sociedade. Neste sentido,
uma possível saída, cuja oportunidade vale a pena
examinar e que bem ilustra a necessidade de uma
visão adulta das relações entre o capital e o traba-
lho, é aquela que foi aplicada no caso dos metalúr-
gicos da região do ABC paulista. Naquela oportu-
nidade, prevalecendo o bom senso, evitou-se o
fantasma da reindexação, e os assalariados, ao
menos os das montadoras, acabaram recebendo
uma merecida contrapartida por sua participação
no ganho de produtividade experimentado pelo
setor.

Aproveitando a ocasião, è mais do que oportuna
a retomada da discussão de como promover uma
verdadeira parceria entre o capital e o trabalho.
Deixando para trás obsoletas noções de antagonis-
mo. tão presentes na anacrônica concepção de lutas
de classes, é hora de buscarmos maneiras alternati-
vas e eficazes de fazer com que os assalariados
tenham efetiva participação nos ganhos de produti-
vidade de suas empresas.

Aqui no Brasil, repetindo, embora em menor
escala, o constatado cm outros países, temos duas
situações que ilustram efetiva parceria entre capital e

li

trabalho. A primeira, exemplificada na aquisição da
Perdigão, é a dos Fundos de Pensão. Empregados de
grandes companhias, principalmente das que dis-
põem de fundos fechados de previdência privada,
passam a ser sócios, via mercado de ações, de vèrda-
deiras constelações de empresas. A segunda situação
é a que tem sido observada no processo de privatiza-
ção de empresas estatais. Aos trabalhadores têm
sido reservados, em condições bastante privilegia-
das, quinhões das ações das empresas que vêm sendo
privatizadas.

Entretanto, a não ser nos casos acima menciona-
dos e em uma ou outra empresa isolada, não costu-
ma existir uma verdadeira associação entre capital e
trabalho. Ou seja, não passa ainda de intenção, uma
vez que nào foi regulamentado, o dispositivo consti-
tucional que (tal como disposto no item XI do seu
artigo 7o da Carta Magna) assegura aos trabalhado-
res urbanos e rurais "participação nos lucros, ou
resultados, desvinculada da remuneração, e. excep-
cionalmente, na gestão da empresa, conforme defini-
do em lei".

A nosso ver, a não regulamentação do dispositivo
constitucional se deve basicamente, nào só a enrai-
zados preconceitos mas também, e principalmente, à
ausência de uma discussão mais aprofundada sobre
maneiras alternativas de implementação. Para ali-
mentar o debate, é interessante que sejam aqui meu-
cionadas, mesmo que de forma extremamente suem--
ta, duas distintas modalidades de participação nos
lucros.

A primeira delas é centrada na idéia de que a
participação nos lucros seja efetuada via distribuição .
de ações da própria empresa. Deste modo, o assala-
riado passa a ser, de fato e de direito, sócio de sua
empresa empregadora. Sendo um tipo de proposta
que tem sido muito utilizada, voluntariamente, nos .
Estados Unidos, através do chamado esquema ESOP
(emplovee stock ownership plan), certamente merece »y
uma detalhada análise.

Uma segunda modalidade, que podemos denomi-
nar de participação deferida e que tem sido defendi-
da pelo professor Moysés Glat tem como mecanismo .'
básico a constituição de Fundos de Investimentos.
Tais fundos, cujos recursos adviriam da distribuição
dos lucros das empresas a seus empregados, teriam
seus rendimentos, bem como o afluxo de novos .
recursos, utilizados para o financiamento de gastos
sociais dos trabalhadores (educação, saúde e casa
própria) ou para resgate em espécie, após certo
prazo mínimo de permanência.

Dado que a sociedade parece já estar madura
para enfrentar a questão, é hora de aprofundar os
estudos. As alternativas acima, bem como outras
propostas que venham a ser formuladas, necessitam
ser detalhadas e cotejadas. Acima de tudo, aprovei-
tando o impulso dado pela negociação ocorrida na
região do ABC. urge que busquemos maneiras de
efetivar a parceria entre capital e trabalho.

• Professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV
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lgT€ja católica arrenda TV em JL C^ULA^jF

Contrato prevê programação de 20 horas por dia e foi negociado por D. Paulo. Emissora vai competir com pastores eletrônicos-
JOSÉ MARIA MAYRINK

SÃO PAULO — A Rede Vida de Televi-
são (RVT). que ficará mais conhecida
como TV Católica quando for ao ar em
fevereiro do próximo ano. assinou eonvê-
nio com a TV Jovem Pan, de São Paulo,
para retraiismissão de sua programação.
via satélite, durante 20 horas por dia. O
sinal da TVT chegará inicialmente a Bra-
silia. Belo Horizonte. Sâo Paulo, Curiti-
ha- Florianópolis e Porto Alegre e a cerca
de 100 municípios do interior paulista,
atingindo um público potencial de 50 mi-
íhòes de telespectadores.

O convênio para arrendamento do Ca-
nal 16. em UHF. pelo prazo de cinco
anos, renováveis por mais cinco, foi ne-
gociado em sigilo, com mediação do car-
deal-arcebispo de Sâo Paulo. D. Paulo
Evaristo Anis. entre o Instituto Brasileiro
de Comunicação (Inbrac). responsável
pelo lançamento da RVT. e os empresa-
rios Antônio Augusto (Tutu) Amaral de
Carvalho. João Carlos Di Gênio e Ha-
millon Lucas de Oliveira, donos da Jo-
vem Pan. O contrato, cujo valor não foi
revelado, foi assinado no último dia 8 na
sede do Inbrac. em Sâo Paulo.

Pelo acerto feito, a TV Jovem Pan
cederá 20 horas de seu canal e usará as
outras quatro para sua própria progra-
maçâo — duas horas via satélite da RVT
e duas em transmissão limitada á região
da Grande Sã») Paulo. A administração
da emissora católica, que será presidida
pelo empresário Jiüio Monteiro de Barros
Filho, proprietário da TV Independente
de Rio Preto, promete levar o sinal da
RVT ás principais cidades do pais até o
segundo semestre do próximo ano. Have-
rá torres reiransmissoras nas sedes de
ttidas as 246 dioceses brasileiras.

Comerciais — Embora conte com o
patrocínio da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), a TV Católica
funcionará em padrões comerciais. Seus
equipamentos, de última geração, custa-
ram USS 3.5 milhões e estão sendo insta-
lados em Sâo José do Rio Preto com
financiamento garantido pela Interdatc
Systems and Technology, da Flórida
(EUA), em troca da exploração de oito
horas diárias da emissora. A Interdatc
usará o canal da RVT. das 22h ás 6h da
manha, para televendas.

A programação da TV Católica ainda
não foi inteiramente definida, mas já tem
pelo menos dois horários tomados —

para transmissão de uma missa ao vivo ás
7h da manhã e recitaçâo do terço ás seis
horas da tarde. "A apresentação será di-
námica. com utilização de modernos re-
cursos visuais para ilustrar, por exemplo,
os mistérios ilo terço", anuncia o vigário
episcopal de comunicação da Arquidioce-
se de São Paulo, monsenhor Arnaldo Bel-
trami.

l.1.r-.-..ii.im

Crente queima uma fortuna
¦ Pastor mandou
destruir o bilhete
que valia 50 mil
i iÃmInÍoarariim:

FORTALEZA 
— A conse-

lho do pastor Wagner, da
Igreja Assembléia de Deus na
Rua Guadalajara. a emprega-
da doméstica Maria Benoiza
Nascimento. 39 anos. que mo-
ra com sete filhos no bairro
Boa Vista, periferia de Fortale-
/a. queimou o bilhete premia-
do da Tele-sena no valor de RS
5(1 mil. Desempregada, assim
como o marido, ela contou
que. durante o culto, o paslor
disse que se fosse receber o
prêmio anunciado no dia 15 no

Programa Silvio Santos, do
SBT. o avião cairia e ela "ia
afundar no pecado dentro do
inferno".

Maria Benoiza disse que as
irmãs grilavam em coro "quei-

ma. queima, queima", depois
da pregação do pastor, que re-
comendou a ela, como crente
da Assembléia de Deus. "des-
iruir o bilhete — coisa do dia-
bo — para se salvar do foco do
inferno". Segundo ela, o episó-
dio a deixou com a "cabeça

atribulada e confusa". Ao che-
gar em casa. queimou o bilhete
junto com o registro de nasci-
mento dos filhos e sua carteira
de identidade.

O marido de Maria Benoí-

za. Raimundo Nonato, tam-
bém está desempregado. Ao
saber do que aconteceu através
dos vizinhos, deu uma surra na
mulher, arrumou a mala para
ir embora de casa e mandou
que ela desse um jeito de "re-
cuperar o prejuízo". Aflita, ela
disseque a sua última esperan-
ça agora é que a direção da
TeleSena-SBT possa validar o
prêmio com base no impresso
com nome e endereço do após-
tador enviado â empresa pelo
Correio.

Segundo Maria Benoiza,
três dos seus filhos estão com
pneumonia e a família só não
tem ficado sem comer alguns
dias porque os vizinhos aju-
dam com alimentos.

Sem-terra
As 680 famílias de sem-terra.

invasoras de uma área da Varig
Agropecuária no Rio Grande do
Sul. decidiram intensificar con-
taios com as autoridades para
resolverem a situação antes das
I9h do próximo domingo, prazo
final dado pelo juiz de Ijui (RS).
Almir Porto da Rocha Filho,
paia a saida dos invasores. Caso
não deixem a área de 4.125 hec-
tares, serão despejados na se-
gunda-feira. A decisão judicial
atendeu pedido da Varig de rein-
tegraçâo de posse de sua Fazen-
da Rondinha.

Garimpeiros
Operação de surpresa do lha-

ma localizou nas duas últimas
semanas um total de 100 garim-
peiros mincrando ilegalmente no
Parque Nacional do Pico da Ne-
blina (AM), na fronteira com a
Venezuela. O resultado na ope-
ração foi divulgado ontem em
Manaus pelo superintendente do
Ibama. Hamilton Casara, que
manterá fiscais na região por ai-
gumas semanas para evitar no-
vas invasões. Os garimpeiros fo-
ram removidos para São Gabriel
da Cachoeira, onde serão pro-
cessados.

Servidores
A Assembléia Legislativa do

Amapá aprovou ontem projeto
de lei concedendo aos servidores
civis e militares do estado reajus-
te de até 160%. Também foi
aprovado o aumento dos funeio-
nários do Instituto de Previdên-
cia do Estado do Amapá
(Ipeap). A aprovação deu-se em
meio a tumultos entre deputados
e servidores. A discussão ocor-
reu porque o projeto do Ipeap
previa reajustes — de até 180%
—. mas o aumento dos demais
servidores só vigoraria a partir
de 1" de dezembro.
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Vargas Llosa previu 
"uma locomotiva de desenvolvimento" no pais

Vargas Llosa diz estar
otimista com o Brasil
CLAUDIA DE SOUZA

SÃO PALLO — O escritor pe-
mano Mario Vargas Llosa che-
gou ontem de manhã a Sâo Paulo
para acompanhar o lançamento,
pela editora Companhia das Le-
trás. de seu livro de memórias.
Peixe na água. Seu primeiro com-
promisso foi uma palestra, á tar-
de. para empresários reunidos na
casa do presidente do grupo Brás-
motor, o boliviano naturalizado
brasileiro Miguel Hugo Etchcni-
que. A noite. Llosa foi ao shovv de
Caetano Veloso.

Falando a um pequeno grupo
de empresários e intelectuais, ele
se declarou otimista com relação
ao futuro dos paises latino-ameri-
canos, que na sua maioria estão
abraçando a economia de livre
mercado e a democracia. Disse,
porém, que três fatores importam
tes poderão levar a retrocessos: a
corrupção: as privatizações mal
feitas, que seguiram concedendo
privilégios a monopólios estatais e
privados; e o nacionalismo, uma
cultura arraigada nos paises lati-
no-americanos que os políticos
hesitam em abandonar.

Saída — Para ele, a cartada
da internacionalização de suas
economias deve ser jogada pelos
paises latino-americanos por in-
teiro. "Não 

pode haver meias me-
didas, porque nossos concorreu-
tes avançarão primeiro e porque
essa é a única saida para que pai-
ses pobres promovam o desenvol-
vimento e a riqueza."

Llosa acredita que o presidente,
eleito Fernando Henrique Cardo-<
so entra com toda a credibilidade
para tocar reformas. "O 

povo
brasileiro o apoiará. São reformas
traumáticas, mas o Brasil é um
pais onde. com um pouco de sen-
satez. se fará uma locomotiva du
desenvolvimento."

Vargas Llosa considera que os •
empresários latino-americanos
"estão satanizados", E meneió-
nou Adam Smith para explicar
que os empresários, se guiados
para atender os interesse dos con-
sumidores, será grandes criado-
res de riqueza. Mas. se guiados
pela corrupção e concessão de
privilégios, deixarão de lado seu
papel promotor do desenvolvi-
mento e seguirão reproduzindo a
situação atual de pobreza e desi>,
gualdade.

Aos 58 anos. Vargas Llosa vivÇ,
em Londres, num exílio auto-im-
posto, depois de sua amarga expe»
riéncia como candidato á presí-
déncia do Peru na eleição de 1990,
para suceder o populista Alan
Garcia. Perto da vitória, liderar»;,
do as intenções de voto. ele viu
seu obscuro rival. Alberto Fuji-
mori. que não tinha mais do que
1% da preferência dos peruanos»
ganhar a disputa e. tendo assumi-
do o cargo, colocar em prática as
idéias neoliberais que Llosa entu-
siasticamente defendeu em sua
campanha.
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E ESTIGMA,
VOCÊ PRECISA SE MANIFESTAR

ApoK) ti tnformnçótis:
MKVOUVjfcí. " j Dia 06 de dezembro no auditório

do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.I>\
Rua Sambaiba, 472 U-blon RJ I1Q)VJANI>\1 5 Rua Visconde Silva, 52 - Botalogo - RJ.

Tel/ra«: (021) 511-2979 i-.--~A.M,m-^iÜJS Participe.

Dia 16 de dezembro, o Carro e
Moto do JB vai trazer um verdadeiro perfil do
verão sobre duas e quatro rodas. Reportagens
especiais com os esportivos c conversíveis, bugTes
e jipes, que tem tudo para ser o sucesso dessa
estação. Os carros e as motos que vão esquentar
as ruas no próximo ano. Dicas para quem vai sair
de férias dirigindo. Mais reboques, hotéis,
restaurantes e hospitais das principais estradas.
Enfim, um verdadeiro guia para quem pretende
passar o verão sobre rodas. 0 com a vantagem de
que tudo isso vai sair num especial dentro do
Carro e Moto, o que significa leitores mais

qualificados, custo por mil mais
baixo, muito mais páginas editoriais e de
publicidade. Não fique parado aí. Anuncie no
Carro e Moto Especial de Verão JB .
O retorno é refrescai!te.

FICHA TÉCNICA:
Dala de circulação: KVIOT4 Circulação: Naciunal

Formato: láblúidc 08x32

Fechamento: Entrega de autorização e material até 09/12/9-1 às 18:30h

Tels.: 580-KM9 / 585-43-13/ 585-4410 / 589-9922 Jáitt
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ONU realiza conferência mundial sobre Aids
¦ Boutros Ghali exige ajuda mundial aos países pobres, mais atingidos pela doença, pedindo um 'estado de emergência planetário^,

Lnndrns — AP

Dia mobiliza o mundoPARIS — Uma polêmica con-
íarcncia de cúpula sobre Aids,
que reuniu representantes de 42
pjuses cm Paris, foi aberta ontem
com um apelo do Secretário Ge-
íjll da ONU, Boutros-Ghali, con-
cjámando as nações a se empe-
"rçharcm globalmente no combate
,ap vírus HIV (que provoca a
Aids) nos países pobres. A data
do evento foi escolhida para
cpneidir com o Dia Mundial de
L;uta contra a Aids.
"f,"Eu estou convocando cida-
dãos para a mobilização geral",
disse. "Não estamos promovem-
do este encontro
em Paris simples- ¦¦ > -¦
mente para fazer
advertências, mas
para declarar um
estado de emer-
gência planeta-
rio", acrescentou.

A conferência
tida como de

cúpula pelos orga-
nizadores, apesar
dá ausência de
chefes de estado

deve produzir 
um acordo inter-
nacional que busque partilhar os
recursos investidos em saúde en-
tre paises ricos e pobres. No en-
tanto, ativistas na luta contra a
Aids criticaram o encontro por
acreditar que ele só tem valor
simbólico c não determina com-
promisso legal dos países envol-
vidos em observar suas resolu-
ções.

. .Para marcar o protesto contra
a Conferência da ONU, 70 mili-
tantes do grupo Act-Up bloquea-
ram a mais elegante avenida de
Paris — a Champs-Elysées —, em
frente ao Arco do Triunfo, para

Até 2004, a
Aids irá
matar 9

milhões de
pessoas em 15

países da
África

denunciar o que entendem como
a falta de uma estratégia global
no combate á doença.

O primeiro ministro do Sene-
gal, Habib Thiam, manifestou
satisfação pela atenção que a
conferência estava dispensando
á África — onde vivem 60% das
pessoas infectadas pelo HIV —
mas afirmou que medidas mais
concretas eram necessárias para
combater a pandemia._"Não ha-
verá esperança para a África se a
declaração produzida por este
encontro não for seguida por su-
portes concretos para as nações

mais ameaçadas",
n i, afirmou.

Na próxima
década, segundo
Thiam, 9 milhões
de pessoas irão
morrer nos 15 pai-
ses africanos mais
afetados pela
doença. O Banco
Mundial calcula
que a AIDS irá
consumir recursos
financeiros da or-
dem de 22% do
PIB do continente

nos próximos 20 anos.
A declaração assinada ontem

em Paris pelos representantes
dos 42 paises alerta para a neces-
sidade de uma tomada de cons-
ciência mundial do fenômeno da
Aids, definido como uma amea-
ça para toda a humanidade.
Além disso, a resolução convida
os países a promoverem pesqui-
sas sobre medicamentos e vaci-
nas, bem como solicita maior vi-
giláncia nas transfusões de san-
gue e pleno acesso a tratamentos
por parte dos doentes, entre ou-
tros aspectos. A princesa Diana inaugurem o maior centro europeu de estudos de Aids

LONDRES — O presidente da
África do Sul, Nelson Mandela, e
a princesa de Gales, Diana, mar-
caram o Dia Mundial de Luta
contra a Aids apelando pela com-
paixão e por mais verbas para
combater a epidemia. Em todo o
mundo, manifestações lembraram
o flagelo da doença e a importãn-
cia da prevenção.

A princesa Diana, patronesse
do National Aids Trust, da Grã-
Bretanha, inaugurou o maior cen-
tro europeu de tratamento e de
pesquisas da Aids. Situado cm
Londres, ele terá capacidade para
atender 60 mil pessoas por ano.

Em Johannesburgo, na África
do Sul, o presidente Mandela pre-
feriu lembrar a data com uma
mensagem: "Precisamos tratar
com compaixão parentes, amigos
e compatriotas infectados com o
vírus da Aids". Talvez o mais dra-
mático depoimento de ontem te-
nha sido o da missionária Joy
Bath, uma mulher de 44 anos,
virgem, que acredita ter se conta-
minado ao cortar o dedo, quando
trabalhava com pacientes infecta-
dosem um hospital de Zimbabwe.
Apesar de seus médicos não acre-
ditarem que ela sobreviva até o
Natal, Bath fez questão de dizer
ontem "que conhecia os riscos e
que faria tudo novamente".

Em todo o mundo, o dia de
ontem foi usado para disseminar
a informação de que a prevenção
é a melhor cura e que a ignorância
pode matar. Em Abidjã, capital
da Costa do Marfim. 2 mil jovens
saíram em passeata vestindo ca-
misetas com o slogan "Aids é
morte, camisinha é vida". Em
Roma, dois deputados do Partido

Verde distribuíram preservativos
para seus colegas parlamentares.
Já em Bruxelas, a famosa estátua
Manneken Pis, que retrata um
menino urinando, foi vestida com
uma camisinha.

Na Ásia, o Dia Mundial de
Luta contra a Aids foi marcado
por performances e programas de
rádio especiais sobre a doença. A
índia deu o tom de sua campanha
na noite de quarta-feira, com o
desfile de uma banda pelas ruas
de Bombaim c um dinossauro
abre alas medindo quase quatro
metros e representando a Aids. O
dinossauro será incendiado sába7
do para simbolizar o fim da epi-
demia. Ativistas da Organização
dos Direitos do Povo fizeram uma
manifestação anteontem em fren-
te ao prédio da Cruz Vermelha em
Nova Deli para protestar contra a
obrigatoriedade de testes de Aids
para prostitutas.

Segundo a OMS. a doença está
se propagando mais rapidamente
na Ásia do que na África, espe-
cialmente em países como índia,
Tailândia e Myanmar (antiga Bir-
mania). A China, país mais popu-
loso do mundo, divulgou ontem
discutíveis números oficiais sobre
a doença, que dão conta de ape-
nas 1.550 portadores do vírus,
HIV e 43 doentes de Aids. Em
nove das 31 províncias chinesas,
ainda não foram registrados ofi-
cialmente casos de Aids. embora a
ocorrência de doenças sexualmen-
te transmissíveis (DST) na China
tenham totalizado 1 milhão e 130
mil durante os últimos 17 anos e
aumentado sensivelmente em
1954.

Katmandu — AP
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? Três jovens fantasiados de
preservativos participaram
das manifestações pelo Dia

co localizado na Cordilheira
do Himalaia. A mobilização
contra a doença que atinge

Mundial de Combate a Aids mais as nações pobres foi
lio reino do Nepal, pais cisiáti- grande em toda a Ásia.

', 
j' Protestos na Cinelândia

testo em "repúdio ao precário
atendimento médico-hospitalar"
aos doentes.

O grupo reivindicava a distri-
buiçâo regular dos medicamentos
de uso diário nas unidades hospi-
talares do governo, além da com-
pra imediata do remédio ddC.
"Há dois meses que os medica-
mentos sumiram dos hospitais e
ambulatórios", acusou o assessor
de imprensa do Pela Vidda, Pedro
Paulo Santana. As reivindicações
incluíram ainda maior número de
leitos para os doentes de Aids.
treinamento especializado de pes-
soai, mais equipamentos e repasse
de verbas para a prevenção da
doença.

¦. >.A Cinelândia foi o principal
pinico de manifestações pelo Dia
Mundial de Luta contra a Aids no
Rio de Janeiro. Algumas sérias,
outras irreverentes, mas todas
com um mesmo objetivo: chamar
aj atenção para o problema da
Aids. Lideradas pelo Grupo pela
.Valorização, Integração e Digni-
dpde do Doente de Aids (Pela
,V(idda), cerca de 100 pessoas par-
titiparam de um ato voltado para
ojtema Toda pessoa com Aids tem
uma família.

j'A manifestação começou ás
12h, com a distribuição de cerca
djj quatro mil preservativos á po-
pjllação. Quem passava pelo local
rdéebia também panfletos de pro-

ifesta em Recife Balões na capital
1,0 combate á Aids virou festa

em Recife, com a participação dos
cantores Alceu Valença, Moraes
Moreira, Pepeu Gomes, Simone
Moreno, Dominguinhos, Chico
Science e Grupo Mundo Livre. Os
sete passaram a tarde ensaiando
para o Show da Solidariedade,
marcado para a noite de ontem,
em comemoração ao Dia Mun-
dial de Lula contra a Aids. Todos
eles aceitaram apresentar-se sem
receber cachê. "Meu irmão, sexo
tem que ser feito com paixão, mas
sem esquecer a camisinha", prega-
va Alceu Valença, durante os en-
'saios. O local do show — organi-
zado pelóTvlTnistèno da Saúde,
com apoio do Governo do Estado
M- não poderia ter sido mais su-
gestivo: o Cais do Porto, zona
boêmia e de prostituição de Red-
fei

Soltar cinco mil balões roxos
em frente ao Congresso Nacional
foi a forma que o Grupo de
Apoio e Prevenção á Aids (Gapa),
de Brasília, encontrou para lem-
brar, ontem, o Dia Mundial de
Combate á Aids. Cada um dos
balões representava cinco das 25
mil vítimas da doença no país até
hoje. Os balões foram doados por
uma fábrica de São Paulo e corne-
çararh a ser inflados ás 5h de on-
tem. O Gapa desembolsou RS 400
para pagar parte do gás utilizado,
que foi parcialmente doado para a
campanha. Além de homenagear
as vítimas da Aids, os balões iam-
bém serviram — segundo o Gapa
— para alertar aos novos gover-
nantes e parlamentares eleitos pa-
ra o problema do alastramento da
doença no Brasil.

ESTE EOT PASSO.

9 tS@

AGORA VOCÊ COMI
A FAZER A SUA PAU

Amanhã você vai receber uma sacola junto com este jornal.
Basta enchê-la com alimentos não perecíveis e deixar nos supermercados
credenciados.* Para você esta contribuição não vai fazer a menor falta.
Mas ela pode proporcionar uma noite feliz para muita gente. Participe.

Este é o primeiro passo para 95 ser um novo ano. De verdade.

FAÇA A SUA DOAÇÃO DE 03 A 10/12

* Redes de supermercados credenciadas. As lojas que participam da campanha estarão identificadas com a marca do
"Natal sem Fome".CARREFOUR, CASAS GUANABARA, CASAS SENDAS, CONTINENTE, DALLAS, FREEWAY, MUNDIAL,

NOVA OLINDA, PAES MENDONÇA, PÂO DE AÇÚCAR, RAINHA, REAL, RIO, SERRA E MAR,
TRÊS PODERES, VIANENSE E ZONA SUL.
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Em discurso de posse, novo presidente se compromete a democratizar o sistema político e a dar independência ao Judiciário.
Cidadã do Móxlco — Reuler

LUCYCONGER
Correspondente)

CIDADE DO MÉXICO — Ernesto
Zcdillo, de 42 anos, assumiu a pre-
sidência do México no final da ma-
nhã de ontem, ao prestar juramento
no grande salão de sessões da Cá-
mara dos Deputados, que foi cerca-
$o pela polícia e pelo Exército.
Quando Carlos Salinas de Gortari
entregou a faixa presidencial a seu
sucessor, a toda poderosa presidên-
cia mexicana passou das mãos de
um dirigente forte para as de um
brilhante economista, cujas habili-
dades políticas ainda são desconhe-
cidas.

Em seu discurso de posse, entre-
tanto, o novo presidente assumiu
ousados compromissos, como com-
bater a pobreza e a corrupção, ini-
ciar profundas reformas para de-
mocratizar o sistema político e criar
um Judiciário limpo e independem-
te. Seu breve pronunciamento ca-
racterizou-se pela linguagem excep-
cionalmente direta para os padrões
nacionais e pela distinção que insis-
tiu em fazer do que pretende para
sua administração e a de Salinas.

Respondendo aos anseios do
povo, ele prometeu dar prossegui-
mento às investigações sobre os as-
sassinatos do candidato presidên-
ciai pelo PRI, Luis Donaldo Colo-
sio, e do secretário-geral do parti-
do, José Francisco Ruiz Massieu.
Ele foi aplaudido de pé pelo Con-
gresso, quando anunciou que ins-
truiria seu Procurador Geral — o
primeiro político de oposição a in-
tegrar um g overno mexicano na
história recente do país, Antônio
Lozano — a intensificar as investi-
gações "até que se faça justiça".

Rigorosas medidas de segurança

Ernesto Zedillo recebe a faixa presidencial de Carlos Salinas e promete avant, yormas pol,

foram adotadas e cordões de isola-
mento cercaram a Câmara dos De-
pulados, local da posse, e o Palácio
Nacional, na praça principal da Ci-
dade do México, onde Zedillo rece-
beu os visitantes estrangeiros. Dele-
gações de 60 países participaram
das solenidades. que contaram com
a presença de 13 chefes de Estado
— entres eles o argentino Carlos
Menem, o cubano Fidel Castro, o
colombiano Ernesto Samper e o

paraguaio Juan Carlos Wasmosy
—, o chefe do governo espanhol
Felipe González e vários vice-presi-
dentes, entre os quais o norte-ame-
ricano Al Gore. Apesar das preocu-
paçòes. as cerimônias transcorre-
ram em absoluta calma e nenhum
incidente foi registrado.

Salinas assumiu o cargo em
1988, cercado de suspeitas de frau-
de, mas conquistou a estima popu-
lar através de enérgicos golpes au-

toritários, prendendo líderes sindi-
cais corruptos e chefòes do tráfico
de drogas. Zedillo conquistou 51%
dos votos populares, mas dentro do
PRI, seu partido, foi fraco o apoio
à sua candidatura, porque o ex-
banqueiro e ex-ministro do Orça-
mento tinha poucos laços com os
políticos priistas. Existem grandes
resistências ás promessas do novo
presidente de separar o partido do
governo.

Combate à pobreza e ao desemprego
Os novos rumos para o futuro

do México com o novo presidente,
Ernesto Zedillo. incluem progra-
mas de criação de empregos e trei-
namento de trabalhadores para ti-
rar da pobreza milhões de mexica-
nos. uma reforma constitucional da
policia e do sistema judiciário, con-
siderados ineficientes e corruptos, e
um "diálogo 

permanente" com to-
das as forças organizadas para or-
ganizar eleições limpas e realizar
uma "reforma política definitiva".

Observadores c ativistas mexica-
nos normalmente críticos em rela-
ção ao governo reagiram positiva-
mente ao discurso de posse, que
prometeu ir além das reformas eco-

nômicas de Salinas e atacar os pro-
blemas prementes da injustiça so-
ciai e da democracia."Zedillo colocou uma barreira
importante entre ele e o governo
anterior, criticando a corrupção do
sistema [político], a corrupção [en-
tre] ministros e prometendo refor-
mas políticas", disse ao JORNAL
DO BRASIL Roger Bartra, soció-
logo da Universidade Autônoma
do México. "Ele assumiu compro-
missos com o movimento dos cida-
dãos e fez um primeiro apelo pela
democratização do pais. Isso è im-
portante", declarou Miguel Alva-
rez, líder civil c secretário do bispo
Samuel Ruiz, mediador no conflito

da guerrilha de Chiapas.
O preidente prometeu manter o

cessar-fogo do Exército mexicano
em Chiapas e disse que buscaria
novas negociações de paz para re-
solver o conflito com o Exército
Zapatista de Libertação Nacional.
Zedillo adotou uma linguagem for-
te para denunciar a corrupção na
polícia, a impunidade dos trafican-
tes de drogas e o roubo praticado
por funcionários do governo.

No México, é raro um presidên-
te falar tão diretamente sobre cor-
rupção oficial, admitindo implícita-
mente que o problema é sério.
Diante do Congresso e de lideres de
governos estrangeiros presentes.

Zedillo advertiu seu ministério com
palavras duras: "O governo não é
lugar para ninguém ficar rico."

Na primeira fila. entre autorida-
des do governo Salinas, estava sen-
lado o ex-ministro da Agricultura.
Carlos Hank González, que, segun-
do a revista Forhes. tem uma fortu-
na de USS 1.3 bilhão. González
começou a vida como professor.
Depois, como prefeito da Cidade
do México e governador do estado,
conseguiu, através de contados, e.x-
pandir sua empresa de transportes
de carga e ganhar pretensas comis-
soes sobre construção de obras que
o colocam hoje entre os 25 bilioná-
rios do México.(L.C)

EUA prenderam latinos
para troca na 2a Guerra

WASHINGTON —- Mais de 5
mil latino-americanos de ascen-
dência alemã, italiana ou japonc-
sa, ou imigrantes destas nacionali-
dades, foram presos em campos
de internação nos Estados Unidos
durante a Segunda Guerra, e ai-
guns foram mandados de volta a
seus países de origem. Segundo a
rede de televisão americana NBC,
a detenção fazia parte de um pia-
no do general George Marshall
(que ficou conhecido depois por
seu plano de ajuda à Europa), que
pretendia trocar os latino-ameri-
canos por civis norte-americanos
presos na Europa.

A NBC chamou a detenção
dos latino-americanos de "o que
pode ser o maior seqüestro da
história recente", e informou que
se baseou em milhares de docu-
mentos do Arquivo Nacional. Os
latino-americanos foram "trata-
dos como bagagem e levados co-
mo simples peões em um jogo de

guerra político", disse a NBC em
um programa na quarta-feira.

As autoridades de vários países
da América Latina teriam entre-
gue os milhares de civis. De açor-
do com os registros encontrados
no Departamento de Justiça, o
governo norte-americano tinha
evidências de que apenas 140
eram espiões dos países do Eixo.

Cerca de 2.500 civis foram de-
pois enviados para seus países de
origem, inclusive alguns alemães e
judeus que imploraram para nào
serem entregues á Alemanha Na-
zista.

Um alemão que havia se mu-
dado para a Guatemala 20 anos
antes da guerra. Hugo Droege.
contou que foi forçado a deixar
sua mulher grávida e seus dois
filhos. Ele ficou cinco anos preso
na Alemanha. Droege disse que.
em sua viagem de um mês até os
EUA, todos eram trancados co-
mo se fossem bandidos.

Polícia acha ligação de
Cáli com bancos suíços
ASSIS MOREIRA
Correpondenle

GENEBRA — A Suíça, com o
segredo bancário mais famoso do
planeta, está de novo envolvida
em operações de lavagem de di-
nheiro sujo. Ontem, a policia
americana prendeu 20 pessoas em
Nova Iorque e uma em Zurique, e
descobriu que o cartel colombia-
no de Cali reciclou de USS 70 a
100 milhões nos bancos suíços
apenas no ano passado.

Esta é a segunda descoberta de
reciclagem de dinheiro envolven-
do bancos helvéticos em uma se-
mana. No começo desta semana,
um dos mais importantes bancos
de gestão de fortuna da Europa, o
União Bancária Privada, foi indi-
ciado por lavagem de dinheiro de-
pois da prisão, na Flórida, de um
de seus diretores . A polícia
apreendeu documentos e disque-
tes comprometedores no banco,
fundado em 1990 pelo banqueiro
de passaporte brasileiro Edmond

Safra, e vendido um pouco mais
tarde.

O governo suíço diz que tem
adotado medidas para interceptar
o dinheiro de origem criminosa, e
que tem intenção de acelerar os
pedidos de outros países para
quebrar o sigilo de contas banca-
rias. No começo desta semana, as
autoridades confirmaram que 15
quilos de ouro, encontrados numa
conta secreta em Genebra, per-
tenciam ao ex-primeiro-ministro
italiano Bettino Craxi, o que ele
sempre negou de seu refúgio na
Tunísia.

A Justiça americana está des-^
cobrindo conexões das máfias di)
droga com bancos suíços graças à
infiltração de seus agentes. "Essa
é uma mensagem extremamente
forte que as autoridades america-
nas enviaram à corporação ban-
caria suíça" , disse o jornalista
Jean-Claude Buffie, que está para
publicar um livro sobre lavagem
de dinheiro sujo na Suíça.

'Achille Lauro' continua em chamas The Beatles ItáIia sofre

'ã

'¦íí
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ROMA — Mais de 24 horas após
o incêndio que forçou a retirada de
quase mil pessoas que estavam a
bordo, o transatlântico italiano
Achille Lauro continuava em cha-
mas ontem no litoral da Somália,
mas ainda havia esperanças de que
o navio nào afundasse. Os 570 pas-
sageiros sobreviventes — dois mor-
reram a bordo — e 400 tripulantes
foram obrigados a enfrentar nova-
mente o mar do Oceano Índico in-
festado de tubarões em botes salva-
vidas para ser transferidos ao navio
de guerra norte-americano Gettys-
htirg, que os conduzirá a um porto
africano.

Cansados, queimados de sol e
ainda assustados com o inesperado
fim de o cruzeiro onde passariam o
ano novo, os passageiros do Achille
Lauro esperavam por ajuda a bor-
do de três cargueiros que os resga-
taram na manhã de quarta-feira,
quando tiveram que abandonar o
navio em chamas. O transatlântico
italiano, que ganhou fama após ter

sido seqüestrado por palestinos em
1985, começou a pegar fogo a lh30
da manhã de anteontem, quando os
passageiros divertiam-se em um
baile de gala. "O mar está calmo, o
único problema é o sol, que castiga
o pessoal", disse o comandante do
cruzador norte-americano.

Segundo a Guarda Costeita ita-
liana, há esperanças de que o navio
nào afunde. "A razão é que o con-
vês superior caiu internamente e
seu peso ajudou a estabilizar a posi-
ção [do transatlântico]", explicou o
capitão italiano Ferdinando Lolli.
Uma equipe da agencia de notícias
Reuters que sobrevoou o Achille
Lauro contou que o navio continua
em chamas. "Quando avistamos o
transatlântico, ele ainda estava ar-
dendo lentamente em chamas e seu
lado direito estava negro. O navio
tombou cerca de 30% para a es-
querda, mas o nome Achille Lauro
ainda era visível no casco", relatou
o fotógrafo.
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O navio tombou e continua em chamas mas há esperanças de salvá-lo

Jornalistas lusófonos discutem integração
O primeiro dia do II Congresso

Internacional do Jornalismo de
Língua Portuguesa reuniu ontem
no Rio cerca de 300 participantes
dos sete países lusófonos. A emer-
gência da consolidação da Comuni-
dade de Países de Língua Portugue-
sa (CPLP) dominou os discursos
dos participantes, entre os quais es-
tavam o presidente da Associção
Brasileira de Imprensa, Barbosa Li-
ma Sobrinho, a secretária estadual
de comunicação Marta Alencar, o
vice-ministro da Comunicação,
Jorge Jardim.

O presidente da SIC — primeira
televisão privada de Portugal e ex-
primeiro ministro— Francisco Pin-

to Balsemão falou da necessidade
de cooperação entre os países luso-
fonos e refletiu sobre a importância
da imprensa como forma de con-
tra-poder. Para Balsemão — que
pretende se candidatar à presidên-
cia de Portugal nas eleições de 1996
pelo Partido Social Democrata — a
criação do CPLP independe da
vontade dos jornalistas. Para ele,
no entanto, as trocas comerciais en-
tre as imprensas poderá acelerar
esse processo. "A concorrência leal
abre mais mercados. Sempre temos
coisas para aprender e ensi-
nar",completou.

O presidente do comitê executi-

vo do evento e coordenador do La-
boratório de Estudos Avançados de
Jornalismo (Labjor) da Unicamp,
José Marques de Melo. também de-
fendeu a criação imediata da
CPLP. que foi adiada pela segunda
vez esta semana devido aos proble-
mas políticos de Moçambique e
Angola. A primeira tentativa de en-
contro para assinatura do acordo
foi em abril, quando o presidente
Itamar Franco adiou sua viagem a
Portugal devido à morte de seu so-
brinho na Colômbia.

Segundo Marques de Melo. com
a CPLP os governos criarão meca-
nismos de cooperação entre os pai-
se lusófonos e os jornalistas aumen-

tarão o intercâmbio de informações
usando a língua portuguesa. Ele vê
no congresso "um estímulo empre-
sarial" e acredita que do encontro
saiam propostas e comércio na área
editorial. Em uma rápida entrevista
via satélite — interrompida por
problemas técnicos —, o presidente
de Portugal, Mário Soares falou
sobre a participação de seu país na
Comunidade Européia as conse-
qüèncias disto para as ex-colônias
portuguesas, Para Mário Soares,
Portugal apresenta agora mais
atrativos para o Brasil, "uma 

gran-
de nação ligada aos estados ameri-
canos".

estouram na
Inglaterra

LONDRES — A Beatlemania
mostrou sua força 32 anos depois
do primeiro lançamento do disco
dos Beatles. Live at the BBC, um
CD duplo com 56 músicas toca-
das entre 1962 e 1965 ao vivo na
British Broadcasting Corpora-
tion, chegou ao primeiro lugar do
hit parade no segundo dia do seu
lançamento. "É o maior estouro
do ano. Vendemos mais de I mil
cópias só no primeiro dia," come-
morou Steve Lyttelton, gerente da
loja Tower Records.

Várias lojas de Londres estão
com filas para comprar o disco,
que se tornou uma aquisição obri-
gatória para os turistas que se
encontram na cidade: o disco só
foi lançado até agora na Inglatcr-
ra. Toni Thomas, 36 anos. analis-
ta de sistemas americana disse que
o disco vai causar sensação entre
os amigos. Ela volta hoje para os
EUA, onde o CD só sai na sema-
na que vem. A filial da Tower em
Picadilly Circus estava ontem
com uma fila que era uma verda-
deira Torre de Babel. "Já atende-
mos freguês russos, poloneses,
americanos, italianos e mexica-
nos," disse Lyttelton.

O gerente da Tower observou
que o disco está vendendo quase
tão bem na versão em vinil (o
velho long-play) quanto em com-
pact disc, um fenômeno que ele
atribuiu aos colecionadores que
desejam incorporar o LP à cole-
ção de discos em vinil originais
adquiridos quando a tecnologia
digital ainda não chegara às lojas.
Além de covers, os Beales cantam
no disco alguns de seus primeiros
sucessos, como Can't buy me love
e Love me do.

terrorismo
informático
ARAÚJO NF.TTO
Correspondente

ROMA — A mensagem da
pouco conhecida Falange Arma-
da, "ue bloqueou ontem as
transmissões da agência de notí-
cias Adn-Kronos. inaugurou
uma nova modalidade de terro-
rismo. Quando funcionários e
jornalistas da Adn-Kronos che-
garam ontem às redações de Ro-
ma e Milão e descobriram que
seus computadores estavam pa-
rados. conseguindo apenas aces-
sar uma assustadora mensagem,
a Itália entrou na era do terro
rismo informático.

Tocando em qualquer tecla
dos terminais de computadores
da agência, imediatamente lia-se
o texto que começou a ser inves-!
tigado pelos serviços secretos do
Estado italiano. O texto recla-
mava que a organização vinha
sendo confundida com outras e
faz um relato de suas capacida-
des militares e de influência no!
país. No fim da longa mensa-
gem, ameaça: "Os investigado-
res estão seguindo uma pista fal-
sa e disso se convencerão, por
que 1995 será um ano para ser
recordado na História. Este
atentado é a demonstração de
que nossas capacidades são ili-
mitadas."

A primeira aparição da Fa-
lange Armada — identificada
como organização do terrorismo
de direita — remonta ao fim de
maio de 1993, quando, reivindi-
cou a autoria dos atentados con-
tra o museu dos Uffizi de Fio-
rença e contra um teatro ni
bairro do Parioli de Roma.

t
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Mello Por lá i ¦ B^ h. rnrlar determinaçã STF
Presidente do TRT do Rio insiste em lançar ilegalmente, na eleição de hoje, candidatura de aliado a cargo executivo no tribunal

Nader ainda
JORGE ANTÔNIO HARKOS

Mais uma vez o juiz José Ma-
ria de Mello Porto, presidente do
Tribunal Regional do Trabalho
(TRT) da l* Região, do Rio, pre-
tende desafiar a suprema corte do
país. Mesmo derrotado em deci-
são do Supremo Tribunal Federal
(STF), que determinou que são
elegiveis á direção do TRT so-
mente os quatro juizes mais anti-
gos, Mello Porto quer lançar ile-
galmente O jUÍZ CaHosWrede-24.0B.94
José Eduardo
Pizzarro Dru-
mond como can-
didato a um dos
cargos executivos
na eleição de hoje ' ;
no tribunal.

Com o nome
de Pizzarro e pelo
menos 13 dos 52
votos do pleno
do tribunal. Mel-
Io Porto tentaria,
ao menos derru- v/(<//„ MUa jMuir na eleição
bar a candidatura
do juiz Luiz Carlos de Brito a
corregedor do TRT. na chapa da
frente ampla formada por setores
que pretendem restaurar a ética
na direção do tribunal.

"Qualquer tentativa de procla-
mar eleito para qualquer cargo
um juiz que não esteja entre os
mais antigos do tribunal é um
desrespeito à decisão do STF",
adverte o procurador-chefe do
Ministério Público do Trabalho.
Carlos Eduardo Barroso, que vai
acompanhar a eleição. O cândida-
to à presidência na única chapa
formada pelos quatro mais anti-
gos juizes do TRT é o atual vice-
presidente, juiz Alédio Vieira Bra-
ga. que no dia 24 de agosto man-
teve detidos no tribunal equipes
do JORNAL DO BRASIL e do
Eslado de São Paulo, além do vi-
ce-presidenle do Sindicato dos
Advogados do Rio. Wadih Da-
mous. Alédio entrou na chapa
substituindo o juiz Milton Lopes,
que desistiu da disputa.

Depois de romper com o presi-
dente do TRT, Alédio se compro-
meteu com seus colegas de tribu-
nal a mandar apurar todas as irre-
gularidadcs ocorridas durante a
gestão de Mello Porto. "O presi-
dente jamais permitiu que eu ti-
vesse acesso à caixa preta da ad-
ministração do tribunal", justifi-
cou a juizes do TRT. A caixa
preta diz respeito ás irregularida-
des na nomeação e contratação de

funcionários e em
licitações do tri-
bunal. já sob in-
vestigação do
TCU. Nos basti-
dores do TRT
consta que o pes-
soai ligado a
Mello Porto já
começou a sumir
com documentos
que compromete-
riam o atual pre-
sidente.

Além de Alé-
dio Vieira Braga,

a chapa é formada pelos seguintes
juizes: Luiz Carlos de Brito, a cor-
regedor; Paulo Cardoso de Mello
Silva, a vice-corregedor, e Emma
Buarque de Amorim, a vice-presi-
dente. Os dois últimos são conhe-
cidos pela postura ética, contra
interesses do grupo de Mello Por-
to. O juiz Luiz Carlos de Brito foi
delegado regional do Trabalho
nomeado pelo presidente Figuei-
redo no regime militar.

Com a nova manobra, juiz
Mello Porto engrossa a lista de
irregularidades ocorridas no TRT
durante seu mandato à frente do
tribunal. Ele é acusado de nepo-
tismo, ampliação ilegal de manda-
to, transformação irregular de
cargos, autopromoção, crimes
eleitorais, ausência de licitação
para a realização de concursos,
suspeita de fraude na licitação do
restaurante do tribunal, barganha
com juizes classistas e de pressio-
nar novos juizes do TRT.

^^m», Pnulo Nlcololla

impedido de
tomar posse

O presidente da Assembléia
Legislativa (Alerj), deputado José
Nader (PDT), não tomará posse
na vaga de conselheiro do Tribu-
nal de Contas do Estado (TCE)
pelo menos até lü de fevereiro,
quando termina seu mandato par-
lamentar. Ontem, por nove votos
a zero, o Conselho de Magistratu-
ra destruiu definitivamente a ma-
nobra que vinha sendo articulada
por Nader há 20 dias para sus-
pender duas liminares que o im-
pedem de tomar posse imediata-
mente. Caberá à 5a Câmara Cível
julgar o mérito dessas ações, mas
o Tribunal entrará em recesso no
dia 23, só voltando a se reunir em
31 de janeiro.

Em fevereiro será aberta nova
etapa no caso: com Nader sem
imunidade parlamentar, o Órgão
Especial da Justiça do Rio e o
Tribunal Federal de Recursos
(TRF) poderão processá-lo (por
pagamento indevido de jetons a
parlamentares e concessão de car-
teiras a funcionários fantasmas)
sem autorização da Alerj. Com
isso. Nader continuará sem poder
tomar posse, já que de acordo
com o Regimento Interno do
TCE ele só será conduzido ao car-
go depois que for absolvido.

A Justiça rechaçou na última
semana uma representação da de-
putada Lúcia Souto (PPS) quês-
tionando a nomeação de Nader.
Ela argumentava que, de acordo
com a Constituição, os conselhei-
ros têm que ter reputação ilibada,
e relacionava várias denúncias de
ilegalidade envolvendo Nader. O
desembargador Paulo Roberto de
Freitas, no entanto, mandou ar-
quivar o pedido, com a explicação
de que não cabe à deputada ar-
giiir a legalidade da posse.
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Ao lado de dom Eugênio Sales. Papai Noel soltou um pombo na lesta de abertura da Feira da Providência

Feira da Providência é aberta
por dom Eugênio no Riocentro

O cardeal arcebispo do Rio.
Eugênio Sales, abriu oficialmente
a 34J Feira da Providência, às 12h
de ontem, no Riocentro. O lema
deste ano é Uma família que sonha
efaz, com o slogan Sonhar e fazer.
Áo contrário dos anos anteriores,
a cerimônia de abertura não con-
tou com as presenças do governa-
dor e do prefeito. Nilo Batista
mandou como representante a se-
eretária de Cultura do estado. An-
gela Leal. De acordo com o car-
deal. a feira deste ano terá renda
de mais de RS 1 milhão. O funcio-
namento é das 12h ás 23h. até
domingo. O ingresso custa RS 3.

Após o hasteamcnlo das ban-
deiras do Brasil, do estado e do

município, e da apresentação do
coral da Faculdade Souza Mar-
quês e da Banda de Fuzileiros Na-
vais, o cardeal lançou uma série de
selos natalinos, desenhada por Zi-
raldo. autor dos cartazes da feira.
Papai Noel fechou a festa soltando
uma pomba.

Desde cedo. os cerca de 500
estandes da feira estiveram movi-
mentados. A barraca da França
cumpriu a tradição: dezenas de
pessoas faziam fila para comprar
perfumes. 

"Todo ano compro pa-
ra mim e para dar de presente, já
que os preços são melhores", con-
tou Irene Marques.

Na barraca de Portugal. \\-
nho.s. a/eites. castanhas e amên-
doas. e outros artigos de Natal
foram muito procurados, além do
bacalhau no eslande dos paises es-
candinavos. Os brinquedos, caleu-
ladoras e enfeites natalinos da
China tiveram grande procura.
Uma das atrações este ano é o
Mundo Encantado das Crianças,
onde a garotada participa de uma
oficina de artes e maquiagem e se
diverte com mágicos e conjuntos
musicais.

Mais informações sobre a
34" Feira da Providência na

Revista Programa
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Boatos sobre reação à
vacina esvaziam postos

No quarto dia de vacinação
contra a meningite meningocócica
dos tipos B e C. o movimento nos
postos de saúde foi reduzido qua-
se á metade. As autoridades acre-
ditam que os boatos sobre a rea-
ção á vacina tenham preocupado
alguns pais. mas já era esperada a
diminuição da procura, já que a
primeira fase vai até o dia 19. Até
ontem, cerca de 600 mil crianças
tinham sido vacinadas em lodo o
estado, e a incidência de reação
continuou abaixo da esperada.
Segundo o médico Carlos Braga,
da Superintendência de Saúde
Coletiva do estado, a estimativa
era de que 2% das crianças apre-
sentassem reação, mas o Índice
até agora é inferior a 1%.

O posto de saúde de Vila Isabel
vacinou mais de 600 crianças até
às I6h. Na fila. os pais eram aler-
tados para a possibilidade de rea-
ção e orientados a voltar ao posto
caso fosse necessário. A aplicação
da vacina é dolorosa, reconhecem
os médicos, mas a maioria das
crianças nào reclamou. Milene Li-
nhares, de dois anos, foi brincar

depois da injeção. Carlos Rafael,
de três. choramingou um pouco
depois de vacinado, mas logo saiu
sorrindo no colo do pai. o radia-
lista José Carlos Pereira.

A dona de casa Alda Maria de
Linhares, mãe de Milena. disse
que mesmo sabendo do risco da
menina apresentar alguma reação
resolveu vaciná-la: "E muito me-
lhor prevenir que remediar. Cor-
rer o risco de ter a doença é muito
pior", comentou. O superinten-
dente de Saúde Coletiva do esta-
do, médico Adelino Simões, afir-
mou que não há contra-indica-'
ções à aplicação da vacina em
crianças alérgicas ao timerosol
(merthiolate). "Os postos de Sau-
de estão naturalmente preparados
com antídotos para atender a
uma possível reação alérgica. Ou-
trás vacinas da rotina infantil
também têm esta substância na
fórmula, como por exemplo a trí-
plice e a antitetânica. Dependem
do da reação, o tratamento é á
base de corticóides ou de adrena-
lina", explicou.

Cuba venceu a doença
? A vacina antinieningocócica rotina de vacinação nos postos
BC começou a ser desenvolvida
em Cuba, em 1987. Na época, o
país enfrentava uma epidemia
com 14 casos por cem mil habi-
tantos. Nas faixas etárias mais
baixas, o índice chegava a 100
doentes por cem mil habitantes.
Lm 89, Cuba começou ir a
campanha de vacinação em
crianças e adultos até 24 anos.
Lm 92, ela foi incorporada á

de Saúde e hoje é aplicada em
duas doses, aos três meses e cin-
co meses, cm todas as crianças.
A incidência atual é de menos de
um doente por cem mil habitan-
tes, segundo Vitória Casanueva
Gil, do Instituto Finlay, fabri-
cante da vacina. Além do Brasil,
que utilizou a vacina ta' ibém em
89, ela já foi usada na Argentina.
Colômbia, Chile e é testada na
liuropa.

'Natal sem
Fome' vai
ter saeolas

Os leitores do JORNAL DO
BRASIL. O Diac O Globo recebe-
rào amanhã, encartados em seus
jornais, sacolas da Ação da Cida-
dania para colaborar com a arre-
cadação de alimentos para a cam-
panha Natal sem Fome. As doa-
ções podem ser entregues em uma
das 200 lojas dos supermercados
Carrefour, Sendas, Continente,
Dallas. Freeway. Mundial. Nova
Olinda. Paes Mendonça, Pão de
Açúcar, Rainha, Real. Rio, Serra
e Mar, Três Poderes. Vienense.
Zona Sul e Casas Guanabara.

A arrecadação será entre 3 e 10
de dezembro, com os alimentos
sendo levados ao depósito da Co-
nab. em Barros Filho, de onde
começam a ser distribuídos a co-
munidades carentes no dia 17. No
dia 10, ás 14h, o time Fome de
Bola. com Chico Buarque, Léo
Jaime e Marcos VVinter, jogará no
campo do Flamengo, na Gávea,
contra o time de Cláudio Adão,
Júnior e Afonsinho. O ingresso:
dois quilos de alimentos nào pere-
cíveis.

No mesmo sábado, às 18h, a
Petrobrás vai patrocinar no Ma-
racanãzinho o jogo Jornada nas
Estrelas versus Fome, com times
de artistas e jogadores veteranos,
como Bernard. Os postos Petro-
brás estão distribuindo cupons
que devem ser entregues com um
quilo de alimento não perecível
como ingresso. A campanha é ini-
ciativa da Ação da Cidadania
contra a Miséria e pela Vida e do
Movimento Viva Rio, com apoio
do JB. O Dia, O Globo, Rádio
Globo, Rádio MEC, Shell. Finep.
Postos Itaipava c de 17 redes de
supermercados.

Caderno

Carro e Moto
SÁBADO

VISO
LAROQUIM EMPREENDIMENTOS LTDA., titular do Imóvel da Rua Constante
Ramos nr 96. onde funciona o INSTITUTO SÃO PAULO APÓSTOLO, vem
informar que por forca de decisão judicial transitada em julgado foi decretado o
desoejo do imóvel em referência, encontrando-se esgotado o prazo para sua
desocupação voluntária, devendo a sentença set executada imediatamente após
o término do ano letivo de 1994. motivo pelo qual as matrículas para alunos
cursarem o ano letivo de 1995 e seguintes, no local, não devem ser feitas.
Serve este aviso como um alerta para pais e responsáveis dos alunos do
INSTITUTO SÃO PAULO APÓSTOLO.

LAROQUIM EMPREENDIMENTOS LTDA.
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NATAL MOURO. UMA VIAGEM AO REINO DA FANTASIA
COM OS MELHORES AUTORES

E AS MAIORESOBRASM LITERATURA INFANTIL

RIO DE JANEIRO
AGIR
ANTENA
ANTIQUAtHAS
ARGUMENTO
ARTES E IETKAS
ATMAN
BAZAR DAS ARTES
BAZAR lEiilON
BOOKMAtCERS
ROUCHERie
BRUMARIO
CARGA NODRE
CASA CRUZ
CASA PIENS
COIINA
COPY & ARTE
CRIAÇÃO
CURIÓ UVRARIAS
DAZIBAO BOTAFOGO
DAZIBAO IPANEMA
DAZIBAO PAÇO IMPERIAL
EÇA EDITORA
ElDORADO TUUCA
ELIZART tIVROS
ESOTERIC
ESPAÇO ABERTO
FEIRA DO UVRO (BARRACA 20)
FRANCISCO ALVES
GALÁXIA
GLEM DO BRASIL
GNOMO ENCANTADO
GNOMO OFF PRICE
GUARVAYA
KEC tIVRARIA
KOSMOS

VÁUDA MRA TODOS OS TÍTU105 EWOURO

1—tw™
EDKXJRO

LAZER E CULÍURA
COM TODAS AS LETRAS

fK«o«o

IETRAS & EXPRESSÕES •»
UBRARIUM CENTRO §

UBRARIUM IPANEMA 3
MALASARTES f

MEIEMBRAVOCÉ... 5
MESTRE JOU

O SEBO DE MADUREIRA
PANO JORNAIS E REVISTAS

PÉ DE PÁGINA
PONTO D'ENCONTRO LARANJEIRAS

PROMOTRÒNICA
RODA PIÃO

RUBAIYAT
SETE LETRAS

SUDESTE
TIMBRE

UNIVERSO PS 1
UNO ITDA.

ZINGARA
ITAPERUNA

CASA DA CUITURA
NITERÓI

GOMES DA COSTA
PAPER BOOK

NOVA FRIBUROO
SIMÕES

PAPEI EM POEMA
PETRO POLIS

OBELISCO
SÃOGONÇALO

ATLANTA
PAPELARIA DEITA

TRÊS RIOS
EDIOURO SHOPPING

TENAN

À VENDA EM TODAS AS LIVRARIAS ACIMA

smíg
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"Mais tarde encontrei num café zurrapa
do Largo da Lapa, bebendo o quinto
copo de cachaça, isso não é chalaça"

Assíb Valcnto »•-

"Cariocas não gostam de dias nublados,
cariocas nascem bambas, cariocas
nascem craques, cariocas têm sotaque"
Adriana Caloanhoto

,".
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ARodoviária não atende às necessidades do Rio

¦ Terceirização melhorou serviços para os viajantes, mas segurança é deficiente na área do terminal, também infestada de camelôs; |
,', I , , - ¦ ¦ ¦ , I * . . I I. . . , . £'1'

' Com 26 mil metros quadrados
dp área construída num terreno
que não passa dos 28 mil, a Ro-
doviária Novo Rio não tinha
ntuito o que comemorar quando
completou 25 anos, em 1990. Pre-
cariedade, sujeira e insegurança
aziam do terminal um péssimo

cartão de visitas da cidade. Hoje,
às vésperas do 30° aniversário, ad-
ministrada por empresas particu-
lares, a situação melhorou, mas
continua longe de um padrão de
excelência, principalmente por
causa do problema de espaço. Ca-

i da vez mais apertada para uma
capital como o Rio, a Rodoviária
luta para crescer na prisão delimi-
tada pelas avenidas Rodri-
gues Alves. Francisco Bica- ~
lho. Comandante Garcia
Pires c Rua Equador.

Em I990. a Novo Rio
chegou a receber quase 20
milhões de passageiros, en-
tre embarque e desembar-
que. Atualmente, o número
baixou para pouco mais de 15
milhões, mas ainda é sinal de inú-
meras filas nos guichês das com-
pànhias e enorme concentração
dê táxis ao redor.

A reurbanizaçào da área em
frente ao terminal de embarque,
já em andamento, deve desobs-
truir o trânsito de carros c pedes-
ires no local, com a construção de
uma pista exclusiva para os ôni-
bus municipais da Viação Real,
hoje uma das maiores responsa-
veis pelo caos nas imediações. No
setor de desembarque, a ação de
táxis bandalhas. os assaltos na
Rua Equador e a proliferação dos
camelôs irritam tanto os usuários

quanto as pessoas que trabalham
no terminal.

Para o motorista de radiotáxi
Francisco Juraci Aguiar, nenhu-
ma melhoria justifica a manuten-
ção da Rodoviária no local. "Isso
aqui é uma porcaria. Além de ôni-
bus e táxis não terem espaço para
manobrar, engarrafando tudo nos
dias de maior movimento, a estru-
tura do setor de desembarque é
tão apertada que ninguém sabe
quem é bandalha e quem está tra-
balhando. E como os bandalhas
contam com a conivência dos po-
liciais militares, adivinha quem sai
perdendo?", pergunta ele.

Em frente ao ponto de Fran-

O atendimento melhorou, apesar
de o número de funcionários ter

sido reduzido de 1.500 para 1.350

cisco, no terminal dos ônibus co-
muns que fazem a ligação da Zo-
na Sul com a Rodoviária, o moto-
rista da linha 126 (Rodoviária-
Copacabana) Jorge Batista não
entende como mais de 40 mil pas-
sageiros entram c saem da cidade
por ali todos os dias: "Esta é a
região mais perigosa do Rio. Não
tem ninguém que não tenha sido
assaltado nas imediações da Rua
Equador e do terminal, em plena
a luz do dia. É muita inseguran-
ça", conta.

Do lado de dentro, a ação do
consórcio de empresas partícula-
res que atualmente realizam a ad-
ministração da Rodoviária — de-

AS SOLUÇÕES
Realização efetiva do projeto

de reurbanizaçào do centro antigo
e da zona portuária, desafogando
o trânsito, melhorando o acesso
ao terminal é aumentando a segu-
rança na região.

Descentralização das roviárias
do Rio, com a instalação de ter-
minais em vias de entrada da Rio.
como a Av. das Américas e Via
Dutra. A descentralização racio-
nalizariá a distribuição das linhas
de acordo com as regiões de desti-
no.

Conservação da rodoviária
Novo Rio tjpenas como um termi-
nal intermunicipal, deixando os
ônibus interestaduais e interna-
cionais num terminal mais moder-
no e melhor localizado.

Em contraposição à idéia de
descentralização, já existe um
projeto que prevê a construção de
uma rodoviária no trevo das Mar-
garidas. Km 0 da Via Dutra.

WÊF*

Terreno baldio
"Contrariando os apelos da

comunidade do Guarabu, na Ilha
do Governador, o proprietário do
terreno baldio da esquina das ruas
Copenhague e Estocolmo conti-
nua a desrespeitar as leis munici-
pais, que obrigam os terrenos de-
socupados a serem cercados. O
terreno serve de vazadouro de li-
xo, causando doenças e exalando
mau cheiro. Só me resta, portan-
to. recorrer à imprensa, pois o
poder público já foi acionado di-
versas vezes e nada fez.
Elisa F. Lapa, Ilha do Governador

Autonomia à Light
"Sugiro ao prefeito César

Maia a criação de uma lei que dê
autonomia à Light cortar árvores
quando houver comprometimen-
to da rede elétrica.

Os galhos de uma árvore na
Rua Tiaia. em Rocha Miranda,
estão causando curto-circuitos. A
Light foi chamada, mas precisa de
autorização da Fundação Parques
e Jardins para a poda. A licença
não foi dada e nenhuma provi-
dência foi tomada".
Almyr Mesquita Duarte, Rocha
Miranda.

pois de uma briga judicial com a
Coderte em 1992 — conseguiu pe-
lo menos melhorar os serviços c o
conforto dos passageiros. O nú-
mero de funcionários foi reduzido

passaram de 1.500 em 90 para
1.350 hoje — e a eficiência dos
serviços de limpeza e atendimento
aos passageiros aumentou.

Segundo a assessora de comuni-
cação do consórcio, Evangelina
Mcirclles, o investimento feito na
modernização das plataformas de
embarque e desembarque, por en-
quanto, é mais do que suficiente."Este ano teremos um fluxo de cer-
ca de 15 milhões c 500 mil passagei-
ros em pouco mais de 500 mil ôni-

bus. Este número é menor~~ do que a Rodoviária já teve
que suportar em outros tem-
pos. quando tinha urna es-
trutura bem mais antiqua-
da", diz. A segurança no la-
do interno do terminal tam-

bém melhorou. Cerca de 75
seguranças cuidam do local

24 horas por dia.
"Do lado de fora da Rodoviária

os problemas são realmente sérios.
Mas, infelizmente, não são da nossa
conta", esquiva-se o diretor regio-
nal da Socicam (uma das empresas
do consórcio), Celso Gusmân. "Te-
mos estudos para a melhoria do
trânsito cm volta da Rodoviária em
conjunto com a PM e o Detran, e
vivemos pedindo ajuda à SMTU
para o problema dos bandalhas,
mas a falta de fiscalização estraga
tudo", diz. Tanto Celso quanto
Evangelina afirmam que as defi-
ciências estruturais da Rodoviária
Novo Rio não são de responsabilt-"
dade da Socicam.

Mudança é aplaudida
Sofrível ou razoável? Inviável ou

em recuperação? A administração
terceirizada da Rodoviária, além de
modernizações no terminal, provo-
cou polêmica entre usuários, co-
merciantes e quem trabalha do lo-
cal. Mas em meio a muitas diver-
gências. uma unanimidade: a situa-
ção está melhor, se comparada â
administração anterior, que era da
Coderte.

Trabalhando na Novo Rio des-
de sua inauguração, o espanhol Jo-
sé Vilaseca Vila, dono de uma das
duas lojas de doces do setor de
embarque, nunca esteve tão satis-
feito. "A Rodoviária está movi-
mentada, limpa e segura. Muito
melhor do que há cinco anos, quan-
do, além de mendigos e muita sujei-
ra, tinha que me desviar até de
ratos quando chegava para traba-
lhar de madrugada", diz.

Usuário de longa data. José An-
tônio Maciel, militar de Mato

O RIO QUE MUDOU

Grosso do Sul, já passou grande
parte da sua vida nos ônibus Rio-
Campo Grande. E também vê com
bons olhos a nova administração."Há alguns anos, não se conseguia
passar pelas escadas nos dias de
maior movimento. Com as amplia-
ções, o interior do terminal ficou
mais confortável", diz.

Mesmo otimista, José se mostra
preocupado com o futuro: "Daqui
a alguns anos vai superlotar de no-
vo. E aí a única solução vai ser
descentralizar. Ou mudar a Novo
Rio de lugar", diz. O motorista de
radiotáxi Francisco Juraci Aguiar
tem opinião diferente. Para ele, a
mudança deve ser imediata. "É pre-
ciso tirar logo essa rodoviária daqui
e levá-la para algum lugar mais am-
pio. como o Trevo das Margari-
das." O prefeito César Maia já fa-
lou em levar a rodoviária para a
Via Dutra, na saída da Linha Ver-
mel ha.

  Arquivo
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O grupo do Sesc é mais um dos de terceira idade a atuar no Rio

Experiência
e arte dos
mais velhos

Um novo grupo de artistas
estreou ontem na cidade. Atores
inexperientes, cheios disposição?
Cheios de disposição, sim. Inex-
perientes, só mesmo no palco.
Eles são alunos da turma de tea-
tro da terceira idade do Sesc de
Ramos, todos entre 60 e 75 anos.

Os trabalhos com o grupo foram
iniciados há três meses.

Coordenados pela assistente
social Eni Ferreira Alves e pela
professora Márcia Abambres, os
20 alunos encenaram ontem pela
primeira vez, na sede do Sesc, a
peça "O vendedor de sonhos",
de autoria do próprio grupo."Nós fazemos trabalhos de ex-
pressão corporal com pessoas da
terceira idade há muito tempo,
mas um grupo de teatro de ver-
dade foi uma novidade que eles
mesmos estavam pedindo. E nós
atendemos", diz Márcia.

Alexandre Durão
fJSi"
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Ainda infestada de ambulantes, a área que circunda a Rodoviária já está sendo totalmente reurbanizada n

Assassinato sem solução
¦ Mãe não desiste
de desvendar a
execução do filho
DAN1F.LA MATTA

Há 
dois anos Léa Maria

Dias segue o mesmo ri-
tual. Todos os dias ela visita as
delegacias da cidade à procura
de respostas para o assassinato
de seu filho, Luiz Fernando Vic-
tor. Mas tudo o que encontrou,
até hoje, foi a omissão dos go-
vernantes e o despreparo da po-
lícia. Para protestar contra a
ineficiência do poder público, os
pais do rapaz assassinado resol-
veram publicar esta semana, no
JORNAL DO BRASIL, um
anúncio onde pedem socorro."Choro todos os dias a perda
deste filho", conta Léa.

Crimes sem solução há muito
tempo já não são novidade no
Brasil. A diferença no caso é
que, apesar de seus pais serem
pessoas influentes, tanto a causa
do crime como os assassinos não
foram descobertos. O pai presi-
de o Banco do Estado do Espiri-
to Santo, enquanto Léa trabalha
na Assembléia Legislativa. O
círculo de amizades do casal in-

Marco Antônio Cavalcanti

Passados dois anos, Léa ainda luta para solucionar morte de Luiz

clui o ex-governador do Rio
Leonel Brizola e o atual, Nilo
Batista.

Mistério — Mesmo assim,
o crime continua sem solução.
Além de querer desvendar o as-
sassinato, Léa tem outro sonho:
ir embora do Rio. "Fui assalta-
da dez vezes e meu filho assassi-
nado. Como é que eu posso gos-
tar desta cidade?", lamenta.

Apesar de tudo, Léa deposita
suas últimas esperanças na Ope-
ração Rio. "Acho que o Exerci-
to pode dar um jeito neste caos",

diz. Luiz Fernando foi assassi-
nado há dois anos, no dia 30 de
novembro de 1992. O empresa-
rio — dono de uma firma de
aplicação financeira — tinha 28
anos e foi morto com cinco tiros
na cabeça, poucas horas depois
de ter voltado, com a mãe, de
uma viagem ao Espírito Santo.
Seu corpo foi deixado no Trevo
das Margaridas, na Via Dutra, e
a família só o encontrou seis dias
depois. "Existem muitos pontos
obscuros que a polícia não con-
segue desvendar", diz Léa.

r/i
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Estádio de Remo vai
ser nova área de lazer

4!

¦^Administração do espaço na Lagoa passará para a prefeitura
0 projeto da prefeitura de urha-

nização da área ocupada pelo Tivo-
li Park — que deixará o local por
decisão da Justiça — incluirá uni
novo espaço: o Estádio de Remo da
Lagoa, cuja administração passará
do estado para o município. O
anúncio foi feito ontem pelo prefei-
to César Maia, que disse ter recebi-
do quarta-feira, do governador elei-
to Marcello Alencar, a promessa de
cessão do local.

César Maia afirmou que o uso
do Estádio de Remo ainda será
estudado, mas o espaço estará in-
cluído na nova área de lazer. Ele
revelou que a negociação foi feita
por telefone, através de assessores
de Marcello, e representaria um
ressarcimento das despesas que a
prefeitura vai ter com o terreno
ocupado pela quadra da escola de
samba Tradição.

O prefeito disse ainda que não
houve nenhuma promessa de nego-
ciação dos terrenos do estado hoje
ocupados pelo empresário Ricardo
Amaral, que explora casas notur-
nas na Lagoa e o Drive-in. "Vou

continuar insistindo naquela área.
O Drive-in, por exemplo, não tem
utilidade nenhuma", afirmou Maia,
acrescentando que sua intenção é
desocupar toda a orla da Lagoa.

Projeto — O secretário muni-
cipal de Urbanismo, Luiz Paulo
Conde, disse que o projeto para a
área ocupada pelo TivoD será apre-
sentado hoje. O trabalho está sendo
feito pelo escritório do falecido pai-
sagista Burle Marx, autor do proje-
to urbanístico da Lagoa.

Conde se reuniu ontem com a
diretora de projetos do Iplan-Rio,
Olga Campista. que já apresentou

as modificações que serão feitas no
traçado da ciclo via, após a saída do
Tivoli Park. Luiz Paulo Conde
adiantou que haverá espaços para
patinação, atividades infantis,
quiosques, biciclctário, bares, bos-
quês e até chuveiros. AJém disso,
está sendo estudada a reformulação
da colônia de pesca que fica nos
fundos do parque.

O secretário considerou "uma

maravilha" a decisão de despejar o
Tivoli Park da área de cerca de 22
mil metros quadrados: 

"É um ab-
surdo o Tivoli ficar ali, porque ocu-
pa uma das áreas mais nobres do
Rio e não justifica obstruir a vista
da Lagoa. Num local como aquele,
o Tivoli c o Drive-in são uma brin-
cadeira". Ele afirmou que a data de
«lida do Tivoli será marcada pelo
prefeito.

Estouro de tubulação inunda
rua e prejudica a Zona Norte

• O rompimento de uma linha de
adúçáo prejudicou o fornecimen-
tqide água a três bairros: Tijuca.
Aíidarai e Vila Isabel. O estouro
ocorreu ás 5h de ontem, na Ave-
nida Maxwell, altura da Rua Pon-
tes Corrêa, no Andaraí. Um tre-
cho de 50 metros da rua ficou
inundado. Segundo a Cedae. isso
ocorreu pelo desgaste da tubula-
ção, existente há 30 anos.

Para realizar o conserto, a em-
presa teve que fechar a subaduto-
ra da Zona Norte do sistema
Guandu, com capacidade de for-
necimento de 700 litros por se-
gundo. O corte da água ocorreu
ás 14h e o término dos reparos
estava previsto para as 2lh. Se-
gundo a Cedae, o abastecimento

dos bairros afetados seria norma-
lizado entre 12 e 24 horas

O biscateiro Jorge Mateus de
Abreu, 53 anos. contou que no
local do rompimento havia ape-
nas "um buraquinho" vazando
água. "Abriu tudo em um minu-
to", acrescentou. O estouro assus-
tou alguns moradores e levantou
o asfalto.

Desvio — A Cedae chegou
quatro horas depois do rompi-
mento. Os funcionários tentaram
desviar a água que vazava fazen-
do aberturas sobre o Rio Max-
well, mas o jeito foi fechar a suba-
dutora do Guandu. O volume de
água era tão grande que um fun-
cionário da Cedae chegou a nadar
no buraco formado no asfalto.

Alguns moradores ficaram com
medo do vazamento prejudicar a
estrutura de suas casas.

A Cedae também informou
que iniciará na próxima segunda-
feira um programa permanente de
corte no fornecimento de água a
fornecedores inadimplentes. A
operação começará por bairros
do Centro, Zona Sul. Cascadura,
Jacarepaguá, Barra da Tijuca,
Ramos. Campo Grande, Tijuca,
Méier c Deodoro.

A empresa fará um calendário
de cortes, a ser divulgado pela
imprensa. Desde já os consumido-
res em débito estão sendo alerta-
dos, através das contas, para a
possibilidade de suspensão do
fornecimento.

Samuel Mnrllns
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Baiana* festejaram de manhã, diante da prefeitura, o acordo sobre a quadra que acabou não vingando

Comemoração fora de hora
¦ Tradição festeja
a ajuda que Maia
acabou não dando

A 
Tradição chegou a festejar,
mas a novela da remoção

da escola da quadra da Rua In-
tendente Magalhães, em Campi-
nho, parece estar longe do fim. O
prefeito César Maia chegou a
prometer, ontem de manhã, que
depositaria um cheque de RS
780.00 para que a escola pudesse
tomar posse do terreno, mas a
promessa não foi cumprida e a
juiza Mônica Leite, da 6'1 Vara de
Fazenda Pública, cumpriu a or-
dem de despejo. Agora, só duas
pessoas podem entrar na quadra:
o vice-presidente administrativo

e o presidente de honra da Tradi-
ção.

A Procuradoria do Município
ainda tentou um último recurso,
entrando com pedido de expedi-
ção da guia para o depósito. Tar-
de demais: já passava das 18h.
Assim, o terreno ainda pertence
aos bicheiros José Cáruzzo Esca-
fura, o Piruinlta. e Avelino Mar-
lins. Os integrantes da escola é
que comemoraram muito cedo.
As Kh, em frente à sede da prefei-
tora, 50 sambistas promoveram
uma batucada festejando o que
pensavam ser o fim de uma briga
de dez anos.

Baianas e ritmistas estavam
muito animados. Depois que os
presidentes da Liga Independente
das Escolas de Samba (Liesa).

Paulo de Almeida, e da escola,
Nézio Nascimento, desceram do
gabinete de Maia. começou o
carnaval na rua. Eles até já ha-
viam programado a Festa da Vi-
tõria. para o próximo dia 10.

A briga pela quadra se arrasta
há anos. O ex-prefeito Marcello
Alencar, no fim de seu segundo
mandato, assinou a desapropria-
ção da quadra, cedendo-a para a
Tradição. Muitas liminares e
ações judiciais se passaram, até
que na semana passada a juíza da
(V Vara de Fazenda Pública, Mô-
nica Leite, decretou a ordem de
despejo. Porém, com os apelos
dos sambistas, o prefeito anun-
ciou uma ajuda, em cheque, que
acabou não se concretizando.

Congestionamento dificulta
telefonemas Dará São Paulo

Nunca foi tão difícil telefonar
para São Paulo. As linhas interur-
banas entre o Rio e São Paulo
estão congestionadas c desde a
última segunda-feira enlouque-
cem os usuários. Quem precisa
falar de um estado para o outro
enfrenta por vários minutos o si-
nal de ocupado ou ouve uma
mensagem da Embratel pedindo
para que a ligação seja feita mais
tarde.

Segundo o chefe do departa-
mento de Coordenação de Ópera-
ções da companhia, Thadeu Cor-
seuil, isso tem ocorrido nos últi-
mos três meses. "Ainda não há
um diagnóstico preciso, mas pro-

vavelmente o que ocasiona esse
problema é uma sobrecarga no
processador da central telefônica.
A mensagem eletrônica já é um
sinal de que estamos tentando re-
solver a questão e evitar uma so-
brecarga ainda maior das linhas",
explicou.

Em São Paulo, há quatro cen-
trais telefônicas digitalizadas, as
CPÂs (Controle de Programa Ar-
mazenado), que organizam o trá-
fego de linhas para o resto do
pais. As vezes, em horários de
pico. há uma saturação imediata
no processador da central, cau-
saneio o congestionamento.

A Telerj trabalha com centrais
telefônicas de três gerações. A

mais antiga é a Central Rotativa,
com 60 anos de uso e linhas vc-
lhas como a 227. a 226 e a 246. As
centrais de barras cruzadas, cha-
madas Pentaconta. instaladas na
década de 60. atendem linhas co-
mo as 287. 267 e 266. Já as mo-
dernas centrais digitais, as CP As.
instaladas a partir de 1989. são as
mais cobiçadas pelos assinantes:
hoje atendem basicamente Vila
Isabel (577 e 578) e Leblon (512 e
537). Nestas linhas, o ruído de
discagem é imediato e o funciona-
mento muito melhor. Segundo a
Telerj, o descongestionamento
destas centrais c o investimento
nas CPAs digitalizadas è uma das
prioridades em 1995.

Rio ganha mais 40 mil celulares
. Quatro anos depois de implan-

tar a telefonia celular no Rio, a
Telerj começou a ativar ontem 40
mil novos aparelhos. A expansão
dá rede foi comemorada à tarde,
na sede da empresa, no Centro,
com a entrega simbólica do cclu-
lar ao projetista André Luis Gue-
des Geraldo, de 18 anos. pelo di-
retor de operações da Telerj.
Eduardo Levy. Geraldo foi o pri-
meiro colocado no sorteio eletrò-
nico realizado pela Telerj no dia
30 de setembro. Os 40 mil telelb-
nes estarão instalados até janeiro
do ano que vem.

De acordo com Levy, os pia-
nos para o próximo ano incluem a

Evandro Toixeira

André Luis Guedes foi sorteado

instalação de mais 100 mil célula-
res. "Nós acreditamos que todos
os inscritos para receber celulares
serão atendidos, no máximo, até o
fim de 1996", disse Levy. O nú-
mero de inscrições para novos ce-
lulares chegou a 279 mil e a ordem
de entrega foi definida pelo sor-
teio eletrônico. Há hoje 80 mil
telefones celulares no Rio — nú-
mero só superado por São Paulo.
"O Brasil hoje é um dos paises em
que a telefonia celular mais se
expande no mundo", observa
Levy. Para ele, a queda nos preços
das ligações e a implantação do
sistema de aluguel de linha são as
principais causas da expansão.

Festa dos bichos
: As crianças que forem domin-

go ao Jardim Zoológico podem
participar de um concurso para a
escolha dos nomes de um casal de
tamanduás, adotado esta semana
ppr uma empresa de dedetização.
Haverá ainda atividades de re-
creação. show de palhaços, bolo e
distribuição de brindes. No Safári
Portobello, em Mangaratiba, a
atriz Regina Case batizou com
seu próprio nome uma lhama re-
cém-nascida.

Fogo em navio
Um incêndio destruiu ontem

um dos porões do navio peruano
Uniselva, que estava ancorado no
armazém 11 do Cais do Porto. O
fogo começou por volta das 5h,
quando o navio era carregado
com peças de automóvel. A guar-
nição de bombeiros do armazém
não conseguiu conter o incêndio e
pediu reforço. Três horas depois,
com a ajuda de uma bomba de
sucção que retirou água da baia. o
fogo foi controlado.

Contra isonomia
O prefeito de Volta Redonda,

Paulo Baltazar (PSB), está com
prisão decretada desde terça-feira.
O juiz da 4a Vara Civil de Volta
Redonda, João André de Oliveira
Porto, expediu ordem de prisão
porque o prefeito não acatou de-
cisão judicial de conceder isono-
mia salarial a 92 agentes adminis-
trativos do município. Baltazar
alega não ter dinheiro para arcar
com os custos da isonomia. Os
agentes já ganham RS 2.000.

,:,a3S-nr'Jr--rar------r»a----MB--^

(ymeáwr

amiaw

<|jPBif§«_K

jVafa/%>c/wuw. Jia/â de 700câbàicoá, cá me/ficm au/creá
e aá inakreâ céraá da âjemâwt ftwu/iaf.

RIO DE MNIIRO
AGIR
ANTENA
ANTIQUA1HAS
ARGUMENTO
ARTES E LETRAS
ATMAN
BAZAR DAS ARTES
BAZAR IEBLON
BOOKMAKER5
BOUCHERIE
BRUMARIO
CARGA NOBRE
CASA CRUZ
CASA P1ENS
COUNA
COPY & ARTE
CRIAÇÃO
CURIÓ LIVRARIAS
DAZIBAO BOTAFOGO
DAZIBAO IPANEMA
DAZIBAO PAÇO IMPERIAL
EÇA EDITORA
ElDORADO TUUCA
EUZART UVROS
ESOTERIC
ESPAÇO ABERTO
FEIRA DO UVRO (BARRACA 20)
FRANCISCO ALVES
GALÁXIA
GLEM DO BRASIL
GNOMO ENCANTADO
GNOMO OFF PRICE
GUARVAYA
KEC UVRARIA
KOSMOS

VAIIDAPARA TODOS OS TÍTULOS EDIOURO

^r^V

lESl^T
EDIOURO

LAZER E CULTURA
COM TODAS AS LETRAS

LETRAS 4 EXPRESSÕES
LIBRARIUM CENTRO

LIBRARIUM IPANEMA
MALASARTES

ME LEMBRA VOCÊ..
MESTRE JOU

O SEBO DE MADUREIRA
PANO JORNAIS E REVISTAS

PÉ DE PÁGINA
PONTO D'ENCONTRO LARANJEIRAS

PROMOTRONICA
RODA PIÁO

RUBAIYAT
SETE LETRAS

SUDESTE
TIMBRE

UNIVERSO PS 1
UNO LTDA.

ZINGARA
ITAPIRUNA

CASA DA CULTURA
NITIRÔI

GOMES DA COSTA
PAPER BOOIC

NOVA FRIBUROO
SIMÕES

PAPEL EM POEMA
PETRÓPOUS

OBELISCO
SÃO GONÇALO

ATLANTA
PAPELARIA DELTA

TTiÊS RIOS
EDIOURO SHOPPING

TENAN

'f'it'%li

/ aamf Jl» / AV^AWTOASASlJV'ü^SA(:iMA i

ri <r;,'v "'-'¦•' •-' :í 'v'v% '%i!:''!i>,!''è:'"€%f''%f\ '¥%.

I I

i 'V



18 soxlii-fciia. 2 12 VA CIDADE JORNAL DO HKASIL

"Nào adianta prender o Uc (traficante
do Complexo do Alemão), tem que

prender quem faz o tráfico funcionar"
Gonoral Ollborto Sorra, porta-voz do Ministério do Exército
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"Sei que houve falhas nas ações nas
favelas. Mas, pelas informações que
tenho, não foi o Exército"
Cardoal dom Eugonlo Sulos, sobro as denúncias do tortura

Exército sai dos morros a partir de janeiro
Prorrogação da Operação Rio prevê reforma das polícias sob orientação do Exército, que passaria a supervisionar as ações

Centro para denúnciasRUGfiNIA LOPES i: LEANDRO
FORTES

BRASÍLIA —0 Comando Mili-
tar do Leste jâ está definindo com
o governador eleito do Rio de
Janeiro. Marcello Alencar
(PSDB), e o presidente eleito. Fer-
bando Henrique Cardoso, a pror-
rogação do convênio para o com-
bate ao crime organizado no esta-
do. A partir de I" de janeiro, a
participação das Forças Armadas
na Operação Rio será apenas de
coordenação, com a missão de su-
bir e cercar os morros cariocas
voltando para as policias Civil e
Militar, sob o comando único do
general Euclimar Lima da Silva,
futuro secretário de Segurança
Pública do Rio.

Uma fonte do Alto Comando
das Forças Armadas revelou on-
tem que. pelo novo convênio, o
Exército se encarregará, através
da Inspetoria Geral das Policias
Militares (lüPM). de reformular
toda a estrutura da Policia Militar
fluminense e, também com a Poli-
cia Civil, estabelecer um plano de
reestruturação capa/, de reverter o
caos administrativo e operacional
das forças de segurança publica
do estado. Os serviços de inteli-
géncia das policias do Rio, allr-
ínou a fonte, estão "totalmente
desordenados", razão pela qual.
segundo o militar, as investidas
policiais nos morros, antes da
Operação Rio. se resumiam a "ti-
ros para todos os lados e vitimas
de balas perdidas".

Fronteiras — Segundo o
chefe do Centro de Comunicação
do Exército, general Gilberto Ser-
ra. as Forças Armadas vâo comi-
niiar colaborando com os órgãos
de segurança pública do estado,
mesmo depois de encerrada a
Operação Rio. "O Exército comi-
nuará apoiando na área de inteli-
géncia. com sugestões no setor
operacional, no treinamento de
pessoal e com armamentos e mu-
niçáo". garantiu o general. Este
empenho dos militares, no entan-
to', vai depender do aumento da
fiscalização para impedir a entra-
da de drogas e armas através dos
portos, aeroportos, estradas e ler-
rovias de lodo o pais.

A missão do Exército, a partir
do governo Marcello Alencar, se-
rá lazer uma orientação geral, cn-
quanto o poder público estadual

se incumbe de "preencher os espa-
ços" deixados pelos traficantes
nos morros, segundo um oficial
de informações cias Forças Arma-
das. No novo convênio da Opera-
çâo Rio. o fim da presença dos
militares estará vinculado ás
ações de assistência social, saúde,
educação e segurança pública a
serem desenvolvidas pelo novo
governador. Com uma policia
confiável e com o estado se res-
ponsabilizando pelo bem-estar da
população, afirma o oficial, os
militares vão poder, então, voltar
para os quartéis.

Prisões — De acordo com o
general Gilberto Serra, a retirada
das tropas federais das ruas do
Rio deve acontecer de forma na-
tural. "A retirada nâo poderá ser
traumática e sim uma substituição
evolutiva", disse. A intenção das
Forças Armadas, afirmou Serra, é
permitir que a segurança pública
possa ser feita em qualquer ponto,
incluindo morros. "Nâo adianta
prender o Vi; tem que prender
quem faz. o tráfico funcionar", fri-
sou o general. Ele destacou que a
importância do serviço de inteli-
géncia das policias será funda-
mental.

Um oficial ligado ao Comando
Militar do Leste (CML) afirmou
que a reestruturação das policias
passa pela regulamentação do pa-
rágrafo 7" do artigo 144 da Cons-
tituição. que define as atribuições
dos órgãos de segurança pública.
Segundo o oficial, há um "campo
cinzento" entre as responsabilida-
des das policias Civil e Militar, o
que acaba jogando uma institui-
çâo contra a outra. A solução,
explicou o militar, seria a elabora-
çâo de uma lei complementar pelo
Executivo definindo as atribui-
ções das policias estaduais nos
moldes do que foi feito com a
Polícia Federal;

Toda a colaboração das For-
ças Armadas no combate ao cri-
me organizado no Rio. no entan-
to. só vai continuar sendo possível
se prevalecer a vontade politica
do governo estadual. Os militares
lembram o ex-governador Leonel
Brizola que, em sua gestão, recu-
sou a proposta do então coman-
dante Militar do Leste, general
Bayma Denriys, de executar ope-
ração semelhante ã que se realiza
hoje no Rio.

Marialdo Araújo

Nilo concorda com Seiina
O governador Nilo Batista

concorda com a avaliação do co-
mandante da Operação Rio. ge-
neral Câmara Senna. de que bas-
tariam mais 2 mil PMs nas ruas
para reduzir a violência no Rio
Ele contou que no ato da assina-
tura do convênio em Brasília, so-
licitara a Ítamar Franco a cessão
deste efeitvo do Exército para au-
mentar a segurança na cidade.

Ele ressaltou, no entanto, que"aumentar o eletivo da polícia é
um processo lento, pois exige trei-
namento". Ele assistiu a formam-
ra de aspirantes da PM e voltou a
elogiar a Operação Rio. "No ge-
ral, a operação vem transcorreu-
do bem. Há problemas, mas nada

que nâo possa ser corrigido". Pa-
ra Nilo. o problema básico é o
controle das fronteiras. Ele aplau-
dili a escolha do general Da Silva
para a Secretaria de Segurança,
"homem competente e com gran-
de capacidade de trabalho".

___ A primeira dama do Estado,
socióloga Vera Malagutti Batista,
e o chefe da 5" Seção do Comando
Militar do Leste, coronel Luís Ce-
sário, estiveram ontem no Centro
Comunitário de Defesa da Cidadã-
nki de Nova Aliança, em Bangu. O
objetivo da visita, segundo Vera, foi
mostrar aos militares como os cen-
tros dão atendimento às comunida-
dcs carentes.
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O objetivo da operação em Itàgiiàlfoi apreender armas e contrabando

Militares vão ao Leme
Chefiados por um capitão. 25

soldados do Exército estiveram on-
tem á tarde na subida do Morro
Chapéu Mangueira, no Leme. Ar-
mados de fuzis FAL os soldados
cercaram iodas as ruas de acesso à
Ladeira do Barros e revistaram to-
das as pessoas que subiam ou des-
ciam da favela. Nenhum tiro foi
disparado e ninguém foi detido.

Com capuzes ninja. pistolas nas
mãos e fuzis em posição de tiro, dez.
soldados chegaram a ensaiar uma
invasão do morro, mas desistiram
ao chegarem na quadra de esportes,
onde nos finais de semana sâo reali-
zados bailes funk.

Após quatro horas de operação
os soldados desarmaram as cercas
de arame farpado e as barreiras que
tinham levantado c foram embora
sob protesto dos moradores, que
reivindicam junto ao Comando Mi-
litar do Leste a permanência das
tropas no local. Segundo o fiuicio-
nário públlico Otávio Vasconcelos
Vatte. morador da Rua Gustavo
Sampaio, as operações do exército
são ótimas mas muito rápidas, dei-
xando para trás novamente milha-
res de moradores entregue ao terror
do tráfico, "que só dá uma trégua
com a chegada dos militares".

Drogas — Ele disse ainda que
acompanhou de sua janela toda a
operação dos militares e percebeu
que tão logo os soldados chegaram
ao morro, tanto os traficantes
quanto os viciados se refugiaram na
parte alta da favela, só descendo
depois de terminada a blitz. quando
recomeçou normalmente a venda
de drogas e o sobe é desce dos
viciados.

Os soldados do Exército tam-
bém estiveram ontem no Morro do

Juramento, em Vicente Carvalho.
Com um contingente pequeno eles
apenas revistaram as pessoas que
entravam ou saiam da favela. Os
militares se concentraram na Rua
Tupiniquim, subida do local conhe-
ei d o como igrejinha. uma das
maiores bocas de fumo da favela.
Todas as pessoas que passavam lo-
ram revistadas e tiveram suas boi-
sas reviradas mas ninguém foi pre-
so.

Via Dutra — Cerca de 50
soldados do Batalhão de Engenha-
ria do Exército e a Polícia Rodovia-
ria Federal realizaram na madruga-
da cie ontem uma Operação Asfixia
no pedágio desativado da Rodovia
Presidente Dutra, altura de São
Miguel, em ltaguai. O principal ob-
jetivo era a apreensão de armas,
drogas e material contrabandeado
encontrados em ônibus interesta-
duais e nos de turismo vindos do
Paraguai e Argentina. Num ônibus
Viação 1001 procedente de São
Paulo com destino a Macaé os mili-.
tares apreenderam grande quanti-
dade de componentes eletrônicos.

As pistas nos dois sentidos fo-
ram bem sinalizadas e somente ca-
minhões foram dispensados da re-
vista. A Policia Rodoviária Federal
ficou com a responsabilidade de
examinar documentos dos veículos,
dos motoristas e as notas fiscais das
mercadorias. Nos carros, a inspe-
çâo era mais demorada, dado o
rigor das revistas. Nos ônibus, os
donos das bagagens eram chama-
dos para acompanha a vistoria, e o
material sem nota fiscal, em sua
maioria aparelhos eletrodomésti-
cos, era apreendido e levado para
Delegacia da Polícia Federal.

O procurador da República no
Rio, Gustavo Teppedino, convo-
cou para as I6h de hoje, uma
reunião em que pretende unir di-
versos setores da Justiça e da so-
ciedade civil para acompanhar e
investigar as denúncias de tortura
durante a ocupação do Morro do
Borel. "O objetivo é criar um cen-
tro de referência, para que as de-
núncias que cheguem à Procura-
doria sejam acompanhadas", afir-
mou Teppedino, que ontem en-
viou oficio â Corregedoria de
Polícia Civil, pedindo informa-
ções sobre quatro presos no Borel
que estariam incomunicáveis na
Poli n ter.

Foram convidados para a reu-
nião de hoje representantes da
Defensoria Pública, do Ministério
Público, da OAB. do Viva Rio, do
grupo Tortura Nunca Mais e de
entidades de defesa dos direitos
humanos. "Queremos oferecer
um canal único para a população
fazer denúncias", explicou Teppe-
dino. Segundo ele. o grupo iam-
bém realizará diligências para
apurar, no local, a veracidade das
acusações.

Desaparecidos — Alem dis-
so, o grupo dará suporte jurídico
— com defensores públicos— pa-
ra os parentes de supostas vitimas
de tortura ou de prisões injustas.

Uma destas iniciativas foi tomada
ontem por Teppedino, com os pe-
didos de informações enviados à
Corregedoria da Policia Civil so-
bre Marco Aurélio Silva, 19 anos,
Oswaldo João dos Santos, João
Nunes de Souza e Reginaldo Oli-
veira. que estariam incomunicá*
veis na Polinter.

Hoje. Teppedino deve ir ao
Borel colher mais detalhes sobre
um rapaz chamado Marcelo —
que. segundo informações que re-
cebeu. teria levado o tiro que
manchou de sangue o banco reco-
Ihido na igreja da favela —- e seu
irmão, que diz. ter sido torturado.-'

Teppedino revelou ainda que q
general Roberto Jughurta Cama-
ra Senna. comandante da Coor-
denação de Segurança Integrada,
garantiu-lhe ontem que as infra-
ções serão "avaliadas e coibidas".

"A situação do Rio antes dãj
ação do Exército era de tal manei-
ra insuportável que espero que
seu trabalho traga resultados du-
ráveis", afirmou o cardeal arce-
bispo do Rio, Eugênio Sales. Fie
revelou que está "convencido de
que houve falhas" durante as
ações nas favelas e acrescentou:"Pelas informações que tenho.
nâo foi o Exército. Toda tortura é
algo de infame, que merece total
condenação".

A LiSTA DOS PRESOS
No Dendê (mandado do juiz

Bernardo Moreira Ciarcez Neto):
Edson José de Jesus, o Tatu: Mar-
ceio Lopes dos Santos, o Capela:
Pedro Carlos dos Santos Ribeiro,
o Gordo.
Mandado do juiz. Marco Antônio
Pekker: Gildeam Lima Peixoto:
Durvaldino Torres Pereira: Paulo
Roberto Pereira Rocha: Jorge Pe-
reira de Souza: Adriano Cardoso
Bernardo; Gilson Pereira de
Amorim; José Carlos Pontes;
Marco Antônio Fonte Ramos;
Júlio César dos Santos.
Mandado de prisão temporária:
Ubiraci de Oliveira, o Hint; Antô-
nio Rodrigues da Costa; Oswaldo
João dos Santos; Robson Espirito
Santo da Silva, o Tatu.
Prisões por porte de entorpecentes:

João Carlos do Vai.
Por formação de quadrilha: Flávio
ile Souza Viana: Alexandre Lira
Monteiro; Elizabcth Çintia dos
Santos: Wiliam dos Santos.
Por tráfico na Mangueira: Ade-
milsori de Oliveira Queiroz; Wal-
ter Raimundo dos Santos.
Por contrabando, na Ilha: José
Emeterio dos Santos.
Por tráfico c corrupção de meno-
res. no Vista Alegre: Jean Carlos
Gomes de Carvalho.
Por porte de drogas, no Borel:
Aguinaldo Elias.
Por tráfico, na Chácara do Céu:
Marco Aurélio Silva e Reginaldo
de Souza Oliveira.
Por tráfico, munição e armas em
casa, sem licença, no Borel: Edson
Alcântara Albuquerque.

Polícia tem nova pista
do crime do executivo

A policia conta com uma nova
pista — mantida em sigilo — do
assassino do vice-presidente da
Bradesco Seguros, Rogério Dari-
tas Freire. Segundo o delegado
titular da 13a DP (Copacabana),
Homero Graça, tal pista surgiu a
partir da investigação de denún-
cias e da análise das 26 contradi-
ções constatadas nos 12 depoi-
mentos reunidos até agora. O de-
legado Vinícius George, que pre-
side o inquérito, deve ouvir hoje a
amante do executivo, a ex-funcio-
nária da Bradesco Seguros Már-
cia, de 30 anos.

Acompanhada do advogado
Albino José da Silva — o mesmo
da viúva do executivo. Luciana
Isabel Silveira —. a empregada
doméstica Teresa Francisca Batis-,
ta, 56 anos, prestou depoimento
ontem. Há 20 anos trabalhando
para Rogério e Luciana, confi-
dente da patroa, ela contou que
sabia das ligações extraconjugais
do casal, e que Luciana soube há
cerca de um ano que o marido
tinha uma namorada. Na época, o
próprio Rogério teria dito â mu-
lher que também "encontrasse ali
guém para se distrair".
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RooousÁnasss soletur: o êpr-uzêer\om yiãVkJãss*
Há mais dê 30 anos as Rodoviárias Soletur, no país e no exterior, são sinônimo
de momentos Inesquecíveis, onde o prazer de viajar começa logo na partida de
cada excursão. Em modernos ônibus de turismo próprios ou fretados, com
excelente serviço de bordo, a Soletur oferece o melhor padrão rodoviário.

BLUMENAU '•¦ VALE DO ITAJAÍ • 5 DIAS • 4 REFS.
Com Beto Carrero World. Joinville, Pomerode,
Camboriú, Itapema, Florianópolis e Curitiba.

Desde RJ 229, ou J x RJ 85r

SUL DO BRASIL EM GRANDE ESTILO • 11 DIAS •
11 REFS. Curitiba, Caxias do Sul, Bento Gonçalves,
Gramado, Canela, Porto Alegre, Torres, Laguna,
Florianópolis, Camboriú, Blumenau e Costa Verde.

Desde Ri 567, ou 3 x R$ 2Ü®,

91 r±_~ii i *¦# * 1 * / ' V "Ü » I 8 ''tllHI
' ^ilSSaTOtÉrii' -iffanrTrt 'l mÉiW fflÉiffft

'Iw-rMra! aafflli iVlIlÉ&T* llaaaaaW l^aM I ¦ k 'WMm B H H &
WéÈBSmMWm feíâ^l SERRAS GAÚCHAS E FRAIBURGO - 9 DIAS

__\^m ___mmíÊ^&mr^** v-ÜÊSi 9 REFS. Angra, Paraty, Ubatuba, São Paulo'•m Fraiburgo, Videira, Treze Tllias, Caxias do Sul
. - "'¦!• .. -..jüPP^; -1' ¦ '-L^air&v-;-.- Gramado (Hotel Serra Azul -5*1, Canela e Curitiba

»)i ¦'__^ÊÈÊBÊ Wm _\m 0tiít R{ ^^®# eu s x rí 159,
l^^fESt^aalliaaÍ --• ' ¦' iftl CONSULTE O

Wm ¦ I ' IfPW?™ ¦ K^Vll TRES PONTEIRAS ¦ 7 DIAS ¦ 7 REFS. SEU AGENTE
mW5& i^JaWWW*^WMs^iõ g SOL |MrHll»#MW Curitiba, passeio pela Serra do Mar, Vila Velha, de viagens

^_i^'ic£^S^_mW^!^^m^^*^ Cascavel, Foz do Iguaçu, Cataratas, Ciudad dei
Sín*" % __V^^^èi___iM___t_m K;,,'-iiiSS! Este (Paraguai), Itaipu, Maringá e Londrina.

^^^^ISéBB jjJÍ|j^ DesdeR$365, ou3xR$1i35,

SUL MARAVILHOSO E FOZ DO IGUAÇU.
15 DIAS • 15 REFS. • Curitiba, Circuito do Vinho,
Gramado, Canela, Porto Alegre, Laguna, Torres,
Camboriú, Blumenau, Joinville, Vila Velha,
Ciudad dei Este (Paraguai), Itaipu, Maringá e
Londrina.

! R$ €88, OU 3 X R$

4 BANDEIRASÍ^GDSB-16 DIAS POR
4 PAÍSES: Sul do Brasil, Argentina, Uruguai e
Paraguai -15 REFS. Todas as belezas do Sul e
Montevidéu. Punta dei Este, Buenos Aires,
Rosário, Assunção, Ciudad dei Este e Cataratas
do Iguaçu.

Desde Ri 845, ou 3 x Ri 313,
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N. IGUAÇU: 768-3673 • NITERÓI: 710-7401

ADOLPHO FERREIRA DE
OLIVEIRA

t 

Esposa, filho, irmã. cunhados e sobrinhos comu-
nicam, com muita tristeza, o falecimento de seu
querido ADOLPHO e convidam os demais paren-
tes e amigos para seu sepultamento, que se realiza-

rá hoje, às 10 horas, s,aindo o féretro da Capela J, do
Cemitério São Francisco Xavier

ADOLPHO FERREIRA DE
OLIVEIRA

tA 

Diretoria da ANDIMA, associados e funcio-
nários comunicam com pesar o falecimento de
seu ex-presidente Adolpho de Oliveira e con-

vidam para seu sepultamento, que se realizará hoje,
02/12/94, às 10 horas, saindo o féretro da Capela
J, do Cemitério São Francisco Xavier.
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"Não adianta prender o Uc (traficante
do Complexo do Alemão), tem cpie

prender quem faz o tráfico funcionar"
Conoral Gilberto Sorra, porta-voz do Mlnistório du Exóroito

"Sei que houve falhas nas ações nas
favelas. Mas, pelas informações que
lenho, não foi o Exército"
Cardonl dom Eugonlo Solos, aobro as donúnclas do tortura a

Exército sai dos morros a partir de janeiro
Prorrogação da Operação Rio prevê reforma das polícias sob orientação do Exército, que passaria a supervisionar as ações

Centro para denúnciasEUGENIA LOPESE
LEANDRO FORTES

BRASÍLIA — O Comando Mili-
tar do Leste já está definindo com

governador eleito do Rio de
.Janeiro, Marcello Alencar
(PSDB), e o presidente eleito. Fer-
naridó Henrique Cardoso, a pror-
rogação do convênio para o com-
bate ao crime organizado no esta-
do. A partir de I" de janeiro, a
participação das Forças Armadas

na Operação Rio será apenas de
coordenação, com a missão de su-
bir e cercar os morros cariocas

Ivoltando para as policias Civil e
Militar, sob o comando único do

; general Euclimar Lima da Silva.
[futuro secretário de Segurança
Pública du Rio.

Uma fonte do Alto Comando
das Forças Armadas revelou on-

¦ tem que. pelo no\o convênio, o
Exército se encarregará, através
da lnspetoria Geral das Policias
Militares (lüPM). de reformular
toda a estrutura da Policia Militar

, fluminense e. também com a Poli-
cia Civil, estabelecer um plano de
reestruturação capa/ de reverter o
caos administrativo e operacional
das forças de segurança pública
do estado. Os serviços de inteli-
gência das policias do Rio. afir-
mou a fonte, estão "totalmente
desordenados", ra/ão pela qual.

.segundo o militar, as investidas
policiais nos morros, antes da
Operação Rio. se resumiam a "li-
ros para todos os lados e vitimas
de balas perdidas".

Fronteiras — Segundo o
chefe do Centro de Comunicação
do Exército, general Gilberto Ser-

. ra, as Forças Armadas vão comi-
nuar colaborando com os órgãos
de segurança pública do estado.

] mesmo depois de encerrada a
Operação Rio. "O Exercito conti-
riuará apoiando na área de inteli-
gência, com sugestões no setor
operacional, no treinamento de
pessoal e com armamentos e mu-
nição". garantiu o general. Este
empenho dos militares, no entan-
to. vai depender do aumento ila
fiscalização para impedir a entra-
da de drogas e armas através dos
porlos. aeroportos, estradas e fer-
rovias ile todo o pais.

A missão do Exército, a partir
dó governo Marcello Alencar, se-
rá fazer uma orientação geral, en-
quanto o poder público estadual

se incumbe de "preencher os espa-
ços" deixados pelos traficantes
nos morros, segundo um oficial
de informações das Forças Arma-
das. No novo convênio da Opera-
ção Rio, o fim da presença dos
militares estará vinculado ás
ações de assistência social, saúde,
educação e segurança pública a
serem desenvolvidas pelo novo
governador. Com uma policia
confiável e com o estado se res-
ponsabilizando pelo bem-estar da
população, afirma o oficial, os
militares vão poder, então, voltar
para os quartéis.

Prisões — De acordo com o
general Gilberto Serra, a retirada
das tropas federais das ruas do
Rio deve acontecer de forma na-
tural. "A retirada não poderá ser
traumática e sim uma substituição
evolutiva", disse. A intenção das
Forças Armadas, afirmou Serra, é
permitir que a segurança pública
possa ser feita em qualquer ponto,
incluindo morros. "Não adianta
prender o lê. tem que prender
quem faz o tráfico funcionar", fri-
sou o general. F.le destacou que a
importância do serviço de inteli-
gência das polícias será funda-
mental.

Um oficial ligado ao Comando
Militar do Leste (CML) afirmou
que a reestruturação das policias
passa pela regulamentação do pa-
rágrafo 7" do artigo 144 da Cons-
tituição. que define as atribuições
dos órgãos de segurança pública.
Segundo o oficial, há um "campo

cinzento" entre as responsabilida-
des das policias Civil e Militar, o
que acaba jogando uma institui-
ção contra a outra. A solução,
explicou o militar, seria a elabora-
ção de uma lei complementar pelo
Executivo definindo as atribui-
ções das policias estaduais nos
moldes do que foi feito com a
Policia Federal,

Toda a colaboração das For-
ças Armadas no combate ao cri-
me organizado no Rio. no entan-
to. só vai continuar sendo possível
se prevalecer a vontade política
do governo estadual. Os militares
lembram o ex-governador Leonel
Brizola que. em sua gestão, recu-
sou a proposta do então coman-
dante Militar do Leste, general
Bayma Dennys, de executar ope-
ração semelhante a que se reali/a
hoje no Rio.

Marialdo Araújo

Nilo concorda com Seruia
O governador Nilo Batista

concorda com a avaliação tio co-
mandante da Operação Rio. ge-
neral Câmara Senna. de que bas-
tariam mais 2 mil PMs nas ruas
para reduzir a violência no Rio
Ele contou que no ato da assina-
lura do convênio em Brasília, so-
licitara a Itamar Franco a cessão
deste efeitvo do Exército para au-
mentar a segurança na cidade.

Ele ressaltou, no entanto, que"aumentar o eletivo da policia é
um processo lento, pois exige trei-
iiamento". Ele assistiu a formam-

¦ ra de aspirantes da PM e voltou a
] elogiar a Operação Rio. "No 

ge-
ral. a operação vem transcorreu-
do bem. Há problemas, mas nada

que não possa ser corrigido". Pa-
ra Nilo. o problema básico é o
controle das fronteiras. Ele aplau-
diu a escolha do general Da Silva
para a Secretaria de Segurança,
"homem competente e com grau-
de capacidade de trabalho".

I~1 A primeira dama do Kstado,
socióloga Vera Malagutti Batista,
e o chefe da 5" Seção do Comando
Militar do Leste, coronel Luís Ce-
sário. estiveram ontem no Centro
Comunitário de Defesa da Cidadã-
nia de Nova Aliança, em Bangu. O
objetivo da visita, segundo Vera, foi
mostrar aos militares como os cen-
tros dão atendimento às eonninida-
dis carentes.
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O objetivo da operação em It agitai foi apreender armas e contrabando

Militares vão ao Leme
Chefiados por um capitão, 25

soldados do Exército estiveram on-
tem á tarde na subida do Morro
Chapéu Mangueira, no Leme. Ar-
mados de fuzis FAL os soldados
cercaram todas as ruas de acesso á
Ladeira do Barros e revistaram to-
das as pessoas que subiam ou des-
ciam da favela. Nenhum tiro foi
disparado e ninguém foi detido.

Com capuzes ninja. pistolas nas
mãos e fuzis em posição de tiro. dez
soldados chegaram a ensaiar uma
invasão do morro, mas desistiram
ao chegarem na quadra de esportes,
onde nos finais de semana são rcali-
zados bailes funk.

Após quatro horas de operação
os soldados desarmaram as cercas
de arame farpado e as barreiras que
tinham levantado e foram embora
sob protesto dos moradores, que
reivindicam junto ao Comando Mi-
litar do Leste a permanência das
tropas no local. Segundo o funcio-
nário público Otávio Vasconcelos
Vatte. morador da Rua Gustavo
Sampaio, as operações do exército
são ótimas mas muito rápidas, dei-
xando para trás novamente milha-
res de moradores entregue ao terror
do tráfico, "que só dá uma trégua
com a chegada dos militares".

Drogas — Ele disse ainda que
acompanhou de sua janela toda a
operação dos militares e percebeu
que tão logo os soldados chegaram
ao morro, tanto os traficantes
quanto os viciados se refugiaram na
parte alta da favela, só descendo
depois de terminada a blitz, quando
recomeçou normalmente a venda
de drogas e o sobe e desce dos
viciados.

No Morro do Juramento. Vicen-
le de Carvalho, o carcereiro Jorge

Barbosa, lotado na 9a DP (Catete)
registrou queixa na 2')-' DP (Madu-
reira) por constrangimento ilegal
contra os soldados da Brigada Pá-
ra-Quedista do Exército, que rcali-
zavam uma operação ontem á noite
na subida tio morro. Segundo o
detetive, os soldados o trataram de
forma desrespeitosa. Mesmo após
ter se identificado como policial,
foi colocado num caminhão de for-
ma violenta e obrigado a ir até a
delegacia para averiguação.

Via Dutra — Cerca de 50
soldados do Batalhão de Engenha-
ria do Exército e a Policia Rodovia-
ria Federal realizaram na madruga-
da de ontem uma Operação Asfixia
no pedágio desativado da Rodovia
Presidente Dutra, altura de São
Miguel, em Itaguaí. O principal ob-
jetivo era a apreensão de armas,
drogas e material contrabandeado
encontrados em ônibus interesta-
duais e nos de turismo vindos do
Paraguai e Argentina. Num ônibus
Viaçào 1001 procedente de São
Paulo com destino a Macaé os mili-
tares apreenderam grande quánti-
dade de componentes eletrônicos.

As pistas nos dois sentidos fo-
ram bem sinalizadas e somente ca-
minhões foram dispensados da re-
vista. A Policia Rodoviária Federal
ficou com a responsabilidade de
examinar documentos dos veículos,
dos motoristas e as notas fiscais das
mercadorias. Nos carros, a inspe-
ção era mais demorada, dado o
rigor das revistas. Nos ônibus, os
donos das bagagens eram chama-
dos para acompanha a vistoria, e o
material sem nota fiscal, em sua
maioria aparelhos eletrodomésti-
cos. era apreendido e levado para
Delegacia da Policia Federal.

O procurador da República no
Rio, Gustavo Teppedino, convo-
cou para as I6h de hoje. uma
reunião em que pretende unir di-
versos setores da Justiça e da so-
ciedade civil para acompanhar e
investigar as denúncias de tortura
durante a ocupação do Morro do
Borel. "O objetivo é criar um cen-
tro de referência, para que as de-
núncias que cheguem á Procura-
doria sejam acompanhadas", afir-
mou Teppedino. que ontem en-
viou oficio á Corregedoria de
Polícia Civil, pedindo informa-
ções sobre quatro presos no Borel
que estariam incomunicáveis na
Polinter.

Foram convidados para a reu-
nião de hoje representantes da
Defensoria Pública, do Ministério
Público, da OAB. do Viva Rio. do
grupo Tortura Nunca Mais e de
entidades de defesa dos direitos
humanos. "Queremos oferecer
um canal único para a população
fazer denúncias", explicou Teppe-
dino. Segundo ele. o grupo tam-
bém realizará diligências para
apurar, no local, a veracidade das
acusações.

Desaparecidos — Além clis-
so. o grupo dará suporte jurídico
— com defensores públicos— pa-
ra os parentes de supostas vitimas
de tortura ou de prisões injustas.

Uma destas iniciativas foi tomada
ontem por Teppedino, com os pc-
tlidos de informações enviados á
Corregedoria da Policia Civil so-
bre Marco Aurélio Silva. 19 anos.
Osvvaldo João dos Santos. João
Nunes de Souza e Reginaldo Oli-
veira. que estariam incomunicu-
veis na Polinter.

Hoje. Teppedino deve ir ao
Borel colher mais detalhes sobre
um rapaz chamado Marcelo —
que, segundo informações que re-
cebeu. teria levado o tiro que
manchou de sangue o banco reco-
Ihido na igreja da favela — e seú
irmão, que di/ ter sido torturado!

Teppedino revelou ainda que o
general Roberto Jughurta Cama-
ra Senna. comandante da Coor-
denaçào de Segurança Integrada,
garantiu-lhe ontem que as infra-
ções serão "avaliadas e coibidas".

"A situação do Rio antes da
ação do Exército era de tal maneis-
ra insuportável que espero que
seu trabalho traga resultados du-
ráveis". afirmou o cardeal arce-
bispo do Rio. Eugênio Sales. Ele
revelou que está "convencido de
que houve falhas" durante as
ações nas favelas e acrescentou:
"Pelas informações que tenho,
não foi o Exército. Toda tortura é
algo de infame, que merece total
condenação".

A LISTA DOS PRESOS
No Dendê (mandado do juiz

Bernardo Moreira (iarcez Neto):
Edson José de Jesus, o iam: Mar-
ceio Lopes dos Santos, o Capeta:
Pedro Carlos dos Santos Ribeiro,
o Gordo.
Mandado do juiz Marco Antônio
Pekker: Gildeam Lima Peixoto:
Durvaldino Torres Pereira: Paulo
Roberto Pereira Rocha: Jorge Pe-
reira de Souza: Adriano Cardoso
Bernardo; Gilson Pereira de
Amorim; José Carlos Pontes:
Marco Antônio Fonte Ramos;
Júlio César dos Santos.
Mandado de prisão temporária:
Ubiraci de Oliveira, o Bira\ Antô-
nio Rodrigues da Costa; Osvvaldo
João dos Santos; Robson Espirito
Santo da Silva, o Tatu.
Prisões por porte de entorpecentes:

João Carlos do Vai.
Por formação de quadrilha: Fláyjó
de Souza Viana: Alexandre Lira
Monteiro: Elizabeth Cintia dos
Santos; Wiliam dos Santos.
Por tráfico na Mangueira: Ade-
niilson de Oliveira Queiroz: Wal-
ter Raimundo dos Santos.
Por contrabando, na Ilha: José
Emelério dos Santos.
Por tráfico e corrupção de meno-
res, no Vista Alegre: Jean Carlos
Gomes de Carvalho.
Por porte de drogas, no Borel:
Aguinaldo Elias.
Por tráfico, na Chácara do Céu:
Marco Aurélio Silva e Reginaldo
de Souza Oliveira.
Por tráfico, munição e armas em
casa, sem licença, no Borel: Edson
Alcântara Albuquerque.

Polícia tem nova pista
do crime do executivo

A policia conta com uma nova
pista — mantida em sigilo — do
assassino do vice-presidente da
Bradesco Seguros. Rogério Dan-
tas Freire. Segundo o delegado
titular da 13a DP (Copacabana).
Homero Graça, tal pista surgiu a
partir da investigação de denún-
cias e da análise das 2o contradi-
ções constatadas nos 12 depoi-
mentos reunidos até agora. O de-
legado Vinícius George. que pre-
side o inquérito, deve ouvir hoje a
amante do executivo, a ex-funeio-
nária da Bradesco Seguros Mar-
cia. de 30 anos.

Acompanhada do advogado
Albino José da Silva — o mesmo
da viúva do executivo. Luciann
Isabel Silveira —. a empregada
doméstica Teresa Francisca Batia-
ta. 56 anos. prestou depoimento
ontem. Há 20 anos trabalhando
para Rogério e Luciana. confi-
dente da patroa, ela contou que
sabia das ligações extraconjugais
do casal, e que Luciana soube há
cerca de um ano que o marido
tinha uma namorada. Na época, b
próprio Rogério teria dito à mu-
lher que também "encontrasse aí-
guém para se distrair".
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'M^^^ÍÊt^^^^^^'- »v^v..AffMS SOLETUR: O f^JZ/lZEIZ DE VIAJAR
Há mais de 30 anos as Rodoviárias Soletur, no país e no exterior, são sinônimo
de momentos inesquecíveis, onde o prazer de viajar começa logo na partida de
cada excursão. Em modernos ônibus de turismo próprios ou fretados, com
excelente serviço de bordo, a Soletur oferece o melhor padrão rodoviário.

,. ssp$? BLUMENAU E VALE DO ITAJAÍ. 5 DIAS • 4 REFS.
Com Beto Carrero World. Joinville, Pomerode,
Camboriú, Itapema, Florianópolis e Curitiba.

QosdeRS 229, ouSxr$ 85,
SUL DO BRASIL EM GRANDE ESTILO . 11 DIAS -
11 REFS. Curitiba, Caxias do Sul, Bento Gonçalves,
Gramado, Canela, Porto Alegre, Torres, Laguna,
Florianópolis, Camboriú, Blumenau e Costa Verde.

Desde R$ 567, ou j x r$ 210,
SERRAS GAÚCHAS E FRAIBURGO - 9 DIAS -
9 REFS. Angra, Paraty, Ubatuba, São Paulo,
Fraiburgo, Videira, Treze Tllias, Caxias do Sul,
Gramado (Hotel Serra Azul - 5*1, Canela e Curitiba.

Desde Ri 42S, ou S x R{ f 58,
TRÊS FRONTEIRAS ¦ 7 DIAS - 7 REFS.
Curitiba, passeio pela Serra do Mar, Vila Velha,
Cascavel, Foz do Iguaçu, Cataratas, Cludad dei
Este (Paraguai), Itaipu, Maringá e Londrina.

Desde R$ 365, ou 3 x R{ 135,

SUL MARAVILHOSO E FOZ DO IGUAÇU.
15 DIAS ¦ 15 REFS. ¦ Curitiba, Circuito do Vinho,
Gramado, Canela, Porto Alegre, Laguna, Torres,
Camboriú, Blumenau, Joinville, Vila Velha,
Ciudad dei Este (Paraguai), Itaipu, Maringá e
Londrina.

Desde R$ 688, ou 3 x R$ 255,

4 BANDEIRASg^EllllB-16 DIAS POR
4 PAÍSES: Sul do Brasil, Argentina, Uruguai e
Paraguai -15 REFS. Todas as belezas do Sul e
Montevidéu, Punta dei Este, Buenos Aires,
Rosário, Assunção, Ciudad dei Este e Cataratas
do Iguaçu.

Desde r$ 845, ou 3 x rs 313,
CONSULTE 0
SEU AGENTE
DE VIACENS
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HOTÉIS CAYgGORIZAÒOS COM CAFÉ OA MANHÃ

CENTRO: 221-4499 • COPA: 255-1895
IPANEMA: 521-1188 • TIJUCA-. 264-4893
MÉIER: 593-4048 • BARRA: 494-2137
N. IGUAÇU: 768-3673 - NITERÓI: 710-7401

ADOLPHO FERREIRA DE
OLIVEIRA

t 

Esposa, filho, irmã, cunhados e sobrinhos comu-
niçam, com muita tristeza, o falecimento de seu
querido ADOLPHO e convidam os demais paren-
tes e amigos para seu sepultamento, que se realiza-

rá hoje, às 10 horas, saindo o féretro da Capela J, do
Cemitério São Francisco Xavier.

PLANTÃO TELEFÔNICO AOS DOMINGOS DAS 9 ÀS 15 h - 521-118S

ADOLPHO FERREIRA DE
OLIVEIRA

tA 

Diretoria da AN Dl MA, associados e funcio-
nários comunicam com pesar o falecimento de
seu ex-presidente Adolpho de Oliveira e con-

vidam para seu sepultamento. que se realizará hoje,
02/12/94, às 10 horas, saindo o féretro da Capela
J, do Cemitério São Francisco Xavier.
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REGISTRO
Divulgado:
pelo jornal brita-
nico Daily Mirror
que o cantor Mi-
chael Jackson vai
se separar de Li-
sa-Marie Presley
(foto), após seis
meses de casa-
mento. O motivo
seria a falta de
privacidade de
Jackson. que não
sai mais sem a
mulher.
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Cristina Granato

Mignol Paiva

Festejaram: no Teatro Clara Nunes, a estréia
da peça A Maraculaia, adaptação de Amandrágora,
de Maquiavel. o diretor. Miguel Falabella, c a atriz
Mímica Torres (foto).
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Sérgio Cabral MARCADAS RESULTADO DA QUINA

Revelaram: que vao se casar no próximo
ano. o jogador do Flamengo Sávio e sua noiva,
Suzana Van-Erven (foto). Eles reuniram um gru-
po de amigos na Churrascaria Porção e fizeram o
anúncio do casamento. Também fizeram uma
votação entre os presentes para escolher os no-
mes dos futuros filhos. Sávio e Suzana preten-
dem ter quatro crianças e as sugestões foram
para Lucas e Júlia. Bruna e Hugo.

O presidente da Em-
brapa, Murilo Flores, lan-
ça hoje. no Teatro Nacio-
nal de Brasília, 50 livros
produzidos pelas unidades
de pesquisa da empresa em
todo o pais. As publica-
ções referem-se a traba-
lhos de pesquisa sobre a
produção de alimentos no
Brasil.
• Marta Bartholomeu con-
quistou o prêmio Colunis-

tas na categoria individual
como produtora do ano e
receberá a homenagem na
próxima semana. Ela é
uma das sócias da Promo-
ter, que está trazendo os
Rollings Stones para o
Brasil.
• Todas as sextas-feiras de
dezembro, às 12h, o can-
tor Agenor de Oliveira ho-
menageia Noel Rosa no
Teatro Rival.

Idealizou: uma ár-
vòre de Natal com 13
metros de altura, feita
com 40 mil balões me-
íalizados, de diferentes
tamanhos e cores, a de-
coradora Solange San-
tos. O projeto, que faz

parte da decoração do
Norte Shopping, foi de-
senvolvido em três me-
scs. A árvore poderá
ser apreciada a partir
de hoje pelos freqüen-
tadores do shopping.

Organizada: pela Pre-
feitura do Rio, secretaria
municipal de Cultura e
Arquivo da Cidade a apre-
senlação multimídia do
Projeto Fotomemòria —
um banco de imagens do
acervo de Augusto Malta
— no dia 6, às 18h, no
Arquivo da Cidade, Rua
Amoroso Lima 15. Na
ocasião será lançado o li-
\to Augusto Malta: cata-
logo da série negativo em

vidro. Entre os anos de
1903 e 1936, Augusto
Malta era o responsável
por todo o material foto-
gráfico da Prefeitura do
Rio. Seu acervo, de apro-
ximadamente 5.300 ima-
gens, será apresentado no
projeto Fotomemòria. O
evento vai mostrar um
pouco da vida cotidiana
dos moradores da cidade
nas três primeiras décadas
deste século.

mmÊÊsm
Acertou: a quina do concurso
067 um apostador de Sào Paulo.
Ele receberá o prêmio de RS
246.640.35. A quadra saiu para
236 jogadores, cabendo a cada um
RS 1.045.09. E o terno vai distri-
buir aos seus 11.156 acertadores.
RS 29.41.

I Recebeu: o prêmio de me-
i lhor filme de ficção do 2o Festi-

vai de Curta-Metragens Latino
; Americano, realizado em Cara-

cas. Amor materno, do brasileiro
: Fernando Bonassi. Brasil e Mexi-
: co foram os países com maior
i participação, cada um com 43
: filmes. O Brasil recebeu ainda
: uma deferência especial, uma
; coletânea dos trabalhos do ci-
: ncasta Arthur Ornar, que tam-
: bém participou como jurado.

MYRTHES SANTOS BICALHO

t
(MISSA DE 7" DIA)

A família, consternada, agradece as manifestações de carinho
e pesar recebidas por ocasião do seu falecimento e convida para a
Missa de 7" Dia. a realizar-se neste sábado, dia 03/12. ás 10 30
horas, na Igreja Nossa Senhora da Conceição e Boa Morte, na
Rua do Rosário esquina com a Av Rio Branco.

EDUARDO VEIGA DE MATTOS
MISSA DE 30° DIA

t A família agradece as manifestações carinhosas dos amigos e

convida para a Missa de 30° Dia a realizar-se hoie. 02/12/94, ás

19 horas, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, à Rua Benjamin

Constant. n° 42 — Glória

t
EDUARDO MONTEIRO

DE MIRANDA
"DUDA"

Seus pais. irmã e irmãos, avó. tios, primos, amigos e namo-
rada convidam para a celebiacão em sua memória sábado,
dia 3/12/94, às 16:00 horas na Rua Buenos Aires, 204.
Petrópolis — RJ (sétimo dia).

ADEUNA CAROLINA DE MACEDO
(UNA)

f JOSÉ HUGO DE MACEDO MOURA agradece as manifestações de pesar e
carmhn recebidas por ucasião do falecimento de sua querida mãe o. com muitas
saudades, convida parentes e amigos para a Missa de 7" Dia que será celebrada
dia b de de/embro. sequnda-feira, ás 18 30 horas ria Paróquia Santa Oul de
Copacabana, a Rua Siqueira Campos. 143 - 3" andar - Copacabana

HEITOR WILLEMSENS
Maria Fausta Belford Roxo Willemsens. Augusto Willomsens, Isar
e José Carlos Rudge Bastos. Flavio e Vera Willemsens, Eduardo e
Sônia Willemsens e filhos. Antônio Augusto e Mareia Willemsens
agradecem as manifestações de pesar e convidam parentes e
amigos para a Missa de 7o Dia. a ser celebrada 3'1-feira, 6 de
dezembro, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, no
Leme, na Rua General Ribeiro da Costa.

GIL MARTINS LÕFGREN

t
(FALECIMENTO)

Sua esposa MARY e filhos ERIC NILSON o DAYSE comunicam o
falecimento de seu amado Esposo e Pai O fóretro sairá ás 10 30 hoias de
HOJE, da Capela do Hospital Central da Aeronáutica, na Rua Baião de
Itápagipe, n° 167, paia o Cemitério São João Batista (Entrada Principal),
onde chegará aproximadamente ás 11 30 horas, para o sepultamento.

MAURÍCIO PORTO
(MAURICINHO)

tOs 
amigos do seu "Clube dos Trinta" con-

vidam para a Missa de 7o Dia de seu mais
destacado "artilheiro", MAURICINHO, a

se realizar nesta sexta-feira, 02/1 2, às 17,30h
na Igreja Sta. Mônica. Leblon.

ÍCARO GARCIA
MISSA DE 7° DIA

t 

MARIA HELEN GARCIA. HELENI GARCIA e
ANDRÉA G. PESSOA DE ARAÚJO agradecem
a solidariedade dos amigos e parentes sempre

presentes nos momentos difíceis que passaram
junto ao tão querido esposo, pai e avô ÍCARO e
convidam para a Missa em intenção de sua alma, a
realizar-se AMANHÃ, sábado dia 3 de dezembro,
às 17 horas na Igreja de S. José, Aven. Borges de
Medeiros, n° 2.735 — Lagoa.

MISSA DE SÉTIMO DIA

t 

CLARISSE BONFATTI TEIXEIRA MONTEIRO, FREDERICO AN-
TONIO e PEDRO PAULO, EMANUELLE e CARLOS ANDRÉ;
IZABELe AUDIR BASTOS, filhos, noras, neta e demais parentes,
agradecem as manifestações de pesar e carinho recebidas pelo

falecimento de seu querido esposo, pai. avô. irmão, cunhado e tio,

MANOEL TEIXEIRA MONTEIRO
e convidam para a missa que se fará celebrar nesse sábado, 3 de
dezembro, às 9:00 horas, na Igreja de N.S. da Divina Providência, Rua
Lopes Quintas, 274, Jardim Botânico.

TABELA DE PREÇOS PARA
AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES

R$ R$ RS

LARGURA ALTURA DiAS ÚTEIS DOMINGOS LARGURA ALTURA DIAS ÚTEIS DOMINGOS

5,1 cm 3 cm 63,39 87,21 10,7 cm d cm 253,56 MB.84

5,1 cm 4 cm 84,52 11i>,28 10,7 cm 7 cm 295,82 406,98

5.1 cm 5cm 105.65 145.35 10.7 cm 8 cm 338,08 465.12

10,7 cm líin 126,78 174.42 16,3 cm 4 cm 253.56 348,84

10,7 cm 4 cm 169,04 232.56 16,3 cm 5 cm 316.95 436,05

10,7(m 5 cm 211,30 290,70 16,3 cm 6 cm 380.34 523,26

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS

585-4540/ 585-4326/ 589-9922
JORNAL DOBBASTX DIA ÚTIL: alé 10 cm R$ 21,13 o cm
———«— DOMINGO: alé 10 cm R$ 29,07 o cm
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O 
céu no Rio deverá estar parcialmente encoberto, com períodos claros. A

temperatura está em ligoira elevação e varia de 19 a 28 graus na Região

Serrana. 13 a 32 graus no Litoral Sul. 17 a 30 graus no Valo do Paraiba, 23 a 31

graus na Região dos Lagos. 24 a 34 graus no Norte Fluminense e 19 a 36 graus

no Grande Rio A umidade relativa do ar è de 69% e a visibilidade è boa.

AMÉRICA DO SULEluLIklL Ll J
nasconto 05h58mín
poente 19h25min

nascente 05h30mm
poonto 19h10mm
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Mlngu«nU Nova
2ST11 a 1/12 02/12 a06H2

®lm '-IT^aWáflfeifl

Craacanl* Choi»
/"3,'t2a15'12 16/12 a 24/12

Fonte: Observatório
Nacional

baíxamar

22h28min 0 im

10h41min Q4m

praamar
15h32min 1 1m

03h<t1min 1.2m

Motoosat - 21 h (30/11) Nn Rogiâo Sudojlo. lompo nuWnOo
com chuvns esparsas em Minas Gerais. Espirito Sflnio e norto do
Rio do Jíinoiro, Poucas nuvens nns demais Aroas o nevoa úmida no
amanhecer no leste de São Paulo. Na Região Sul, o tempo fica
nublado, pass.ando a parcialmente nublado, com pancadas de
chuva a tarde no oeste e sul do Rio Grande do Sul. oeste de Santa
Catarina e do Paraná As demais âroas terão sol e poucas nuvens.

A pruvisno pnra hoje na orla

marítima do Rio o de côu

parcialmente oncoborto pas-
siindo a oncoborto Os ven-

los passam do sudosto a
nordeste, com velocidade de

11 a 16 nos. o brisa de su-
desto duranto a tardo. Mar
com ondas de 1,0m a 1.5m.

em intorvalos de 3 n 4 so-
(jundos, o visibilidade boa

Em Niterói, a temperatura
da água sobe para 22 graus

Uangaralit» Própria

Gruman Própria

Recreio Própria

Motoosat - 15h (01/12) Nu Rogirlo Norlo. c«u nubindo
com pancadas de chuva o possíveis trovoadas no leste e centro sut
de Tocantins, centro-oosle e sul do Para. Roraima. Acro. Anm/o-
nas. leste e norte de Rondônia Podo chover no Amapá e Norte do
Para No Nordeste, tempo nublado com chuvas no oosto e sul da
Bahia, sul do Maranhão o Pmui As domais aroas terão sol No
Centro-Oeslo. tempo nublado, com chuvas o possíveis trovondas
om Goins o Moto Grosso Podo chover ,1 tarde no norti; do
Mulo Grosso do Sul
Temperaturas 12' a 36" Sul, 16» a 34- Sudeslo. 16* a 35"
Contro-Oeslo. 16' a 37" Nordoslo o 19" a 35" Nono

CAPITAIS

Barra Própria

Pepino Própria

Sao Conrado Própria

Vidigal imprópria

Leblon Imprópria
ipsnenia Própria

Copacatana Própria

leme Própria

Botaiogo 'ÍTÇÍ.P!'.?.

Flamengo Impfòpria

Urea Propna

Vermelha ..l.T?í*í,.li?.

Icarai Imprópria

Piratininoa .p!írí!?

Itaipu Propna

Itacoatara Própria

Maricá Própria

liaüna í'05,'!?

Araruama ¦ Imprópna

Fonte: Tumíaçáo fsíadual de Fmje-
nfiaria do ftfoio Ambiente tBoietim de

ESTRADAS
Preaidente Dutra (BR 116)
Desvio de tratogo no Km 271
(SP/RJ) Acostamento interdita-
do no Km 298JSP-HJ)
Rlo-Juli da Fora (BR 040)
Meia pista no Km 12 (RJ-Jui-r de
Fora) Mâo dupla no Km 51 Fai-
xa da dtroita interditada parn
obras onlro o Km 63 o o Km 81
|RJ-Jui7- de Fora). Fama do cs-
querda impedida no Km 66 (Juiz
do Fora-RJ). e da direita no Km
88 TrAleqoommao dupla dn Km
B9 ao Km 102, na descida da
Serra do Polrôpolis.
Rio-Sanloa(BRIOI)
Trechos em obras do Km B ao
Km 9, do Km 13 ao Km 20 Do
Km 35 ao Km 36 pista Interdita-
da com desvio Máquinas na
pista no Km 52 e no Km 61
Acostamento interditado nos
Kms 33, 44, 59 (Rio-Sanlos) o 52
e 64 (Sanlos-Rio) Trecho om
obras no Km 69. Tráfego por
varidnto pavimentada do Km 35
ao Km 30 e nos Kms 90 o 134
Pista com deformações nos
Kms 150. 1B3e208.
Rlo-Campoa (BR 101)
Transito normol

Cidade Condiçoo» max min Cidade Condições mai min

Porto Velho par/nubla*) 32 22 Maceió nublado .H....9Ü

R* Branco nub/chuvas 34 24 Aracaju .?*?* ?L..?1,,
Manaus nub/chuvas 33 21 Salvador nub'chuvas 30 24

Boa Vista nuó/chuvas 34 22 Cuiabá nubíchuvas 32 20

Belém pannublado 33 21 ümpoGrai^or^r/nubla*) 33 20

Macapá parinublaao 34 23 Gaíriia ™.^.y.^ ?.?.„.?.'

Palmas rutJchuvas 32 22 Brasília nuWchuvas 21 17

SSoLuis paiInubUdo 33 22 BcloHoriionlc ruWchuvas X Ji
Tercsina par/mblado 36 24 Vitona .^*í*Hya? ??„„.?.!
Fortatoa par/nublao: 32 25 SSo Paulo par/nubla*) 29 17

Natal par/nublado 32 25 Curitiba parínubjado 18 14

Joáo Pessoa nublado 32 25 Florianópolis parlnubladó 19 14

Recile nublado 32 25 Porto Alegre par/nublado 19 H

Cidade Condições mai min Çidarle Condições mai min

Amsterdã nublado 07 01 Méiico .n*^ í* *
Atenas nublado ,J?„.„Ç5 M?.m.'. HiíS! ?....?

Barcelona claro 16 12 ktontevioeu nublado .?5..,.J.?í-

Berlim nublado 1t 05 Moscou ™,^*? í?..„!lS

Bruxelas nublado 09 02 Nova lorquo çlnro 07 Mt,

Buenos Aires daro 32 20 Paris ^.^ ü8.....??

Chicago cairo 10 02 Roto daio ),?,„„?,!*
rraniiurt nublado 04 02 Santiago claro 28 11 -;

».« *jí

Jolianncsburgonublado 21 17 ^SKSÈÍSi.ÍSIÍSH.ÍÍS ?í ~.ú
lima nublado 21 17 Sydney ^I?*! ®......}1*

listra nublado 20 12 Tóquio claro 17 06,.

Londres nublado 10 08 Toronto nublado 04 00 ^
Los Angeles claro 24 12 Viena claro .?Z.....??S

Madri claro 20 09 Washington claro 11 011

Fonte; DNER/DER

Galeão Tempo bom. Visibilidade boa. ^ |èj
Santos [lumonl .y.?.m.RÍ?.!í!ím„.y.'?!!?!!!f?3.'í?..'!í??., ..'."

Cumbica (SP) Tempo bom Visibilidade modcradai;;.,

Congonhas (SP) Tempo bom VisibiIictacte mociorada;

Viracopos (SP) Tempoíbom: IfjJjJüMSJKÍSÍ;

Conlins (BH) Par/nublado Visibilidade boa,i;^. ^
Brasília Par/nublado Visibiiidadcboa. dn

Manaus Par/nublado Visibilidade boa.

Fortaleza Tempo bom Visibilidade boa

ReCi(p Tempo bom Visibilidade boa

Salvador Par/nublado Visibilidade boa

Cunt>t>a Tempo bom Visibrltdade moderada._.

Poria Alegre Tempo bom Visibilidade moderada. \

Fonto: Tssa
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REGISTRO
Divulgado:
pelo jornal brita-
nico Daily Mirror
que o cantor Mi-
cliael Jackson vai
íc separar de Li-
sa-Marie Prcsley
(foto), após seis
meses de casa-
mento. O motivo
seria a falta de
privacidade de
Jackson, que não
sai mais sem a
mulher.
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Cristina Granalo
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Mifliiol Paiva

Festejaram: no Teatro Clara Nunes, a estréia
da peça A Maracutaia, adaptação de A mandrágora,
de Maquiavel. o diretor. Miguel Falabella, e a atriz
Mônica Torres (foto).

————

Z/f*' J0 - •> *
f/J* ^OFvJTEEOLPra^TlCA-

D0«DK.QWrieETDDQSO>
TtHfâDOWO^LyJMSD)-
I^6KÍIESE5ÍK)t^SAW-

MOT) DO EA^60,TOJ-

<S0 CO MUr4D0'.'#QÜE
N/b eecoiASewjEMWS
EiK^RUKcaÃp.aots&
Ur4\V^HOMA^QVN,
0\$6EUVAOO5CW2TOLr\S
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 Sérgio Cabral

Revelaram: que vão se casar no próximo
ano. o jogador do Flamengo Sávio e sua noiva,
Suzana Van-Erven (foto). Eles reuniram um gru-
po de amigos na Churrascaria Porção e fizeram o
anúncio do casamento. Também fizeram uma
votação entre os presentes para escolher os no-
mes dos futuros filhos. Sávio e Suzana preten-
dem ter quatro crianças e as sugestões foram
para Lucas c Júlia, Bruna e Hugo.

MARCADAS RESULTADO DA QUINA

O presidente da Em-
brapa, Murilo Flores, lan-
ça hoje, no Teatro Nacio-
nal de Brasília, 50 livros
produzidos pelas unidades
de pesquisa da empresa em
todo o pais. As publica-
ções referem-se a traba-
lhos de pesquisa sobre a
produção de alimentos no
Brasil.
• Marta Bartholomeu con-
quistou o prêmio Colunis-

tas na categoria individual
como produtora do ano e
receberá a homenagem na
próxima semana. Ela é
uma das sócias da Promo-
ter. que está trazendo os
Rollings Stones para o
Brasil.
• Todas as sextas-feiras de
dezembro, ás 12h, o can-
tor Agenor de Oliveira ho-
menageia Noel Rosa no
Teatro Rival.

mwmmm

Morreu: Rulh dos
Santos Zacconi. aos 61
anos, na Clinica Êriio
Serra, em Laranjeiras.
Funcionária pública
aposentada do Institu-
to Nacional de Coloni-
/ação c Reforma Agra-

ria, era casada com o
publicitário Geraldo
Ernani Zacconi. mãe da
repórter Carla Zacconi.
do JORNAL DO BRA-
S1L. e do comerciante
Cláudio Zacconi.

Organizada: pela Pre-
feitura do Rio, secretaria
municipal de Cultura c
Arquivo da Cidade a apre-
sentação multimídia do
Projeto Fotomeinória —
um banco de imagens do
acervo de Augusto Malta
— no dia 6, ás 18h. no
Arquivo da Cidade. Rua
Amoroso Lima 15. Na
ocasião será lançado o li-
vro Augusto Malta: cata-
logo da série negativo em

vidro. Entre os anos de
1903 e 1936. Augusto
Malta era o responsável
por todo o material foto-
gráfico da Prefeitura do
Rio. Seu acervo, de apro-
ximadamente 5.300 ima-
gens, será apresentado no
projeto Fotomemória. O
evento vai mostrar um
pouco da vida cotidiana
dos moradores da cidade
nas três primeiras décadas
deste século.

Acertou: a quina do concurso
067 um apostador de São Paulo.
Ele receberá o prêmio de RS
246.640,35. A quadra saiu para
236 jogadores, cabendo a cada um
RS 1.045,09. E o terno vai distri-
buir aos seus 11.156 acertadores,
RS 29.41.

| Recebeu: o prêmio de me-!
j Ihor filme de ficção do 2o Festi-1
• vai de Curta-Metragens Latino
i Americano, realizado em Cara-
: cas. Amor materno, do brasileiro
; Fernando Bonassi. Brasil e Mexi-
: co foram os países com maior
; participação, cada um com 43
i filmes. O Brasil recebeu ainda
: uma deferéncia especial, uma
: coletânea dos trabalhos do ei-
: neasta Arthur Ornar, que tam-
j bém participou como jurado.

MYRTHES SANTOS BICALHO

t
(MISSA DE 7" DIA)

A família, consternada, agradece as manifestações de carinho
e pesar recebidas por ocasião do seu falecimento e convida para a
Missa de 7o Dia. a realizar-se neste sábado, dia 03/12. às 10 30
horas, na Igreja Nossa Senhora da Conceição e Boa Morte, na
Rua do Rosário esquina com a Av Rio Branco.

EDUARDO VEIGA DE MATTOS
MISSA DE 30» DIA

t A família agradece as manifestações carinhosas dos amigos e
convida para a Missa de 30° Dia a realizar-se hoje. 02/12/94. às
19 horas, na Igreja do Sagrado Coração de JesLis. à Rua Benjamin
Constant. n° 42 — Glória.

t
EDUARDO MONTEIRO

DE MIRANDA
"DUDA"

Seus pais. irmã e irmãos, avó. tios. primos, amigos e namo-
rada convidam para a celebração em sua memória sábado,
dia 3/12/94, às 16:00 horas na Rua Buenos Aires. 204.
Petrôpolis — RJ (sétimo dia).

ADELINA CÂROLINA DE MACEDO
(LINA)

t JOSÉ HUGO DE MACEDO MOURA ,igr,ideco as manifestações de pesar e
carmho recebidas por ocasião do falecimento de sua querida mãe e. com muitas
saudades, convida parentes e amigos para a Missa de 7" Dia quo será celebrada
dia 5 de de/embro. segunda-feira, às 18.30 horas, na Paróquia Sanla Cru,: de
Copacabana, à Rua Siqueira Campos. 143 — 3" andar - Copacabana

HEITOR WILLEMSENS
Maria Fausta Belford Roxo Willemsens. Augusto Willemsens, Isar
e José Carlos Rudge Bastos. Flavio e Vera Willemsens. Eduardo e
Sônia Willemsens e filhos. Antônio Augusto e Mareia Willemsens
agradecem as manifestações de pesar e convidam parentes e
amigos para a Missa de 7° Dia. a ser celebrada 3a-feira. 6 de
dezembro, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, no
Leme. na Rua General Ribeiro da Costa.

GIL MARTINS LOFGREN

t
(FALECIMENTO)

Sua esposa MARY o filhos ERIC NILSON e DAYSE comunicam o
falecimento de seu amado Esposo e Pai. O féreiro snirá às 10 30 horas de
HOJE. da Capela do Hospital Central da Aeronáutica, na Rua Barão de
Itapagipe, n" 167. para o Cemitério São João Batista (Entrada Principal),
onde chegará aproximadamente às 11:30 horas, para o sepultamento

MAURÍCIO PORTO
(MAURICINHO)

tOs 

amigos do seu "Clube 
dos Trinta" con-

vidam para a Missa de 7o Dia de seu mais
destacado "artilheiro", 

MAURICINHO, a
se realizar nesta sexta-feira, 02/1 2, às 17,30h
na Igreja Sta. Mônica, Leblon.

ÍCARO GARCIA
MISSA DE 7° DIA

t 

MARIA HELEN GARCIA, HELENI GARCIA e
ANDRÉA G. PESSOA DE ARAÚJO agradecem
a solidariedade dos amigos e parentes sempre

presentes nos momentos difíceis gue passaram
junto ao tão guerido esposo, pai e avô ÍCARO e
convidam para a Mis_sa em intenção de sua alma, a
realizar-se AMANHÃ, sábado dia 3 de dezembro,
às 17 horas na Igreja de S. José, Aven. Borges de
Medeiros, n° 2.735 — Lagoa.

MISSA DE SÉTIMO DIA

tCLARISSE 

BONFATTI TEIXEIRA MONTEIRO. FREDERICO AN-
TONIO e PEDRO PAULO, EMANUELLE e CARLOS ANDRÉ:
IZABEL e AUDIR BASTOS, filhos, noras, neta e demais parentes,
agradecem as manifestações de pesar e carinho recebidas pelo

falecimento de seu querido esposo, pai. avô. irmão, cunhado e tio.

MANOEL TEIXEIRA MONTEIRO
e convidam para a missa que se fará celebrar nesse sábado, 3 de
dezembro, às 9:00 horas, na Igreja de N.S. da Divina Providência, Rua
Lopes Quintas. 274, Jardim Botânico.

TABELA DE PREÇOS PARA
AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES

R$ RS RS
URGIRA AlTURA DIAS ÚTEIS DOMINGOS LARGURA ALTURA DIASÚTflS DOMISWK

5,1 cm 1 cm 63,39 87.21 10,7 cm 6 cm 253,56 348,8-1
5,1 cm -tem 8-1,52 116,28 10,7 cm 7 cm 295,82 406,98
5,1 cm 5tm 105,65 145,35 10,7 cm 8 cm 338,08 465,12

10,7 cm 3 cm 126,78 174,42 16,3 cm 4 cm 253.56 348,84
10,7 cm 4 cm 169,04 232.56 16,3 cm 5 cm 316,95 436,05
10,7 cm 5 cm 211,30 290,70 16,3 cm 6 cm 380,34 ',21.26

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS
585-4540/ 585-4326/ 589-9922

JORNAL DOBRASJX DIA ÚTIL: até 10 cm R$ 21,13 o cm
—ml——¦ DOMINGO: alé 10 cm R$ 29,07 o cm
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O 
céu no Rio deverá ostar parcialmente encoberto, com periodos claros. A

temperatura está em ligeira elevação e varia de 19 a 28 graus na Região
Serrana, 18 a 32 graus no Litoral Sul, 17 a 30 graus no Vale do Paraíba, 23 a 31

graus na Região dos Lagos, 24 a 34 graus no Norto Fluminense e 19 a 36 graus
no Grande Rio. A umidade relativa do ar è de 69% e a visibilidade è boa.

AMERICA DO SUL
nasconto 05h58min

poonlo 19h25min

nascente 05h30min

poonto 19h10min

Minguante Nova
25/11 a 1/12 02/12 aOa/12an

- ~dSm r 'JfiWX3X*a%^ü*XBÈm'

¦O' f uJÊJ* ¦.

Creecente Choii
•»'12al5/l2 16/12 a 24/12

Fonte: Observatório
Nacional

baixnmar

22h28min .....Ç.lTJ
10h4lmin 04m

proomar
15h32min 1.1m

03h41min 1.2m

Motoosat - 21 h (30/11) Na Rogiito Sudoslo. lempo nubi.ido
com chu.-.r osparsan om Minas Gerais, Espirito Santo o norlo do
Rio do Janeiro Poucas nuvens nas demais áreas e nAvoa úmida ao
amanhecer no (esto do São Paulo. Na Rogiao Sul, o tempo fica
nublado, passando a parcialmente nublado, com pancadas de
chuva a tardo no oeste e sul do Rio Grande do Sul, ooste do Santa
Catarina e do Paraná As domai;; Áreas ler ao sol o poucas nuvens.

A provisão para h0|O na orla

marítima do Rio 6 de céu

parcialmente encoberto pas-
sando a encoberto. Os vun-
tos passam de sudeste a
nordeste com velocidade de
11 a 16 nôs. e brisa de su-
deste durante a tarde. Mar
com ondas de 1.0m a 1,5m,
om intervalos do 3 a 4 so-

gundos, o visibilidade boa,
Em Niterói, a temperatura
da água sobe para 22 graus.

MangaratiDa Prèpria

Gruman Própria

Recreio Própria

Barra Própria
Pepino Própria

SAoCowado Própria

Vidigal imprópria

Leblon Imprópria
Ipanema Própria

Copacabana Própria

Leme Propna

Boü'ogo Imprópria

flamengo Imprópria

Urca Própria

Vermelha Imprópria

Icaral Imprópria
Piratmmga Própria

Itaipu _ Própria

Itacoaliara p.'.fy"*

Manca Própria

Ilaúna Própria

Araruama imprópria

Forrt»: Fundaçào fsladua/ de fnge-
nharia da Wero Ambionle (Boletim de
imtmi

Prnuldentc Dutra (BR 110)
Desvio de tráfego no Km 27t
(SP/RJ).Acostomonlo inturdita-
do no Km 298 ISP-RJ). 

Metoosnt - 15h (01/12) Na Rogirlo Norlo. cou nublado
com pancadas de chuva o possíveis trovoadas no lesto o centro sul
de Tocantins, centro-oesto o sul do Para, Roraima. Acro, Amaüo-
nas. lesto o norte de Rondônia. Pode chover no Amapá 0 Norto do
Porá. No Nordeste, tompo nublado com chuvas no oosto o sul da
Bahia, sul do Maranhão o Piauí. As demnts áreas terão sol. No
Contro-Oosto. tempo nublado, com chuvas e possíveis trovoadas
em Goins o Mato Grosso. Pode chover a tarde no norlo do
Mato Grosso do Sul
Temperaturas; t2° a 36* Sul. 16* a 34" Sudeste. 16* a 35"
Centro-Ooslo. 16° n 37' Nordosto o 19* ,1 35" Noilo

CAPITAIS

Rio-Juiz d* Fora (BR 040)
Meia pisln no Km I? (RJ-Juiz dn
Foral Máo dupla no Km 51. Fai-
xa da diroita interditada para
obras onlro o Km 83 o o Km 81
(RJ-Juiz do Fora). Faixa da es-
quordo impedida no Km 86 (Juiz
de Fora-RJ). e da direita no Km
88. Trafego em mâo dupla do Km
89 ao Km 102. na descido da
Serra de Petrôpolis,
R!o-8antos(BR101)
Trochos em obras do Km 8 ao
Km 9. do Km 13 ao Km 20 Do
Km 35 ao Km 36 pista intordila-
da com desvio. Máquinas na
pisln no Km 52 o no Km 61
Acostamento interditado nos
Kms 33. 44. 59 (Rlo-Sanloe) o 52
o 64 (Sanlos-Rio). Trecho em
obras no Km 69 Tráfego por
variante pavimentada do Km 35
oo Km 36 o nos Kms 90 e 134
Pista com deformações nos
Kms 150, 183 o 208.

Rlo-Campon (OR 101)
Trânsito normal.

FonUl DNER/DER.

Cidadã Condições nvumln

Porto Velho parlnublaoo 32 22

Rio Branco nub'chuvas 34 24

Manaus nub'crurvas 33 21

Boa Vista nub/ctiuvas 22

Belém parínublado 33 21

Macapá par/nublado 34 23

Palmas nub/chuvas 32 72

SaoLuís par/nublado 33 22

Tercsina par/nublado 36 24

Fortaleza par/nublado 32 25

Natal par/nublado 32 25

Joáo Pessoa nublado 32 25

Recife nublado 32 25

Cidade Condições mai mm

Amsterdã nublado 07 01
Atenas nublado 10 05

Barcelona claro 16 12

Berlim nublado 11 05
Bruxelas nublado 09 02
Buenos Aires claro 32 20

Chicago cairo 10 02
Frankfurt nublado 04 02

JohannesburgoiTiiblado 21 17
Lima nublado 21 17
Lisboa nublado 20 12
Londres nublado ,J,?.,...Ç?
Los Angeles claro 24 12
Madri claro 20 09

Cidade Condições mai min

Maceió nublado 33 23

Aiacaiu nublado 32 24

Salvador nub'chuvas 30 24

Cuiabá nub'chuvas 32 20

Campo Grande par/nublado 33 20
Goiânia nub/chuvas 27 21

Brasília nub/chuvas 21 17

Belo Horizonte nub/chuvas 26 19

Vitoria nubíctiuvas 28 21,

Sâo Paulo par/nublaoo 29 17

Currbba par/nublado 18 14

Flonanópolis par/nublado 19 14

Porto Alegre par/nublado 19 14

Cidade Condições max min

México nublado 26 03
Miami variável 28 22

Montevidéu nublado 25 t2
Moscou nublado -09 11
Nova Iorque claro 07 03
Paris nublado 08 02
Roma daro 16 01

Santiago daro 28 11
Sio Francisco par/nuNado 15 07
Syilnoy nublado 22 17
Tóquio claro 17 06

Toionlo nublado 04 00

Viena claro 0'..„°P

Wasrimglon claro 11 01

Galeão Tempo bom. Visibilidade boa.

Santos Dumont Tompo bom Visibilidade boa._

Cumbica (SP) Trmpo bom. Visibilidado^moderada.

Congonhas (SP) T(!mÇ? bom Vrsibilider.de nr»citírii(i«._

Viracopos (SP) TemR°. b?.m. V.'sjt>111datio^f?<?o.

Contms (BH) Par/nublado Visibilidade boa.

Brasília Par/nublado Visibilidade boa.

Manaus Par/nuWado Visibilidade boa.

Fortaleza Tempo bom. Visibilidade boa.

Recife Tempo bom Visibilidade boa

Salvador Par/nublado. Visibilidade boa.

Curitiba Tempo bom. Visibilidade moderada.^

Porto Alegre Tempo bom Visibilidade modorada. -.

Fonte: Tasa

,V-
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O SUCESSO CONTINUA VENDIDO Em 12 PAISES
COMPRANDO À COLEÇÃO COMPLETA, LEVE UMA VIRGEM* PARA CASA

Rói

7»' l:kM.-fiM •fita^idecT )f£ V L r
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Vôo na Gávea
Com a presença do inglês

tobby Whittal. campeão mundial
de para-pente e asa delta, começa
hoje, às llh, na Pedra da Gávea,
o II High Levei International de
vôo livre, competição que reunirá
cerca de 50 praticantes do para-
pente, com destaque, também, pa-
ra o francês Xavier Rémond e o
norte-americano Larry Tudor. As
principais esperanças brasileiras
ficam com Bruno Menescal. Da-
niel Schmidt e Ruy Marra. A
competição será em sistema elimi-
natório e vai premiar o vencedor
com USS 3 mil.

ATENDIMENTO 24 HORAS EM TOPO BRASIL - SIGILO ABSOLUTO

5 Surfe decide
O norte-americano Kelly Sla-

ter garantiu o titulo mundial do
World Qualifying Series ao classi-
ficar-se para as quartas-de-final
do torneio de Sunset Bcach. O
titulo de Slater foi facilitado pela
eliminação de Rob Machado. O
maior destaque brasileiro no Ha-
vai foi o baiano Jojó de Olivença,
mas o melhor colocado no VVQS
acabou sendo Fábio Gouveia, que
terminou na quarta posição.

Não deixe para 1995 o que você pode fazer agora.
Garanta o sucesso financeiro da sua empresa com o

Universus da ADP.
Este é.o momento para transfor

mar a arca contábil em efiei-
ente instrumento de gestão
ad m in istrat ivo-fi nancei-
ra, garantindo maior C0'JT1S'\
rentabilidade, produti-
v idade e sucesso nos ne-

gócios em 1995.
Entre em contato o quan-
to antes com a ADP Systems
e conheça as soluções integra
das do Universus.

/ LIVROS \' FISCAIS J/í\
, receber) — ;™u^—(^pT)

(contabilidade]

J
CON

Comece o ano com a ampla

gania de recursos do

Universus disponibiliza-
do para ambientes
DOS, Windows e re-

des locais, e com todo

o suporte dos 28 anos

de experiência da ADP:

assessoria especializada e

atualização legal permanen-
tes; soluções sob medida para

cada empresa.

'controleX

patrimonial)

Universus. Conte com ele para otimizar seus resultados. Ligue para a ADP.

i£2F>
s y s t e m s

• São Paulo: (011) 225-0505 • Campinas: (0192) 36-6244
Rio de Janeiro: (021) 203-2415/263-2212 • Curitiba: (041) 322-5066

• Florianópolis: (0482) 49-0474 • Porto Alegre: (051) 223-8300

UMA EMPRESA

RBS

Jogo-exibição
marca início Ü

da Superliga
¦ Vôlei masculino reúne suas estrelas mas
não mostra Marcelo Negrão, contundido

são paulo — Um jogo-exibi-
ção. com as maiores estrelas do
vôlei masculino brasileiro abre ho-
je, no ginásio Lauro Gomes, em
São Caetano do Sul, a Superliga
nacional, que começa domingo. A
partida, a partir das 20h, foi ideali-
zada pela Confederação Brasileira
de Vôlei como forma de comemo-
rar os dois maiores campeonatos já
realizados no pais (masculino e fe-
minino) e a volta dos campeões
olímpicos Tande, Maurício, Marce-
lo Negrão, Giovane e Carláo.

Dois atletas de cada uma das 12
equipes atuarão com as camisas de
seus clubes. A equipe Super será
dirigida pelo técnico da seleção fe-
minina. Bernardinho. e terá Alex
(Fiat/Minas), Jorge Edson (Palmei-
ras/Parmalat). Kid (Nossa Caixa/
Suzano), Luciano (Chapecó). Mau-
ricio (Ólympikus/Telesp), Marcão
(Náutico/Paraty), Gilson (Frango-
sul/Ginástica), Charles (Estrela do

Oeste), Toaldo (Banespa). Tande
(Flamengo/Petrobrás). Ildnei
(VEC/Brelas Teuto) e Jonas (Coca-
mar). O time Liga. dirigido por
Wadson Lima, ex-treinador da sele-
ção brasileira, terá Paulinho (Fran-
gosul). Giovane (Palmeiras). Jail-
son (Náutico). Paulão (Cocamar),
Pinha (Fiat). Leandro (Suzano).
Kalé (Teuto). Rogério (Estrela).,
Marquinhos (Chapecó), Cidão
(flamengo). Kantor (Banespa) e
Stefanov (Telcsp)."Não só este jogo. mas a Super-
liga vai ser muito interessante e dis-
putada", acredita o levantador
Maurício, do Telesp. O atacante
Marcelo Negrão, seu companheiro
na Telesp, não joga por estar se
recuperando de uma contusão no
joelho. Amanhã será a vez das me-
ninas se exibirem. O jogo, nos mes-
mos moldes do que acontecerá em
Sáo Caetano, está marcado para o
ginásio do Minas Tênis Clube, cm
Belo Horizonte, ás 16h.

Equipe Super Equipo Ugi
Mauticio Slelanoy

Toaldo Kantor

Kid Leandro

Jorge Edson Giovane

Jonas Paulão

fande Cidào

Alex Staglioto Pinha

Luciano Marquinhos

Gilson Paulinho

Marcâo Jailson

Ildnei Kale

Charles Rogério

Técnico: Bernardinho Técnico: Wadson Lima

Equipe Super

Patrícia Cocco

Equipe Liga

Ana Flávia

Ana Moser

Ana Paula

Fernanda Ooval

Htlma

Mareia Fu

Priscila

Virna

Fabiana Berlo

Eslelânia

Cilene

Simonc
Luciana

Folào

Adrian»

Popo

Ingrid

Lucrécia

Técnico:
M A.Lerbach

Andréa

Rosana

Juliana

Técnico:
José Roberto Guimarães

Carlão fora de dois jogos
O atacante Carlão. capitão da

seleção brasileira, está fora do jogo
de hoje e das duas primeiras roda-
das da Superliga. que vai disputar
pela Frangosul. O jogador foi ex-
pulso de quadra na partida contra a
Cocamar pela Copa CBV. dia 13 de
novembro e. de acordo com o regu-
lamento da Confederação Brasilei-
ra de Vôlei, a suspensão — por dois
jogos oficiais — é automática. A
Frangosul estréia na Liga domingo,
contra o Fiat/Minas e na quarta-
feira enfrenta o Flamengo.

Após ter levado um cartão ver-
melho por ter discutido com o se-
gundo árbitro do jogo, Ricardo

Gomes, que marcara uma posição
irregular no saque. Carláo xingou e
chutou a rede e a cadeira do primei-
ro árbitro. Paulo Pacheco, sendo
imediatamente expulso. Como a
Frangosul foi desclassificada da
competição, a suspensão passou
para a Superliga.

Inicialmente convidado para
participar do jogo de hoje. a CBV
retirou o convite depois dos aconte-
cimentos, pois achou que seria uma
incoerência ela própria escalar um
jogador suspenso. Inconformada
com a situação, a Frangosul enviou
um comunicado de protesto á
CBN'.

Liga vem ao Rio
jogar 45 segundos

O time da Liga Angrense será
obrigado a viajar durante cinco ho-
ras. entre Angra dos Reis e o Rio —
duas e meia de ida c outro tanto de
volta —, para jogar apenas os 45
segundos restantes de sua partida
contra o Flamengo, válida pela se-
mifinal do Campeonato Estadual
masculino de basquete. O complc-
mento do jogo será realizado no
Tijuca Tênis Clube, terça-feira, com
portões fechados, depois de ser in-
terrompido anteontem pelo árbitro
Eduardo Augusto quando o Fia-
mengo perdia por 83 a 80. Eduardo
relatou na súmula falta de seguran-
ça gerada pela tantativa de invasão
de quadra por um torcedor rubro-
negro.

Caso a Liga vença, uma partida
extra será disputada na quinta-fei-
ra, no ginásio Hélio Maurício, na
Gávea, interditado anteontem de-
pois de ter duas tabelas quebradas,
uma durante o aquecimento e outra
no inicio da partida. Foi isso, aliás,
que obrigou jogadores e torcedores
a se deslocarem para o ginásio To-
go Renan Soares, também na Gá-
vea — normalmente utilizado ape-
nas para treinamentos — e onde
toda a confusão aconteceu. Se o
Flamengo vencer o complemento
da partida estará classificado para
oplayoffüml porque já derrotara a
equipe da Liga, em Angra, no pri-
meiro jogo da melhor de três.

A decisão da FBERJ de marcar
o reinicio do jogo para terça-feira
tem como objetivo esperar o fim da

campanha eleitoral no Flamengo
— a eleição está marcada para se-
gunda-feira —. que tem favorecido
á alteração dos ânimos no clube.
Alguns torcedores, por exemplo,
estavam claramente mal intendo-
nados na partida contra a Liga An-
grense e perderam mais tempo xin-
gando o presidente Luiz Augusto
Veloso, candidato á reeleição, do
que propriamente torcendo pela
equipe.

Liga Nacional — Sem a pre-
sençá dos times do Riu e de São
Paulo, que estão na fase final de
seus campeonatos estaduais e en-
trarão na disputa somente a partir
de janeiro, começa amanhã a Liga
Nacional de basquete. No total, 22
equipes participam da competição,
um recorde desde que foi criada, há
seis anos. Os times estão divididos
em dois grupos de 11 e quem tem a
responsabilidade de defender o ti-
tulo é o Pitt/Corinthians, que que-
brou a hegemonia dos clubes pau-
listas no ano passado. A missão,
entretanto, será difícil porque Al-
mir e Alvin, principais jogadores da
equipe, se transferiram para o Fia-
mengo.

Dos times do Rio, participam os
quatro semifinalistas do Estadual
(Flamengo, Tijuca/Mesbla, Liga
Angrense e CEE/Friburgo) e o Vas-
co. As partidas disputadas entre es-
sas equipes durante Estadual serão
computadas no quadro de classifi-
cação da Liga.
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O atacante Giovane (D), do Palmeiras!Parmalat, titular da seleção brasileira, e unia das atrações do jogo-exibiçào desta noite, cm São Caetano
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O SUCESSO CONTINUA VENDIDO EM 12 PAISES
COMPRANDO A COLEÇÃO COMPLETA, LEVE UMA VIRGEM* PARA CASA
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Vôo na Gávea
Com a presença do inglês

Robby Whittal, campeão mundial
de para-pente e asa delta, começa
hoje. às I Ih. na Pedra da Gávea,
o II High Levei International de
vôo livre, competição que reunirá
cerca de 50 praticantes do para-
pente, com destaque, também, pa-
ra o francês Xavier Rémond e o
norte-americano Larry Tudor. As
principais esperanças brasileiras
ficam com Bruno Menescal. Da-
niel Schmidt e Ruy Marra. A
competição será em sistema elimi-
natório e vai premiar o vencedor
com USS 3 mil.

Siiríe decide
O norte-americano Kelly Sla-

ter garantiu o título mundial do
World Qualifying Series ao classi-
ficar-se para as quartas-de-final
do torneio de Sunset Beach. 0
titulo tle Slater foi facilitado pela
eliminação de Rob Machado. O
maior destaque brasileiro no lia-
vai foi o baiano Jojó de Olivença,
mas o melhor colocado no WQS
acabou sendo Fábio Gouveia, que
terminou na quarta posição.

Não deixe para 1995 o que você pode fazer agora.
Garanta o sucesso financeiro da sua empresa com o

Universus da ADP.
Este é.o momento para transfor-
mar a área contábil em efici-
ente instrumento de gestão
administrativo-financei-
ra, garantindo maior CONTAS A
rentabilidade, produti- RECEBER
vidade e sucesso nos ne-

gócios em 1995.
Entre em contato a quan-
to antes com a ADP Systems
e conheça as soluções integra-
das do Universus.
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Comece o ano com a ampla

ria de recursos do

Universus disponibiliza-
do para ambientes
DOS, Windows e re-

des locais, e Com todo

o suporte dos 28 anos

de experiência da ADP:

assessoria especializada e

atualização legal permanen-
tes; soluções sob medida para

cada empresa.

Universus. Conte com ele para otimizar seus resultados. Ligue para a ADR
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• São Paulo: (011) 225-0505 • Campinas: (0192) 36-6244
Rio de Janeiro: (021) 203-2415/263-2212 • Curitiba: (041) 322-5066

• Florianópolis: (0482) 49-0474 • Porto Alegre: (051) 223-8300

UMA EMPRESA

Jogo-exibição
marca início *
da Superliga
¦ Vôlei masculino reúne suas estrelas mas
não mostra Marcelo Negrão, contundido

SÂO PAULO — Um jogo-exibi-
ção, com as maiores estrelas do
vôlei masculino brasileiro abre lio-
je, no ginásio Lauro Gomes, em
São Caetano do Sul. a Superliga
nacional, que começa domingo. A
partida, a partir das 2()h. foi ideali-
zada pela Confederação Brasileira
de Vôlei como forma de comemo-
rar os dois maiores campeonatos já
realizados no país (masculino e le-
minino) e a volta dos campeões
olímpicos Tande, Maurício. Marce-
lo Negrão, Giovane e Carlão.

Dois atletas de cada uma das 12
equipes atuarão com as camisas de
seus clubes. A equipe Super será
dirigida pelo técnico da seleção fe-
minina, Bernardinho, e terá Alcx
(Fiat, Minas). Jorge Edson (Palmei-
ras/Parmalat). Kid (Nossa Caixa/
Suzano). Luciano (Chapecó), Mau-
ricio (Olympikus Telesp). Marcáo
(Náutico/Paraiy). Gilson (Frango-
sul, Ginástica), Charles (Estrela do
Oeste), Toakio (Banespa). Taiule

(Flamengò/Petrobrás), lldnei
(VEC/Bretas/Teuto) e .lonas (Coca-'
mar). O time Liga. dirigido por
Wadson Lima. ex-treinador da sele-
ção brasileira, terá Paulinho (Fran-
gosul). Giovane (Palmeiras). Jail-
son (Náutico), Paulão (Cocamar),-
Pinha (Fiat), Leandro (Suzano),
Kalé (Teulo), Rogério (Estrela),
Marquinhos (Chapecó). Cidãò
(flamengo), Kantor (Banespa) e.
Stefanov (Telesp).

Carlão — O atacante Carlão.
capitão da seleção brasileira, está'
fora do jogo de hoje e das duas
primeiras rodadas da Superliga,
que vai disputar pela Frangósul. O
jogador foi expulso de quadra na
partida contra a Cocamar pela Co-
pa CBV. dia 13 de novembro e, de;]
acordo com o regulamento da Con-
federação Brasileira de Vôlei, a sus-
pensão — por dois jogos oficiais —
é automática. A Frangósul estréia
na Liga domingo, contra o Fiat.
Minas.

Equipe Super Equipe Urja

Maurício Slelanov

Toaido Kantor

Kid Leandro

Jorge Edson Giovane

Jonas Paulào

Tande Cidào

Alen Siagliolo Pinha

Luciano Marquinhos

Gilson Paulinho

Marcào Jailson

lldnei Kale

Charles RoJ.e'io

Técnico: Bernardinho Técnico: Wadson Uma

Equipe Super Equipe Liga

Patrícia Cocco Ana Flávia

AnaMoser Fernanda Doval

Ana Paula Hilma

Mareia Fu Virna

Priscila Fabiana Berlo

Eslelânía Simone

Cilene Luciana

Fofâo Popo

Adriana Andréa

Ingrid Rosana

Lucreoa Juliana

Técnico: Técnico:
M A Lerbach José Roberto Guimarães.'

Flamengo
O Flamengo Petrobrás sagrou-

se heptacampeão estadual ao derro-
tar a Unimed A A BB. de Campos.
por 3 a 0 (parciais de 15 10. 15 10 e
15,2), ontem á noite, no ginásio da
Gávea. O jogo teve duração de 7.X
minutos e foi dominado inteira-
mente pelo Flamengo, que só en-
controu alguma resistência nos dois
primeiros sets.

Foi a segunda vez seguida que a
Unimed A A BB decidiu o titulo es-
tadtial com o Flamengo. E nova-
mente •> time de Campos nào con-
seguiu lazer frente á equipe da Gá-
vêa. O placar dos dois primeiros
sets. de 15/10 em ambos, dá a im-

e campeão
pressão de que o jogo começou
equilibrado, mas o que aconteceu
na verdade foi uma desconlração
dos rubro-negros. que viajam hoje
cedo para jogar pela Liga nacional
no final de semana.

No terceiro set, com o jogo pra-
ticamente decidido, a Unimed'
A A BB ruiu psicologicamente, e o
Flamengo não teve dificuldades pa-
ra fechar em 15-2. Mais uma vez o
atacante Taiule provou que faz a
diferença a favor do Flamengo: env
todas as ocasiões que sua equipe
leve dificuldades, levantou a bola
para o atacante e ele virou quase
todas nu quadra adversária.

Nólson Perez

Ricardo (com a bola) foi o ceslinlia mas não evitou a derrota do CEE

Tijuea está na final
do basquete do Rio

Com uma atuação irrepreensível
de seus jogadores e do técnico Pin-
go, o Tijuca/Mesbla venceu ontem
o CEE/Friburgo, no Rio. por 116 a
105 (65 a 52), e se transformou no
primeiro finalista do Campeonato
Estadual masculino de basquete.
Agora a equipe terá dez dias de
descanso até o pláyòff decisivo da
competição. Como adversário espe-
ra ainda pela definição entre Fia-
rhengò e Liga Angrense que com-
plementarão na terça-feira — no
Tijuea TC. com portões fechados
— os 45 segundos restantes da par-
tida interrompida anteontem quan-
do os rubro-negros perdiam por 83
a 80 e houve tentativa de invasão de
quadra. Se a Liga vencer, haverá
um jogo extra na quinta-feira, no-
vãmente na Gávea.

Ontem, o Tijuea teve sempre sob

seu comando as ações defensivas e
com isso puxou bons contra-ata-;
quês. Depois de abrir boa vanta-,
gém no final do primeiro tempo, o.
técnico Pingo teve calma para revê-
zar os jogadores. Mais uma vez o'
destaque do time foi o pivô An-'
lhony White. com 33 pontos. No
segundo tempo, a vantagem caiu
para seis pontos, mas um tempo
bem pedido deu tranqüilidade à\
equipe e desesperou os adversários.
Uma vitória merecida.
Jogaram e marearam: Tijuca/Mes-
bla — White (33), Aiexey (27), De-•
von (21), Wagnão (10), Carlão (8), ]
Alexandrinho (8), Orlando (5) e Zé í
Mauro (2). CEE/Friburgo— Ricar--{
do (34). Jamison (19), Toca (15^
Alex (10), Cláudio (9), Marcelo (8)\ j
Rodney (7)e Bruno (3).
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Amoroso contundido, só sust
Artilheiro do Guarani mostra boa recuperação e deve enfrentar São Paulo amanhã

Agencia Estado — arquivo

Pinheiro éSÂo PAULO — A contusão do
atacante Amoroso não passou de
um grande susto. Esse foi o diag-
nóstico do medico do Guarani,
Emílio de Oliveira Issa, após exa-
minar o jogador, ontem, no hotel
em que o time está concentrado, na
cidade de Águas de São Pedro, re-
gião de Campinas. Amoroso sofreu
torção no tornozelo esquerdo no
segundo tempo da partida de quar-
ta-feira contra o São Paulo, c dei-
xou o campo de maça.

"Os ligamentos não foram atin-
gidos e a contusão regrediu bastan-
te com o tratamento", afirmou o
medico ontem à tarde, sem dar cer-
teza, porém, que Amoroso estará
em campo amanhã. O Guarani pre-
cisa de seu principal jogador em
forma. Depois de perder o jogo de
ida por 1 a 0, o time necessita da
vitória para se classificar á semifí-
nal do Campeonato Brasileiro.

Bahia — Uma missão quase
impossível. É assim que os jogado-
res do Bahia encaram a tarefa de
derrotar o Palmeiras, em São Pau-
lo, por dois gols de diferença, na
tentativa de classificar-se á semifí-
nal do Brasileiro. Apesar de tudo, o
técnico Jocl Santana confia na vitó-
ria — e fez questão de expressar
esse otimismo na rcapresentação
dos jogadores, ontem. O Bahia terá
que fazer pelo menos duas altera-
ções na equipe: o zagueiro Samuel e
o apoiador Sou/a receberam o ter-
ceiro cartão amarelo. Lima, que já
cumpriu suspensão, deve voltar ao
meio-campo. ficando Nilmar na la-
teral-csquerda e Advaldo ou Missi-
nho na defesa.

Edinho lança
juniores na
Rua Bariri

A desmoralizada Taça Rio trou-
xe mais problemas para o Flamen-
go. A derrota para o América por 2
a I, quarta-feira passada, na Gávea
— o Flamengo não perdia para este
adversário desde 83 — criou mal-
estar na Gávea e ontem se comeu-
tava que a escalação da equipe titu-
lar fora um erro. já que nenhum
jogador se aplicou. Para a partida
de amanhã, contra o mesmo Amé-
rica. ás 15h30m, na Bariri — o time
precisa vencer para levar a partida
para a prorrogação — é certo que
Edinho fará modificações, aprovei-
tándo alguns juniores.
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/Ak/ recuperação de Amoroso dá esperanças ao médico do Guarani

Ultraman
O auxiliar administrai.-

vo da telerj Sérgio Cordei-
ro. de 40 anos, chega hoje
ao Rio com a medalha de
prata conquistada na pro-
va de Ultraman. no Havaí,
na semana passada. Único
representante da América
do Sul. Sérgio correu ao
lado de 50 competidores
de todo o mundo, numa
prova que é considerada o
maior desafio á resistência
física humana. Durante
três dias, ele nadou dois
quilômetros em mar áber-
to. correu 82 quilômetros,
e pedalou 421 quilôme-
tros.

Taffarei no Japão
O tetracampeào mundial TalTarel fi-

nalmente arranjou um emprego. Depois
de ficarquatro meses batendo bola co-
mo jogador de linha de um time de
padres na Itália, o goleiro da seleção
brasileira campeã do mundo está pron-
to para voltar ao futebol profissional.
Ele foi contratado pelo Cerezo Osaka,
do Japão, que é dirigido por Paulo Emi-
lio.

Koclja deixa Santos
Miguel Kodja Neto renunciou á pre-

sidência do Santos na quarta-feira, após
conseguir na Justiça comum uma limi-
nar que garantia sua volta ao poder no
clube. Acusado de ser o responsável
pelo prejuízo de USS 1,3 milhão, refe-
rente ao fracasso do Telebingo do Peixe.
Kodja fora afastado do cargo pelo Con-
solho Deliberativo do Santos.

demitido nas
Laranjeiras

Sem ambiente no Fluminense
desde a desclassificação no Cam-
peonato Brasileiro, o técnico Pi-
nheiro foi demitido ontem. O vice-
presidente de futebol tricolor, Alei-
des Antunes, prometeu divulgar o
nome do futuro treinador na próxi-
ma semana. O nome mais cotado é
Jocl Santana, atual técnico do Ba-
hia, que também interessa ao Vas-
co. Há nas Laranjeiras, contudo,
uma corrente que defende a contra-
tação de um técnico ligado ao clube

neste caso. crescem as chances
de Delei, que fez um bom trabalho
no Campeonato Estadual. Na par-
tida de hoje contra o Botafogo,
válida pela Taça Rio, o time será
comandado pelo auxiliar Altair. ex-
lateral-esquerdo da seleção brasilei-
ra.

Pinheiro foi contratado em ju-
nho, justamente em substituição a
Delei. Na ocasião, os dirigentes dis-
seram que ele faria um trabalho a
médio prazo, cujo objetivo seria a
conquista do Estadual de 95.0 fra-
caso no Brasileiro — quando rara-
mente pôde escalar o mesmo time,
ora por problemas de contusão, ora
por indefinição tática — e o gra\e
desentendimento com os jogadoresno meio do campeonato, chegou
a afastar 12 deles, para depois,
pressionado pela diretoria, voltar
atrás — motivaram a demissão do
treinador.

Fluminense e
Botafogo no
Caio Martins

Botafogo e Fluminense jogam
esta tarde (lòh. no Caio Martins),
para decidir quem enfrentará Fia-
mengo ou América na final da cha-
ve da capital da Copa Rio. Se hou-
ver outra igualdade (a primeira
partida terminou I a I), haverá
prorrogação e, persistindo o empa-
te. pênaltis. O técnico-interino tri-
color. Altair. tem muitos problemas
para armar o time: Júlio César.
Luis Antônio. Luis Henrique e Ezio
queixam-se de misteriosas contu-
soes. O Botafogo será representado
pelos reservas, dirigidos pelo super-
visor Antônio Clemente.
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Os insensíveis
Os 

dirigentes do Rio são
mesmo insensíveis. Não

perceberam o desânimo que
tomou conta de seus times,
depois da eliminação no
Campeonato Brasileiro, e os
puseram para jogar a Taça
Rio. uma competição a que
ninguém vai. nem mesmo os
competidores.

O resultado é que os times
principais de Vasco. Flamen-
go e Fluminense não conse-
uniram vencer o América e
muito menos um time reserva
do Botafogo, dando vexames
diante de suas torcidas.

O caso do Vasco foi mais
grave, porque seus dirigentes
parecem ter se esquecido de
que o time já estava classifi-
cado para a Copa do Brasil e
o colocaram na tal taça. cuja
finalidade é exatamente
apontar o segundo time para
a competição que indica mais
um competidor na Libertado-
res da América.

Agora estão todos arre-
pendidos. Há quem fale em
amistosos, mas o futebol do
Rio anda tão por baixo que
nem tem mercado para jogar
amistosamente. Há quem fale
em férias, mas há o problema
dos pagamentos dos salários,
luvas e prêmios dos jogado-
res, atrasados em todos os
clubes, sem exceção.

Mais risível ainda é saber-
mos que para o ano que vem
foi planejado (?) um Campeo-
nato Estadual que baterá o re-
corde de jogos deficitários.

D
O tarimbado lime do Coriri-

thians deve estar agradecido ao
árbitro Oscar Godoy. que deu
acréscimos no jogo contra o
Bragantino até Tupãzinho
conseguir o empate.

Falei na afobação do time
do Botafogo, contra o Grêmio.
e na noite de quarta-feira o
Corinthians repetiu a dose, a
partir do momento em que so-
freu O gol de Maurinho. O time
do Corinthians desmontou-se
inteiramente e se o Bragantino
tivesse mais confiança poderia
ter chegado ao segundo gol.

No segundo tempo, valeu

mais a garra do que a técnica.
Taticamente o lime do Bragaii-
tino estava bem a suportou a
pressão até os quatro minutos y
de acréscimo decididos pelo ár-
bitro.

O que espanta é que um
time formado por jogadores da
experiência de Henrique. Paulo
Roberto, Branco. Luizinho e
Viola não consiga controlar os"-
nervos para vencer um adver-
sário que esteve encolhido du- ¦;
rante 49 minutos.

Os velhinhos do Jair Pereira
estão com as mentes e os mús-
culos cansados.

D
Durante uma eleição para

escolher o melhor técnico do
campeonato, a maioria dos jo-
gadores do Vasco votou em
Sebastião Lazaroni.

Enrico Miranda não enten-
deu a fina ironia e pretende
mantê-lo no ano que vem.

D 
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Enquanto o futebol mergu-
lha no déficit financeiro, o vô-
lei dá a largada para a Superli-
ga. um evento que vai movi-
meniar milhões de dólares,
abrangendo compromissos
com os clubes, a televisão e os
patrocinadores.

O primeiro passo é tentar
acoplar alguns patrocinadores
de clubes com os da televisão,
para formar um só pacote, la-
cilitando as negociações. O se-.
gundo é fazer com que os com-
promissos com as televisões
(uma transmite o feminino e
outra o masculino) sejam rigo-
rosamente cumpridos, quanto
a tabela, dias e horários.

É claro que tais idéias e tal
planejamento não saíram das,
cabeças dos dirigentes dos
clubes. A CBV, ao contrário
da CBF, não entrega aos clu-'
bes o planejamento de nada.
talvez por sentir o exemplo do
futebol.

Carlos Arthiir Nuzman es-
tá à frente de tudo. desde a
idealização até a execução.
Ele, mais do que ninguém, sa-
be que o poder foi feito para
ser exercido.

D
Mas só o Lucena?
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Vasco muda
após as férias
dos jogadores

Depois de um ano em que alter-
naram o brilho do tricampeonato
estadual com o retumbante fracas-
so no Brasileiro, os jogadores do
Vasco entram de férias amanhã.
Muitos deles, contudo, não sabem
se na reapresentaçào marcada para
3 de janeiro ainda farão parte do
elenco vascaino. O presidente An-
tônio Soares Calçada já anunciou
que muitas mudanças vão aconte-
cer no clube — até mesmo em rela-
ção a estatutos e criação de um
departamento de marketing — e os
jogadores sabem que alguns deles
sofrerão as conseqüências.

A questão de treinador é um
ponto onde novamente se questio-
nàrá o poder do vice-presidente de
futebol, Eurico Miranda. Ele quer
manter seu amigo pessoal Sebastião
Lazaroni no cargo, por achar que
ele não teve nenhuma culpa pela
má campanha do Vasco no Brasi-
leiro. O deputado federal eleito
quer enquadrar de qualquer manei-
ra os jogadores, a quem acusa de
indisciplina, e acha que Lazaroni
pode ajudar nessa tarefa.

Opinião contrária tem o presi-
dente Calçada, que não vê a hora
de Lazaroni sair. Terça-feira. Cal-
cada e Eurico almoçaram juntos,
discutiram o problema mas não
chegaram a um acordo.
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São Paulo — Renato de Sousa
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Correndo pela equipe Rabal-Hogan, Boesel volta a ler chances

Boesel tem
esperança de
vitória em 95

SAO PAULO — Depois de seis
temporadas na Fórmula Indy, o
brasileiro Raul Boesel pilotará em
95 um carro (Lola llmor) com
chances reais de vencer sua primei-
ra corrida na categoria. Considera-
do um piloto de ponta na Indy.
Boesel, 36 anos. correrá pela equipe
Rahal-Hogan, do ex-campeão
mundial e ainda piloto Bobby Ra-
hal e de Carl Hogan, conhecido nos
EUA como "o magnata dos cami-
nhões em Saint-Louis". "Estou an-
sioso para tirar esse peso das costas
(o de não vencer corridas)", contou
Boesel ontem, ao apresentar a equi-
pe. 

"Vencendo uma corrida, pode-
rei pensar em título".

Pelo menos em teoria, a equipe
promete: com um bom orçamento.
Boesel e Rahal terão quatro carros
á disposição para as corridas e um
bólido exclusivo para testes.

Homenagem — Em 1991,
Ayrton Senna comprou uma casa
em Quinta do Lago, recanto turisti-
co da região do Algarve. Portugal.
Agora a prefeitura local resolveu
batizar a avenida onde fica esta
casa com o nome do piloto, morto
em maio deste ano durante o GP de
ímola. A cerimônia será realizada
no próximo dia 6, com a presença
dos pais do piloto.

FUTEBOL

Campeonato Português
Sporting 1 x 0 Bonttca
Estiola O x I Porto
Marítimo 2 x 3 V. Guimarães
Bulencnses 1 x 1 Gíl Viconlu
Salgueiros 2 x I V Setúbal
Boovislii 3x0 União Leiria
Farense 2x0 Chaves

rirsonso ? x 0 União Mado
Braga I x 0 Beira-Mar

BASQUETE
NBA
Boston Collics 118 x 115 üotroit Pistons;
Charlotto Hornets t-S x 87 Miami Heal; Clovc-
jand Cávallers 117 x 79 Los Angeles Lakers;
Orlando Magic 1M x 107 Sacramento Kings;
Chicago Buli 118 x 105 Phoenix Suns; Seatllo
Supursomcs 109 x 100 San Anlunio Spurs.
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ITigotOolI. L Víegas.Ap4 „ . 53
2Paysan.J Ricatdo  66
JJonnWayne. J A Cosia . 53
4GatoRoyale. J Leme .. 5ô
5 M Maiket. P. Ctiandelier. Ap 3. 56

53òOpenHost. M Andfado
2 P.írru.K lllhrinni

Gamo-Rei, G Guim3iaes 56
Loco Dance C lavor 58

JCMFnlo.G Souza 58
JCust dolorena. J M Silva. 57
5Chiel5BraveJ Ricardo 53

3*Páreoii17horai
t Para Quedas J Ricardo .56
2Piccard.M Cardoso 59
3Caduceu. M Monteiro Sô

Jacalu. J Poleltr 61
ExotrcNrgh!. J.Oudro! 54

SMotante. J. Pinto 56
7 Dona Linda, A S. Santos Ap. 51

4> Páreo ài17h30m
Dait Chance. G Guimarães. 56

D de Lorena. M.Aurelio.Ap 3... 56
4P(mces5do Vale.CLavor. ... 56
EOliana. J.Ricardo 56

Carolo Lombard, L Abreu 56
Magdalena. J Queiro; 56

5* Páreo As 1B horas
Baitaço. J Malta 57
Pensamento da Toca, J.Poletti 57
Rock Brrd. R S Cosia 57
Ramphts. M A.Sanlos . 57

ãDeugaúcho. CLavor 57
Khaliía.C.Ricardo 57

Fuil otChargo. J.lemo ,. 57
B Juvcne.G Guimarães 57

a- Pirão *¦! «h30m
1 Oultilili. G GuimaiSos ., 58
íDomlark. JPoielli. 58
3Pay0H.J.M.Silva. 60
4HomeotWmner5. JAmello .. 56
SBirlFIyiruj. JRicaido 57
6naymodesto. E W Silva.Ap.1.... 58

Ghandur. J.C Oliveira. 58
No ThanKs. M Monteiro 56

7a Páreo às 19 horas
Rocamadour. C Lavor 55
Dancer Fly, G Guimarães . 55

SRocytcn. A Esteves Ap2
4£ltícevanLestelt. E J. Ricardo
Sflomagne,M.Catdoso ...
GTaboo, E. R Ferreira
7Arrlvaf.J, Aurélio

ChorcrO. G Souía
C de Lorena. Não Corre

10 Shadeed Fantasy. Não Corro' Mailing, M Aureho. AP3 . .
B-PárooàalShaOm

Litorâneo, J. W Silva ,,„
Meoiolo, E S. fUxtlirjues
Haibl. J.lemo

C Tipsy WalKor. M. Monteiro
Undcr The Wirc, J. Ricardo
Lona Azul, J. Pinto
Old-Arjile. R Rodrigues

9* Páreo *Ss 20 horas
Vaynor. R Ferreira
Picaicaloui. C. Uwoi
Nylon. V. Xavier.
Lieutnanl, M. B. Santos

5Saíl Away, L. Viegas, Ap. A....
6 Bento Carneiro. J. Ricardo. .

53 3
53 4
55 5
57 6
53 7
53 9
63 tt

495 8
53 10

7 Vai Rosa. A Ramilo Ap3
eCunstana, A S Santos. Ap3.

10-Pareoia20h30m
Extrovertido, L.Abrou
Bertmg Odds. C Lavor. ,...

3Reverrront. JPinlo
4 Gerontas, J Ricardo
5Hegenburg,J Aurélio ,

Lite Guard. G Guimarães
Um a Um, M Andrade

60eLu«o.JWalla
9 Momenl in Trmo. R R Souja .

11'Pareoa»2tlioraa
Pimms. MB Santos

SÒidFrae.J.Mallá;.;
Herr Excalibur. E.Marinho
Luxuoso. E R Ferreira
Le Amazonas. J.M Silva.
Eloquent, A Batista

7Flotmg.M Andrade. ..
6 flocti Crystal. J Ricardo. :„,..
9 LRoyal, AL.Machado Ap.4
to Big Presidem. J Aurélio...
II White Robie J Leme, .

Indicações PAULO GAMA

1o Pároo: Paysan r: Gato Royale ¦ Money Mar! »
2° Páreo: Chieis Brave ¦ Gamo-Rei B Custódio jo Lorena "

3o Páreo: Jacalu ¦ Para-Quedas D Moranle
4o Páreo: Princess do Vale H Oliana ¦ Magdalena
5° Páreo: Khalifa m Rock Bird B Baitaço
6° Páreo: Pay Oll B Dom Lark H Ghandur
7" Pároo: Elucevanlestelle a Romagne B Dancer Ry »
B» Páreo: Under The Wire B Old-Agile B Mebiolo
9o Pároo: Sail Away B Bento Carneiro B Vaynor

10° Pároo: Betting Odds B Gerontas B Revermont
11° Pároo: White Robie B Big Presidem fl Rock Cristal
Acumulada: 4°4 (Princess do Vale), 5°6 (Khalifa) e 7°4 (Eluce"

vanlestolle)

M/rsori Afirruí/

PROMOÇÃO COLOMBO -1 i
1 (Vocõ saborora 8 loloiçõos o só pano 7). Será nos
próximos dias. Ouom viver vero.

„¦_¦'. , _ w ¦ ,._.__ ¦J~'. ,n^. „-..„.. Na foto,o requintado salão da Colombo.
CONFEl TA RIA COLOMBO — 100 A NOS DE CHA RME E ELEGA NCIA
1D94 é um ano importante para a gastronomia carioca. A Confeitaria Colombo (az 100 anos . E falar da Colombo dá prazot a todo colunista que se preze. Sò se pode di;ei coisas boas Atendimento impecável, tiadrcao e conceito acima do

qualquer discussão, lomantismo da helte epoquti e mais. muito mais. A Colombo não estagnou no tempo Atualizou se sem perder seu charme e elegância Só mesmo a Colombo para fornecer almoço a to cMc e lambem bu/let sell seri/ice paia
seu seleto público sem perder a pose. No buffet são 10 saladas Irias com uma novidade diária e ainda uma ave, um peixe e uma carne (com seus acompanhamentos). Frutas de época o doces finos variados. Tudo poi apenas Hj 1 j.00. r\o
cardápio recomendo a seleção de bacalhau que preparam do 5 loimas dileiontes. Tem lilet de linguado á meunière, truta à Colombo (cozida ao vapor, acompanhada de arroz com passas a amêndoa. Delicia disputada por clientes cativos) e
camarão à paulista. Filei rnignon á duebesse. paillsrd Duque de Windsor. lornedor á Colombo, mignonnettes a Dijon. Supremo de frango á Maryland, Filct de frango á Coidon Bleu. peru á Bilnc e, de sobremesa, recomendo com entusiasmo os
docinhos da Colombo Os preços são acessíveis u alé módicos Experimentem! Funciona de 2J a 6', de 8.30 alé 19 hs„ e aos sábados até 13 hs. (ou a qualquer horário para grupos especiais. Por sinal. |á fazem reservas para final do ano). O salão
superior for reaberto depois da reforma e servem a Ia carte no almoço. Um exemplo rmbalivel do grande prestigio e charme da Colombo é a mesa de beneméritos e ex-piesidentes do Flamengo. Sao 52 anos diários no almoço. Alias, o escritor José
Lins do Rego lo> um dos fundadores da mesa. Os Diagõos Negros |á elegeiam 7 presidentes do Clube. Uma boa noticia: a Colombo voltou a fornecer seus mais tradicionais produtos como bacalhau e ceias ou cestas de Natal. Filial Barrablioppiurj
- A mesma qualidade e prestigio. A diferença está no ambiente envidraçado e moderno com lindo vitral de Burle Marx, vista para a Lagoa e Pedra da Gávea Uma bela visão do verde Abre de domingo a domingo ate o ultimo liegues. Ainda este
més havetà happy iiour com esticada de hoiáiio Seiá um "poinl"muito especial das noites do Rio. Alguma dúvida? A Colombo Ceniro fica na Gonçalves Dias. 32/36 telelax 232-2300

Ju.
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Palmeiras fica sem Edmundo
Tribunal da CBF nega a liminar ao clube paulista e mantém a punição ao atacante

Velez derrota
Milan pelo
titulo mundial

O Palmeiras perdeu, ontem à
noite, um de seus principais joga-
dores para as fases finais do Cam-
peonato Brasileiro: o atacante Ed-
mundo está fora da competição. O
Superior Tribunal de Justiça Des-
portiva negou a liminar que o clube
paulista pedira, mantendo a sus-
pensão de cinco jogos e mais 40
dias que havia imposto ao atleta. A
decisão foi tomada com oito votos
contra e apenas um a favor de Ed-
mundo, do auditor Lourival Souza,
que alegou "cerceamento de defe-
sa" para absolver Edmundo.

O relator do processo, o próprio
presidente do STJD, Moacir Fer-
rcira da Silva, fez questão de rcssal-
tar sua posição pela manutenção da
pena afirmando que a atitude de
Edmundo — ele provocou um con-
dito em campo no jogo Palmeiras e
São Paulo, no primeiro turno da
segunda fase, onde todos os joga-
dores brigaram, quase impedindo
que a partida terminasse — deveria
ser punida exemplarmente.

Amoroso — A contusão do
atacante Amoroso não passou de
um grande susto. Esse foi o diag-
nóstico do médico do Guarani,
Emílio de Oliveira Issa, após exa-
minar o jogador, ontem, no hotel
em que o time está concentrado, na
cidade de Águas de Sâo Pedro.
Amoroso sofreu torção no tornoze-
Io esquerdo no segundo tempo da
partida de quarta-feira contra o
São Paulo, e deixou o campo de
maça. O jogador passou o dia de
ontem fazendo fisioterapia e_deve
participar do jogo de amanhã em
Campinas. "Os íigamentos não fo-
ram atingidos e a contusão regrediu
bastante com o tratamento", afir-
mou o médico.

Edinlio lança
juniores na
Rua Bariri

A desmoralizada Taça Rio trou-
xe mais problemas para o Flamen-
go. A derrota para o América por 2
a 1, quarta-feira passada, na Gávea
— o Flamengo não perdia para este
adversário desde S3 — criou mal-
estar na Gávea e ontem se comeu-
lava que a escalaçào da equipe titu-
lar fora um erro, já que nenhum
jogador se aplicou. Para a partida
de amanhã, contra o mesmo Amé-
rica. ás 15h30m, na Bariri — o time
precisa vencer para levar a partida
para a prorrogação — é certo que
Edinho fará modificações, aprovei-
tando alguns juniores.
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O Veie:, de Sotomayor, ganhou o titulo mundial pela primeira vez

TJItranian
O auxiliar administrati-

vo da telerj Sérgio Cordei-
ro, de 40 anos. chega hoje
ao Rio com a medalha de
prata conquistada na pro-
va de Ultraman. no Havaí,
na semana passada. Único
representante da América
do Sul. Sérgio correu ao
lado de 50 competidores
de lodo o mundo, numa
prova que é considerada o
maior desafio á resistência
física humana. Durante
três dias. ele nadou dois
quilômetros em mar aber-
to. correu 82 quilômetros.
e pedalou 421 qüilômc-
tros.

Taffarel no Japão
O tetracampeão mundial Taffarel fi-

nalmente arranjou um emprego. Depois
de ficarquatro meses batendo bola co-
mo jogador de linha de um time de
padres na Itália, o goleiro da seleção
brasileira campeã do mundo está pron-
to para voltar ao futebol profissional.
Ele foi contratado pelo Cerezo Osaka,
do Japão, que é dirigido por Paulo Emi-
lio.

Kodja deixa Santos
Miguel Kodja Neto renunciou á pre-

sidéncia do Santos na quarta-feira, após
conseguir na Justiça comum uma limi-
nar que garantia sua volta ao poder no
clube. Acusado de ser o responsável
pelo prejuízo de USS 1,3 milhão, refe-
rente ao fracasso do Telebingo do Peixe,
Kodja fora afastado do cargo pelo Con-
seltío Deliberativo do Santos.

TÓQUIO — Rei morto, rei posto.
O Velez Sarsfield da Argentina não
tomou conhecimento do suposto
favoritismo do Milan e marcou 2 a
0, ontem, na decisão do titulo mim-
dial interelubes realizada no Está-
dio Nacional Olímpico de Tóquio.
Esta foi a primeira vez que o time
argentino conquistou o troféu in-
tercontinental.

O domínio da equipe italiana foi
total até a primeira meia hora de
jogo, quando o Velez, já menos
assustado, passou a equilibrar as
ações. No segundo tempo, o desas-
tre do Milan aconteceu e teve no-
me: Costacurta.

Mais seis minutos se passaram
até que Costacurta atrasasse mal
uma bola para o goleiro Rossi, per-
mitindo o segundo gol dos argenti-
nos (Asad). No final da partida, o
mesmo Costacurta seria expulso.

Velez Sarsfield: Chilavert, AI-
mandoz, Trotta, Sotomayor e Car-
dozo; Basualdo. Gomez, Bassedas e
Pompei; Asad e Flores. Milan:
Rossi. Tassotti, Costacurta. Baresi
c Maldini; Albertini, Desailly. Do-
nadoni e Boban (Simone); Massaro
e Savicevic (Panucci). Árbitro: José
Torres (Col). Cartões amarelos:
Gomez. Almandoz, Trotta, Asad.
Bassedas, Savicevic, Albertini e
Rossi. Cartões vermelhos: Guzman
(goleiro reserva do Velez) e Costa-
curta. Público: 60 mil pagantes.

Pinheiro é
demitido no
Fluminense

Sem ambiente no Fluminense
desde a desclassificação no Cam-
peonato Brasileiro, o técnico Pi-
nheiro foi demitido ontem. O vice-
presidente de futebol tricolor. Alei-
des Antunes, prometeu divulgar o
nome do futuro treinador na próxi-
ma semana. O nome mais cotado é
Joel Santana, atual técnico do Ba-
hia, que também interessa ao Vas-
co.

Na partida de hoje contra o Bo-
tafogo, válida pela Taça Rio (I6I1.
nó Caio Martins), o time será co-
mandado pelo auxiliar Altair. ex-
tateral-esquerdo da seleção brasiléi-
ra.

_______Cs,
SÉRGIO
NORONHA

Os insensíveis
Os 

dirigentes do Rio são
mesmo insensíveis. Não

perceberam o desânimo que
tomou conta de seus times,
depois da eliminação no
Campeonato Brasileiro, e os
puseram para jogar a Taça
Rio. uma competição a que
ninguém vai. nem mesmo os
competidores.

O resultado é que os limes
principais de Vasco, Flamen-
go e Fluminense não conse-
guiram vencer o América e
muito menos um time reserva
do Botafogo, dando vexames
diante de suas torcidas.

O caso do Vasco foi mais
grave, porque seus dirigentes
parecem ter se esquecido de
que o time já estava classifi-
cado para a Copa do Brasil è
o colocaram na tal taça. cuja
finalidade é exatamente
apontar o segundo time para
a competição que indica mais
um competidor na Libertado-
res da América.

Agora estão todos arre-
pendidos. Há quem fale em
amistosos, mas o futebol do
Rio anda tão por baixo que
nem tem mercado para jogar
amistosamente. Há quem fale
cm férias, mas há o problema
dos pagamentos dos salários,
luvas e prêmios dos jogado-
res, atrasados em todos os
clubes, sem exceção.

Mais risível ainda é saber-
mos que para o ano que vem
foi planejado (?) um Campeo-
nato Estadual que baterá o re-
corde de jogos deficitários.

D
O tarimbado time do Corin-

thians deve estar agradecido ao
árbitro Oscar Godoy, que deu
acréscimos no jogo contra o
Bragantino até Tupãzinho
conseguir o empate.

Falei na afobação do time
do Botafogo, contra o Grêmio,
e na noite de quarta-feira o
Corinthians repetiu a dose. a
partir do momento em que so-
freu o gol de Maurinho. O time
do Corinthians desmontou-se
inteiramente e se o Bragantino
tivesse mais confiança poderia
ter chegado ao segundo gol.

No segundo tempo, valeu

mais a garra do que a técnica.
Taticamente o time do Bragan-
tino estava bem a suportou a
pressão até os quatro minutos
de acréscimo decididos pelo ár-
bit 10.

O que espanta é que um
lime formado por jogadores da
experiência de Henrique. Paulo
Roberto, Branco, Luizinho e
Viola nâo consiga controlar os
nervos para vencer um adver-
sário que esteve encolhido du-
rante 49 minutos.

Os velhinhos do Jair Pereira
estão com as mentes e os mús-
culos cansados.

D
Durante uma eleição para

escolher o melhor técnico do
campeonato, a maioria dos jo-
gadores do Vasco votou em
Sebastião Lazaroni.

Eurico Miranda não enten-
deu a fina ironia e pretende
mantê-lo no ano que vem.

D 
'

Enquanto o futebol mergu-
lha no déficit financeiro, o vô-"
lei dá a largada para a Superli-
ga. um evento que vai movi-
mentar milhões de dólares,
abrangendo compromissos
com os clubes, a televisão e os
patrocinadores.

O primeiro passo é tentar
acoplar alguns patrocinadores «
de clubes com os da televisão,
para formar um só pacote, fa-
cilitando as negociações. O se- <
gundo é fazer com que os com-
promissos com as televisões -
(uma transmite o feminino e
outra o masculino) sejam rigo-
rosamente cumpridos, quanto
a tabela, dias e horários.

É claro que tais idéias e tal
planejamento não saíram das .
cabeças dos dirigentes dos
clubes. A CBV. ao contrário
da CBF. nâo entrega aos clu-
bes o planejamento de nada.
talvez por sentir o exemplo do
futebol.

Carlos Arthur Nuzman es-
lá â frente de tudo, desde a
idealização até a execução.
Ele; mais do que ninguém, sa-
be que o poder foi leito para
ser exercido.

D
Mas só o Lucena?

i
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Vasco muda
após as férias
dos jogadores

Depois de um ano em que alter-
liaram o brilho do tricampeonato
estadual com o retumbante fracas-
so no Brasileiro, os jogadores do
Vasco entram de férias amanhã.
Muitos deles, contudo, não sabem
se na reapresentação marcada para
3 de janeiro ainda farão parte do
elenco vascaino. O presidente An-
tônio Soares Calçada já anunciou
que muitas mudanças vão aconte-
cer no clube — até mesmo em rela-
ção a estatutos e criação de um
departamento de marketing — e os
jogadores sabem que alguns deles
sofrerão as conseqüências.

A questão de treinador é um
ponto onde novamente se questio-
nará o poder do vice-presidente de
futebol, Eurico Miranda. Ele quer
manter seu amigo pessoal Sebastião
Lazaroni no cargo, por achar que
ele não teve nenhuma culpa pela
má campanha do Vasco no Brasi-
leiro. O deputado federal eleito
quer enquadrar de qualquer manei-
ra os jogadores, a quem acusa de
indisciplina, e acha que Lazaroni
pode ajudar nessa tarefa.

. Opinião contrária tem o presi-
dente Calçada, que não vê a hora
de Lazaroni sair. Terça-feira, Cal-
cada e Eurico almoçaram juntos,
discutiram o problema mas nâo
chegaram a um acordo.

COMER

BEBER

São Paulo-

Roteiro tuMtico
do kitlm cui-oco

Mirson Murml

¦ Renato de Sousa

Correndo pela equipe Ráhàl-Hógan, Boesel volta a ter chances

Boesel tem
esperança de
vitória em 95

SÃO PAULO — Depois de seis
temporadas na Fórmula Indy. o
brasileiro Raul Boesel pilotará em'
95 um carro (Lola/Ilmor) com
chances reais de vencer sua primei-
ra corrida na categoria. Considera-
do um piloto de ponta na Indy, *
Boesel, 36 anos, correrá pela equipe
Rahal-Hogan, do ex-campeão
mundial e ainda piloto Bobby Ra-
hal e de Carl Hogan, conhecido nos
EUA como "o magnata dos çami-
nhões em Saint-Louis". "Estou an-
sioso para tirar esse peso das costas
(o de não vencer corridas)", contou
Boesel ontem, ao apresentar a equi-
pe. "Vencendo uma corrida, pode-
rei pensarem titulo".

Pelo menos em teoria, a equipe
promete: com um bom orçamento,
Boesel e Rahal terão quatro carros
â disposição para as corridas e um
bólido exclusivo para testes.

Homenagem — Em 1991,
Ayrton Senna comprou uma casa
em Quinta do Lago, recanto turisti-
co da região do Algárve, Portugal.
Agora a prefeitura local resolveu
batizar a avenida onde fica esta
casa com o nome do piloto, morto
em maio deste ano durante o GP de
Imola. A cerimônia será realizada
no próximo dia 6, com a presença
dos pais do piloto.

PLACAR JB
í Mi';: A A . I Omqa I xO Beira-Mar

Campeonato Português I ^^^^^^|^
Sporting I xOBonfico nida
Estrela 0 x I Porto
Marit.mo2x 3 V. Guimarães Boslon Col"cs "8 x "5 Da"°" pisl°"a: *
_,„ _ , ,_,,, Cliarlollo Hornots 1-5x87 Miami Hcal: Clevc-

lanil Cav.ihcrs 117 x 79 Los Angeles Lakors:
Salgueiros 2 x I V.Selubal 0r|ando Magic , ,4 „ 107 SacrBmonlo K,ngs;
Boavisla 2x0 União Loiria Chicago Buli 118 x 105 Phoenix Suns; Suatlle
Faranso 2x0 Chaves Supersônica 109 x 100 San Antônio Spurs.

1< Páreoàt 1 Chorai
Tiger Doll. L Viegas. Ap 4... 53 1
Paysan.J. Ricardo 56 2

3JohnWayno.J A Costa 59 3
4GaioRoyale. J Leme 56 4
SMMarket, P.Chandclier.Ap.3 55 5
GOpon Host, M. Andrade 53 6

S> Páreo a» 10h30m
Gamo-Rel, G. Guimarães 56 1
Loco Danço, C lavor 58 2

3CnaFrilo.G Souza 58 3
Cust de Lorona, J M Silva 57 4
Chieis Bravo. J, Ricardo 58 5

3* Páreo As 17 horas
t Para Quedas. J. Ricardo 58 1
JPiccard. M Cardoso 59 2

Caduceu.M. Monteiro 56 3
4Jacalu. J. Poletti 61 4
5E»otic Night, J Oueiroí 54 5
GMorante.J. Pinto.. 56 6
7 Dona Linda. A 5 SartosAp 51 7

4*Pireoa»17li30m
IDart Chance, G Guimarães.. 56 t
2 D de Lorona. M Aurélio Ap 3 .. 56 2
4PrincessdoVale,C.Lavor 56 4

Oliana. J. Ricardo 56 5
Carolo Lomoard, L ADrcu 56 6

7Magdalona, JQuoiroz 56 7
5* Páreo iilB horas

Baitaco, J Malta 57 1
Pensamento da Toca. J.Polelti 57 2

SRockSJirò. RS Costa 57 3
4Ramphis.W A Santos. . 57 4

Deuaaücho, C Lavor 57 5
Khalila.C Ricardo 57 G
Foll oi Chargo, J Lorro 57 7

SJuvono, G, Guimarães 57 8
0"Mr»oà»18li30m

Outtilitá. G.GuimarSas 58 I
Dom Urk.J Poletti 58 2

3PayOH.JMSIIva 60 3
Home ofWinners, J. Aurélio.... 56 4
Bift Klying, J Ricardo 57 5

6naymodeslo,EMSilvaAp.l... 58 6
Ghandur. J C Oliveira 58 7

No Thanks, M. Monteiro 56 8
7* Pirão à» 19 hora»

1 Rocamadour. C Lavor .. 55 1
2Dancer Fly, G.Guimafàes 55 2

3Rocylon,A Esteves Ap?
4 Elucevan Lestetl. G. J Ricardo
5Homag.no. M Cardoso
fiTaboo, E. R Ferreira ,
7 Arrival, J. Aurélio.
BChororó.G. Souza 
OCdoLorena.NaoCorrc
10 Shadecd Fantasy. Nào Corre
'.'Mailing, M. Aurélio, AP.3

8"PâiM.,'-- Clli.illiii
litorâneo, J. U Silva ..

Mobiolo. E. S, Rodrigues .
3flaibi.J Leme

C Tipsy WaUer. M, Monteiro
Undnr The Wiro. J. Ricardo
Lona Azul, J. Pinto .
Old-Agile, R.Rodrigues

9» Páreo à« 20 hora*
1 Vaynor R, Ferreira
2Piodicateur.C Lavor... ,. ,
3Nyíon,V Xavier
4Lieutnant, M.B. Santos

Sad Away. L Viegas. Ap. 4...
Bento Carneiro, J Ricardo .

53
53
55
57
53
53
53 II

495 8
53 10

57 1
57 1
57 3
5Í 4
57 5
57 6
57 7

58 I
58 2
58 3
58 4
58 5
58 6

7Va!Hosn,A Ramilo Ap3
8Cuii5tana.A S Santos. Ap 3

IO-Páreo à»20h30m
Extrovertido. L Abreu
Betting Odds, C Lavor

3Rovermont, J Pinto
4 Geronlas. J.Ricardo
5Regenburg,J Aurélio

Life Guard. G Guimarães
Um a Um. M Andrade .

8DeU<e. J.Malla
9 Momenl in Time, R fl Souza

11-Pareô a» 21 hora»
Pimm's, M B Santos
0ldFreo,JMalta

3HerrExcalibur EMarinho.
4 Luxuoso, ER.Ferreira.
òLe Amazonas, J.M Silva
6Eioquent, A Batista

Flotmg, M Andrade
RockCrystnl.J Ricardo

91. floyal. A L. Machado Ap 4...
10 Big Presidem. J Aurélio
11 White Robio. J leme

5C- /
56 "8

57 1
57 '/
57 3
53 *4
53 -5
57 b
57 I
57 8
57 9

67 i
57 2
57 3
57 4
57 5
57 6
57 7
57 8
57 9
57 10
57 II

indicações PAULO GAMA

1o Páreo: Paysan ¦ GatoRoyale ¦ MoneyMarket
2» Páreo: ChieCs Brave ¦ Gamo-Rei ¦ Custódio do Lorona
3o Páreo: Jacalu ¦ Para-Quedas fl Moranto
4° Páreo: Princess do Vale ¦ Oliana ¦ Magdalena

5o Páreo: Khalifa ¦ RockBird fl Bailaço
6° Páreo: Pay Olf ¦ Dom Lark ¦ Ghandur
7° Páreo: Elucevanloslelle fl Roroagne ¦ DancorFly

8o Páreo; Under The Wire H Old-Agile ¦ Mebiolo

9° Páreo: Sail Away ¦ Bento Carneiro fl Vaynor
10» Páreo: Betting Odds ¦ Gerontas ¦ Revermonl
11° Páreo: WhiteRobie ¦ BigPresident fl Rock Cristal

Acumulada: 4°4 (Princess do Vale), 5"6 (Khalifa) e 7'4 (Eluco-
vanlestelle)

PROMOÇÃO COLOMBO -1
1 (Vocô saboreia 8 refeições o só paga 7). Será nos
próximos dias. Quem vtver veta,

"" Na 
foto, o requintado salão tia Colombo.

CONFEITARIA COLOMBO —100 ANOS DE CHARME E ELEGÂNCIA
1994 é um ano importanle para a gastronomia carioca. A Confeitaria Colombo faz 100 anos . E falar da Colombo dá prazer a todo colunista qu« se preze Só se 

^_er^l^m^n^^° ^^-^MM^^Z^
qualquer discussão romantismo da bclle êpoque e mais. muno mais; A Colombo não estagnou no tempo. Atual Itqu-se sem perder seu charme e elegância So mesmo a Colombo para lorneceuilmoço a lacMce umbu, w . .//sr. wrrpara

seu seleto público sem perder a pose No ptrfrel são 10 saladas frias com uma novidade diária e ainda uma ave, um peixe a uma carne (com seus acompanhamentos). Frutas de época e doces Unos var ados Tu o por ,,pe , s RS 13,00 No

cardápio, recomendo a seleção de bacalhau que preparam de 5 formas diferentes Tem fll.t de linguado i nwunvte. truta á Colombo (cozida ao taDOr acompanhada de: arrozi^W'*^^lSrínffi»l
camarão á paulista File, miqnon é duchesse. paillatd Duque de W.ndsor. tornedor à Colombo, mignonmttcs a Di,on, Supremo de frango a Maryland, Filçt de frango a Cordon Dlou I er a 

^^.^.^^^^^^m^^
doenhos da Colombo Os píeços são acessíveis e até módicos. Experimentem! Funciona de 2" a 6', de 8,30 até 19 hs, e aos sábados até 13 hs. ou a qualquer horário par.! grupos «^^^««Sg? 

Ali o StárS
superior foi reaberto depo.s da reforma e servem á Ia carie no almoço Um exemplo imbatlvel do grande prestígio e charme da Colombo é a mesa de beneméritos e ex-presidentes »"™£SSf£*B 

«SSi
Uns do Rego foi um dos fundadores da mesa. Os Dragões Negros ,á elegeram 7 presidentes do Clube. Uma boa notícia: a Colombo voltou a fornecer seus maiV"^'.^^
- A mesma qualidade e prestigio, A diferença está no ambiente envidracado e moderno com lindo vitral de Burle Marx, vista para a Lagoa e Pedra da Gavoa Uma bela visão do verde Abre de domingo a domingo ale o ultimo (regues. Ainda esle

més haverá happy Iwur com esticada do horário Será um "point" muito especial das noites do Rio. Alguma dúvida? A Colombo Centro fica na Gonçalves Dias, 32/Jb telelax lit-iwu

?%5^«ji ¦- 
%¦ #* <K *
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Romário dentro, Bebeto fora
¦ Duelo entre tetracampeões está adiado para 95. Apenas um deles poderá estar presente no clássico entre Barcelona e Deportivo

BARCELONA — 0 duelo mais
esperado do futebol, pós-Copa do
Mundo, foi adiado. 0 Barcelona'recebe amanhã o Deportivo no Es-

'tádio Nou Camp, mas só Romário
tem escalação garantida. Bebeto es-'tá 

com pneumonia, e ficará ausente
das duas próximas partidas do time
de La Coruna, Os dois só se cruza-
rão no dia 7 de maio de 1995, quan-
do as duas equipes se enfrentam
pelo segundo turno do torneio.

Bebeto não joga desde a vitória
de 1 a 0 sobre o Borussia Dort-
mund, da Alemanha, pela rodada
de ida das quartas-de-final da Copa

«da Uefa. no último dia 22,.quando'fezo 
gol da vitória. Na sua ausên-

: cia. o Deportivo perdeu de 2 a 0
! para o Oviedo, e venceu o Vallado-
I lid. antepenúltimo na tabela do Es-
panhol, por 4 a 0.

Romário não enfrenta qualquer
problema de contusão, mas não
consegue repetir as atuações da
temporada passada — foi o arti-
lheiro do campeonato com 30 gols,
ajudando o Barcelona a conquistar
o inédito tetracampeonato. O bra-
sileiro marcou até agora apenas três
vezes, enquanto enquanto Zamora-
no, do Real Madri, o fez em 12
ocasiões.

Embora os dois brasileiros não
estejam rendendo o futebol que
apresentaram na Copa do Mundo,
o clássico entre o Barça c o Depor-
tivo promete levar bom público ao
Nou Camp, já que os dois times

brigam pelo título. O da Galicia
divide a liderança do campeonato
com o Real Madri — ambos têm 18
pontos —, enquanto o da Catalu-
nha reparte a terceira colocação da
tabela com o Atlético de Bilbao —
ambos têm 16. O Zaragoza é o
segundo, com 17 pontos.

Estima-se que o Nou Camp re-
ceberá pelo menos 70 mil torcedo-
res, pois o Barcelona pretende se
reabilitar das últimas derrotas —
para o Galatasaray. da Turquia,
pela Copa dos Campeões da Euro-
pa, e para o Sevilla, em casa, na
última rodada. O técnico holandês
do Barça, Johann Cruyff, está con-
fiante numa vitória, já que o De-
portivo deverá estar sem sua dupla
de atacantes titular — Francisco'Fran' Gonzalez, gripado, também
não deverá atuar.

O treinador do Deportivo, Arse-
nio Iglesias, deposita as suas espe-
ranças no carismático Júlio Salinas,
titular da seleção espanhola, que
marcou duas vezes na vitória sobre
o Valladolid, domingo passado. Pa-
ra despistar, Iglesias diz que está
com a cabeça no jogo de volta da
Copa da Uefa, na próxima terça-
feira, em Dortmund. quando o em-
pate classifica o time.

Nos outros jogos do fim de se-
mana, o Zaragoza recebe o Gijón. o
Real Madri enfrenta o Real Socie-
dad, em San Sebastian, e o Atlético
de Bilbao joga contra o Atlético,
cm Madri.

Tóquio — AFP-

Roulor — 1(i/03/94
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Costacurta (D), que teve má atuação, lenta agarrar o argentino Asail

Velez vence Milan no
Mundial Interclubes

TÓQUIO— Rei morto, rei posto.
O Velez Sarsfield da Argentina não
tomou conhecimento do suposto
favoritismo do Milan e marcou 2 a
0. ontem, na decisão do titulo mun-
idiál interclubes realizada no Está-
dio Nacional Olímpico de Tóquio.
Esta foi a primeira vez que o time
argentino conquistou o troféu in-
tercontinental.

O domínio da equipe italiana foi
total até a primeira meia hora de
jogo, quando o Velez, já menos
assustado, passou a equilibrar as
ações. No segundo tempo, o desas-
tre do Milan aconteceu e teve no-
me: Costacurta. Considerado por
muitos o novo comandante da
equipe milanesa — Baresi está to-
talmente fora dç forma, sobrecarre-
gando as ações de seus companhei-
ros de zaga —, ele falhou logo aos

seis minutos e cometeu pênalti, que
Trotta converteu.

Mais seis minutos se passaram
até que Costacurta atrasasse mal
uma bola para o goleiro Rossi. per-
mitindo o segundo gol dos argenti-
nos (Asad). No final da partida, o
mesmo Costacurta ainda seria ex-
pulso.

Velez Sarsfield: Chilavert, Al-
mandoz, Trotta. Sotomayor e Car-
dozo: Basualdo. Gomez, Bassedas e
Pompei; Asad e Flores. Milan:
Rossi, Tassotti, Costacurta. Baresi
e Maldini; Albertini. Desailly. Do-
riadoni e Boban (Simone); Massaro
e Savicevic (Panuccu. Árbitro: José
Torres (Col). Cartões amarelos:
Gomez, Almandoz, Trotta, Asad.
Bassedas, Savicevic, Albertini e
Rossi. Cartões vermelhos: Güzman
(goleiro reserva do Velez) e Costa-
curta. Público: 60 mil pagantes.

1994 — Velez Sarstield (Arg) 1987 — Porto (Por)
1993 — São Paulo (Bra) 1986 — River Plate (Arg)
1992 — São Paulo (Bra) 1985 — Juventus (Ita)
1991 — Estrela Vermelha (lug) 1984 — Independiente (Arg)
1990—-Milan (Ita) 1983 —Grêmio (Bra)
1989 — Milan (Ita) 1982 — Penarol (Uru)
1988 — Nacional (Uru) 1981 — Flamengo (Bra)
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Romário quer marear contra o Deportivo para ajudar o Barcelona a obter a reabilitação. O artilheiro só fez três gols até agora no campeonato

Campeonato
francês tem
nove jogos

paris — Nove jogos comple-
tam hoje a 20a rodada do Cam-
peonato Francês. O Nantes, líder
do torneio com 41 pontos, recebe
o Auxerre, quinto colocado, com
30, enquanto o Paris Saint-Ger-
main de Raí, vice-líder, vai a
Lens. enfrentar o time da casa,
oitavo colocado da competição,
com 29 pontos.

O PSG tem 35 pontos e briga
pelo bicampeonato. Um triunfo
hoje, combinado com a derrota
do Nantes. pode aproximar a
equipe de Raí do líder, já que a
vitória na competição vale três
pontos.

O Nantes é. sem nenhuma dú-
vida, a melhor equipe do campeo-
nato. Tem seis pontos de vanta-
gem sobre o PSG, oito sobre o
Lyon. terceiro colocado, conta
com o principal artilheiro, Patrice
Loko, 12 gols, e já detém o título
simbólico de Campeão de inverno
— equivalente ao primeiro turno
do torneio.

Mas o PSG vem reagindo —
sua última derrota no campeona-
to ocorreu no dia 14 de outubro,
3 a 2, para o Çannes. Além disso,
obteve a classificação para as
quartas-de-final da Copa dos
Campeões da Europa sem perder
nenhum jogo.

A imprensa francesa garante
que a recuperação do PSG se de-
ve a Raí. que voltou a mostrar o
futebol dos tempos do São Paulo.
O brasileiro tem sete gols no cam-
peonato. e está a dois do compa-
triota Valdeir, do Bordeaux. Na
última rodada, aliás, as duas
equipes empataram no Pare des
Princes. e os dois brasileiros fo-
ram os maiores destaques.

A rodada — Bordeaux x
Montpellier, Le Havre x Rennes,
Lens x PSG, Sochaux x Nice,
Strasbourg x Lille, Nantes x Au-
xerre, Mônaco x Lyon, Cannes x
Caen e Bastia x Metz.
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Voto no Kleber porque ele tem
o sangue rubro-negro nas veias
e pensa o Flamengo como eu penso.
Confio nele...
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VENCER, VENCER, VENCER.
Kleber Leite - Presidente
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Reserve já o seu Honda 95.

Que outro carro, nacional ou ini|x>rtado, pode lhe oferecer
tanto estilo e sofisticação como um Accord? E não é só isso!

Comprando um Honda na Mirai, você conta com a segurança
de uma oficina com 4.500 m2, super estoque de peças, sem

falar dos mecânicos especializados. Coloque um Honda na

sua vida e acorde bem todo dia.

Entrada facilitada e pagamento em até 3 vezes

«SEl MIRAI
SUA NOVA CONCESSIONÁRIA NO RIO.

Rua Real Grandeza,96 Botafogo Tel: 537-7737
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Botafogo perde em noite infeliz
Cansada pela maratona de jogos, equipe carioca pode até se

Pode pare- cil sua situação no jogo de volta. 0
dar por satisfeita com derrota por dois gols para o Atlético-MG

BELO HORIZONTE
cer exagero, mas a torcida do Bota
fogo deve ficar satisfeita com o fato
de seu time ter perdido, ontem à
noite, no Mineirão, por apenas 2 a
0 para o Atlético-MG na primeira
partida das quartas-de-final. Não
que a desvantagem seja pequena —

para se classificar, agora, a equipe
carioca precisa vencer por dois gols
de diferença o time mineiro, domin-
go. no Maracanã —, mas. diante do
que Mauricinho, Túlio & cia mos-
traram ontem, a derrota poderia ter
sido bem mais contundente.

. O Botafogo começou a partida
dando a impressão de que a se-
qüência de jogos decisivos não esta-
va pesando. O time tocava a bola
com consciência e fazia o tempo
passar. Aos 13m. no entanto, co-
meçou a derrubada. Éder bateu
uma falta com a categoria dos ve-
lhos tempos (e a força, é claro) e
ainda contou com a colaboração do
goleiro Carlão. Em desvantagem, o
alvinegro carioca se descontrolou
— e o Atlético passou a comandar.
Aos 39m. após uma falha dupla de
Rogério (deixou-se envolver, fácil-
mente) e Gottardo, Darci recebeu
livre para bater, cara a cara com
Carlão.

No segundo tempo, sempre con-
tando com a força de seus torcedo-
res que não pararam de grilar e
incentivar um só minuto, o Atlético
inexplicavelmente não partiu para a
goleada, que tornaria bem mais fã-

Botafogo, por seu lado, tentava, O
técnico Renato Trindade tirou o
lateral direito Pcrivaldo para colo-
car Beto em campo — deveria ter
começado jogando no lugar do fra-
co Nelson —. mas pouco de produ-
tivo obteve. Para piorar a situação,
Jefferson foi infantilmente expulso,
obrigando seus já desgastados com-
panheiros a um esforço ainda
maior para segurar o Atlético.

As poucas tentativas de ataque
do Botafogo — a rigor, o goleiro
atlcticano não fez uma só defesa em
todo o jogo — se mostravam inú-
teis não só pelo compreensível des-
gaste exibido pelo time como pelas
más atuações de Juninho, Sérgio
Manoel e Mauricinho (que acabou
substituído), que deixavam Túlio
abandonado na frente, sempre mui-
to bem marcado.

Atlético-MG: Humberto. Dinho,
Luis Eduardo. Adilson e Paulo Ro-
berto; Valdir, Éder Lopes, Zé Car-
los e Darci (Canela); Reinaldo e
Éder (Cleiton). Botafogo: Carlão,
Perivaldo (Beto), Wilson Gottardo,
Rogério e Jefferson: Bonamigo,
Nelson. Juninho e Sérgio Manoel;
Mauricinho (Marcelo) e Túlio. Ar-
biiro: Wilson Souza Mendonça.
Renda: RS 287.854.50. Público:
50.363 pagantes. Cartões amarelos:
Adilson, Darci, Beto e Nelson. Car-
tão vermelho: Jefferson. Gols: no
primeiro tempo. Éder. aos 13m. e
Darci, aos 39m.

Juninho não jogou bem e deixou Túlio e Mauricinho isolados na /rente

BOTAFOGO
Carlão — Inseguro, não conseguiu
cortar os cruzamentos. Deixou o
time intranqüilo ao falhar no gol de
Éder, quando o Botafogo estava
melhor. 4
Perivaldo — Errou tudo, até co-
brancas de laterais. Mais uma atua-
ção pífia. 2
Beto — Deu movimentação ao ti-
me, mas se perdeu em meio à me-
diocridade. 4
Wilson Gottardo — Não repetiu as
atuações anteriores por não estar
bem fisicamente. Falhou no segun-
do gol. 4
Rogério — Um pouco melhor do
que Gottardo. apesar do erro fia-
grante ao não cortar o cruzamento
de Reinaldo no segundo gol. 5
Jefferson — Era a melhor opção de
ataque e vinha bem até ser expulso
infantilmente, ao fazer falta cm
Reinaldo cinco minutos após rece-
ber o cartão amarelo. 4
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Bonamigo — Lutou muito, mas
também sentiu a maratona de jo-
gos. Não conseguiu acertar e sentiu
a falta de Moisés para ajudar na
marcação. 5
Nelson — Ruim 110 meio, ruim na
lateral, não justificou sua escala-
ção. Está muito mal. 2
Juninho — Cansado, nada produ-
ziu, apesar de ser o responsável pela
criação da equipe. 3
Sérgio Manoel — Fez faltas, recla-
mou e lutou, mas ficou perdido no
meio de campo. 5
Mauricinho — Apesar de não ter
enfrentado o Grêmio na terça-feira.
não criou absolutamente nada. 3
Marcelo — O chute equivocado no
final do segundo tempo mostrou
seu nervosismo. Entrou e nada fez
cm campo. 2
Túlio — Pedido com a forte marca-
ção da zaga atleticana, não repetiu
suas atuações. Ainda sente o pro-
blema na coxa esquerda. 3.

___^

CONFIA
KLEBER LEITE

O goleiro Carlão falhou no primeiro gol do Atlético, em falta cobrada por Eder com um chute forte. O lance tirou a concentração do Botafogo

Derrota não
tira confiança
A péssima atuação do Botafogo

ontem à noite na derrota para o
Atlético-MG, no Mineirão, não
abalou a confiança do lime na cias-
sificação para as semifinais do
Campeonato Brasileiro, contra o
vencedor de Corinthians e Bragan-
tino. Apesar de irritados com o re-
sultado adverso de 2 a 0, os jogado-
res garantiram que podem reverter
a vantagem depois de amanhã, no
Maracanã. Para seguir na competi-
ção, o Botafogo precisa vencer por
dois gols de diferença.

"Com o apoio da torcida vamos
conseguir a classificação. Hoje deu
ludo errado", admitiu Túlio, que
continua empatado com Amoroso
na artilharia do campeonato, com
19 gols. "Eles souberam aproveitar
as oportunidades criadas e merece-
ram a vitória. Agora é esperar o
segundo jogo". Sérgio Manoel tam-
bém acredita na recuperação: "Po-
deriamos ter sofrido uma goleada.
Se lotarmos o Maracanã, vai ser
difícil nos segurar. Hoje nós senti-
mos a pressão da torcida, domingo
vai ser a vez deles sentirem".

Para o técnico Renato Trindade,
que tentou uma substituição ousa-
da ao retirar Perivaldo, colocando
Beto em seu lugar, o gol de Éder.
aos 13 minutos do primeiro tempo,
prejudicou a estabilidade emocio-
nal do time, que até então mandava
110 jogo. Trindade preferiu destacar
a garra da equipe e ainda no vestia-
rio motivou os jogadores para a
segunda partida. 

"Não nos entre-
gamos em nenhum momento, mes-
mo quando perdemos o Jefferson.
O Atlético-MG esteve bem. Do-
mingo vamos reverter a vantagem",
repetia.

Bonamigo, que quase não jogou
por sentir a coxa esquerda, também
citou o gol de Éder para justificar a
derrota. Cansado, lembrou que os
jogadores terão dois dias de folga
para se recuperar da maratona de
jogos — só esta semana, foram três
jogos decisivos em seis dias. "Va-
mos poder descansar. Vai ser difi-
cil, mas não impossível porque já
provamos nossa capacidade de rea-
ção. Só espero que a torcida nos
prestigie".
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\ KLRER LEITE
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«ç Voto no Kleber porque ele tem
o sangue rubro-negro nas veias
e pensa o Flamengo como eu penso.
Confio nele. jr

VENCER, VENCER, VENCER.
Kleber Leite - Presidente

n

Reserve já o seu Honda 95

Que outro carro, nacional ou importado, pode lhe oferecer
tanto estilo e sofisticação como uni Accord? E não é só isso!
Comprando uni Honda na Mirai, você conta com a segurança
de uma oficina com 4.500 m2, super estoque de peças, sem
falar dos mecânicos especializados. Coloque um Honda na
sua vida e acorde bem todo dia.

Entrada facilitada e pagamento em até 3 vezes

ÜJjHONTjO IRAI
SUA NOVA CONCESSIONÁRIA NO RIO.

Rua Real Grandeza,96 Botafogo Tel.: 537-7737
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Cardoso define sua equipe econômica
b Apesar da falta de confirmação oficial, o atual presidente do BC, Pedro Malan, será mesmo ministro da Fazenda do próximo governo

Embora ainda sem ratificação
oficial, já está confirmada a trans-

-fcréncia de Pedro Malan do Banco
Central para o Ministério da Fa-

,ienda e de Pérsio Árida do BNDES
para o BC. O economista Edmar

[Bacha sairá da assessoria especial
;do Ministério da Fazenda para a
.presidência do BNDES. O presi-
Identc eleito Fernando Henrique
•Cardoso disse ontem em Brasília
que os nomes dos futuros ministros
tem que ser anunciados por ele, "c
não pela imprensa".

Conforme o figurino oficial, di-
tado por Cardoso, o presidente do
Banco Central (BC), Pedro Malan,
não quis comentar, ontem, no Rio,
o convite que recebido do presiden-
te eleito para assumir o Ministério
da Fazenda. Malan participou de
uma reunião com a diretoria do
.banco, da qual participaram o pre-
sidente do BNDES, Pérsio Árida; o
assessor especial do Ministério da
Fazenda, Edmar Bacha; o diretor
para Assuntos Internacionais do
BC, Gustavo Franco, o dirtor de
Política Monetária, Alkimar Mou-
ra, c o diretor de Normas do BC,
Cláudio Mauch.

Já se considera certo que o atual
secretário executivo do Ministério,
Clóvis Carvalho, participará do go-
verno Fernando Henrique. Carva-
lho está praticamente certo para
ocupar a Secretaria de Governo da
Presidência da República. Também
6 dada como certa a permanência
ho cargo do secretário do Tesouro
Nacional. Murilo Portugal, que es-
tá no posto desde 1992. já tendo
trabalhado com seis ministros da
Fazenda. O ex-presidente do Banco
Central Paulo César Ximenes está
sendo cotado para presidir a Caixa
Econômica Federal ou um dos ban-
cos estaduais problemáticos — o
Banespa ou o Banerj.

O secretário de Política Econô-
mica, Winston Fritsch, deverá as-
sessorar o presidente eleito Fernan-
do Henrique Cardoso no Palácio
do Planalto. O convite a Fritsch
para a assessoria econômica da
Presidência da República foi for-
malizado num encontro na última
terça-feira. Com essa definição, so-
lie para seis o número de atuais
integrantes da equipe econômica
que já têm participação garantida
no próximo governo.

Para o lugar de Fritsch, deverá ir
o economista Francisco Lopes, ex-
professor da PUC e um dos pais do
Plano Cruzado, juntamente com
Edmar Bacha e André Lara Resen-
de. Hoje, é proprietário da empresa
de consultoria Macrométrica. Ele
foi um dos principais consultores
informais do Plano Real. tendo

Prioridades
já foram
traçadas

BRASÍLIA — Além da privati-
zação. a equipe já definiu os desa-
fios que terá de enfrentar nos pri-
menos meses de 1995 para garan-
tir a continuidade do Plano Real e
a queda da inflação: a desindexa-
ção dos salários, dos contratos
não-financeiros. das taxas de ju-
ros e dos impostos; e o saneamen-
to dos bancos estaduais. O equilí-
brio orçamentário, apostam eles,
é a condição primordial para o
sucesso da estabilização.

A equipe acredita que, en-
quanto as reformas estruturais,
principalmente, a tributária e a
previdenciária. não forem aprova-
das pelo Congresso, o governo
terá uma margem pequena para
aliviar o arrocho monetário. O
alivio permitiria reduzir as taxas
de juros e também uma melhoria
na cotação do dólar frente ao real."A 

questão fundamental do plano
a partir de agora é a fiscal'*, admi-
tiu o secretário de Política Econô-
mica. Winston Fritsch.

Mais mudanças na equipe,
nas páginas 2, 3 e 6. Na pág.
5, o perfil de Pedro Malan.

A DANÇA DAS CADEIRAS

1-/1^1 |L 
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ir • Wf'' Fernando Henrique no \. Pedro Malan, futuro ministro /

participado ativamente da formula-
ção da política econômica. Durante
a elaboração do plano, foi o mais
cotado para a assumir uma direto-
ria no Banco Central, que seria
criada para atuar como uma espé-
cie de ciirrency board para controlar
a emissão da moeda.

A indecisão paira também sobre
a Receita Federal, o posto de maior
poder do Ministério da Fazenda. O
ministro Ciro Gomes tenta influen-
ciar para manter o secretário Sálvio
Medeiros Costa com o objetivo de
evitar qualquer possibilidade de re-
torno de Osiris de Azevedo Lopes
Filho ao posto. Sálvio pretende,
porém, deixar o cargo no final do
governo, (detalhes na página 2)

O mais cotado para substituir o
procurador-geral da Fazenda Na-
cional, Edgard Proença, é um de
seus assessores: Rui Jorge. Irmão
de Eduardo Jorge, um dos mais
antigos assessores de Fernando
Henrique, Rui Jorge hoje já centra-
liza todas as decisões da Procura-
doria na área econômica. É sua,
por exemplo, a versão jurídica da
medida provisória do real. do Fun-
do de Amortização da Divida Pú-
blica e do Cadastro de Inadimplen-
tes. Discreto, mantém-se afastado

da imprensa e é o único procurador
que despacha diretamente com a
equipe e participa de suas reuniões.

Em suas conversas com o presi-
dente eleito, a equipe tem expressa-
do sua preocupação em dar um
bom posto ao atual diretor de As-
suntos Internacionais do Banco
Central, Gustavo Franco. "Eu me
sinto como se estivesse de macacão
numa casa de máquinas com as
mãos sujas de graxa e lá em cima a
orquestra estivesse se preparando
para tocar", confidenciou Gustavo
Franco numa conversa com ami-
gos. "Sei que vou participar dessa
festa e talvez até tome champagne",
completou.

Por enquanto, há três hipóteses
para o seu futuro: ser mantido no
cargo; transferido para a Secretaria
Executiva da Fazenda; ou para a
presidência do Banerj, o que garan-
tiria o saneamento financeiro do
banco.

O diretor do Tesouro Nacional,
Murilo Portugal, que também par-
ticipou do encontro de ontem na
sede do BC no Rio, negou que o
Orçamento de 1995 fechará com
déficit de RS 10 bilhões. "O Orça-
mento está equilibrado e para isso

conta com RS 4.6 bilhões da pri\a-
tização." Portugal também não
quis comentar a reunião.

Ao final do encontro, sendo in-
terrogado sobre o convite para pre-
sidir o Banco Nacional do Descn-
volvimento Econômico e Social (
BNDES), Edmar Bacha, apenas riu
e disse "vamos ver".

Bacha, a exemplo de Pérsio Ari-
da e Alkimar Moura, saiu apressa-
damente do Banco Central, no final
da tarde, sem comentar as mudan-
ças no Ministério da Fazenda. Até
as 20h30 de ontem, o presidente do
BC, Pedro Malan. e Gustavo Fran-
co, permaneciam no prédio do ban-
co, na Avenida Presidente Vargas,
Centro do Rio.

Durante todo o dia de ontem foi
realizado, no BC, o seminário Ges-
tão de Capital Estrangeiro, do qual
participaram diversos investidores
estrangeiros e, como palestrantes, o
ex-presidente do BC Gustavo de
Loyola, o ex-diretor do BC Luís
Carlos Mendonça de Barros, e o
ex-presidente do BC Francisco
Gros, que, hoje, é diretor do Mor-
gan Stanley para a América Lati-
na.
Colaborou: Sucursal de Brasília
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Mas sabemos gerir recursos.
Fundo de Ações
Carteira Livre
StocR-IP2

A maior rentabilidade e o menor risco.
Gestão da Carteira: Administração: Auditor
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SE A SAMSUNG
DISSESSE PE

ESTE TELEFOIE
TAMBÉM É OM FAM,
VOCÊ ACBEDITARiA?

Pode acreditar. A Samsung criou um fax

tão compacto, mas tão compacto, que vai

ser fácil confundir com um telefone. E a
Brasif Electronics está trazendo esta
novidade ao Brasil com exclusividade.
Samsung SF30 - The Home Fax. Uma idéia

prática, avançada e econômica, perfeita

para o uso residencial e para profissionais
liberais. Além deste, a Brasif Electronics

está lançando mais dois modelos para
empresas e escritórios: o SF505 e o
SF1505. Todos eles com assistência técnica

garantida e distribuidores autorizados em

todo o pais. Ligue para a Brasif Electronics

e peça maiores informações. Você vai acreditar!
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ELECTRONICS
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Cardoso quer trégua na Receita
¦ Luiz Fernando Wellisch é o mais cotado para evitar que brigas impeçam reforma fiscal
CRISTIANOROMEROE
NÈLIA MARQUEZ

BRASÍLIA — Mesmo sem ler
definido o desenho da estrutura
tributária que o novo governo
pretende adotar, começa a tomar
forma a discussão sobre quem II-
cará à frente da Receita Federal,
órgão que terá papel fundamental
diante da preocupação da equipe
econômica de equilibrar as contas
públicas. A grande preocupação
do grupo de Fernando Henrique
Cardoso é encontrar um nome
que ponha um ponto final em to-
das as brigas internas que vêm
sendo observadas na Receita, evi-
(ando riscos de implodir uma pro-
posta de mudança nos impostos e

contribuições sociais.~ Pelo menos quatro nomes estão
> sendo cogitados. Sem vinculaçáo

com políticos, o do secretário da
: Receita no governo Collor, Luís

;* Fernando Wellisch. é um dos mais
; colados. O ex-secretário ficou ami-
í go do presidente do Banco Central.Pedro 

Malan, no fim de 1992.
.-quando deixou a Receita e foi mo-
:'jar em Washington como funcio-
«avario do Banco Mundial. Malan.
;na época, era o negociador da divi-' 

da brasileira junto aos bancos inter-
nacionais. O ex-secretário da Recei-
ia. hoje aposentado do BC. voltou
a morar em Brasília.

Fernando Henrique também
pode optar pela manutenção do
atual secretário. Sálvio da Costa
Medeiros, que vem enfrentando
um bombardeio de seu anteces-
sor. Osiris Lopes filho. A escolha
seria conveniente em função da
aparente não resistência á propôs-
ta de reformas tributárias. Osiris.

-ao contrário, deixou claro á eqüi-
pe econômica que é contra refor-

Jamll Bltar— 13/4/04 Arnlldo Schulz — 22/7/94

Osiris Lopes Filho: imposto bom è imposto velho Sálvio Medeiros: tempo para se dedicar à família

mas. Não se cansava de repetir
que 

"imposto bom é imposto ve-
lho". Já Sálvio tem se queixado a
amigos que está cansado e estaria
apenas esperando o fim do gover-
no para se dedicar à família.

Há duas indicações políticas: A
mais forte é a do advogado Luis
Carlos Piva, ex-presidente da Co-
missão de Valores Mobiliários
(CVM) e um dos principais cola-
boradores do ex-ministro da Fa-
zenda e atual deputado Francisco
Dornelles (PPR-RJ). Embora esti-

vesse fora do Executivo, Piva par-
ticipou da elaboração das últimas
mudanças na legislação tributária
assessorando Dornelles e o depu-
tado Bcnito Gama (PFL-BA) na
Comissão de Finanças e Tributa-
ção da Câmara dos Deputados.
Atualmente, Piva vem trabalhan-
do em seu próprio escritório de
adoveacia no Rio de Janeiro.

Uma indicação inevitável é a
do atual secretário de Fazenda do
Distrito Federal, Everardo Ma-
ciei. amigo e antigo colaborador

do vice-presidente eleito Marco
Maciel. Os dois se conhecem há
mais de vinte anos. Trabalharam
juntos na Presidência da Repúbli-
ca — quando Marco Maciel era
ministro da Casa Civil, no gover-
no Sarney — e no Ministério da
Educação — quando Marco era o
ministro, e Everardo o secretário-
geral. A partir de l" de janeiro,
com a posse de Cristóvam Buar-
que no governo do Distrito Fede-
ral, Everardo Maciel ficará de-
sempregado.
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Londres

Oitlum j Anterior

17,03 16,90

FontoaEFEaAFP — Umdra» Fonlot EFE — óloo cru tipo brvnt para
¦ntn (j-i om novambro (Londroa).

COMMODITIES

(U33/tomlada)

Café*

Onlom

156,00

Anterior

157,25

l TriflO» N:P; N;D;

1 Açúcar N.D. 1471i""Cacau
Suco do laranja

Soja om grão"

N.D.

N.D."

N.D.
N.D.'"n.dT

Fonte: UPI — Nova l<m)uo. (•) AP — Arábico» brasileiros em Loiidroa. (") UPI — Chicauo/con-
tnvo» àm dólar por bufthal.

D Feio segundo dia consecutivo, u
Bolsa de Nova Iorque experimentava
tendôncia de baixa até o inicio da
tarde. A queda nos pedidos de seguro
desemprego c o aumento do consumo

em novembro jogaram uma ducha
fria no índice Dow Jones. que dccji-
nava 15,48 pontos (nível de
3.723,75).
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a INDICADORES
INFLAÇÃO -

546
151
196
35/

1*45

%

Fonto.BVRJ

IPC-r %
Acosto —«
SelOTbro....-
Outubro
Novembro......
A^iruiactonoano...

IGPM/FGV
Agosto..»
Setembro.—...—.
Outubro ..,-•
Novomoro ......
Acumulado no ano...
Említrews™.™.

INPC/IBGE
Julho
Agoao

75Ô
1.75
16?
;ss

1235.38
174U5

7.75
1S5

Setembro 1«
Outubro 262

Fl PE/l PC %
Juitw .. 695
Agosto 195
Setembro 082
Outubro 3'/'
AcunHiladoano...... 8S6.25
Eml2roeses U/838

INDICADORES

BTN0112 RS0C610"
UPC (4* trimestrel.... RS893
UPF (dezembro) R$7.52
Utiridcíembro) RS06C1B
WlrnlIGPM
novembro...... 106563"

Acumulado oo ano... 88302
Emt2mosos 174131

DIEESE/ICV %
Julho '69
Agosto 28ô
Setembro 096
Outubro 354
Acumuladoíano 102209
Em 12 m«es......... 190959

IBA/tNBV  ?3684pontos
l-SEIIN  20330 pontos
DEB Acumulado de 150891
a011294  10427095285
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ALUGUEL
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Correção
Residencial
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19513%

305791.

34365'.
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30745
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IPCA Outubro Novembro
Anual 23.5628 160556

SEGURO/TAXA DE JUROS PRO RATA DIA DA TR*

Comercial
IGP IGPM

Novembro Dezembro
21,6133 17.4715

Contrato» atè 30 06 94
(antigo IDTR)
oaC2l2 O0CÓ22251

Contrato» a partir de 01 07 94 (Fator
Acumulado de Juros • TR (FAJ • TR)
#a0212,~. U6ÒBÍ633 ,

Anual

BOLSA DE ERCADORÜ -FUTUROS ¦ CONTRIBUIÇÕES AO INSS ¦ Competência de novembro í TAXAS ANDIMA

Volume Geral
Contratos
om aberto

Números de I Contratos
negócios I negociados

Volume I Participação I
(RS) (%)

""güip  
!ZeÍ;35lI Zj?iIIZ1.'1.!1'....?5Í^.' ?ü..!.*í.'ffiii üv?4..j

índice ,74.182 4.158 70 725 683 673.0^0 ?,57 „.;

çatè S5.-3?? ...o?. ,V.?.?.?. í-,?6.?.-.2*; Oi?6.....:

JMmblo !.OW;35Ç. LSS 4,??..?.?S  ,3610.923 005 29.42

\ ...Dl 296 055 794 UQJ30 7 943.491 542 64.71

• .;..S?,'..9.9.'.?9 .IS:!!?0,... ?,9. .2? 296.676 0.00
Total 2816 742 6727 690287 12 274 895.568 100.00
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Ouro/disponível
Valor do contrato: 250g. Cotações em reais por grama

Veto. I Contr. Negócios Abert. Mínimo Máximo Últ. Oscilação

10.350 10,500

Ouro/Mercado de opções sobre disponível
Valor do contrato: 250g.

Veto. Exerc. Contr. Neg.

Cotações em reais por grama :

Abert. Mínimo Máximo Últ.

JaOl.'ja04..

jüíii,.,
Ja26

.8 000 462 2-350 2.350 2 350"li 
500 

"""«I """i  
0010 

' "0.010 0010 2.350 |
0.010 i

19.000

8000
.867.."m" 12. .0010

0 010
.0010
0,0 io

0.010
0.010

p.pio :
0010 I

Mercado Futuro/Índice
Valor do contrato; R$0,20 p/pontoa ¦ Ctotw^ea em nwwoa d© pontos

Veto. j Contr. I Negócios I Abert. I Mínimo | Máximo | Último

Doz4 $0.660 4.154 49 000

Mercado Futuro/Café Cambial
Valor do contrato: 100 sacas de 60 kg. líq. Cotações om ponlos da índio»p/saco

Der4

Mai5
.76
146

174.00
173,50

174,00
173,00

174.50.
174.50

174,50 .
17350

Mercado de Opções/Café Cambial
Valor do contrato: 100 9SCS8 de 60 Kg llq. Cotações em pontos/por saca de 60kg líq.

FejjV;
Fe52

210.00

60.00
88
68

0.10
113.60

0.10
113,00

0,10 0.10
113.50 113.00 .

Mercado Futuro/Câmbio
Dólar - Valor do contrato: US$ 10.000 Cotações em reais por dólur

Mercado Futuro/Dl ¦ Depósito Interfinanceiro de 1 dia
Valor do contrato: R$ 50.000 : Cotações em pontos deP>y.

Jan5 27,130 91 .96,040.00 , 96030.00 96 050.00 ,98...0M.qO.
Fov5 I42.34S 680 92 430.00 92-130.00 92 580.00 a2..4ag.g0.

Autônomos, EiitpresArios e Facultativos

Classe
Número mfnlmo de

meses de pormanôncia
em cada classe

Salário
base

RS
Alíquotas A pagar

Ri

1
2
3
4
5
6
7
B
9

10

At6 12
Mais do
Mais do
Mnis do
Mala do
Mais do
Mala do
Maia do
Mnis do
Mais do

12 até 24
24 aló 36
36 ato 48
48 atò 72
72 atô 108
108 até 144
144 ato 204
204 atra 264
264

70,00 1000
116.57 10 00
174,86 10 00
233.14 2000
231.43 20 00
340.72 20.00
408.00 2000
466.29 20.00
524,57 20.00
682.86 20.00

7,00
1166
17.49
¦16.63
58.29
69.94
01.60
93.26

104,91
116.57

Assalariados, Domésticos e Trabalhadores Avulsos

Salário de contribuição (RS)
Alíquota (%)
para fins de

recolhimento ao INSS

Alíquota (%)
para determinação da

base de cálculo do IRPF

até 174.86
do 174.B7 ató 291.43
do 291.44 ató 582,86

7.77
8.77
9.77

8.00

9.00

10.00

Obs: Porcontuars incidentos do forma nfto cumulativa
a Connilxiiçao do empregador doméstico. 12° o do salário pago. respeitando o tolo acima.
• As contrlbú teflee da''empreíãV.Indwlvs ,
Prazo* para pagamento: ato 02.'12 sem correção; n partir do dia 0W12 acrescida de luros o mulla • Aulõnomot.
Doméaticos, Empresário» o Facultativo»: n.lo lom conecâo ató o dia I5M2 A partir dal. acroscida do |uros c
multa.

RENDIMENTOS DA POUPANÇA
Doatembro

01 3.4356
02 3.47B2
03. 3.6742
04 3.4852
05. 3.3434
06 3.4953
07 3.65B0

08 3,6754
09 3.7223
10 3,7265
11 3,4534
12 3.3191
13 3.4697
14 3.6376
16 3.6494
16 3,8142

;17 3.6665
18 3,4746
19 3.3364
20 3,4803
21 3,6307
22 3.6472
23 3.5811
24 3,5679
25 3,3539

IMPOSTOS, TAXAS E ÍNDICES
Julho ! Agosto | Setembro | Outubro ( Novembro | Dezembro

Uni)..

SC
upF"
Ufir
üt

14,09.

"040"

14,70.'26,14.'

"7.52

J5...27..

.28,007.52

.15.53..."MM...
JB.pV" "7.52"

.15,81..

la.ixT''.'7,52''

16.26...

.3M.752'

0.5911 0.6207 0.630B 0,6428 Si?,§!,?..0.40 0.40 0.40 0.40 0,40

IMPOSTO DE RENDA
IR na Fonte (dezembro)

Base de cálculo (RS) J | Parcela a deduzir (RS) I Alíquota % I

....Basodo.cálculo (RS) ESr.Çg!.a,a.deduzir.(RSj ft!!9H9.,a„%.„ 
'-

Até66.1.80 !?.?.n!S...

;,ps„66,1,80.a 1.290,61
.to!..M0..51..a..1..1,.91.2...40..

Acima de 11 912.40

661..80.
936..45.

3.570,41

15,0

.26.6..

.35,0..

Deduções
a| RS 66,18 por cada dopondonte (som limito). b| Faixa adicional do RS 661.80 para aposentados.

:-Í:* pensionistas e transferidos paro a reservo remunerada com mais de 65 anos. c) Contribuição
Providenciaria, d) Ponsâo alimentícia, o) Aposentados com mais de 65 anos. sô pagarão IR se o

;!£: rendimento ultrapassar a RS 1323,60

Fonte: Secretaria de Receita Federal

Taxas médias de
Financiamento
(por um dia útil)

¦ Fator Dito para Atfía^o tio Juros |TRI rss CwtratK ce $txf.ios

Taxaoverl Rant. I Rent. Ront. Prol. j
(%a.m.) I dlaW aamW m»t(%) mêa(%) 

j

Titulo» Públicos Fedarais
H0TM0NEY
01-Ovar
LFTÍ

Marcado Futuro
de Dl (3)

5,44 0,18 0,73
__m .0,22. m.

5,52 0,18 .0,77.' 
6,29 0,21 0.86

0,18
. 0,"
.. O." .

0,21

P.U.em
RS

Taxa over
(% a.m.)

Rant.
dla.(%)

4,07

...5,05...
4,13
4,72

Prol.
més(%)

ianeiro/95 96.032,76 5,53 0.18 4.13
faveroiro/95 92.475,77 5,15 0,17 3,85

....março/95 .89.4Ç0/Q0 $,74 0,19 3,»...
A partir de 17,10.91, a Circular n 2063 do Banco Central, permite a realizado de operações compromissadas com pessoas listas e

jutidi&fc njo íinanceiriís aptinás com ntiM públicos de 30 dtas.
Preço RS Var. Var. Var. Proj.

Indicadores /índia- Dia(%) Sem|'i) Mns(%) Mcs(%)
TR 28/11 •• •• 3,0576
TR 29/11 •• •¦ - " 2.8913
TR 30/11 •• " " 2.8787
Poupança 02/12 •• " 3.«82
Poupança03/12 •- •¦ - -- 3,6742

UF|R,rransal 01/1.2 0,6613 .« •: .-; •;...,
CAMBIO
USS Comercial (2|
compra 0,846000
venda 0,848000 0,36 -1,28 0,36
US8 Flutuante-(2|
compro 0.84MOO
vonda 0.849000 0,12 -1,16 0,12
USSParalolo-RJd)
compra 0,840
vonda 0,860 0,58 -0,58 0,58
USS BM&F. Comercial (3) (OO)
ianeiro/95 883,586 •• •• 4,20
fovenriro/95 903,741 .. - - 2.28
marco/95 913,000 •• •• - 1,02
USS BMHF • Flutuanto(3) (OO)

. Jamirp/95. 882,000 ;;. ¦¦ ;-. 3,89...
AÇÕES índice Var. Var. Var. Proj.

dia(%) sem(%) mis(%) môs(%)
ISENfJ (4) 20.386 0,20 5,87 0.20

¦ |BVRJ(4) 17.458 0,03 4,28 0,03
IBOVESPA(B) 46.523 -0,08 5,77 0,08
IBQV.ESPA Fut. d«2ombro/94(3) 47.147 ;; ,» »„
OUROSPOT Preço RS/ Var. Var. Vor. USS/

Grama dia(%) scm(%) mcti(%) Onça
I SINO-Focri.(1) 10,350 0,00 -2,54 0,00

: BMBiF-Fecri. 10,300 0,00 -2,54 0,00
i COMEX-MèspresontoO 10,334 ¦• - •• 378,60
; .....ÇOMEXi:,loycroiro/95..(:). 10,435 .-.- •;, 382,30...

(') Fator do convoraao - 31,103487gnmu8/onçatroy
i (OO) Cotação ¦ RS 1.000/USS 1.000

Pontal (1) ANDIMA; (2) Banco Contrai; (3) BM8iF; (4) BVRJ; (5) BOVESPA

CÂMBIO TURISMO OURO

Compra
(Ri)

Dólar

Escudo

Franco Suíço

Franco Francas

Iene
Libra

Lira

Marco Alemão

Posota

Fontai Banco do Broall

0,82

0,0M972

0,600978

0,148111

0,008063

1,248227
0,000-192

0,507858
0,006087

Venda
(RS)

0,86

0,005434

0,664021

0,163663

0,008909

1,31)0201

0,000544

0,561183

0,006726

(RS - lingote por grames)

Compre j Venda

Cindam (250g) 10,34

Ourinvost (250g) nd

Safra (1000g) 10,25

Bozano
Simonson (1000g) 10,34

10,35

nd

10,45

10,35

Fundidoros fomacedorns o custodiarrtea era-
donciados na Boisn Mercnntil e do Futurou.
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INFORME ECONÔMICO
MÍRIAM LAGE

A calhar
A 

escolha de Pedro Malan para o Ministério da Fazenda e a

permanência da equipe econômica no novo governo con-
solida um conjunto positivo de fatos e expectativas formado

pelos investidores estrangeiros desde a eleição de Fernando
Henrique Cardoso.

Mudanças de rota eram uma das principais preocupações
dos estrangeiros, que acham necessárias as reformas estruturais
e, por outro lado, a manutenção dos rumos macroeconômicos
de curto prazo. Nos dois flancos, se não fosse mantida a equipe,

poderia estar aceso um sinal amarelo. Não é o caso. Ontem,
instituições financeiras com grandes clientes estrangeiros medi-
ram o grau de tranqüilidade que o governo Fernando Henrique
deu elegendo seus comandantes econômicos. Não houve expio-
sào de entusiasmo nas bolsas mas sinais de que decisões de
investimentos estão sendo tomadas.

O que muda, na expectativa desses investidores, é para
melhor. A mesma equipe poderá fazer as reformas estruturais
— entre elas a esperada privatização — que não foram adiante
no governo Itamar Franco.

O diretor de um grande banco lembra ter ouvido de um
integrante da equipe a ponderação: 

"Fernando Henrique quer
privatizar a Vale. Mas neste governo não dá. Fará no seu."

Na mosca
O management-director da

Merrill Lynch no Brasil.
Eduardo Saad, aplaudia a es-
colha de Pedro Malan para a
Fazenda: "A 

gente se sente
confortável por saber que.
além de excelente técnico, tem
um exemplar conhecimento do
mercado externo."

Confortável fica. também,
quem aposta na importância
do capital estrangeiro para o
Brasil. A Merrill Lynch pode
trazer para cá cifras acima de
bilhão de dólares.

Queda
As exportações brasileiras

em novembro ficaram em USS
3.706 bilhões. 4.3% inferiores
às de outubro. A queda já era
esperada pela Secretaria de
Comércio Exterior. "No fim
do ano, as vendas externas
caem. principalmente as de so-
ja. café é açúcar, carros-chefes
da pauta", diz o secretário Jor-
ge Chami.

Mala pronta
O presidente da Telerj. José

de Castro, está de "munheca
doendo de tanto assinar papel e
arrumar gaveta". Ele decide do-
mingo — na cerimônia de entre-
ga das Listas Telefônicas — se
fica ou sai do cargo, mas diz
preferir voltar à vida de advoga-
do. "Se ficar, com a faxina que já
dei por aqui. viro um presidente
zero-quilômetro". brinca.

No azul
O liquidante do Banco

Atlantis mandou ontem para o
Banco Central pedido de sus-
pensão da liquidação extraju-
diciàl da corretora do grupo.

Viu que, nela. não há passi-
vo, mas um saldo de caixa,
além do titulo patrimonial da
Bolsa de Valores do Rio.

A idéia seria vender em lei-
lào 100% de seu capital.

Boa idéia
A vinda do Banco Central

para o Rio é uma conseqüência
natural de uma independência
do banco. Aqui estão o Selic e
a Cetip — Câmara de competi-
saçào de títulos — e. o mais
importante para fazer política
monetária: a mesa de open
markel do BC.

Além disso, o Rio seria para
o BC uma espécie de cordão
sanitário — afastando-o física-
mente de influências políticas e
das pressões do Tesouro.

Fica?
Quando diz que não vai. "de-

finitivamente". ficar no governo,
o secretário de Política Econô-
mica. Winston Fritsch, não con-
vence. Segundo um colega seu.
Fritsch tem mantido encontros a
sós com o presidente eleito, Fer-
nando Henrique. O próprio
Fritsch admitiu a amigos que
saiu felicíssimo do encontro com
FH na última terça-feira.

| Expansão de telefonia celular ...$*y° *wP****kL ¦
Expansão de telefonia convencional 20%

: Outros 18% |
Modernização 9%:
Operacional 8%
Expansão de comunicação de dados 6% '¦>.&

Substituição de centrais analógicas 5% í : í^8^!
* Planos para o biênio 1995/1997 éÊÊmSÊÊ
FONTE: Telerj ÉllÍilllÍS

? AV) relatório que entregará
ao presidente Itamar Franco, o
presidente da Telerj, José de
Castro, mostrará dados curió-
sos, entre eles o crescimento da
telefonia celular, no Rio, que
passará de 80 mil terminais em

Sem férias
Os empregados da indústria

eletrônica não terão férias co-
letivas este mês — o que não
ocorria desde 1991. O ritmo
intenso vai assegurar o abaste-
cimento do varejo em janeiro,
já que 90% da produção para
o Natal já foram vendidos.

O setor está produzindo
50% mais que em 1993.

1993 para 180 mil ano que
vem. E deixa pronto planos de
expansão: este ano, os investi-
mentos chegam a USS 365 mi-
lhões. Em 1995, serão de USS
570 milhões.

Obra-prima
O ministro Ciro Gomes fi-

cou tão impressionado com a
fórmula matemática de cálculo
da TJLP que decidiu pedir ao
seu autor, o diretor do BC,
Gustavo Franco, que a auto-
grafasse. Ciro vai emoldurá-la
e levá-la para Harvard como
lembrança de sua passagem no
Ministério da Fazenda.

PELO MERCADO
• O superintendente da Receita no
Rio. Serafim Cipriano Pereira, as-
sinou, dia 17. uma portaria agili-
/ando o desembaraço de mercado-
rias nos portos e aeroportos do
estado. Resultado: até agora, só
elogios de importadores e exporta-
dores. A receita foi simples: se a
mercadoria demorar nos arma-
zéns. os fiscais entram em ação
para saber o motivo.
O A Império Lisamar, que abriu ca-
pitai há dois meses, não tem do que
se queixar: faturou USS 6,074 mi-
lhões em outubro, 11% mais que cm
setembro. Com as vendas de peru

para o Natal, a expectativa para
dezembro 6 ainda melhor.

Começou a ser negociado ontem
o primeiro índice de uma institui-
ção financeira para a realização de
operações de swap: o Boavista
Max, do Banco Boavista, com o
apoio da Bolsa Brasileira de Futu-
ros. Ele possibilita ao investidor
do fundo de càmmodities a troca
de posição para outros ativos, co-
mo moedas estrangeiras.

A previsão das indústrias calça-
distas é alcançar este ano USS 1,6
bilhão em exportações, bem me-
nos que os USS 2 bilhões do ano
passado.

Reunião definiu perfil da equipe
¦ Integrantes decidem permanecer unidos; mas estabelecem condições para continuar
MANOEL FRANCISCO HRITO

A fórmula que permitiu trans-
formar em realidade um velho de-
sejo de Fernando Henrique Cardo-
so — ungir o economista Pedro
Malan como ministro da Fazenda e
manter a atual equipe econômica
— começou a ser desenhada há
pouco mais de uma semana, numa
reunião da equipe econômica do
atual governo.

Nesta conversa, depois de cada
um pesar bastante seus problemas
pessoais em relação à uma provável
permanência na vida pública, eles
decidiram tentar responder a uma
pergunta crucial: o Plano Real, da
maneira como foi formulado, con-
seguiria sobreviver sem eles?

"Não é que nós sejamos insubs-
tituiveis", conta um integrante da
equipe sobre a reunião. "Mas a
questão é que as alternativas de
uma mudança nessa área poderiam
afetar o futuro do Real. Portanto, a
gente precisava responder a nós
mesmos se queríamos cometer uma
eutanásia no plano." A resposta foi
um sonoro e unânime não.

A partir daí. os integrantes da
equipe econômica decidiram dimi-
nuir a ênfase com que tocavam nas
questões pessoais para se esquivar
dos convites, e centraram suas con-
versas com o presidente eleito em
torno das condições que fariam a
sua continuação no governo não só
mais palatável para cada um dos
economistas, mas que também au-
mentassem as chances de consoli-
dação do Plano Real.

Condições — A primeira con-
dição conversada partiu de uma
constatação da própria equipe eco-
nòmiea quanto aos seus limites pa-
ra lidar com as questões políticas
que afetam a economia brasileira.
"Eles sabem que são amadores nes-
ta área. o que acaba criando atritos
muitas vezes desnecessários", diz
um amigo próximo dos economis-
tas do governo.

Preocupação
é com estatal
A segunda condição discutida

girou sobre as grandes empresas
estatais do pais e os os bancos
federais, como a Caixa Econòmi-
ca Federal e o Banco do Brasil.
Na visão da equipe, estas empre-
sas e bancos, se continuarem a ser
conduzidas por pessoas compro-
metidas ou com o corporativismo
ou com interesses políticos, po-
dem colocar toda a estabilização
da economia em perigo."Elas representam um risco
muito maior no futuro do que
uma eventual impossibilidade de
se conseguir reformar a Constitui-
ção", insiste um dos economistas
do governo. 

"O buraco da Previ-
dência, por exemplo, existe, é pe-
rigoso, mas pelo menos a gente já
conhece. O buraco dessas estatais
sem qualquer controle no futuro é
que é uma ameaça desconhecida,
que pode vir a assumir propor-
ções assustadoras."

Cardoso também se mostrou
cordato quanto à ponderação e
prometeu que o Ministério da Fa-
zenda teria bastante influência na
nomeação de diretorias de estatais
em seu governo. Isto, porém,
trouxe uma nova dor de cabeça à
equipe, como admite um de seus
integrantes. "Veja bem. nós so-
mos apenas quatro pessoas, na
verdade quatro professores, que
têm que admitir que não conhe-
cem tanta gente assim disposta a
segurar o abacaxi das estatais."

"Quem é que vamos indicar?
Nossos alunos?", pergunta ele, in-
sistindo de todo modo que uma
solução será buscada. Apesar dis-
so. o vazamento da informação de
que Malan iria para a Fazenda
deixou a equipe perplexa. Afinal,
não foi isto que linha sido combi-
nado. Malan insistiu para que o
anúncio de seu nome fosse feito
apenas no fim de semana, e por
uma razão muito simples.

Acordo — Na mesma con-
versa em que decidiram que não
cometeriam uma eutanásia no
Real. os economistas também dis-
cutiram sobre a necessidade de
que todos eles permanecessem
juntos no governo. Pérsio Árida,
entretanto, continuou mantendo
sua disposição de não ficar o que,
na visão de Malan, impediria sua
ida para o Ministério da Fazenda.
Árida ficou de dar uma resposta
definitiva ontem à noite ao presi-
dente eleito, que veio ao Rio de
Janeiro para um jantar com seus
economistas. (MFB)

Alcyr Cavalcanti — 5/5/94

Fernando Henrique: esforço para impedir que problemas políticos possam atrapalhar a condução do plano

O presidente eleito ouviu e pro- parte da tarefa do ministro da Fa- atenções de sua futura equipe eco-
meteu que. depois que ele assumisse zenda. "Fernando Henrique disse nômica dos problemas técnicos que
seu cargo, a presidência da Repú- que funcionaria como uma espécie ameaçam a estabilidade do Plano
blica absorveria as funções de con- de porteira, impedindo que os pro- Real", afirma outro integrante do
tatos políticos que há muito fazem blemas políticos desviassem as grupo.

IBM - SHARP - HP - FAX - MICROS - IMPRESSORAS
Alugue na POLIMAQ 232-0776 ou 242-2219Viagem n°seu

4a feira JB

COMUNICADO

Após cinco meses de estudos conjuntos, a Volkswagen AG e a
Ford Motor Company decidiram que, em 1995, procurarão uma

gradual separação de suas operações no Brasil e na Argentina e

que atualmente são administradas pela Autolatina.
Como divulgado anteriormente, a Autolatina iniciara ações para
separar as áreas de desenvolvimento de produto. O objetivo foi
tornar essas áreas independentes, da mesma forma que as
divisões de Vendas da Volkswagen e da Ford vêm operando
desde o início da Autolatina.
Também já havia sido divulgada a informação de que estavam
sendo realizados estudos sobre as diversas alternativas quanto
ao futuro da Autolatina. Os resultados mostraram que a
Volkswagen e a Ford estarão melhor capacitadas a competir e
fortalecer suas marcas nos mercados do Brasil e da Argentina, no
futuro, atuando separadamente.
Vários detalhes sobre os métodos e procedimentos para a sepa-
ração dos interesses da Volkswagen e da Ford na Autolatina
ainda precisam ser finalizados e acordados. Espera-se comple-
tar a resolução desses itens até dezembro de 1995.
Até a solução desses detalhes e a assinatura dos contratos de
separação, a Autolatina permanece legalmente responsável
pelas operações da Volkswagen e da Ford no Brasil e na
Argentina.
Tanto a Volkswagen como a Ford reafirmam que continuam forte-
mente comprometidas com o Brasil e com a Argentina. O fim da
bem-sucedida joint venture nesses mercados, fruto da necessi-
dade de as duas companhias fazerem melhor uso da força e dos
recursos de suas organizações mundiais, representará novas e
maiores oportunidades para os revendedores, fornecedores, empre-
gados e, especialmente, consumidores da Volkswagen e da Ford.

Volkswagen AG Ford Motor Company

1^de Dezembro de 1994
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Supremo mantém conversão de
mensalidades a URV de março
¦ Decisão derruba a livre negociação e impede contestações

Governo decide parar
com os leilões de café

BRASÍLIA — O Supremo Tribu-
nal Federal (STF) manteve ontem a
conversão das mensalidades escola-
res pela URV, feita em março. O
STF concedeu liminar ao pedido de
inconstitucionalidade da Confede-
ração Nacional dos Estabelccimen-
tos de Ensino (Confenen), derru-
bando a livre negociação. A decisão
do STF acaba com o direito dos
pais de alunos de contestar na Jus-
tiça os valores da conversão de cru-
zeiro real para URV.

O voto do relator do processo,
Francisco Rczck, suspendeu quatro
artigos da MP 697, que permitia a
livre negociação, e anulou parte de
outros dois artigos. A decisão retira
o poder da Justiça de arbitrar dúvi-
das em algumas conversões, previs-
ta anteriormente na MP, estabele-
cendo inclusive a devolução do va-
lor cobrado a mais em três parcelas.
Rczek interpretou, ao contrário do
que constava na MP, que o paga-
mento das mensalidades já caracte-

riza acordo entre escolas e pais de
alunos.

O STF mantém o congelamento
de doze meses e a proibição de
punições para os alunos inadim-
plentcs. O presidente da Confenen,
Roberto Dornas, disse, no entanto,
que as escolas podem recusar as
matrículas de tais alunos. A entida-
de recomenda aos associados que
os valores das matrículas sejam os
mesmos de novembro.

sAo PAULO — O assessor es-
pecial de preços do Ministério da
Fazenda, José Milton Dallari, de-
cidiü suspender os leilões de café
do estoque regulador do governo.
Segundo Dallari, que se reuniu
ontem com representates do Co-
milê Brasileiro de Café, o merca-
do está abastecido e o preço do
café está em queda. A decisão será
reavaliada cm uma nova reunião,
marcada para a segunda quinzena
de janeiro. A baixa no preço — de
25% só este mês — deverá ser
repassada ao consumidor ainda

em novembro, com redução de
cerca de 10% a 15% no preço.

Cadc — O Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica
(Cadê) proibiu ontem a venda da
unidade da Rockwell do Brasil de
produção de eixos para caminho-
neles para a Albarus. Caso a ven-
da tivesse sido permitida, a em-
presa produziria 80% do consu-
mo do mercado brasileiro. Hoje,
as duas empresas juntas são res-
ponsáveis por 66,8% do mercado
sul-americano. A operação chega-
ria a USS 38 milhões.

BB vai ter
lucro menor
este ano

BRASÍLIA — O Banco do Bra-:*:
sil teve um prejuízo de RS 34,533-;'
milhões no terceiro trimestre, re-;*:
duzindo o lucro do ano (janeiro a
setembro) de RS 180,675 milhões
(resultado corrigido do primeiro
semestre) para RS 146,142 mi-.v
lhôes. O lucro por lote de mil •:
ações será de RS 1,41,0 resultado
só não foi pior porque o Conselho
Monetário Nacional permitiu,
quarta-feira, que as perdas com a,
desvalorização do dólar fossem .
distribuídas por três anos.

ife^BOLSA DE VALORES DO RIO
RESUMO DAS OPERAÇÕES

CHdo
MU

Lote 3 948 687

Mercado n Termo 54 290

Exercício de Opções 2-000
Mercado de Opções 1022 640

Mercado à Vista 2.869.757
Das 50 ações componentes do l-Senn. 17 subiram. 12 caíram

coram estáveis e 12 nâo (oram negociadas.
Mínima Máxima Média Última Oscilação Anterior

20320 21.007 20795 20386 -02 20345

Vol.om
RS

164 419 568,00
532.014.00
160.000.00

37.449464.00
126278 090,00

, nove permane-

Ha um Ha um
Mis Ano

21 173 9948

AÇÕES DO SENN AÇÕES FORA DO SENN
Maiores Altos

While MartinB on 7.76%
Cor|on 6.25%
Banespapn 6.25%
Pwnnapanorno pn 4.05%
Telnpur pn 3.90%

Maiores Baixas
Valo do Rio Doco on 13.79%
Petrobras on.. 6.58%
Orahmapn 3,33%
Ucar Carbon on 3.03%
Telomluon... 2.S6%

Maiores Alias
Tolobras pnr  I?.64%
Canos paon.... 11.22%
Eberlepn „...11.11%
Caornl Mineração pn 7.14%
Unibancopn 5.00%

Maiores Baixas
LoiasAmorrcnnason 10.91%
CtfBp pn 5.34%
Arthur longo pn 3.13%
Mmupar pno 2.78%
Perdigão pn ...™™.™.. 2.22%

Maiores volumes financeiros
Ações Total

(BfflRf)
Vale do Rio Doce pn  84,860.402,0
Banco do Brasil pn  18.286.497.0
Potrobrás pn  15.485,120.0
Vale do Rio Doce on  3.004.030,0
Foslertil pn 983.838.0

MERCADO A VISTA • LOTE
Trtuloa tipo OBS Oíd. Fech. Mtd. Ou.% I.L.

Ano

Preço om Rsaia por mil açoai
Alpargatas ON 160»
Arte.PN 9400000
ArttHjf LawgePN 16O00Q

B Brasil ON 870000
BBrasilPN  10SIÍ600»
B Francês BrtsON 2000000
B Progresso PN : ,. ..
BamermOusONE- 67310»
BamtKirvtusPártONE-, 1634000
BamerindusSegPNE-, 4079000
rUnespaOM 70» 0»
BanospaPN 376*0»
BaneslosON «2SOOM
B«lgo MrnwriPN.—... IOO00
BeipratoPN 1000000
BorogePN 500»
BreoescoPNE- 4380000
BrenmaPN 37000
BrahmaBonusPrBL .... 4000
BruincaPN 306000
Caemi Mineração PN MOOO
CtlLeopoidWaAN 86C0OO
Cedro AN 30 000
CenugON 1400000
ComigPN 1»4OCO0
Ce<|ON 1J56O0O0O
CospPN ..- 2000
CevilPN 400000
CMpecoPN 2000000
Cop-neAN 2000
CopesulONE- 53000
COttmmis ON > 000

OijonPN tOOOOO
Docas ON >.< 40000
tberlePN 7000000

EletrotxasBN 19*1000
Eletrobras ON 173000

F Gutinoratt PN 5600000
FernsulPN 5SM0O0
Foslertil PN 1564280»
tmp*fK)PN 182800000

Inecer PN.... 21.500 000
lochpe-MajionPN 50000

18200 1820O 182.00 182.00 1190.70
6J0 880 699 8*1 2432.14
031 011 031 031 3.13- 2214»

1560 15» 1800 1557 086 1205.10
17» 17O0 1780 17J9 118243

12500 12500 12500 125.00 325*3
005 005 005 005 .100000

2260 2250 22.60 22.58 044 1160,4»
16*3 1830 1640 18 34 1082.54
1110 1300 1110 1307 0,77 93091
9<0 920 940 934 4.44 108987
10JO 9.99 1033 1016 825 1120.17
228 206 228 2.14 1122 52t951

125O0 12500 12500 12500 1,63 1119.57
1» 120 120 120 3U7.89
140 140 140 1.40 1772.15
7» 701 720 7.10 9M«4

29000 29300 30003 292.70 333- 119931
70.10 7010 70.10 70.10

79900 793O0 790O0 79000 260 775955

«000 15000 150» 15000 7.14 174865
750 750 7.75 7.71 MI2.08

4100 4J00 42,00 42.» 2.19 2447,55
87,50 8550 67.50 6S0S 294 139912
66» 8700 9100 8906 11634V>
0,17 018 016 0.17 625 242857

1240» I24O0O 124000 I240Í0 834- 78067
1400 1400 1400 1400 272904
074 074 074 0,74 255172

85600 85600 656M 85AO0 059 286280
5500 5500 5880 5598 002 180?)

300.10 300.10 300.10 300.10 2757.76
067 067 087 067 223333

5800 5600 5600 5800 1927.04
oio o.io ato o.io nu 500000

29501 29601 31000 30179 207 182482
39500 30600 31000 30914 304 169002
21.00 2100 21.00 2100 671.57
275 2,75 290 2.76 1.79- 4642.10
6» 690 6.35 629 425000
022 022 024 023 71*7
1.54 1.54 1.65 1.57 OAS- 156595

625.00 62500 62500 625.00 163

TVlulot tipo OBS Mtd. Os.-% I.L.
Ano

THuloi tipo OBS Mt. m. .i Osc.% I.L. i,i
Ano

341,00
28.53

Ipiranga D.s OM tSOOOOO 1900 19.00
Itâulec Ph-Ko l'i 6000000 1700 17.09
João Fortes ON 1000 330.00 330.00

a light ON 129000 351.00
Ira Americanas ON 787000 2853

Ma ,...-..i , AN 500000 450 4,50
ManguinrwiPN 3000 180Q0O 1800.00
MrttilevePN 100OO0O 47.10 47,10
MmupsrPN-E 10000000 0,35 035

a Nacional ON E-- 43000 22,50 2250
NaoonalPNC- 1169000 12.30 2003
NcvsAmencaPN 700000 4.75 4.76

Psrarbuna PN 400000 1520 1520
Paiawoanema PN ...... 454000 1540 1510
Poid+jeoPN 22000000 1.76 1.78
PetrotxatON 3a000 7100 7100
PonobresPN 125240000 129.00 11950
Petrooras 8» PN 240000 4803 4501
PesonasON ... 61000 29000 2900O

AsfriparPN 142000 330 330
a'. ..i..v ¦,,.-,, I'. 379000 4503 4500

SanwnPN »™ 5000 3900 3900
SerganPN 500000 150 1*0
SruirpPN W850000 264 2.63
S.ií.vkki,iO"I 100 000 3800 3803
Sid Tubarão BH 42000 75000 74000
SondotecMeaAN 1000000 130 IX)
SjpergastxasPN 13381000 1.90 1,90

aTelebahieON 13000 63» 6300
TeWxaaON 8300000 3290 3280
rolwrasPN 570O00O 40.00 40.00
TstebrasPN-fl 3000000 9j60 975
!,*rt«T)BN ISOOO 37» 3i.SH
TeiermoON „«., 14000 31,00 3800
TeleparON 12000 29000 29000
refeparPN 157000 320.00 31000
TetenON 211000 59» 5800
Tne»|PN 38000 5703 57.00
THespON 1000 39000 39000

Ucar Carbon ON 34000 1600 1600
Un.DaneoPN 24000 2100 21.00
UnoarBNE- 143000 560 560
UsmvnasPN 31700000 136 1.36

Vale Rio Doce ON .... I00140OO 250.» 25000
ValeFI»OocePN 514394000 160.09 15B0O

1900 1900
1700 1700

33000 3.1000

36000
30.00

35397 028
29.03 1091-

450 450
1600.00 180000

47.10
035

47.10
0.35 2.78-

2250 2250
2250 2245

4.75 4,75 1.04-

1520
1569

1.77
76.00

12800
48.50

29000
330

46.49
3900

1.80
2.64

3800
755.00

1J0
1.90

8300
34.00
4200
9.80

3700
3800

29500
32001
6199
5800

380.00

16.00
2100
665
140

1520
1524 406
176 222-

73,51 656-
12364 0*2

46 75 1.03-
29000

330 4.76

2*5163
762331
2389.91

1111.71
154661

10J0.40
60339
950.46

437500

72862
70932

6597.22

356807
1445 92
419047
1227,82
118361
1037,73
153268
412500

iWhiteManinsON
WwsIPN-G-

3464000 12,50 11.70 1250 12.13 7.76 1312.77,
30000 143000 143000 143000 143000 - USS 74

Emproins em aituacão ospecial
HonegBrlnaPN-0 5000 12.80

¦ Tolol  2*66283000
12 80 12.60 109- 237,03

MERCADO DE OPÇÕES

Operações
Praçodi

Títulos tipo OBS Serias Eisrc Quant. Ult.

Prêmio
Mti. Min.

Em Reais por mil atoas

4539 217- 43044
3900 120593
150 2711,86
264 2.22- 221849

3800 1250.00
746.19 204 160315

130 361111
190 2.70 3516 61

63.00 4.98 177715
3360 0.92 1081.08
41.19 104357
979 12 64

3683 1,09 97957
3900 2.56- 892.01

294.17 981.48
31967 390 108675
58.73 0.20- 1208.94
5795 2.56- 116048

380 OO 117862

16.00 303-
2103 500
564 1,75-
139 1.49

2725.72
768.70

2587,15
175949

30000 29996 13,79- 3167Í8
170,00 164.97 123 167108

E-etrocras 8M
CetrctxiiBN
EWcOuiON
Eletrobris ON
EielroorasON
EielroonsON
EietrotuMON
EietrooruSN
EietrobmBN
Eietroons ON
EietrcbrtsON
EieireeriiOtl
Eletrosral 011
Pelrcbrai PN
Sharp PN
SnarjPN
SrurpPN
Vale Rio OocePN
Vale B* Doce pn
Vale Rio Doce PN
Vale Bio OocePN
Vaie Rio OocePN
Vaie Rio Doce PN
Vale Rio OocePN

CN4
CNF
CNA
CNF
CRF
CUA
CU1
VN»
VNF
VM.
VNF
VU»
VU1
CBC
CLK
eu
VU
VBC
CBC
cu
eu
cu
CIN
CIP
TOTAL

ISCO
31 CO
ISCO
3100
3058
1500
43,00
1500
3100
15.00
3100
15.»
OM

15000
2.10
220
2.20

20000
200M
150»
160»
ISOOO
2«M
220.»

200»
200»
450»
450»

2 0J0
620»
62 CM
200»
200»
450»
450»
62 0»
620»
20M

450»
500»
SOMO
20»
10»

10 000
641»

2526»
13400
225»

1022 640

117 Jê
55M

197.39
55»
93.»

186.65
SOM

ICO
3367

100
33,67
1»

3471
2,50
062
0,47
0.07
0.01
IM

1700
9.50
280
0,61
041

1)7.38
55»

197.38
55»

105»
15655
50.»
1»

33.67
1.»

3367
1»

3471
3»
0.62
0.45
007
001
I.»

25»
18»

6 CO
143
0.70

167.35 197.38
55.» 56.»

187.39
55M
93»

19665
SOM
I»

33.67
I.»

33.67
I.M

3471
2,50
062
047
0.07
0.01
IM

1700
9»
2.70
061
0.41

197,3)
55»
94 60

18665
50.»
1.»

3367
1.»

3367
100

3471
2 75
062
0,47
00:
0.01
t.M

2492
14.11

4 41
121
066

Valor

(CRI)

3747.
11»
8432
2 475-'

191
11572' -
3t»

20
673

45 .
1515'

62.'
2152

b

23
3.

1
24»,
9» '

1115V

15
37443

DluIlO i^kfcaefe1 Mais comodidade
para você.
LIGHT CERJ CEG CEDAE TELERJ

BANERJ

Wm BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO
RESUMO DAS OPERAÇÕES

Qtdc.Tit. Valor em R$

Lote Padrão  12.356.621.600 234420.198.26

Concordalàrias  20.275.000 33003,26

Direitos e Recibos  2.146 000 67 018.00

Fundos e Certificados  76,225.161 150 029,22

Mercado a Termo  94 541.000 1.470.184.76

Opções de Compra  14.023 120,000 47.106.318.20

Opções de Venda  2.447.200 000 35 471 824.00

Fracionário  17.308.587 812.757.19

Total Geral  29.037.437.348 319.531 332.89

Indico Bovespa Médio 47.271
índice Bovespa Fechamento  46.523 +0,0

índice Bovespa Máximo 48 204

índice Bovespa Mínimo 46.357

Das 55 ações do BOVESPA, 23 subiram. 23 cairam e nove permaneceram
estáveis.

Título* Old Abt. Min Mtd Mti Fach Osc Titulo* Mti Fach Osc

O MERCADO BOVESPA

Malorea Altaa
Const A lindpn
Montreal pn
Farol pn
CBCCiVtuchopn
Irtvostcc pn
Ualotr» O.iíxas.
PerdigioAlrripn
Olmapn
Ccspon
Pctrobrás on
Folipropilenpn

0»c. Fech.
(¦•) Preço

acSaa)

104.9 21,51
50.7 7.99
33.3 0.E0
25.0 3.00
24.0 1.24

17.1 2.90
16 3.75
120 1 I00O0
10,1 70.00
100 9.00

Oit.

Milorvs AlUn
Aços VHI pn mt
Mel DafDampn
White Martins on
Bancspa pn
Oeigo Mmoira pn
Milor» BaUat
Brasmotor pn
Coval pn
Ceap pn
Sid. Tubarão pno
Light on

55
48
3,9

Fach.
Preço

açiaa)

234.50
1,29

12.30
10.23

128.00

340.00
13.80

1 278.00
745.01
340.00

MERCADO A VISTA
Títulos Qld.

¦ Acosltn ON "INT 1560000

Acosila PN-INT 16190000
Acos Vill Pr: "INT 970000

Adubos Trovo PN 452 000
AgrocorosPN- 1.100000
AltorusON" 1000
Alpargatas PN 510000

Amodeo Rossi PN 4 940 000
America Sul PN-194 7? 000
AmmicaSuIPN-FW.... 89.000
AntarctiraON.............. 100
AqualocPN- 10400000
ArocruzPNB- 1252000
ArtoxPN' 5400000
AvipalON- 112000000
AzevcdoPN- 100000

¦ BahiuSuIPNA* 490000
Bamormd Br ON 'ED 900 000
BamorindParON-ED.... 3600000
BamonndSogPN-EO... 25800000
Bandeirantes ON 230 000
Bandeirantes PN* 560000
B.inoriPN- 63000
BanospaON- 4600000
BonospaPN• 563M.0O0
Banrisul ON' 4 ooo
BannsulPN' 41000
Baplisto Sil PN' 120 000
BatrottoPNB' 200000
BcnPN1 1600000
BolgoMmoir ON 2 430000
Bolgo Minoir PN 87O0OO

BemgoPN- 18 933 000
BcscPNA- 10000
BoscPNB1 703 000
BicCaloiPNB- 51.000000
BombrilPN' 13.500 000
Bradosco ON-ED 5.920000
Bradesco PN-ED 791790000
£«81™^* 2530000
Brasil ON- 3.160000
Brasil PN" 68 200000
Brosinca PN «000

Brasmotor PN 2,530 000
Buotlner PN 2.331000

¦ Cnomi Motal PN 4600.000

CambucIPN- 30 000
CasaAngloPN' 3.940000
Cbc Cartucho PN' 1.503000

Med M,i» Fech Osc

68.50 68.20 68.79 69.80 68.20 .1,1
82.» 79.50 81.43 62.» 79.50 -06

215.» 215.00 21921 234.50 234.50 +9.0
19.40 19,40 19.43 19,50 19,50
2600 26.00 26.» 2600 26.»

1800.00 1.600.00 1.600,00 18COO0 16»» +7.1
174,99 174,99 175» 175.00 175.»

2,04 2,04 2,09 2.10 2.10 +3,4
47.» 4700 47.00 47.00 47.00 -6.0
44.M 44.M 44.00 44.» 44,00 -2,3

160.» 160.» 160.00 1».» 1».»
0.90 0,86 0.92 0,95 0.95 -4.0

2.246.» 2199.97 2247.43 2300.00 22M.99 -1.5
7.00 6.70 7.05 7.10 670 -42

3.90 3.90 .192 400 3,95 -2.4

20,» 20,» 20O0 2000 20,00 +5.2
92000 92000 920.92 950,00 950,00 +5.5
22.50 22.50 22,53 22.60 22 60+04
1820 18,20 1821 1B.40 18.40 +1.0

12.70 12,70 12.75 13,10 13.10 »0.7
50.» 50.00 5174 5200 52.00 '6.1

39,99 39.00 39.53 4000 40,» -2.5

12.» 12.» 12,00 12,00 12»
9.10 9,10 926 9.40 9.35 +3.3
9.80 9.60 10.21 10.30 10.20 + 5.5

80.» 80.00 B0.00 80.00 60 OO /
82,00 82.» 8200 62.00 82.»
39.» 38,50 38.58 39.» 38,50 -3.7
3.01 301 3,01 301 301 /
•1.78 4.77 4.78 4.7S 4,77 -1.4

151.» 151.00 151.82 152.» 151.01 +2,0
124,00 124,00 126.24 128.» 128.» »3.9

t.10 1.10 1.10 1.10 1.10 -8,3
3.32 3,32 3.32 3.32 3,32
3.30 3.30 3.30 3.31 3,31 +0,9
2,15 2,00 2» 2,15 2.00

25,50 25,00 25.45 25.50 25.00 -1.9

6.30 6.30 6,30 6,31 6.30 I
700 6.99 7.02 7.10 7,00 /

29800 29600 298.59 3M.M 297,00
1580 15.70 15.70 15.61 15.75 -1.5
17.40 16.80 17.25 17.85 17,35 +2.0

780.00 780.00 780.00 780.» 780.00 +4,0
364 00 340.» 352,73 364,00 340,» -5.5
27,00 25,00 25.89 27.00 26.00 +4,0

150,00 150.00 151.40 153.00 153» -2.0

230,00 230,00 230,» 230.» 230.» -1,7

240,00 235.00 236.» 240.» 237,00 +3.0
2,60 2.60 2.65 3.00 3.M + 25.0

C«>vlndM^cPN• S4O00» 138 1.30 132
OotescPNB- 1500» 650» 85000 850»
CetgPNB-194 7000» 35» 35» 3500
C<•lull>ar»PN• 1.4000» 079 079 0.79
Cem^ON' 28000» 86.» 66» 8604
Cem•gPN• 34 1000» »» 8650 6902
OriON" 1918TO0» 017 0.16 0.17
CospON1 250» 1150» 1105» 113380
CespPN' 3050» 12M0O 124000 127053
CevalPN' 16U3O0M 1470 1380
ChapecoPN• 4732000»

138
850»
35»

0.79
66.»
91.»
0,17

CibfanPN"....
C.^T.ltaJPN,
C*qu.nePe«PNAV.
Colap PN 
ColdosPN"
ConlaDPN'
ConslAUndPtr.,
Continental PN • „..
Copas PN*
Copei ON"
CopnlPN"
CoponflPNA'
CopesulON'.
CorbettaPN'
CosiguaPN'
Cos.paON*
CosipaPNB"
CoteminasPN* „,.
CremerPN*

¦ DHBPN'
DixietalohlaPN"...
Docas PN'
DoMorON"
DuratesPN*

3200»
1060 0»

2910»
55» 0»
K)0»0»

0.76
430

360.»
135

14.»
120

0,70
430

35500
1.35

1391
120

1409
0.73
4.30

35646
1.35

1400
120

1.J0 -7.1
650.» -1.0
3500 +1.4
079 -

86,60 -30
87.90 «0.4
016

1.1»» 1105.» -7.9
1290CO 1278» -3.9

1470 1300 -48
072 -10
4» -14

355» -13
135

13.91 -0.7
1.20 -76

078
430

365»
1.35

14.»
1,20

500» 1700» 17»» 17»» 1700» 1700.» -28
1910» 2151 21.51 21.5)1 2V51 21,51 104 8

114»0M 1970 19» 19,07 19,70 1900 -35
M0M 230.» 230» 230.» 230» 230.»

7 8480» 9,10 9.10 936 950 950 -2.1
15TO0» 845 645 8.50 870 8.70 +2,9
2.310000 855» 840» 855,66 860» 855,00 «04
6 5750» M.» 5600 5845 MM 55.» -33
10MOM 026 026 026 0.26 0.26
5 2» 000 27.» 27.» 27,90 27.90 27.» -3.3

60» 2350.» 2350.» 2350.00 2350.» 2350.»
3760» 2490.» 2490» 2 566.82 2595,00 2594.00 -29

1.460000 330.» 315» 31692 330» 320.» -1.5
60 0»

10» 0»
485 000
8940»
1690»
3» 000

¦ EbertePN-  2520000M
Econômico PN"
EietrobrnsON*
Elotrobras PNB-
ElumaPN'
Embroor PN *ES «..

EnersulON-INT
Enersul PNB'INT
EncssonON'
Encsson PN'
Estrela PN-
F Cataguaim PNA°
Fato C Ronnux PN 
Fech Brasil PN 
FertibrasPN"
FortisulON*
Fertisul PN 
Fonu.aPN*
FibamPN*
Ficap'marvmPN'iNT„
For ja Tautus PN 
Foslertil ON1
Foslertil PN-
FrangosulPN'
Fras-lePNA'
Fhgobras PN 
GazotaPN*

GlassIitoPN*
Gradiente ON'
Gr ad -ente PNA'
GuararapcsON*...
Guaroropw PN 
Hercules PN 
HeringNordPNB"
IVIPN-INT

Iguaçu Cato PNA*
Iguaçu Cato PNB'

36600»
396M0W
70 7700»

680.0»
90000

10»
looo»
3» 000

l.rjooOM
12 100 000
29» 0»

302 0»
220»

47000»
2.7000»
7.3000»

100000
451000
200»

38 6000»
100000

82 600 000
4 222.0»
3400000

3920»
59.0»

9017000
100»
28000

7600
49.50

7».»
49.00

2W.M
59.»
009

16.70
310»
305»
55.M
63»

7,50
8.40
5.75
6.»
280
7»

640»
3,20
4.»
260
2.77

M00
3,50

410.00
0.77
530
6.05

39»
2.69

960»
0.31
106

110.00
121.»

76»
49.50

790.00
44.00

2»»
59.00
0.09

16.70
M1.00
298.»
55»
63 OO
7.50
8.40
5,75
690
2.75
7.60

640.»
320
3.98
260
2.77

90.»
3.50

410.00
0.72
530
6.»

39.»
2.60

960.00
0.31
1.06

110.00
12000

7600
4950

79000
4587

20000
59.»
009
1682

308.0?
»3.56
55.»
6300

7.50
8,40
6,75
590:.»
7,67

644.97
320
4.»
2.»
2.77

96.99
350

410.00
0.73
5.30
609

39.»
2.61

978.09
0.31
1.08

110.»
120,69

7600
49.50

790»
49.»

200.00
59.»
0.10

16.85
317.00
31000
55.»
63»

7.50
8,40
5,75
5»
2,65
7,75

650.M
3.20
400
2,60
2.79

99.99
3.50

410»
0.77
5.30
6,30

39.00
2.69

960.»
0,31
1,15

110,00
121.»

•15
-2.9

20000 2.600.00 2600.» 2.6»,» 26W.0O 26»,00
263.0» 2.75000 2.750.» 2969,58 3050» 2.900.00

76»
4950

790.00
44.» -2.2

2»» -6.9

59.00 -0.1

O.»
1680 '0.5

Ml.» +1.0
299» -2.0

55» -3.5

63.00 -86

7.50 -

8.40 +1.3
5.75 +0jB
5.» -

2.75 -1.7
7.70 +1.3

640.» • 1.5
320 /
3.» -4.4

2.60 I
2,77 -

99.99 + 11.1
3,50 -5.4

410»
0.72 -2.7
5.30 -92

6.10 -0.9

3900 .1,2
2.60 + 1,5

980,» H.O
031 /
1.06 -3,6

I10.M- 10.0
120» -4.3

40
7.4

1000000 1.00 1.» 1.»
125000 1200,00 1,17000 1.199,04

23.520000 8,40 7,90 8.14

103 100 -98

1.200.» 1200,» +4,3

8.45 7.» -3.0

6500000
5 2»0M

ImperioPN- 266364000
InbracPN- 3100»
Ind Villaros PN 310»

Inds Porra ON'INT 3 300000
Inds Roml PN-INT 20O00»
InoparPN' 211»000
InvoslccPN- 1.957.0»
lochp-marlon PN 7M0M

IpirangaPolON- 20.700000
Ipironga Pel PN 37.600.000

IlapPN- 20»
llaubanco PN 'ED 1.530.0»

tUurH>nsaPN• 47.6000»
ItausaON' 40000
llousaPN- 2 1500»
lloulecPN' 3 2M0»
JBDuartoPN" 415000»
JnrtON' 100000
Jan PNO1 1»0»
K.oplerWeborPN 9.1»
KlabinPN- 381.000
LacesaPN' 1»0M

Uim Nacional PN 2 034 000
LanilSoriboPN- 1.637.0»

1.10
1.10
0 22
6.50

225»
33.»
30.99

1,51
1,24

616.00
16.»
16.35

109,00
238.»

1.05
510 00
677,99

15.50
2,65

110.00
110.00

10.90
1.445.00 1.445 00 1.489.80

48.» 48.» 48.»
7.60 7,50 7,54
4.83 4.» 4.60

1,10
0,23
6.50

22500
33.»
30.99

1.55
1.24

620.»
16,»
16.80

IM.»
240.00

1.15
520,00
£«5.60

16,70
2.75

110.»
110.00

11.30

1.10
1.10
0.23
6.50

23129
37,74
31.»

1.54
1.24

62094
16.»
16.54

10900
239.33

1.07
517.50
585.01

16.35
2,72

110.00
110.»
11,10

1.10
1,10
0.24
6,50

240.00
40.00
31.»

1.55
1.24

625,00
16.»
16 60

IM.OO
240.»

1,15
520»
590,00

16.70
2.75

110»
110.»

11,50

1.10
1.10
0.23 -4.5
650 -7.1

240.00 • 10.0
37.98 I
31.»

1.51 -2.5
1.24 r 24.0

625» +1.6
16.00
16.40 -0.1

109.00 ,9.0
238.» I

1.05 -4.5
510.» -1.9
584.99 -0.8

16,39 -0,9
2.70 -1.4

110.» /
110.» /

11.10 7.5
1.5M.0O 1480.00

48» 48,00
7,61 7.50
453 4.»

locoPN-
light ON" »„._»..
tinnC«rcuk>PN'
luDaCu*itv.PN' 
Loi.13 AmencC+TiNT-.
loias Amenc PN -iNt..

Lojas Renne» PN 
lMedeiritPN•

Magnftbiia PNA' ..,.
MafiahPN*
ManaU PN •.._

Mangeis Indi PN 
MansolPN'
Mendes Jr PN.VI92
MercSPauloON'ED..
MesblaPN-
MetBartaraPN-
Mot Duque PN'.-.
Mel Gordau PN 
Metal Leve PN-
MelisaON-
«ensoPír
MichelettoPN-
M.nuparPN'  1205000»
f,*ont Aranha ON*
Montreal PN 
Moto Pecas PN'..
MurlibrasON-
MJIibrasPN'... .

1000 75» 75» 75» 75.» 7500 -65

2160000 365» 340» 349*2 36700 340.» -2.8

17000 47950 47950 479.79 4».» 480»
959000 750 7.50 7.60 7.70 7,70+ 10,0

3090000 2950 2950 30.29 3050 M20 -23

149600» M50 29,50 W.46 31» 3049 +16

1650000 11,50 1150 1205 12.40 12.40 +7.8

94600000 0.31 0.27 0.28 0.32 059 -33

100»0» 4,55 4 55 455 4 55 4 55 -02

600COO . 5250 5250 5263 53» 53» +1.9

45000 026 028 028 028 028
110O00OO 470 470 4,70 4 70 4.70-50

550000 750» 740.» 749.70 750.» 74900 +1.2

4680» 25.10 21.» 23.07 26.» 26» -3.7

40 000 108.» 1M.M 1»» '09» '»» '

tBOO» 165.» 163» 16487 165» 163.» -1.2

60OM00O 120 120 1.26 1,29 1.29 +7,5

200000 70» 70» 70,» 70,» 7000 -90

1200» 54.» 53.» 53 42 5400 6300 .1,8

15»O0O 47,» 4650 46,67 4700 46.50 -1,0

1.000 4.» 4» 403 4,00 4.00 /

781000 6» S.M 593 6» 6.»
552500» 1.90 1.90 1.90 1.93 1.91
OSOOO» 037 035 035 0.3? 005

200 000 13.M 13.» 13.» I3O0 13.» -0.2

4 219 0» 5.» 5.90 6.74 ?99 7.99 + 50.7

299 0» 20» 2000 20.» 20.» 2000
2 0» 2 700.» 2 70000 2.7MM 2.700,00 2.700.00 +3.0

130OOW im» 1370O0
Nacional PN "ED 122M0O0
Noroeste PN- 600»
OlmoPNê 40000»

Oh/obraPN- 24600000
OsaPN- 10O0O00
OmtenoPN- 500 000
Papel SimaoPN 1S9M000

Para.bunaPN- 600000
Paranapanema PN *

Paul F Luz ON-
Paul F Luz PN"
PerdigaoPN' 
Perdiqao Agf PN ' ...
Perdigão AlmPN*...
Petrobràs ON*

17 3M0M
3 1000»
1 100 000

96 200 0»
200 000

1200 000
2610.0»

Potrobrás PN1  154 370000
Pfltrobras Br PN *.

PetrofioxON*
PetrotiOK PNA*
PeitonatiPN'...,....
PirolllON"
Pirolli PN 
PiroIliPnouPN'...
PolialdenPN*
Polipropitcn PN *..

Progresso PN* ....
Pronor PNA'
Pronor PNB'..

27 9» 000
10 000
100»

1900000

22.50
464.00

3.75
040

I4'j0
7.»

3750
15.35
15.40
79.»
5890

1,82
7,35
2,91

77.99
12600
48.50

280»
255»
50»

48 000 1600.01

22,40
464.00

3,75
0.40

14.50
7.M

37.50
15.35
15»
75»
57.49

1,73
7,10
2.»

70.»
119.»
48.00

280.00
255.00
SOM

17M.»

1377.53
22.45

464 00
3,75
0.40

14.»
7.30

38.17
15.44
15.48
7605
57,62

1,77
723
2.91

72.82
123.34
4867

2»»
255.»

50,58

1360.» 13».» .1.4
22.70 22,70 /

484,00 +75
375 -16.4

4*100
3.75
0,41

1450
7,30

38.50
15.50
15.65
79.»
58.»

1.82
7.35
2.91

78»
128 50
49.M

280»
255»
51,»

0.41
14.50
7.30

3800
15.50
15.00
75.00
57.49

•5.1

•4.8
tO.0
-2.6
•0.6
•25
-3.3

1.73 -2.2
7.10 -34
2.» -17,1

tOOO -10.1
12051
48.00

280»
255»

5100
1.832.» 1999.99 1.700.»

3 000 3000.» 2 950,00 3 016.67 3 100.00 2.950.»

1.0» 3000» 300000 30M.00 30M.M 30»,»
1564 0» 55.» 53.» 64.58 56»

•2.0
-2.0
•3,4
•1.9

? 1.7
?1.6

50»
15.000

450.000
24 400 0M

-0,0

20,000
7500000»

16 000 000
10OO.OM

I Randon Part PN  132GOOOM
ni-alON- 10 OOO
RoalPN' 100.0»
Real Cia Inv ON 200M

Raal Cia Inv PN 72 000
RoalConsPNF-
RoalDelnvPN-.,.
RoolPnrtON-
Roal Pari PNA-
Roal Pari PNB-
Hecrusul PN-
RetriparON*..
Rolnpar PN  286 200.0M
RenHormannPN'
RipasaPN'

I Sado Viíjosa PN '

Sadia Concor ON *,

Sadia Concor PN ".

SalgomaPNB'
Samiln ON'
SamilrlPN-
SansuyPNA*
Sanlista Alm ON '.

Schlossor PN'
SharpPN-  395300.000
SidAconortoON- 6 000
SidOuoiraPN"  2.160.0»
Sid Nacional ON  64900000
Sid RiograndPN•  13510.000
Sid Tubarão PNB' OTIOCO
SolorricoPN 48.000
Sondolocnica PNA-  2.000.0»
Souza Cruz ON 26 500
SpnngorPN 6 0»
SudamorisON-  I.5300M

Suporgasbras PN  49.2M.000
SuzanoPN 3000

¦ TamPN' 4M.0M
TekaPN- 16.6M.0M

9.»
0,05
036
031
1.75

67601
350»
513»
460.00

900
0,04
036
031
1.07

575.01
350.»
613.»
460.»

9.»
0.05
0.36
0.31
1.70

575.01
350.M
513,00
460.00

9.»
0.05
0 36
0.31
1.75

575,01
3MM
513»
46000

56 • 1.8
9,00 -10.0
0.05
0.36 +9.0
0.31 +68
1.70 -0.5

575,01 -0,8
350.00
513,»
46000

2 000 1.000,00 10O0.W 1.OM0O 1CO0.00 1000.»
43 0» 107002 1070.00 1.070,02 1070,02 1070.»

4 0» 1090.00 1.0M.00 1090» 1090.TO 1090,00
935»
940.»

15.60
2.40
3.»

69 000 1690.00 168500
320.000 255.» 251.00
562000 46.50 45.00

8 000 1550,00 1 550.00
1331000 1270.01 1,27000
3 000000 1250
4.640000 40.80
4.9W.0M 39.50

20 000 905.01
24 000 1700,00 1.700.00

45 722.000 067 0.60

935,00
940.00
15»
2.40
3.»

11,40
40,10
39,40

905,01

935,»
940,00

15.50
2.40
3.14

1,689,93
251,32
45.»

1.550,00

935.»
940,00

15.50

935.00
940.00

16.50
2.40
340

1.690.» 1665»
255.00 251.»
46,50 46,50

155000 1.550.»
1 277.99 1 28999 I 260.00

11.M 12.50 12,50
40.58 4I.M 4100
39,47 39.50 39.50

905,01 905,01 90501

2.40 -4.3

3.05 -16

2,73
25.»
62.M
38,50
45.»

760,00-
390
1.26
8.00
7.27

2650
1,85
6.30

12,»
2,33

2.57
25,00
62,00
37,00
44.01

,-40.00
3.»
1.26
7,90
7,27

28.50
1,85
6,30

12,00
233

¦0.7
I 1,7
? 0.7
-9.4

1.7M.» 1.7»M 1.70000 +3.0

0.66 0.87 0.65 -

2,62 2.M 2.61 -2.6

25.» 25.» 2500
62.M 62,00 62.M
37.43 38,» 37,01 -2.6

45.40 45.50 44.98 -1.1

751.24 760.00 745,01 -3.1

4.13 4.30 4,16 +6.6

1.26 1.26 126 +0,8

7.96 1.00 7.96 -1,8

7.27 7,27 7.27 I

20.57 29» 2850

1,95 2.00 1.98 -7,0

6,31 0,33 6.33 -2.6

12» 12,» 12.» +4.3

2.43 2.45 2.40 +0.8

Títulos Qtd Abi Min MM Mai

Tol B Campo ON-INT.. 100» l»M IMOO 1SU.U0 I».»
Tel B Campo PN-INT.... 100» 165.» 165.» 165.» 166.»
Telíbras ON'194 7I3MOOO 34.M 32.» 33.67 34.10
TcüobrasPN-194  24352M0» 4170 4020 41.33 4250
TeleparPN-..» 14500» 320» 318.00 320.» 322.»
Tel»i| ON-194 100» M» »M 60.00 60M
TelMpON-m 2M0W 390.» 380» 388.65 392,»
TelwpPN-194 I166000O 38001 373» 37581 390.»
TransbrosilPN 000 650 650 6,50 650
Trema PN- 2 5» OOO 7,70 7.70 7.80 6»
TromcimPN- 59M0» 6.10 «10 8 12 820
TupyPN" 173000» 1801 16» 17.22 17.»
Ucar Carbon ON' 53100000 17» 16.» 18.81 17,50
UmbaneoON- 700» 2050 20.10 21» 21.40
UmbancoPN- 159»OM 2250 21.98 22,05 22.50
UniparON-EO 3»0» 435 435 4.35 4.35
UmparPNA-ED IMOM 551 5,51 651 551
Un,parPNB'EO M0M00O 566 5.54 5,59 5.73
UsiminasPN-  3816000000 141 1.35 1.38 1,41
Valo R OoceON 105»0» 3M.M 2S5.» 3M03 310.»
ValeROocePN' 628100» I68M 156.00 165.31 170.M
Varga Freios PN 17M00O BOM 79.90 80.00 80»
VungPN 6000 345 3» 3,3? 3,45
Vidr Smanna ON 490» 5,12 5» 509 5,12
VigorPN' 250OOO 19000 1»» 190M IM.»
WegPN" 210030 590» 577M 580.81 582.»

Wctzcl F und PN 153M0M 0,40 0.38 0.40 0.40

Wetzol Mel PN 8SM0» 1,60 1.75 100 1.80

Whit Martins ON' 1016M0OO 11.72 11.72 12.28 t2.40
W.esIPN- 20» 1580.» 15».» 1580.» 156000

Concordatárias
CurlPN" 50» 4.60 4.60 460 4,60
Farol PN- 11005000 067 0,67 06? 060
Forro Ligas PN 70»»0 1.53 1.50 1,53 1.56

HoringBhnuPN- 65000 12» 12,49 12.66 12.»
Pérsico PN* 20»OW 0.55 0.55 0,55 0.55
UsinC Pinto PN- 2»000 65.» 65M 65.» 65.00

Fech Osc

1M0O -5.5

165.» -2.9

33,09 -2,0, .
4050

320» + 1,5
6000 -0.0

58000 -oa

3M.W -1,3

6.50 - 3.1
600
820 •12

1650
1660 • 1.6.
21.43 » 1.9
22.M -3.9 •

4.35
5.51
555 -10
1.35 -0 7.

285» -60

159.» .1.5

60.00 • 2.5
3.30 -4,3
5.12

190.00 -55

582.M -0.5

0.38 -2.7
1.80

12.» +6.0
1580.00 -8,9

4.60 - 7.C,
0.80-333
1,50

12.» -10,
0.55

65.00

Termo 30 dias
Qtd. Abt. Min Mòd. Mn« Fitch Osc.

Acosila PN -INT 1000»

Bandeirantes PN 1900»

Bradesco PN-ED 21.000 »0
Brasil PN 10000»

Elelrobras PNB' 15»O0O
Estrela PN' 3000000
IlaunensePN- MOMO»
JBDuartnPN- I0OM0OO
MontrealPN' 8210»
Pnlrotjras PN 3200000

SalgemaPNB- 1.000 000
Samilr, PN- 2000000
Std Nacional ON* 2ÜQ0O0
Sid Tubarão PNB- 100»
Tolobras ON'194 2350000
Tolobras PN-194 1050.000
Tclesp PN-194 1200»
Foria Tourus PN 17000000

84.19 64,19 84.19 &4,19 84.19 00
4157 41,6? 41.6? 4157 41,57 6,0
Í.18 7,26 7.37 7.38 7.2? 00'

18.05 18,04 18,05 16,05 18,04 0,0.
322,40 317,51 322.07 322.40 317.61 00

2,96 2,» 2.96 2,97 2,97 00
1,09 109 1,09 1.10 1.10 0.0
2.81 260 2.81 2.81 2.» 0,0'
7.39 7.39 7.39 7.39 7,39 0,0

133.26 120.82 132.66 133,26 126.82 0,0
11,96 11.96 11.96 11,98 11.96 0»
41.M 41.» 4101 41,01 41,01 0.0
39,52 38,98 39,25 39,52 38.98 00

790.39 790,39 790,39 7M39 790,39 00
35,36 34,91 35,10 35,36 3491 0,0
42,00 41,99 42.M 42M 42,» 0.0

391,04 389,85 390.05 391.04 389.85 0.0.'
0,82 0,81 0 81 0.82 0.81 0.0

Caderno

Viagem
4a-feira

no seu
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PERFIL/PEDRO MALAN

9

iscreto
homem forte
da economi
SÉRGIO LEO

BRASÍLIA — No cargo de minis-
no da Fazenda, Pedro Malan, enge-
nheiro com doutorado em Economia
pela Universidade da Califórnia, será
uma das peças fundamentais para a
retomada do processo de endivida-
mento do pais no exterior, um dos
objetivos da atual equipe econômica.
Trata-se de buscar lá fora o dinheiro
barato para financiar a retomada do
crescimento.

É irônico que um dos encarrega-
dos dessa tarefa seja o mesmo aca-
démjco que. na década de 70, mili-
tanté político e fundador do Institu-
to de Economia do Rio de Janeiro
(lerj). lançava as criticas mais con-
tundentes à estratégia de endivida-
mento adotada pela equipe econô-
mica da época para enfrentar a pri-
meira crise do petróleo.

Malan. hoje com 51 anos, foi o
encarregado — no governo Collor. na
gestão do ministro Marcilio Marques
Moreira, no Ministério da Economia
— de concluir o acordo da divida
externa. Outra ironia: na década de
NO. foi um dos primeiros a criticar os
rumos da negociação da divida.

Instalado no Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (lpea), proles-
sos da PUC. Malan afirmava que o
pais devia discutir a possibilidade de
uma moratória
negociada e criti-
cava o FMI poi
intrometer-se na
política fiscal do
p;(is. Em seus
textos, mostrava
que as metas ir-
rc-alistas dos
acordos com o
I tliulo e a falta
de! financiamento
externo dariam
noque deu: o co-
lapío das contas
externas brasilei-
ras. Coube a ele
retomar a nego-
ciàçàp pratica-
mente no mesmo
ponto em que a
havia deixado na
década de 80.

Acordo —
Em pelo menos
um ponto, ele
nào mudou: o
acordo assinado.
ao contrário de
seus antecesso-
res, foi negocia-
do levando-se
em conta uma
avaliação da ca-
pacidade de pa-
gamento do pais— algo que co-
brava nas pro-
postas da década
de 80. O acordo concluído por Ma-
lan incluiu unia cláusula que prevê
sua revisão caso os pagamentos ex-
cedam a capacidade do país — o
Malan dos anos 80 cobrava algo
parecido das autoridades da época.

O passado acadêmico, o estilo
diplomático e a discrcçào do futuro
ministro da Fazenda lhe garantem o
respeito até de adversários. Ao as-
sumir o cargo de negociador da di-
vida, sentou-se com os banqueiros
e. deixando de lado o cachimbo —
hábito iniciado aos 21 anos —. Ma-
lan cobrou dos bancos privados o
mesmo mutismo que devota aos as-
santos de trabalho.

"Vocês têm que decidir se que-
rem negociar um acordo ou discuti-
Io através da imprensa." No dia
seguinte, os jornalistas encarrega-
dos de acompanhar a negociação
encontraram subitamente calados
os banqueiros que antes se mostra-
vam pródigos em críticas ao gover-
no brasileiro.

Discrição — Seu pavor ás in-
confidencias, somado à reserva que
mantém mesmo na vida privada, le-
vava Malan a responder com uma
ironia aos que lhe perguntavam so-
bre os irisisitentes boatos de sua ida
para a Fazenda: "Não desejo esse
mal para os jornalistas de meu país."
A.notícia sobre uma reunião em que
teria gargalhado em conversa com
banqueiros provocou um telefonema
de Malan ao repórter, para esclare-
cer: "Eu nunca gargalho."

De oposição a governo, Malan
sempre deu preferência absoluta á
vida pública, onde fez carreira. "Ele
não gosta da idéia de aproveitar a

experiência do governo para lucrar
em empresas privadas", comenta
um amigo. "Fiz Economia para
tentar resolver problemas, nào para
ganhar dinheiro", diz Malan. Re-
solveu alguns problemas, mas grau-
jeou adversários.

Seus primeiros disparos foram
contra o economista — depois pre-
sidente do Banco Central — Carlos
Langoni, de quem criticou a tese de
que seria impossível redistribuir
renda sem que, antes, fosse garanti-
do o crescimento da economia.

O atrito lhe valeu a inimizade
com os cardeais da política econô-
mica. Delfim Netto e Mário Henri-
que Simonsen, que se divertem cm
dizer que algumas das teses de Ma-
lan de hoje seriam renegadas pelo
Malan de ontem. "O 

que posso di-
zer é que ele se aproximou mais de
nós que nós dele", comenta Delfim,
nào sem antes desfiar uma sucessão
de elogios ao ex-adversário. "Ele
insistia muito na questão da distri-
buiçâo de renda, assunto no qual
nào se fala mais", lembra o ex-mi-
nistro da Fazenda.

Renda — "Apenas uma politi-
ca de rendimentos negociada politi-
camente é capaz de reduzir de ma-
neira gradual c sustentada a infla-
ção brasileira", escrevia Malan cm
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"Apenas uma política de

rendas é capaz de reduzir a
inflação" (1983)

1983, em um texto do lpea destina-
do a provar que uma política an-
tiinflacionária baseada em austeri-
dade na emissão de moeda e no
gasto público geraria custos sociais
insuportáveis.

O blinker de Malan foi a PUC
carioca, para onde foi levado pelo
economista Francisco Lopes, cogi-
tado para a Secretaria de Política
Econômica no futuro governo. Lo-
pes chefiou Malan no lpea e, no-
meado diretor da Fundação Gelú-
lio Vargas na década de 70 por
indicação de Simonsen. deixou a
FGV após atritos com Langoni. pa-
ra fundar o curso da PUC-RJ.

Amigos de Pedro Malan atri-
buem ao grupo de Simonsen as
pressões que o levaram a deixar o
lpea em 1983. Naquele ano, o eco-
nomista foi surpreendido em casa
pelo economista Sydncy Dell, um
dos mais renomadps acadêmicos
britânicos, que o convidou para
ocupar uma divisão no Centro de
Empresas Transacionais da ONU.
cm Nova Iorque.

Malan. que anos antes havia
passado três meses como professor
visitante em Cambridgc. na Ingla-
terra, mudou-se com a mulher Ca-
tarina — então grávida de sua pri-
meira filha, Cecília, para Nova Ior-
que. Começava sua carreira de bu-
rocrata internacional: cm 1985.
seria promovido a diretor de divi-
são do Departamento de Economia
Internacional e Assuntos Sociais da
ONU e. cm 1986, indicado pelo
ministro do Planejamento João Sa-
yad para a diretoria executiva do
Brasil no Banco Mundial. A família
mudou-se então para Washington.
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Malan: de critico ao acordo da dívida, nos anos HO, a negociador.em (J2

Nesse posto, administrou um dos
momentos de maior tensão na rela-
çào do Brasil com o Bird, quando o
governo brasileiro começou a cobrar
das equipes técnicas enviadas pelo
banco maior discussão dos relatórios
sobre o país c decidiu exigir a revisão
de projetos de financiamento com
dificuldades de execução.

Em 1990, com o governo Collor,
Malan foi designado pela ministra da
Economia. Zélia Cardoso de Mello,
para representar o Brasil em outra
instituição multilateral de financia-
mento, o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID),

Dívida — Em 1991, o ministro
da Economia, Marcilio 
Marques Moreira, o
chamaria para resolver
o impasse na negocia-
çào da divida externa.
Repetia, então, um mo-
te, decorado por alguns
de seus interlocutores:"O Brasil é um país há
400 anos, tem governo
democrático constituí-
do, economia substan-
ciai. do ponto de vista
formal nào fica nada a
dever a nenhum país do
Primeiro Mundo, c, portanto, exige
respeito."

Começaram, por essa época,
suas maiores ausências de casa pro-
vocadas pelos roads shows, para
apresentar o projeto de negociação
da divida e pelas viagens constantes
ao Brasil. Hoje, essa distância ator-
menta Malan. que pouco viu o filho
Pedro, nascido em setembro de
1993 c de quem se despede sempre
com lágrimas nos olhos. Malan tem
outro filho, do primeiro casamento.
Diogo. de 19 anos, estudante de
Direito na PUC.

Gostos — Amante de música
clássica e ópera, leitor compulsivo —

"Nenhum país
acaba com a
inflação com

pirueta ou
passe de

mágica ".

(1994)

costuma percorrer as livrarias de
Washington com a mulher em busca
de novidades —, Malan tem a pro-
messa de Fernando Henrique que
ocupará a diretoria do Brasil no
Fundo Monetário Internacional,
após a saída do atual ocupante do
cargo, Alexandre Kafka — o que c
previsto até o final do próximo go-
verno.

Sua ida para o Banco Central foi
decidida após insistentes convites
de Fernando I (enrique, em um jau-
lar no qual Malan tentava ajudar o
então ministro da Fazenda a con-
vencer outro economista da PUC,
André Lara Resende, a ocupar a

 presidência do banco.
"Sé você for para o

BC. posso ajudá-lo co-
mo negociador da divi-
da", argumentava Ma-
lan. "Por 

que nào vai
você para o banco e eu
fico como negociador da
divida?", argumentou
Lara Resende, logo in-
terrompido por Feman-
do Henrique: "Feito."
Os dois foram os primei-
ros a saber que o minis-
tro queria um plano de

desindexaçào da economia. André de-
senlendeu-se com a equipe — de
quem cobrava mais ousadia na e.xeeu-
çào do plano — e preferiu ganhar
dinheiro na iniciativa privada.

Malan chegou até a reclamar do
salário de ministro, mas não consc-
guiu resistir á pressão do amigo Fer-
nando Henrique e concordou em
continuar trabalhando na adminis-
tração do plano econômico. Tão ce-
do, no entanto, o futuro ministro da
Fazenda nào se reunirá á família:
Catarina não pensa cm morar no"
Brasil pelo menos antes de junho de
1995. quando se encerra o ano letivo
da filha Cecília, em Washington.
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Privatização vai ganhar secretaria em 95
¦ Equipe de Fernando Henrique estuda dar novo status à comissão diretora do programa, que ficaria subordinada à presidênciaav Aroniun

ACiUINALDONOVO

SAO PAULO — A Comissão Di-
retora do Programa Nacional de
Privatização deve ganhar status de
secretaria no governo Fernando
Henrique Cardoso. As conversas
neste sentido começaram há pelo
menos dois meses e envolvem o
atual presidente da comissão, o
economista André Franco Monto-
ro Pilho, c a equipe do novo presi-
dente. Este é mais um sinal de que a
venda de estatais deverá ser um
pilar importante na política econô-
mica do governo durante o próxi-
mo ano.

Pela estrutura atual, a comissão
é responsável pela definição das
grandes linhas do programa, como
a escolha das empresas a serem pri-
vatizadas. Em outras palavras, c
um trabalho mais político. A gestão
mesmo do programa, como a con-
tratação de consultores para servi-
ços de avaliação, está entregue aos
técnicos do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico (BN-
DES).

A idéia, que ainda se encontra
em fase de amadurecimento no go-
verno, é que todo este trabalho pas-
se para a esfera da nova secretaria,
que ficaria subordinada diretamen-

QUANTO JÁ FOI ARRECADADO*
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Outras empresas ,158.?...

•Pagamento toi leito em dlntwiro e títulos do divida junto ao governo,
reconhecidos como moeda para a privatização
Fonte: BNDES
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te à Presidência da República. O
BNDES, portanto, perderia sua ati-
tonomia no processo de venda das
estatais.

Profissionalização — Quem
tem acesso às conversas garante
que o maior mérito da mudança
seria o de profissionalizar a comis-
são. Hoje. seus titulares se reúnem
apenas uma vez por semana e ne-
nlnim recebe pelo trabalho. Monto-
ro Filho, por exemplo, é professor
na Universidade de São Paulo
(USP).

José Roberto Mendonça de Bar-

ros, outro integrante do grupo,
também é professor e dirige uma
consultoria em São Paulo. Tratan-
do-se de uma secretaria, haveria a
necessidade de se contratar inte-
grantes efetivos.

Por enquanto ainda não se che-
gou a definições quanto aos nomes
que poderiam compor a nova secre-
laria. Mas a equipe do novo gover-
no sabe que, na hipótese de aprovar
a mudança, terá de enfrentar um
problema de complicada solução:
como preencher a máquina da se-
cretaria.

Estrutura — A idéia é que o
novo órgão tenha uma estrutura
enxuta, mas é necessário que ele
conte com técnicos experientes no
assunto. Este pessoal está hoje jus-
tamente no BNDES. Uma das hi-
póteses em discussão se refere ao
deslocamento desses técnicos,
atualmente trabalhando no Rio.
Alguns poderiam ser até mesmo ser
transferidos para Brasília, onde
funcionaria a Secretaria de Privati-
zação.

O governo também pode mudar
a destinaçào dos recursos gerados
pela privatização. O grosso dos
USS 6,536 bilhões arrecadados até
aqui (em dinheiro e títulos) foi usa-
do para cobrir o déficit fiscal do
governo.

Na administração do presidente
Itamar Franco, foi criado um fim-
do especial. Também formado com
os recursos da privatização, ele se-
ria revertido para pesquisas na área
de tecnologia, mas nenhum projeto
concreto saiu do papel até agora. O
novo governo avalia também a pos-
sibilidade de transferir parle do di-
nheiro para obras de recuperação
da infra-estrutura do pais. como a
malha viária.

PEIAPRIMEIRAVEZ,
, UM PILOTO ALEMÃO

É CAMPEÃO DE FORMULA 1.
NOTIMPORTANT.

Quem é Adelaide Scritori,
a médium que seduz governos
e empresas com promessa de
chuvas e trovoadas

T^ . :mtSBÊtmsSfmam'mÊgm^-^BÊÊBÊÊÊÊÊt': !-'¦: -. :,: mfljffljffi*,tyij!;' ú?3* u^^^^jSHp^ ^^H^HHu^' ^Hia^^^Pi^^

'gagljr* 1^^^SSí^tà^^a^^SlSàa^L^L^ÊKKÊL\^'^SÊ^Sm^^wfí^^''HUJÉ' "---^ol^rW''- Jt•. ¦*-£« í i; S t*: l*ií !l'£5

=Bwrm <^&ÊS&,. -&iáMÊa^ÊÊÊmÊÊÊ^^^sSM^^f^^^^a<\I?A

¦ 3WIBB '¦':mÊBB(í"'",;::'''''' :^ *^«* * *< 8hK *^t: i • ¦ * s ¦ í > f ' if ¦ ¦ - BI

¦Zjii»**^ <jífc BBH&MhK fT*- ^Tt^t' t^*W^M

V~ WmP^BHBw^ 'WuÊaWÊBBÊBÍa^SlSÊ

l.r à\ m I :';é1 a WiliTI :ii: II íh% 3I 11 11M,*jl m:M 1!.¦iJ;j A\ ? ri li
1| 1 f { ' i-i ff:.{ wn s| I £, ^y II I 5 a? í aM^ li»' W?!;

"icii 
ênLâaWÊÊÈÈÊÉESi^i^HBÍ & WÊS. wÊÈ ^aBlttl 1

§4WÍTTmI i11»TiJrWmImJIFIImüUtIjiFHtALUIilíiílÍHllliJiTjtiHnElrJB^ sM
náMMM#Jt*MMMf JMLjAnt Jr"AtlMwLljWTbw^'• aWhflMOWtixjB JMNW* «Wf MMMR n SnMDMH rf» IwatWrt BÉBÉMIrwMPPBBJPl
.ataü B jj SSSwaMwt^HaiiMWBBEÉBH 1 1 TTiiTiiiiMiifliiiii>iiiiiiiii»ii _i )r!wii>r>r»oi

'mm-.. »l á miíC^*M..„II,„.^s« MiwIlBSr ff **)>>!r» *•* •*«»»*»,,*« *s^w itMM:í!I1

V7P Exame de dezembro
chega às bancas com a ??2esma
vibração que um novo talento
da Formula 1 chega ao pódio.

Leia tudo sobre as perspec-
tivas do novo ídolo brasileiro
nas pistas. E mais. A médium
que influencia governos e em-

presas. Um roteiro diferente
e interessante para conhecer
Buenos Aires. A biografia de
Chateaubriand: uma matéria
tão interessante quanto o
livro. Porque ojeans é moda
há 100 anos.

VIP Exame. Uma leitura

obrigatória para very important
people.VI
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Editora
Abril

UMA REVISTA VERY IMPORTANT.

TÃ NAS BANCAS.

Sede do BNDES no Rio: espaço político menor na venda de estatais

Mudança no BNDES
BRASÍLIA — O provável presi-

dente do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e So-
ciai (BNDES) no novo governo,
Edmar Bacha, deve receber, ao
tomar posse, uma proposta de re-
formulação da instituição. O pro-
jeto está sendo preparado pelo
atual presidente do BNDES. Pér-
sio Árida. A principal mudança
será a inclusão, em sua estrutura,
de representantes de trabalhado-
res e empresários, que passariam
a ser consultados sobre a aplica-
ção dos recursos.

Essa alteração é importante
porque a partir do próximo ano o
BNDES deverá ficar responsável
pela gerência de dois fundos im-
portantes. 0 primeiro é o Fundo
de Investimento do Trabalhador
(FIT), que será formado com as
cotas dos trabalhadores no FGTS
e que poderão ser aplicadas na
privatização. O banco também
vai gerir integralmente os recursos
do Fundo de Apoio ao Trabalha-
dor (FAT). Hoje. o percentual é
de 40%. Em compensação, pode-
rá perder o programa de privati-

zação. que passaria a ser adminis-
trado por uma secretaria.

A participação na gestão do
BNDES é uma antiga reivindica-
ção de trabalhadores c empresa-
rios do Conselho Deliberativo do
FAT (Codefat). As negociações
para participação do Codefat no
BNDES foram precipitadas pela
criação da Taxa de Juros de Lon-
go Prazo (TJLP). que remunera
os recursos do FAT destinados à
geração de emprego. Como a
TJLP é muito mais baixa que a
TR. e estará abaixo de 2% ao mês
no próximo trimestre, os repre-
sentantes do Codefat temem que
esses recursos baratos subsidiem
empresas escolhidas por critérios
políticos.

Além do Codefat. também de-
verá se vincular ao BNDES o
conselho do futuro Fundo de In-
vestimento do Trabalhador (FIT),
composto por quatro represen-
tantes dos trabalhadores, um dos
empresários e um gestor. O FIT
será criado com recursos do
FGTS e funcionará como uma
opção de investimento para o tra-
balhador.

Bancos se articulam
SÃO PAULO — Bancos e cm-

presas já se movimentam à procu-
ra de parceiros para entrar no
programa de privatização. E o
banco Pactuai parece ser o mais
ativo. Desde outubro, seus princi-
pais executivos têm se deslocado
entre o eixo Rio-São Paulo em
contatos com possíveis parceiros.
A idéia é formar um consórcio de
peso, com dinheiro de investido-
res locais e estrangeiros, liderado
pelo próprio Pactuai. Outros ban-
cos com perfil agressivo de nego-
cios também se movimentam nes-
ta direção, como o Fator, BFB.
Liberal e Bozano.Simonsen.

"São conversas introdutórias
A formação final dos consórcios
vai depender muito ainda de co-
mo o governo vai gerir o progra-
ma", afirma Marcelo Serfaty, res-
pousa1 ei pela área de mercado de
capitais do Pactuai. Na área in-
dustrial. a Constran — empreitèi-
ra ligada ao grupo do empresário
Olacyr de Moraes — e a Catagua-
zes-Leopoldina dão sinais de
maior movimentação. A Cons-
tran mantém um acordo com o JP
Morgan, um dos maiores bancos
de investimento dos Estados Uni-
dos.

Rio pode sediar o BC
¦ Ex-diretores
apoiam proposta
de transferência
A 

transferência do Banco
Central, de Brasília para

o Rio, vem ganhando adeptos
entre ex-dirigentes da institui-
ção. No mercado financeiro,
circulam a cada dia boatos so-
bre a possibilidade da mudan-
ça. Ontem, enquanto boa parte
da equipe econômica passou a
tarde reunida na sede do BC,
os operadores de mercado
brincavam, dizendo que eles
aproveitariam a viagem para
conferir as instalações do pré-
dio da Avenida Presidente
Vargas.

A transferência — que está
sendo reivindicada pelo movi-
mento Viva Rio — ganharia
ainda mais sentido dentro do
projeto de tornar o BC inde-
pendente, como o futuro go-

verno vai propor ao Congresso
no dia 15 de fevereiro. O ex-
presidente do Banco Central
Cario;, Langoni é um dosentu-
siastas da transferência. Tanto
que. recentemente, levou a
idéia a Pérsio Árida, cotado
para assumir o BC no governo
Fernando Henrique.

Argumentos — "O Ban-
co Central no Rio estaria perto
do Selic e da Cctip, que fazem
a compensação de títulos pú-
blicos c privados. Isso sem fa-
lar que o Banco do Brasil já
mantém aqui a sua maior mesa
de operações", diz Langoni. O
BC foi transferido para Brasí-
lia durante o governo Mediei."Seria uma oportunidade para
os técnicos do banco convive-
rem mais de perto com a reali-
dade do mercado", diz Lango-
ni. O ex-diretor do BC Carlos
Thadeii de Freitas Gomes lem-
bra que os principais bancos
centrais independentes no
mundo ficam fora das capitais.
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megaespeculador apresenta sua defesa
Acusado de manipular o mercado de ações, Nahas veio ao Rio para acompanhar seu julgamento e disse não ter nada a temer

i ..' . mi-.i i i. '<%£SBiÊ£l!ÊÈttWHÊÊÊÈÈÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmWbm%m^ Parkinson, incluíram como anexo sido estabelecida a írregularioaueUOS Uw seu \l\ upo SUO UCUSUUOS (leSON1AJOIA
O megaespeculador Naji Na-

has veio de São Paulo ao Rio,
ontem de manhã, somente para
assistir seus advogados apresenta-
tem à Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) a sustentação oral
de sua defesa, na qual assume ter
praticado todas as operações das
quais é acusado, garantindo que
elas eram legitimas.

O JORNAL DO BRASIL ob-
teve o "Resumo da Sustentação
Oral Apresentada Pela Defesa de
Naji Robert Nahas" — um calha-
maço de cerca de 300 páginas,
cuja primeira sintetiza o argumen-
to da defesa: "Antes de o acusado
Naji Nahas, em fevereiro de 1989.
ter dado início às operações D + 0
de que trata este inquérito, tais
operações já eram praticadas no
mercado, havia vinte anos, inclu-
sive pelo próprio senhor Naji Na-
has em São Paulo — sem que
nenhuma autoridade jamais as
proibisse, suspendesse ou punis-
se". Apesar disso, Paulo Lázza-
resehi, advogado de Nahas, acha
que a absolvição ê difícil porque
seu cliente se tornou alvo de um
processo político.

• Diversos testemunhos famosos
—.inclusive dos ex-ministros Má-
rio Henrique Simonsen. Delfim
Netto. Luiz Carlos Mendonça de
Barros e Adroaldo Moura da Sil-
va — são citados. Simonsen é
apontado como tendo prestado o
seguinte depoimento no processo:"Era conhecimento público que
existiam grupos atuando no mer-
cado acionário. Uma vez que as
operações D + 0 eram autoriza-
das. o depoente acredita que a
CVM, as bolsas, as corretoras c os
analistas de mercado tinham co-
nhecimento de que havia atuação
de grupos no mercado".

Nahas e os outros 12 indicia-

comprarem e venderem ações en
tre si, criando condições artificiais
de mercado para manipular pre-
ços. Nahas possuía uma carteira
22 milhões de ações ao portador
da Vale do Rio Doce. Pelas regras
das bolsas, ao comprar as ações,
receberia os papéis em cinco dias.
Mas, com as operações D + 0.
conseguia que uma instituição fi-
nanceira adiantasse no mesmo dia
o dinheiro, que com ele entrava
comprando novas ações. O pro-
cesso era repetido até o vencimen-
to das opções no mercado futuro
— onde estava "comprado" —
ganhando com a diferença entre o
preço mais baixo no qual aposta-
ra anteriormente e o preço eleva-
do artificialmente. A defesa assu-
me a prática das operações D + 0.
mas nega que elas pudessem ma-
nipular os preços, já que as ações
da Vale estão entre as chamadas"blue chips", papéis de maior li-
quidez no mercado, o que reduz o
poder de fogo de um único espe-
culador.

Questionado sobre a razão de
ler comparecido ao julgamento, o
que não era necessário. Nahas
disse: "Não tenho nada a escon-
der nem a temer. Eu acreditava na
alta. comprei usando um financia-
mento que era praticado. A Bolsa
do Rio ficou maior que a de São
Paulo. Eduardo Rocha Azevedo
pediu para cortar o financiamento
com o objetivo de quebrar a Bolsa
do Rio e quebrou. Acho estranho,
muito estranho, que o Eduardo
esteja fora do processo". Azevedo
era o presidente da Bolsa de São
Paulo na época e é o mais forte
candidato ao posto na chapa que
disputa as eleições para o Conse-
lho da Bovespa este mês.

Os advogados de Nahas. Paulo
Lazzarescíii e Carmem Svlvia
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A/rt/í«Av í) /?íí{7/í/ Azevedo resolveu quebrar a Bolsa do Rio e quebrou

Parkinson, incluíram como anexo
no resumo o depoimento à Justiça
Federal de Luís Carlos Vescovi
Plaster. diretor na época do Ban-
co Planibanc — um dos que II-
nanciavam as operações D + 0.
Segundo ele, Azevedo '•esteve

pessoalmente na sede do Plani-
bane (...), solicitando então que o
Planibanc interrompesse os
adiantamentos de pregão, na Boi-
sa de Valores de São Paulo".
Plaster disse ter conversado sobre
a advertência de Azevedo com
Sérgio Barcelos, pre-
sidente da BVRJ na ——
época, com Breno Sa-
lo mão. superinten-
dente geral e com
Luiz Eduardo Mar-
tins Fernandes, supe-
rintendente jurídico.
E que Barcelos lhe ga-
rantiu "que não havia
qualquer irregularida-
de na BVRJ e que
portanto nào haveria
risco de cancelamento
de qualquer operação,
embora a Bolsa do
Rio tenha posteriormente cance-
lado várias operações". Segundo
a defesa de Nahas. "quase todos
os financiamentos concedidos aos
acusados (os do Banco Mercantil
de Crédito S;A. Citibank. SN
Crefisul. Banco Multiplic e Plani-
bank DTVM) eram. ao contrário
do que se di\ ulgott. formais".

De acordo com o depoimento
de José Breno Bueno Salomão.
em uma longa reunião na CVM.
em abril (a quebra da Bolsa ocor-
reu em junho) 

"na sala do supe-
rintendente geral."Aloisio Ilill. da
qual participaram integrantes da
SMI, SJU e SDM. foi debatido o
tipo de operação envolvida, inclu-
sive com a participação de ele-
mentos ligados entre si. não tendo

"Acho
estranho que

o Rocha
Azevedo

esteja fora
do processo'*

Naji Nahas

da operação pela CVM".
O resumo diz que a BVRJ nào

só tomou conhecimento formal-
mente "de todas as operações,
sem exceção", como até mesmo
criou regulamentações especificas
para elas, desde 1988, "antes, por-
tanto, de o senhor Naji Nahas
utilizar-se delas para financiar sua
carteira de ações da Vale". Como
prova, os advogados citam no re-
latório a cópia do Regulamento

aprovado em 13/07/—~—~ 88 na 597a reunião do
Conselho de Ad mi-
nistraçào da BVRJ."A BVRJ alterou vá-
rias vezes a regula-
mentaçào das opera-
ções D + O. mas ja-
mais divulgou-as pu-
blicamente, tendo os
acusados, como todo
o mercado, tomado
conhecimento de queexistia uma regula-
mentaçào pelo noti-

 ciário da imprensa",,
diz o relatório.

Humildade — Rocha Aze-
vedo reagiu às acusações de Naji
Nahas revelando alguns aspectos
tia vida do megainvestidor nos úl-
timos tempos.

"O Nahas se faz de humilde e
diz que nào tem dinheiro para
voltar ao mercado, mas nào sou
eu que tenho casa suntuosa com
mais de dois mil metros quadra-
dos, dou jantar com caviar, e
champanhe e viajo de primeira
classe para a Europa", rebateu.

Rocha Azevedo recebeu com
aparente bom humor as novas
acusações de Nahas: "Ele agora
vai dizer que sou o fantasma de-
le", disse.
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Morre Adolpho de Oliveira
Maria José Lessa —30W1990

m Enfarte mata t&Ê*
banqueiro 17 dias
após a falência "1

O 
banqueiro Adolpho de
Oliveira, 60 anos, morreu

ontem vitima de um enfarte 17
dias depois de ter tido sua insti-
tuição — o banco, a corretora e
a distribuidora Adolpho de Oli-

;veira — liquidados pelo Banco
Central por insuficiência de rc-
cursos. Adolpho nào chegou a
ser levado para o hospital por-
que teve um ataque fulminante
de manhã em seu apartamento
no Leblon. logo depois de uma
caminhada pelo calçadào da
praia.

Muito respeitado, Adolpho'de Oliveira atuava no mercado
financeiro desde a década de 60.
Foi presidente da Andima (As-¦sociaçào Nacional das Institui-
ções do Mercado Aberto) em
1986 e, logo depois, do Banerj.
Dez dias após a liquidação.
Adolpho esteve com jornalistas e
procurou não demonstrar que
estava abalado com a situação' de suas empresas.

Na ocasião, chegou a comeu-
tar que os processos de liquida-
ção extrajudicial de instituições'¦ financeiras no Brasil são um res-
quício do período autoritário.
Ele citou como exemplo o fato

_dc que um liquidántc tem pode-'. res para demitir funcionários an-

••:
i

Adolpho de Oliveira

tigos, trocar fechaduras e abrir
gavetas longe das vistas do do-
no.

Para decretar a liquidação, o
BC alegou insuficiência de fun-
dos de RS 8.7 milhões. No en-
tanto, na última quarta-feira, o
BC mudou sua estratégia, e de-
pois de liquidar sete instituições,
resolveu prestar socorro às insti-
tuiçõòs de pequeno porte por
prazo de 90 dias.
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Dólar sobe
0,35% em
dia de boatos

Os preços do dólar comercial
voltaram a ser sustentados ontem
por uma onda de boatos em torno
de uma circular do Banco Central
incluindo operações relacionadas
ao câmbio no compulsório. O
mercado cogita a possibilidade de
as chamadas moedas de privatiza-
çào. utilizadas como garantia nas
operações de Anexo IV — cami-
nho dos investidores estrangeiros
para aplicarem no Brasil —. iam-
bém constarem na reedição da
circular pelo BC. O mercado tam-
bém teme que os negócios com
export notes caiam no còmpülsó-
rio de 15% sobre as operações de
crédito.

Diante desse clima, os preços
do comercial, que iniciaram o dia
a RS 0.842, chegaram a subir até
RS 0.856. devido à pressão com-
pradora dos bancos. A moeda en-
cerrou a RS 0.851 (compra) e a
RS 0.853 (venda), com alta de
0,35%. As bolsas fecharam está-
veis ontem tanto no Rio quanto
em São Paulo. O BNDES arreca-
dou ontem RS 33.16 milhões no
leilão de venda das ações da Pe-
trobrás PN e do Banco do Brasil.
O Banco Boavista lançou, em
conjunto com a Bolsa Brasileira
de Futuros (BBF). no Rio. o índi-
ce Boavista Max que agilizará os
fundos de investimento do banco.
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EMBRATEL
ô TELEBRÂS

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

AVISO DE REVOGAÇÃO

A Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. • EMBRATEL comunica aos interes-
sados que, por motivos técnico-administrativos, ficam revogadas as Concorrências

UAM-OiO, 012, 013 e 016/94, relativas à aquisição de instrumentos de testes.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

Nós fazemos o que dizemos...

MERCK S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS
comunica o NOVO NÚMERO de sua
CENTRAL TELEFÔNICA a partir de
.05 de Dezembro.
Fábrica e Escritório no Rio de Janeiro

MERCK

ATENDIMENTO CENTRAL DDR

(021) 444-2000
... e nos deixamos avaliar por isso

cursos e treinamento
p&ra executivos
e profissionais

Seminário i\c Desenvolvimento Gerencial
"Como Delegar e Comprometer

sua Equipe com o Trabalho"
O Brasil definitivamente está entrando na era «.to Mercado Global, onde a empresa obtém sucesso
somente se sua equipe gerenciai for composta por profissionais comprometidos com o negócio. Dotar
esies "talentos" de motivação e de podei para i|iie efetivamente agreguem valor ao negócio e
condição vital para fazer a empresa sei lealmente competitiva em seu mercado

GRÚI'0 (ATUO Rio de Janeiro, através da sua Divisão I XCTI.I I N(T. (ursos de
reinamenlo para l:\eculivos e Profissionais Oualilicados. ;1ieulo parti o fato de que o eompionieiimen-

to passa necessariamente pelo compartilhamento do poder, desenvolveu este seminário com o objetivo
de oferecer aos participantes técnicas c práticas clica/es de delegação.

OS PRINCIPAIS TÓPICOS A SEREM ABORDADOS:

1. O que é c O i|iie não é Delirar.
2. O Processo do Desccntrali/aeão.
3. Mudanças de Paradigmas.
4. Como Gerenciar Desempenho em \ml>iente Participativo.
5. Por que a Motivação é a Mola Propulsora do Comprometimento.
6. Como Desenvolver e Trabalhar em Equipe.

O Seminário teia a duração de s (Oito) horas e será realizado no Rio de Janeiro no dia 14 de Dezembro
de 1994, no Rio Olhou Palaee Hotel. Av; Atlântica n" 3.264 RJ. no horário de S:M ás IS:()Ü lis.

Próximos lürnios: (ilil l'() (' l / IIO RI

lis 02 Vi (iiitin Formar Equipe* ÇuitijUih cm •Ueiulinieiito
2V ti.l')? Ctnúti /V<Itlir c Gerem iiir ii liiii>ltiiiltitt~io ihi Rcengeiilitiriti nu wm vmprnti

Informações/Inscrições: GRUPO CATHO — RJ
A». VtaiilWt de PáliU. 226 - 8" iimlar

IVI.: (021) 2.VRW» -1 a\: (1121) 27-4-íi243 / 274-OISM

Solicite Programa Completo

MUMCA CIVILIZADA
& INFORMAÇÃO Rt.l IVAN II

Kg* O PETROBRÁS
PETRÓLEO IIH«S LUim 5 A

-J.TirJi
MINISTÉRIO ÜE MINAS E ENERGIA

Frota Nacional de Petroleiros

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N° 310.0.050.94.9

Ob|Glo: Serviços de reparo o docagom do navio "BICAS" do 91671 Ipb. Endoroço

para consulta o/ou obtenção do Edital: FRONAPE • Rua Carlos Soidl, 188, sala 31G
- Ca|u - Rio do Janeiro - RJ. A oblenção do Edilal somonle poderá ser loila medianlo
apresentação do comprovanlo do depósito, om nome do Petróleo Brasileiro S/A •

Petrobrãs, da taxa de RS 90,00 (noventa reais).
Entrega e abertura das propostas: Dia 03/01/95 as 09:00 h, no endereço acima.

brasil"
UMlAO ?¦ t O D OI

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL SA.

ats *iÉÉÜ
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL JUIZ DE FORA - SR 3

AVISO (RESUMO)
TOMADA DE PREÇOS— EDITAL DE LICITAÇÃO N" 216/SR 3/94

OBJETO - Fornecimento de PEÇAS PARA LOCOMOTIVAS GE E GM
EDITAL — Estará à disposição para aquisição dos interessados a partir do dia

02/12/94. na sala 806. do Ediflcio-Sede da SR 3.
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS: As 10 00 horas do

dia 19/12/94, na sala 804, no endereço retromencionado.
O aviso desta LICITAÇÃO, na íntegra, será publicado no Diário Oficial da União, no
dia 02/12/94.
Para aquisição dos EDITAIS acima, os interessados deverão pagar uma taxa de RS
8,00 (oito) reais, referente ao custo de reprodução gráfica (por unidade).
Outras informações através dos telefones 215-9067 ou (032) 21 5-2001, ramais 497
ou 498.

GERÊNCIA DE SUPRIMENTO — GESUP 3

w. ^S PETROBRÁS
%U %JLÊ9 PtlHOLtODHABlLCMOB.A.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Dutos e Terminais do Sudeste
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 390.1.041.94-6
Objeto: Apoio às atividades de inlormática desenvolvidas nas Unidades do DTSE.
om Duque de Caxias (Campos Eliseos), Rio de Janeiro (Ilhas D'Agua/Redonda).
Macaô (Cabiúnas) e Angra dos Reis (Jacuacanga), no Estado do Rio do Janeiro.
Prazo: 365 dias corridos. -~
liem: 09.03.04 (lornocimonto de mão-de-obra temporária) grupou A/B/C.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital: Eslr. FaboiVOrbel. s/n' - Campos
Eliseos - Duque de Caxias - RJ. das 09:30h às 14:00h.
Taxa: RS 10,00
Entrega/abertura das propostas: Em 21/12/94, às 14:00h. no endereço acima.
Informações: Tel. (021) 534-6650 - (021) 776-3596.

li bzbBRASIL
UNIAOOI TOOÚI

BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL SA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

AVISO DE LICITAÇÃO
O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A., através de sua

Comissão de Licitação, toma público que realizará a TP-94/99
contratação dos serviços de documentos entre a CENAG-RIO e a
Agência do Banco do Brasil naquela capital. Abertura dia
23.12.94 às 10h00. Os editais poderão ser obtidos na Av.
Paranjana. 5.700 Bloco D-1 Térreo Passaré-Fortaleza-CE. Outras
informações serão prestadas através dos telefones (085) 299-
3352 e 299-3044, Telex 85-1247 e Fax 299-3324.
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Sep da Volks e Ford começa em 95araçao
As empresas já planejam investir USS 3 bilhões nos próximos cinco anos em novos lançamentos e na ampliação das instalações

SÃO PAULO — A Volkswagen e
a Ford anunciaram ontem, oficial-
mente, sua separação na holding
Autolatina que as unia desde 1988
n Brasil e na Argentina. A separa-
cão será gradual e terá início formal
em lu de janeiro, quando cada uma
das empresas terá direção própria.
A Autolatina deverá fechar o ano
com faturamente de USS 8 bilhões,
incluindo as operações na Argenti-
na, pouco mais que o resultado de
1993. Mas, com a separação e a
necessidade de oferecer novos mo-
delos e ampliar instalações, a
Volkswagen e a Ford pretendem
aumentar os investimentos de USS
3 bilhões previstos para os próxi-
mos cinco anos. Segundo o presi-
dente da Autolatina, Pierre-Alain
De Smedt. a Volks investirá mais
de USS 2 bilhões e a Ford mais de
USS 1 bilhão, o que contribuirá
para a criação de novos empregos.

O anúncio do fim da Autolatina
foi feito simultaneamente em São
Paulo, nos Estad s Unidos e na
Alemanha. O comunicado oficial
afirma que 

"como divulgado ante-
riormente. a Autolatina inciara
ações para separar as áreas de de-
senvolvimento de produto. O obje-
tivo foi tornar essas áreas indepen-
dentes da mesma forma que as divi-
soes de Vendas da Volkswagen e da
Ford vêm operando desde o inicio
da Autolatina". É acrescenta que

O BOLO DIVIDIDO (•)¦
FORD VOLKSWAGEN

¦ 213.247 veículos produzidos (60487 a
mais quo em 1992)

¦ 46185 veículos produzidos (115815 a
mais quo em 1992)

¦ 12,9% do mercado nacional de auto-
móveis

¦ 35,9% do mercado nacional de au
tomóvois

¦ 53.188 veículos exporlados (2,810 a
mais que em 1992)

¦ 75.719 veículos exportados (7.781 a
mais quo em 1992)

1400 distribuidores no pais ¦ 865 concessionárias no pais

¦ Lançamentos: ônibus B16ia F-1000.4x4
e Super Cab, Escort Hobby 1000. Escoa
Pampa,Versaiiles linha 94, e novo Verona.
Expkxer, primeiro importado Ford.

¦ Lançamento do Logus. do Gol Popular
e de series especiais; Voyage Sport, San-
lana Sport e Saveiro Sunset. Relança-
mento do Fusca

O Dados do 1993
Fonlor Autolalina

estudos realizados na empresa mos-
traram que a Volks e a Ford esta-
riio melhor capacitadas a competir
e fortalecer suas marcas nos merca-
dos do Brasil e da Argentina atuan-
do separadamente. No Brasil, a
Volks, que detinha 40% do merca-
do em 1988 está hoje com apenas
33%, enquanto a Ford reduziu sua

participação de 22% para 13%.
Os nomes dos dirigentes que as-

sumirão as empresas em janeiro são
os mesmos antecipados pelo JOR-
NAL DO BRASIL no mès passado.
O presidente da Volkswagen do
Brasil será De Smedt, que terá qua-
tro diretores principais: Berndt
Wiederman na área técnica; Miguel

Barone na área de marketing e ven-
das; Miguel Jorge na área de recur-
sos humanos e assuntos corporati-
vos; e Juan Pedro Ocerin na área de
finanças. Norberto Dubar será o
presidente da Volkswagen da Ar-
gentina. Na Ford do Brasil, o presi-
dente será Ivan Fonseca e Silva,
atual vice-presidente de Planeja-
mento de Negócios e Assuntos Tra-
balhistas c Legais da Autolatina.
Gurminder Bedi será presidente e
chefe do escritório executivo das
operações Ford na Argentina e no
Brasil e Jorge Mostany, atual presi-
dente da Autolatina Argentina, se-
rá o presidente da Ford Argentina.

De Smedt e Fonseca e Silva dis-
seram que vários detalhes sobre
métodos c procedimentos da sepa-
ração dos interesses só deverão es-
tar definidos no final de 1995,
quando serão assinados os contra-
tos formais de separação. Até lá, a
Autolatina permanecerá legalmente
responsável pelos operações das
duas marcas em ambos os países."Há muitas questões complexas
que precisam ser concluídas. Afi-
nal, trata-se de uma empresa que
vai faturar USS 8 bilhões neste ano
e tem mais de 50 mil empregados,
além de várias fábricas no Brasil c
na Argentina", justificou Miguel
Jorge, atual vice-presidente de as-
suntos corporativos da Autolatina.

Pepsi investe pesado
para ampliar mercado

Na quarta ofensiva no merca-
do brasileiro, desde 1953, a Pepsi-
Cola anunciou ontem um investi-
mento de USS 400 milhões até o
final de 1995 destinado â constru-
ção de três fábricas (Rio, São
Paulo e Rio Grande do Sul) e a
uma estrondosa campanha de
marketing, para criar uma estru-
tura de grande escala e provocar
impacto no mercado. Novidade
mesmo é a sua nova engarrafado-
ra, a Baesa (Buenos Aires Embo-
telladora S/A) que dá maior es-
trutura á Pepsi. e a mudança no
sabor, agora com um gosto mais
forte de cola. A fórmula não mu-
dou, mas foram eliminados ai-
guns aditivos que prolongavam a
vida do produto, deixando-o com
um sabor mais fresco, igual ao de
60% do mercado mundial, infor-
mou o diretor de marketing, Ni-
colini Spina.

A Pepsi está mesmo interessa-
da em expandir sua participação
no Brasil, o quarto mercado mun-
dial de refrigerantes conforme fri-
sou o presidente Internacional,
Christopher A. Sinclair. Com

uma fatia de 6,1 % do mercado de
refrigerantes, — contra 54% de
sua concorrente, a Coca-Cola —,
o objetivo da Pepsi é chegar ao
ano 2000 com uma fatia de 25%
do mercado. As três novas fábri-
cas aumentam a capacidade em
850 milhões de litros, mas duas
outras já estão planejadas, envol-
vendo um investimento de USS 30
milhões, devendo ser instaladas
em Curitiba c no oeste de São
Paulo, revelou o presidente da
Baesa, Charles Beach.

Recursos — Do total de in-
vestimentos, USS 250 milhões fo-
ram gastos eom a infra-estrutura.
Outros USS 150 milhões serão in-
vestidos em marketing e publici-
dade. "Queremos transformar o
mercado de um dia para o outro e
o ataque começa hoje (ontem)
com o primeiro filme da televi-
são", declarou o presidente da
Pepsi-Cola Brasil (a engarrafado-
ra), Ron Barrei. A a empresa ofe-
recerá também a Mirinda, nos sa-
bores laranja e uva, e o Teem
limão, em embalagens diversas.
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A Imprecheq tem todos os recursos que a sua empresa
precisa e muito mais, a marca SWEDA, que faz a diferença.

Cheque preenchido em menos de sete segundos.
Imprecheq é o presente de natal preferido para os seus

clientes. Você lucrará muito mais, dando conforto e
agilidade aos seus negócios.

Assistência Técnica - Preços de Papai-Noel - Condições
Super Facilitadas de Pagamento - Garantia de 180 dias.

Tel.: (021) 224-1626-R. 26
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Chile no Nafta
Os sócios do Tratado de Livre

Comércio (Nafta) — Estados
Unidos, Canadá e México — con-
vidaram oficialmente o Chile a
iniciar negociações para ingressar
no Nafta durante a Conferência
das Américas, que se realizará na
semana que vem em Miami. A
informação foi divulgada pelo
The Wall Street Journal, que se
baseou em fontes do governo
americano. A inclusão exigiria
acordos sobre relações trabalhis-
tas e de meio ambiente.

Shell investe
A Shell Brasil tem interesse em

participar da exploração e produ-
ção de petróleo e gás natural e
também de entrar na área de refi-
no se houver uma mudança na
Constituição, afirmou ontem o
presidente da empresa. Willem
Goebel. "Podemos investir tanto
quanto for necessário, desde que a
rentabilidade seja certa", disse ele,
revelando que em 1995 o investi-
mento da empresa será de USS
130 milhões, dos quais USS 40
milhões no setor químico.

FOCOJB

A política atual de incentivo as exportações
¦ Reformas administrativas promovidas pelos Governos Collor/Itamar e crescimento do BB no exterior agilizam intercâmbio
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rior. Em 1990, com a desativação
da Gicex e do Concex — que
determinavam o rumo das expor-
tações e importações brasileiras
desde, respectivamente, 1953 e
1966 — a política brasileira para
o setor passou a ser implementada
sem a exclusividade do Banco do
Brasil. A experiência .'.a institui-
ção no processo de regulamenta-
ção e fomento da atividade, po-
rém, fez com que o Banco conti-
nuasse a emitir, em nome do Go-
verno Federal, os documentos de
comércio exterior.

Hoje, o Banco do Brasil atua
como agente do Tesouro Nacio-
nal para repassar fundos de finan-
ciamento á exportação e, através
da sua rede no exterior, financia
também as importações. A insti-
tuiçâo também participa dos co-
mitês interministeriais de Crédito
à Exportação c de Avaliação de
Créditos ao Exterior.

A reestruturação administrati-
va promovida pelo Governo Col-
lor foi editada através do decreto
n° 99244, de 10 de maio de 90. Foi
instituído o Departamento de Co-
mércio Exterior (Decex), subordi-
nado ao Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento (MEFP),
que já foi extinto. Entre as unida-
des do Decex, incluía-se a Coor-
denação Técnica de Intercâmbio
Comercial (CTIC), formada por
funcionários do Banco do Brasil,
que tinha como objetivo a divul-
gação de normas e diretrizes. Esse
pessoal era o mesmo que traba-
lhava para a Cacex.

O Governo Itamar promoveu
uma nova reforma administrati-
va, provocando mais alterações
,'.c sigla e reordenando o organo-
grama. Através da lei n° 8490. de
1992, o Decex passou a se chamar
Secex (Secretaria de Comércio
Exterior), e ficou subordinado a
outro ministério: o da Indústria.
Comércio e Turismo (M1CT). E o
Secex que responde, atualmente,
pela política de comércio exterior.
Quanto ao CTIC, ele foi transfor-
mado no DTIC (Departamento
Técnico de Intercâmbio Comer-
ciai), mantendo as mesmas fun-
ções e o mesmo quadro de pes-
soai.

A decisão de manter mmmmmm
a cargo do Banco do
Brasil a emissão de do-
cumentos de comércio
exterior não se deveu
apenas ao corpo técni-
co especializado desen-
volvido pela Cacex em
seus quarenta anos de
existência. Hoje, o Ban-
co tem uma rede de
agências e subsidiárias
no exterior que fome-
cem a infra-estrutura
necessária para opera-
ções de comércio exterior. O mes-
mo raciocínio pode ser aplicado
ao financiamento à exportação: o
Banco do Brasil, que executa a
atual linha de crédito (Proex), era
o responsável pelo sistema de fi-
nanciamento anterior (Finex).

Agências no
exterior

O Banco do Brasil não está
presente apenas no Brasil. Para
garantir o desenvolvimento do
comércio exterior, a instituição
tem aberto agências no exterior
desde 1941, quando foi inaugura-
da a Agência de Assunção, no
Paraguai — mesmo ano em que

foi criada a Carteira de Exporta-
ção c Importação (Cexim), com o
objetivo de estimular o intercám-
bio comercial.

A primeira vez em que se cogi-
tou a abertura de agências no cx-
terior foi em 1918. quando o en-
tão presidente do Banco, Homero
Batista, recomendou, num relato-
rio à Assembléia Geral dos Acio-
nistas, a abertura de agências em
Montevidéu. Buenos Aires e No-
va Iorque. O visionário Batista
ficaria impressionado se visse a
estrutura atual montada pela ins-
tituição no exterior: 45 dependên-
cias em 32 países, nos cinco conti-

Numa segunda etapa de cresci-
mento. o Banco do Brasil decidiu
implementar programas de ex-
pansão no exterior. Foi então
que, em abril de 1969, surgiu a
Agência de Nova Iorque, marco
do ingresso definitivo da institui-
ção na comunidade financeira in-
ternacional. Graças a condições
favoráveis no mercado interna-
cional de finanças, o Banco do
Brasil conseguiu aumentar seu
raio de ação de maneira conside-
rável, através de uma rede de de-
pendências e subsidiárias de seu
inteiro controle e da participa-
ção acionária em diversas entida-

Hoje,
o BB tem
mais de

40 agencias
em cerca de

30 países,
nos maiores

centros
financeiros
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O Proex,
que será
ampliado
em breve,
financia a

exportação
de bens de
capital e
serviços

nentes, cobrindo os principais
centros financeiros do planeta.

A primeira região atingida pe-
Io Banco do Brasil foi, natural-
mente, a América do Sul. Em 46,
a instituição já operava duas
agências no continente: além da
de Assunção, havia uma em Mon-
tevidéu. Na década de 60, acom-
panhando o movimento de inte-
gração econômica regional inicia-
do pela Associação Latino-Ame-
ricana de Livre Comércio (Alalc)
— transformada posteriormente
na Associação Latino-Americana
de Integração, Aladi — o Banco
instalou dependências em Buenos
Aires, Santiago, La Paz e Santa
Cruz de La Sierra.

des financeiras plurinacionais.
A meta do Banco do Brasil nas

agências localizadas no exterior é
desenvolver áreas de negócios e
complementar as áreas tradicio-
nais, para abrir oportunidades
mediante a captação de recursos,
inclusive junto a fontes não tradi-
cionais. A instituição efetua ope-
rações com emissões de euro-
bonds, forfait, swap, buvers credit,
relending e leasing, entre outras. A
importância das agências no exte-
rior fica mais evidente no caso do
Mercosul, onde o Banco do Brasil
é a maior instituição financeira,
contando com agências em todos
os países membros.

Além das agências, o Banco

possui cinco subsidiárias no exte-
rior, através das quais opera com
produtos convencionais, apoia as
transações financeiras da rede de
agências fora do Brasil e realiza
operações de arrendamento mer-
cantil. As subsidiárias da institui-
ção são: Banco do Brasil A.G.,
em Viena (Áustria); Brasilian
American Merchant Bank
(Bamb), nas ilhas Caimã; BB Lea-
sing Company, em Nova Iorque
(EUA); Banco do Brasil (Europe)
N.V./S.A., em Bruxelas (Bélgica),
e BB-Sccurities Ltd., Londres.

A subsidiária de Bruxelas foi
criada no ano passado, a partir de
uma agência, e faz o papel de hol-

ammmmmmm ding das dependências
européias, com o status
de banco comunitário
europeu. Isto lhe per-
mite o acesso aos mes-
mos benefícios ofereci-
dos ás instituições na-
cionais do mercado da
região. A criação de
uma subsidiária nesses
moldes na Europa —
onde o Banco está pre-
sente desde a década de
70 — acompanha a ten-
dência mundial de for-

mação de megablocos comerciais
e de globalização da economia. O
objetivo do Banco é claro: prepa-
rar-se para as oportunidades de
negócio que estão surgindo com a
unificação européia.

Proex
Até os anos 90, o financiamento

à exportação era controlado pela
Cacex, com recursos oriundos do
Fundo de-Financiamento à Expor-
tação (Finex). O crédito abrangia
todas as fases do negócio, desde a
pré-produção da mercadoria a ser
exportada até a promoção de everi-
tos no exterior para divulgação de
marcas. Com a desativação da Ca-

cex no Governo Collor, foi criado,
em 1" de junho de 1991, através da
lei n" 8.187. o Programa de Finan-
ciamento às Exportações (Proex),
com ênfase na comercialização de
bens de capital e serviços e na equa-
li/ação de taxas de juros.

O Programa, que é executado
pelo Banco do Brasil, tem duas
modalidades de financiamento para
exportação de bens e serviços: o
supplier's credit. concedido ao ex-
portador mediante o desconto de
títulos, e o büyer's credit. concedido
em ocasiões excepcionais de vendas
governo a governo. As mercadorias
financiáveis pelo Proex, em sua
maior parte bens de aipital de alta
tecnologia e elevado valor agregado

como tubos para oleodutos, tur-
binas a vapor, caldeiras e aeronaves

constam da Portaria n° 347 e
348, de 3 de novembro de 93, do
Ministério da Indústria, do Comer-
cio e do Turismo. Entre as exporta-
ções de serviços, o Programa do
governo federal beneficia estudos,
projetos técnicos e sua execução e
pacotes tum-key. O Proex financia
até 85% do valor da exportação:
pelo menos 15% devem ser pagos à
vista e o restante financiado em até
18 meses ou 10 anos.

O Proex realiza também a equa-
lização da taxa de juros, um meca-
nismo importante para facilitar a
operação comercial. Neste sistema,
a diferença entre a taxa referencial
máxima fixada pelo Banco Central

a taxa de captação — e aquela
praticada nos financiamentos das
exportações brasileiras é paga pelo
Governo Federal, com recursos do
Tesouro Nacional. Quem se bencfi-
cia com a equalização são os ban-
cos autorizados a operar em câm-
bio no Brasil, o BNDES, a Agência
Especial de Financiamento lndus-
trial (Firiame) e os estabelecimentos
de crédito ou financeiros do exte-
rior, inclusive bancos brasileiros.

Na próxima terça: Exportações entram na era da informática
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Separação da Volks e Ford começa em 95
¦ As empresas já planejam investir USS 3 bilhões nos próximos cinco anos em novos lançamentos e na ampliação das instalações

,: __.,____ pepgj jjjyggjg pesado
para ampliar mercado

a Ford anunciaram oniem, oficial-
mente, sua separação na holding
Autolatina que as unia desde 1988
no Brasil e na Argentina. A separa-
ção será gradual e terá inicio formal
em I" de janeiro, quando cada uma
das empresas terá direção própria.
A Autolatina deverá fechar o ano
com faturamente de USS 8 bilhões,
incluindo as operações na Argenti-
na, pouco mais que o resultado de
1993. Mas, com a separação e a
necessidade de oferecer novos mo-
dclos è ampliar instalações, a
Volkswagen e a Ford pretendem
aumentar os investimentos de USS
3 bilhões previstos para os próxj-
mos cinco anos. Segundo o presi-
dente da Autolatina, Pierre-Alain
De Smedt, a Volks investirá mais
de USS 2 bilhões e a Ford mais de
USS I bilhão, o que contribuirá
para a criação de novos empregos.

O anúncio do fim da Autolatina
foi feito simultaneamente em São
Paulo, nos Estados Unidos e na
Alemanha. O comunicado oficial
afirma que 

"como divulgado ante-
riortnenle, a Autolatina inciara
ações para separar as áreas de de-
senvolvimento de produto. O obje-
tivo foi tornar essas áreas indepen-
dentes da mesma forma que as divi-
soes de Vendas da Volkswagen e da
Ford vêm operando desde o inicio
da Autolatina". E acrescenta que

VOLKSWAGEN

¦ 213.247 veículos produzidos (60.467 a
mais que om 1992)

¦ 461.85 veículos produzidos (115.815 a
mais que em 1992)

¦ 12,9% do mercado nacional de auto-
móveis

¦ 35,9% do mercado nacional de au
tomóveis

¦ 53.188 veículos exportados (2.810 a
mais que em 1992)

¦ 75.719 veículos exportados (7.781 a
mais que em 1992)

¦ 400 distribuidores no pais ; 865 concessionárias no pais

¦ Lançamentos: ônibus 81618. F-1000,4x4
e Super Cab, Escort Hobby 1000, Escort,
Pampa,Vereailles linha 94, e novo Verona.
Explorer, primeiro importado Ford.

¦ Lançamento do Logus, do Gol Popular
e de séries especiais: Voyage Sport, San-
tana Sport e Saveiro Sunset. Relança-
mento do Fusca

(') Oados do 1993
Fontei Autolatina

estudos realizados na empresa mos-
traram que a Volks e a Ford esta-
rão melhor capacitadas a competir
e fortalecer suas marcas nos merca-
dos do Brasil e da Argentina atuan-
do separadamente. No Brasil, a
Volks, que detinha 40% do merca-
do em 1988 está hoje com apenas
33%, enquanto a Ford reduziu sua

participação de 22% para 13%.
Os nomes dos dirigentes que as-

sumirão as empresas em janeiro são
os mesmos antecipados pelo JOR-
NAL DO BRASIL no mês passado.
O presidente da Volkswagen do
Brasil será De Smedt. que terá qua-
tro diretores principais: Berndt
Wiederman na área técnica; Miguel

Baronc na área de marketing e ven-
das; Miguel Jorge na área de recur-
sos humanos e assuntos corporati-
vos; e Juan Pedro Ocerin na área de
finanças. Norberto Dubar será o
presidente da Volkswagen da Ar-
gentina. Na Ford do Brasil, o presi-
dente será Ivan Fonseca e Silva,
atual vice-presidente de Planeja-
mento de Negócios e Assuntos Tra-
balhistas e Legais da Autolatina.
Gurminder Bedi será presidente e
chefe do escritório executivo das
operações Ford na Argentina e no
Brasil e Jorge Mostany, atual presi-
dente da Autolatina Argentina, se-
rá o presidente da Ford Argentina.

De Smedt e Fonseca e Silva dis-
seram que vários detalhes sobre
métodos e procedimentos da sepa-
ração dos interesses só deverão es-
tar definidos no final de 1995,
quando serão assinados os contra-
tos formais de separação. Até lá, a
Autolatina permanecerá legalmente
responsável pelos operações das
duas marcas em ambos os paises."Há muitas questões complexas
que precisam ser concluídas. Afi-
nal, trata-se de uma empresa que
vai faturar USS 8 bilhões neste ano
e tem mais de 50 mil empregados,
além de várias fábricas no Brasil e
na Argentina", justificou Miguel
Jorge, atual vice-presidente de as-
suntOS corporativos da Autolatina.

Na quarta ofensiva no merca-
do brasileiro, desde 1953, a Pepsi-
Cola anunciou ontem um investi-
mento de USS 400 milhões até o
final de 1995 destinado à constru-
ção de três fábricas (Rio, São
Paulo e Rio Grande do Sul) e a
uma estrondosa campanha de
marketing, para criar uma estru-
tura de grande escala e provocar
impacto no mercado. Novidade
mesmo é a sua nova engarrafado-
ra, a Baesa (Buenos Aires Embo-
telladora S/A) que dá maior es-
trutura à Pepsi, e a mudança no
sabor, agora com um gosto mais
forte de cola. A fórmula não mu-
dou, mas foram eliminados ai-
guns aditivos que prolongavam a
vida do produto, deixando-o com
um sabor mais fresco, igual ao de
60% do mercado mundial, infor-
mou o diretor de marketing, Ni-
colini Spina.

A Pepsi está mesmo interessa-
da em expandir sua participação
no Brasil, o quarto mercado mun-
dial de refrigerantes conforme fri-
sou o presidente Internacional.
Christopher A. Sinclair. Com

uma fatia de 6.1 % do mercado de
refrigerantes. — contra 54% de
sua concorrente, a Coca-Cola —,
o objetivo da Pepsi é chegar ao
ano 2000 com uma fatia de 25%
do mercado. As três novas fábri-
cas aumentam a capacidade em
850 milhões de litros, mas duas
outras já estão planejadas, envol-
vendo um investimento de USS 30
milhões, devendo ser instaladas
em Curitiba e no oeste de São
Paulo, revelou o presidente da
Baesa, Charles Beach.

Recursos — Do total de in-
vestimentos. USS 250 milhões fo-
ram gastos com a infra-estrutura.
Outros USS 150 milhões serão in-
vestidos em marketing e publici-
dade. "Queremos transformar o
mercado de um dia para o outro e
o ataque começa hoje (ontem)
com o primeiro filme da televi-
são", declarou o presidente da
Pepsi-Cola Brasil (a engarrafado-
ra), Ron Barret. A a empresa ofe-
recerá também a Mirinda, nos sa-
bores laranja e uva. e o Tecm
limão, em embalagens diversas.
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Chile no Nafta GATT aprovado

FOCOJB

Os sócios do Tratado de Livre
Comércio (Nafta) — Estados
Unidos. Canadá e México — con-
vidaram oficialmente o Chile a
iniciar negociações para ingressar
no Nafta durante a Conferência
das Américas, que se realizará na
semana que vem em Miami. A
informação foi divulgada pelo
77/t' Wall Street Journal, que se
baseou em fontes do governo
americano. A inclusão exigiria
acordos sobre relações trabalhis-
tas e de meio ambiente.

O Senado dos Estados Unidos
ratificou, ontem, por ampla maio-
ria, o acordo da Rodada do Uru-
guai do GATT e a entrada deste
país na nova Organização Mundial
de Comércio (OMC). Depois de ter
passado, na terça-feira, pela Cama-
ra dos Representantes, os senadores
aprovaram a ratificação do novo
acordo comercial multilateral, fir-
mado por 124 nações em abril pas-
sado e destinado a reduzir as bar-
reiras protecionistas. Esse acordo
também irá beneficiar o Brasil.

lítica atual de incentivo às exportações
Reformas administrativas promovidas pelos Governos Collor/Itamar e crescimento do BB no exterior agilizam intercâmbio
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I 1. mércio exte-

rior. Em 1990. com a desativação
da Cacex e do Concex — que
determinavam o rumo das expor-
tações e importações brasileiras
desde, respectivamente. 1953 e
1966 — a politica brasileira para
o setor passou a ser implementada
sem a exclusividade do Banco do
Brasil. A experiência da institui-
çâo no processo de regulamenta-
ção e fomento da atividade, po-
rém, fez com que o Banco conti-
nuasse a emitir, em nome do Go
verno Federal, os documentos de
comércio exterior.

Hoje, o Banco do Brasil atua
como agente do Tesouro Nacio-
nal para repassar fundos de finan-
ciamerito à exportação e, através
da sua rede no exterior, financia
também as importações. A insti-
tuição também participa dos co-
mitès intermihisteriais de Crédito
à Exportação e de Avaliação de
Créditos ao Exterior.

A reestruturação administrai.-
va promovida pelo Governo Col-
lor foi editada através do decreto
n" 99244. de 10 de maio de 90. Foi
instituído o Departamento de Co-
mércio Exterior (Decex), subordi-
nado ao Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento (MEFP),
que já foi extinto. Entre as unida-
des do Decex, incluia-se a Coor-
dénaçâo Técnica de intercâmbio
Comercial (CTIC). formada por
funcionários do Banco do Brasil,
que tinha como objetivo a divul-
gação de normas e diretrizes. Esse
pessoal era o mesmo que traba-
lhava para a Cacex.

O Governo Ítamar promoveu
uma nova reforma administrati-
va, provocando mais alterações
de sigla e reordenando o organo-
grama. Através da lei n° 8490, de
1992, o Decex passou a se chamar
Secex (Secretaria de Comércio
Exterior), e ficou subordinado a
outro ministério: o da Indústria.
Comércio e Turismo (MICT). E o
Secex que responde, atualmente,
pela política de comércio exterior.
Quanto ao CTIC, ele foi transfor-
mado no DT1C (Departamento
Técnico de Intercâmbio Comer-
ciai), mantendo as mesmas fun-
ções e o mesmo quadro de pes-
soai.

A decisão de manter _________
a cargo do Banco do
Brasil a emissão de do-
cumentos de comércio
exterior não se deveu
apenas ao corpo técni-
co especializado desen-
volvido pela Cacex em
seus quarenta anos de
existência. Hoje, o Ban-
co tem uma rede de
agências e subsidiárias
no exterior que forne-
cem a infra-estrutura
necessária para opera-
ções de comércio exterior. O mes-
mo raciocínio pode ser aplicado
ao financiamento à exportação: o
Banco do Brasil, que executa a
atual linha de crédito (Procx), era
o responsável pelo sistema de fi-
nanciamento anterior (Finex).

Agências no
exterior

O Banco do Brasil não está
presente apenas no Brasil. Para
garantir o desenvolvimento do
comércio exterior, a instituição
tem aberto agências no exterior
desde 1941. quando foi inaugura-
da a Agência de Assunção, no
Paraguai — mesmo ano em que

foi criada a Carteira de Exporta-
ção e Importação (Cexim). com o
objetivo de estimular o intercâm-
bio comercial.

A primeira vez em que se cogi-
tou a abertura de agências no ex-
terior foi em 1918, quando o en-
tão presidente do Banco, Homero
Batista, recomendou, num relato-
rio à Assembléia Geral dos Acio-
nistas, a abertura de agências em
Montevidéu, Buenos Aires e No-
va Iorque. O visionário Batista
ficaria impressionado se visse a
estrutura atual montada pela ins-
tituição no exterior: 45 dependên-
cias em 32 países, nos cinco conti-

Numa segunda etapa de cresci-
mento, o Banco do Brasil decidiu
implementar programas de ex-
pansão no exterior. Foi então
que, em abril de 1969, surgiu a
Agência de Nova Iorque, marco
do ingresso definitivo da institui-
ção na comunidade financeira in-
ternacional. Graças a condições
favoráveis no mercado interna-
cional de finanças, o Banco do
Brasil conseguiu aumentar seu
raio de ação de maneira conside-
nível, através de uma rede de de-
pendências e subsidiárias de seu
inteiro controle e da participa-
ção acionária em diversas entida-

Hoje,
o BB tem
mais de

40 agências
em cerca de

30 países,
nos maiores

centros
financeiros
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;¦ .

O Proex,
que será
ampliado
em breve,
financia a
exportação
de bens de
capital e
serviços

nentes, cobrindo os principais
centros financeiros do planeta.

A primeira região atingida pe-
Io Banco do Brasil foi, natural-
mente, a América do Sul. Em 46,
a instituição já operava duas
agências no continente: além da
de Assunção, havia uma em Mon-
tevidéu. Na década de 60, acom-
panhando o movimento de inte-
gração econômica regional inicia-
do pela Associação Latino-Ame-
ricana de Livre Comércio (Alalc)
— transformada posteriormente
na Associação Latino-Americana
de Integração, Aladi — o Banco
instalou dependências em Buenos
Aires. Santiago. La Paz e Santa
Cruz de La Sierra.

des financeiras plurinacionais.
A meta do Banco do Brasil nas

agências localizadas no exterior é
desenvolver áreas de negócios e
complementar as áreas tradicio-
nais, para abrir oportunidades
mediante a captação de recursos,
inclusive junto a fontes não tradi-
cionais. A instituição efetua ope-
rações com emissões de euro-
bonás, forfait, swap, buyers credit,
relending e leasing, entre outras. A
importância das agências no exte-
rior fica mais evidente no caso do
Mercosul, onde o Banco do Brasil
é a maior instituição financeira,
contando com agências em todos
os países membros.

Além das agências, o Banco

possui cinco subsidiárias no exte-
rior, através das quais opera com
produtos convencionais, apoia as
transações financeiras da rede de
agências fora do Brasil e realiza
operações de arrendamento mer-
cantil. As subsidiárias da institui-
ção sâo: Banco do Brasil A.G.,
em Viena (Áustria); Brasilian
American Merchant Bank
(Bamb), nas ilhas Caimã; BB Lea-
sing Company, em Nova Iorque
(EUA); Banco do Brasil (Europe)
N.V./S.A., em Bruxelas (Bélgica),
e BB-Securities Ltd., Londres.

A subsidiária de Bruxelas foi
criada no ano passado, a partir de
uma agência, e faz o papel de hol-

_________ ding das dependências
européias, com o status
de banco comunitário
europeu. Isto lhe per-
mi te o acesso aos mes-
mos benefícios ofereci-
dos às instituições na-
cionais do mercado da
região. A criação de
uma Subsidiária nesses
moldes na Europa —
onde o Banco está pre-
sente desde a década de
70 — acompanha a ten-
dência mundial de for-

mação de megablocos comerciais
e de globalização da economia. O
objetivo do Banco é claro: prepa-
rar-se para as oportunidades de
negócio que estão surgindo com a
unificação européia.

Proex
Até os anos 90, o financiamento

à exportação era controlado pela
Cacex, com recursos oriundos do
Fundo de Financiamento à Expor-
tação (Finex). O crédito abrangia
todas as fases do negócio, desde a
pré-produção da mercadoria a ser
exportada até a promoção de even-
tos no exterior para divulgação de
marcas. Com a desativação da Ca-

cex no Governo Collor, foi criado,
cm Io de junho de 1991, através da
lei n" 8.187, o Programa de Finan-
ciamento ás Exportações (Proex),
com ênfase na comercialização de
bens de capital e serviços e na equa-
lização de taxas de juros.

O Programa, que é executado
pelo Banco do Brasil, tem duas
modalidades de financiamento para
exportação de bens e serviços: o
svppliers eredit, concedido ao ex-
portador mediante o desconto de
títulos, e o buyers credit. concedido
em ocasiões excepcionais de vendas
governo a governo. As mercadorias
financiáveis pelo Proex, em sua
maior parte bens de capital de alta
tecnologia e elevado valor agregado

como tubos para oleodutos, tur-
binas a vapor, caldeiras e aeronaves

constam da Portaria n" 347 e
348, de 3 de novembro de 93, do
Ministério da Indústria, do Comer-
cio e do Turismo. Entre as exporta-
ções de serviços, o Programa do
governo federal beneficia estudos,
projetos técnicos e sua execução e
pacotes turn-key. O Proex financia
até 85% do valor da exportação:
pelo menos 15% devem ser pagos à
vista e o restante financiado em até
18 meses ou 10 anos.

O Proex realiza também a equa-
lização da taxa de juros, um meca-
nismo importante para facilitar a
operação comercial. Neste sistema,
a diferença entre a taxa referencial
máxima fixada pelo Banco Central

a taxa de captação — e aquela
praticada nos financiamentos das
exportações brasileiras é paga pelo
Governo Federal, com recursos do
Tesouro Nacional. Quem se benefi-
cia com a equalização são os ban-
cos autorizados a operar em câm-
bio no Brasil, o BNDES, a Agência
Especial de Financiamento lndus-
trial (Finamej e os estabelecimentos
de crédito ou financeiros do exte-
rior, inclusive bancos brasileiros.

Na próxima terça: Exportações entram na era da informática
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Jcssye Norman
chega agitada ao
Rio (Pág. 4)

Seminário Ponto de
fuga abre hoje no
Parque Lage (Pág. 4)

JORNAL DO BRASIL

Dobradinha
s Michael

O polêmico livro de Michael Crichton sobre assédio sexual e briga
de poder chega ao cinema, com Michael Douglas no papel principal
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Mâo podo ser voniiido atiparadíimonli

Djavan lança disco
e troca efeitos por
som acústico (Pág. 5)

Sylvian Maresca
relaciona fotografia e
ciências sociais (Pág. 6)

Michael Douglas numa cena
de Disclosurc: "Através do
filme, cví homens podem
compreender melhor a
humilhação que as mulheres
sofrem ", diz o ator

BBka

ANDRÉ IIARCINSKI
Correspondente

\\ OVA IORQUE — Ho-

j B jc nos Estados Unidos é
X 1 praticamente impossi-
vel ler um jornal ou assistir à
TV ser dar de cara com o nome
de Michael Crichton. O autor
do livro Parque dos dinossauros
— que no cinema virou a pro-
clução mais rentável da histó-
ria — parece ter atingido o
ápice da fama. Esta semana.
Parque dos dinossauros liderou
as vendas de litas de vídeo no
pais. Disclosurc. o thriller so-
bre assédio sexual escrito por
ele e lançado há dez. meses nos
Estados Unidos (no Brasil foi
publicado com o titulo Revelação), está no topo da
lista de best-sellers em versão paperback (edição
econômica, de capa mole). Como se nào bastasse,
o drama médico E.R. escrito por Crichton, foi
primeiro lugar de audiência em seu horário tclevi-
sivo. Na próxima semana, Crichton. 52 anos. adi-
ciona mais um feito á sua extensa lista de créditos,
quando estará estreando nos cinemas americanos
Disclòsure, adaptação para as telas do livro do

Crichton: mais polêmica

Fotos de divulgação
autor, o sexto de sua carreira.
Estrelado por outro Michael. o
medalhão do cinema Michael
Douglas, com direção de Barry
Levinson (Rain man), Disclosu-
re é uma empolgante trama en-
volvendo briga pelo poder e
assédio sexual em uma firma
de computadores. O filme está
programado para estrear no
Brasil dia 20 de janeiro.

Douglas vive Tom Sanders.
um executivo que vê a promoção
que dava como certa ir parar nas
mãos de uma mulher. Meredith
Johnson (Demi Moore). uma ex-
namorada. Um dia. durante
uma reunião privada. Meredith
assedia sexualmente Tom. que

recusa a cantada da moça e, por causa disso, é
acusado por ela de assédio sexual. Ele prontamente
contra-ataca com acusação semelhante.

A história de Crichton causou muito polêmica
quando foi lançada; o filme promete ser um fenõ-
rrieno idêntico. Crichton e Douglas falaram ao
JORNAL DO BRASIL sobre o tema do filme e do
livro. A seguir, a entrevista do autor. Ao lado. a
conversa com Douglas.

_Ar':' ' ¦-» ^.^¦^."''¦'¦V^5^*r"'''" BKi^Tuf nafiCaawKiH^C :' -"." v -' ",\ ¦BíaBIIÍH^'*TS5K&»af*' ^

MUITOS 

autores não escon-
dem sua decepção com ai-
gumas versões cinemato-

gráficas de suas obras. Você mes-
mo parece nào ter gostado da
adaptação de Sol nascente que
Phillip Kauffman dirigiu em 1993.
O que o fez gostar tanto da adap-
tação de Revelação para as telas?

Acho que foi a fidelidade de
Barry Levinson a meu livro. Ele
conseguiu, de forma incrível,
transpor para o filme toda a his-
tória. Gostei muito também da
escolha dos atores. Acho que Mi-
chael Douglas, apesar de ter ga-
nho um Oscar, é um dos atores
mais subapreciados que existem.

O filme causará a mesma con-
Irovérsia que o livro causou?

Certamente. Desde o inicio
desse ano. quando o livro foi lan-
çadó, acusações de assédio sexual
de homens contra mulheres do-
braram nos Estado Unidos e hoje
já são 10% dos casos investiga-
dos. O livro apresenta um proble-
ma. que todo mundo que trabalha
em uma grande corporação co-
nhece, mas que ninguém parecia
disposto a discutir.

Hoje você é um escritor de best-
sellèrs. Você encontrou muita difi-
culdade para escrever seus primei-
ros livros?

Para falar a verdade, nào, por-
que desde o inicio tentei criar his-
lórias extremamente populares e
de fácil aceitação. Eu paguei meus
estudos de medicina com o di-
nheiro que ganhei escrevendo ai-
guris pequenos romances sobre es-
piões. Esse trabalho me ajudou a
desenvolver uma incrível discipli-
na, porque às vezes eu precisava
escrever um livro inteiro em duas
semanas.
—- Èm todos os seus livros, a ciên-
cia e a tecnologia são o pano de
fundo da história. É ditlcil criar
ambientes desse tipo?

O problema é antecipar inova-
ções tecnológicas que não fiquem
obsoletas. Com a rapidez das des-
cobertas cientificas, isso está se

ji?

m

tornando mais difícil. Em Revela-
ção. por exemplo, falo de um link
de vídeo ultra-sofisticado que per-
mite a Tom conversar c ver a
imagem de seu assistente, que está
na Malásia. Quando terminei de
escrever o livro, um equipamento
destes custava uma fortuna. Hoje.
por menos de USS 2 mil, posso
comprar um link e usá-lo em meu
Macintosh.

Como surgiu a idéia de escrever
Revelação"!

É uma história verdadeira. Em
1988, durante um almoço, um
amigo me contou eSta história in-
crivei, sobre um homem e uma
mulher que haviam tido uma rela-
çào anos antes, e que na disputa
por um cargo acabaram por se
acusar mutuamente de assédio se-

k'A história apresenta
um problema das
grandes corporações
que ninguém queria

discutir"
Michael Crichton

xual. Achei a história muito inte-
ressante e fiquei pensando em co-
mo a empresa iria reagir.

Daquela época até hoje, muita
coisa mudou em relação aos proce-
dimentos a serem tomados pelas
empresas?

Sim, mudou tudo. Em 1988 o
assunto ainda era tão escondido
que não existia uma norma de
conduta de investigação por parte
das empresas. Hoje, assim que
acontece uma coisa dessas, a em-
presa tem uma série de medidas a
cumprir, que envolvem a contra-
tação de investigadores.

Qual seria a solução para con-
tornar o problema sem criar cons-
tragimentos para as pessoas que
não tiveram sua culpa comprova-
da?

A única solução que vejo é
uma melhor compreensão, por
parte das pessoas, do que é real-
mente assédio sexual.

Vocc poderia dar um exemplo?
Assédio sexual é um termo

usado para designar um ato no
qual uma pessoa, fazendo-se valer
de sua posição de chefia em uma
empresa, tenta seduzir outra pes-
soa, usando seu poder para bar-
ganhar esse favor em troca de
uma promoção. Existem muitos
casos em que um chefe, homem
ou mulher, quando não corres-
pondido sexualmente por seu su-
bordinado. ameaça não promove-
Io ou mesmo demiti-lo. Isso é as-
sédio. Mas as pessoas nào enten-
dem. Acham que se alguém con-
tou uma piada grossa para outra
pessoa pode ser acusado de asse-
dio sexual. Muitas vezes as pes-
soas tomam essa definição errada
de assédio sexual e vão dar queixa
a um supervisor. O supervisor,
que em outra época tentaria pór
panos quentes ria briga, não pode
mais fazê-lo. sob pena de multas
altíssimas. Hoje, pela lei, ele é
obrigado a tomar as medidas le-
gais. e isso é um desastre. Em
primeiro lugar, porque todo mun-
do na empresa vai ficar sabendo e
as fofocas se espalharão com rapi-
dez. As duas pessoas nunca mais
trabalharão juntas e alguém, mes-
mo sem ter sua culpa provada,
sempre sai humilhado da briga.

Você acha que os homens estão
tendo dificuldades para se adaptar
à escalada das mulheres no merca-
do?

Sem dúvida. Vamos ter que
criar novos estereótipos de com-
portamento para nos adaptar à
situação. E aprender a viver com
isso sem apelar tanto para tribu-
nais e advogados.

Mudando totalmente de assun-
to, dá para adiantar alguma coisa
sobre a seqüência de Parque dos
dinossauros"!

Nem pensar! É segredo absolu-
to! (risos)

Ator muda
atitude com
funcionárias

Hoje, 

a controvérsia sobre as-
sédio sexual mudou muito o
relacionamento entre homens

e mulheres nos locais do trabalho.
Nota-se uma preocupação cada vez
maior, principlamente por parte dos
homens, de evitar gestos que possam
parecer ofensivos a mulheres, mesmo
que tenham sido motivados sem ma-
lícia. Depois de atuar em Disclòsure,
que fala um pouco sobre essa para-
nóia, você de alguma forma mudou
sua atitude em relação às mulheres,
principalmente as que trabalham
com você?

Sem dúvida. Hoje. penso duas
vezes antes de abraçar minha se-
cretária, mesmo gostando muito
dela e tendo passado semanas sem
vê-la por causa das filmagens, e
me policio para nào fazer coisas
como pôr os braços em volta do
pescoço de funcionárias de minha
produtora, mesmo sabendo que fá-
ço essas coisas sem maldade ou' 
segundas intenções. Você nunca sa-
bc como as pessoas vão reagir.
Para mini foi muito difícil me adap-
tar a essa nova etiqueta, por que eu
cresci em um ambiente muito libe-
ral. Minha mãe (Diana Dill) era
atriz de teatro em Nova Iorque e eu
passei boa parte de minha adoles-
cência vendo-a cm camarins, onde
outras atrizes também estavam tro-
cando de roupa.

Por que você aceitou trabalhar
em Disclosurc!

Li o livro e achei a história
muito interessante, mas fiquei com
medo de estar me metendo em um
filme muito semelhante a Atração
fatal, que também lidava com rela-
cionarnentos problemáticos entre
homens e mulheres. Depois, Barry
(Levinson, diretor) me convenceu
que a história de Disclòsure não
tinha nada a ver com a de Atração

fatal. Na verdade minha preocupa-
çào não tinha razão para existir. E
preciso lembrar que já se passaram
10 anos desde Atração jatai. Não
parece que foi lançado há tanto
tempo, mas fez tanto sucesso que
continuou a ser comentado.

Demi Moore tem fama de ser
uma atriz exigente e difícil. Como
foi trabalhar com ela?

Maravilhoso. Eu também leio
todas as revistas sobre cinema e já
ouvi falar muito da fama de De-
mi, mas fiquei feliz de constatar
que o que escreviam sobre ela não
era verdade. Demi foi muito dedi-
cada e simpática durante toda a
produção do filme. Fiquei impres-
sionado com a disposição dela. Ti-
nha acabado de dar à luz, e tinha
que conciliar as filmagens com seus
três filhos. Ela é uma grande mãe.

Você tinha idéia de que o nume-
ro de mulheres acusadas de assédio
sexual era tão grande?

Para falar a verdade, não. Acho
que foi isso que Michael (Crichton)
quis fazer em seu livro: inverter os
papéis, colocou o homem na posi-
çào de vitima, e com isso deu uma
outra perspectiva ao tema. Estando

no papel de vitimas, os homens
com certeza podem compreender
melhor a dor e a humilhação que as
mulheres sofrem quando sào se-
Mialmente assediadas.

Durante a sua carreira, você
tem produzido e^atuado em filmes
que, de uma maneira ou de outra,
abordam problemas sociais. Você
acredita no cinema como instru-
mento de mudança social?

Acredito que filmes podem ser-
vir como um alerta. Quando fize-
mos Sindrome da China, por e.xem-
pio. 64% dos americanos eram fa-
voráveis ao uso de energia nuclear.
Poucos meses depois do lançamen-
to do filme, esse número havia cai-
do quase 20%. É lógico que não foi
apenas o filme que mudou a opi-
niào das pessoas, mas com certeza
ele colaborou.

Nesse filme, assim como em
Atração fatal e Instinto selvagem.
você tem uma ardente cena de sexo.
Você parece atrair essas cenas, não?

(Rindo) li. me senti como um
veterano de guerra, voltando para
a batalha. Lá vou eu para a cama
de novo. (Risos)

ESQUEÇA O
QUE PASSOU,
E PONHA-SE

AOS PES
PEQUEM

VOCÊ AMA»
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CAMBRAIA PUROLIN(HO SANTISTA.
PUROLINHO BRASPEROLA
DINHEirtO/CHEQUE/CARTÃO

BRASPEROLA
R$ 11,99
M 13.78
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Y-- NA COMPRA ACIMA DE RS 150,00 ACOMPANHADA DESTE ANUNCIO = 1

R. REPÚBLICA DO LÍBANO,
N961 LOJAS DeE

TEL.:221-8158
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Um gesto de carinho antes do Natal e Ano Novo vai ser
mais gostoso que o presente esperado.
E um tapetinho Kilim bem colorido ao lado da cama,
lindos papéis de parede ou então um cháozinho todo
novo com pisos tipo tábua corrida, vão fazer você curtir
ainda mais o seu amor.
A casa fica toda nova, e o coração todo mole.
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Divulgação

Márcia Freire, a líder do Cheiro
Fantasia com cheiro
Baixista do Simply Red, Chu Cho

Merehan, que já produziu c tocou com
popstars do calibre de Mick Jagger, David
Gilmour, Bryan Adams e George Harri-
son assina a produção de Fantasia, o novo
disco da banda baiana Cheiro de Amor.
Nos prolo-hits Macarena c Tara, o desta-
que é o vocal afogueado da líder e ouldoor
do grupo. Márcia Freire.
D Nada vai nos separar, do também baia-
no Nctinho, decola amanhã num megas-
how no Clube Baiano de Tênis, já com 350
mil compradores na fila

Sertanejos de LA
Chitâozinho c Xororó entraram nas lo-

jas esta semana com um milhão de pedidos
de Coração do Brasil, o novo da dupla,
mixado no estúdio Castle Oaks, em Los
Angeles pelo sistema Exa Levei, o mesmo
do último de Michael Jackson, Alem de
encampar o slogan da antiga dupla "cora-

çào do Brasil", Tônico & Tinoco (desfeita
com a morte de Tônico), Chi & Xó man-
dum uma rcleitura de Caminhoneiro, de
Roberto & Erasmo.
D Enquanto isso, um dos destaques do
novo disco do Rei, com lançamento pre-
visto para a próxima segunda, cm Sâo
Paulo, é O taxista. Breve: O moloqueiro, O
ciclista, O motorista de ônibus etc.

Russo em italiano
Desembarcado

sábado de sua via-
gem de oriuiuli a
Milão e Roma, Re-
nato Russo prepa-
ra o segundo disco
solo com o mate-
nal italiano colhi-

do in loco. O disco
deve sair até maio
c Russo não vai
dar uma de Jerry
Adriani. Pretende
gravar tudo no ori-
ginal.

Rap baiano
Formada por Marivaldo c Davi, a dupla

baiana MD MC, radicada nos Estados Uni-
dos, manda de lá seu disco de estréia gravado
nos estúdios Prime Cuts c Soundtrack, pro-
duçào de Tuta Aquino. O single de trabalho,
Você me deixou rola nas rádios daqui.

Divulgação
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todo importadoO novo disco do PcaríJam tem o material impresso

Geléia do sebo
imporü

O intrincado projeto gráfico do novo
do Pearl Jam, Vitalogy. imitando uma cn-
ciclopcdia de medicina do início do século
comprada por Eddie Veder num sebo,
obrigará a Sony nacional a um esforço

TELE GRÁFICAS

extra. Vai importar todo o material im-
presso e fabricar aqui apenas a bolacha
prateada já com uma demanda inicial de
cem mil cópias.

| .vsaP

Dupla do barulho abre
a série Nobreza do samba
nos Arcos da Lapa, dia 5:
Paulinho da Viola & Cássia
Eller. E mais: D. Yvonne
Lara, Elton Medeiros, Mo-
narco, Wilson Moreira e
Nelson Sargento. Na Sexta
básica do dia 9, na sala Ce-
cilia Meirellcs, o Garganta
Profunda encontra o carne-
ristico Quarteto Guanaba-

ra. E na praia do Leme, dia
5. Angela Maria c o Opus 5
celebram Lupicinio Rodri-
gues, no Aquarela Carioca.
D Guitarrista de Gal,
Caetano, Bethània e Elba.
Toni Costa detona sua pai-
xão por Jimi Hendrix no
Jazzmania dia 6.
D No Centro Cultural da
Light, o saxofonista e flau-
tista Carlos Malta encerra
hoje a série Banda de do-

brado e começa dia 5 o cn-
contr-. com a Banda de Pi-
lano, com as percussões de
Marcos Suzano c Oscar
Bolão.
D Decola hoje o festival
Merry Bines Clirisimas, no
Bedroek de Niterói, com o
Blues Etilicos. Seguem-se
Big Allanbik, Celso Blues
Boy, Overblues e Atlântico
Blues.

Alta rotação
Antes mesmo de começar sua excur-'-

são brasileira, Cor de rosa e carvão, de;
Marisa Monte, já emplacou 250 mil có-:
pias vendidas.
D Por causa do congestionamento da-
indústria foi adiado para março o pro-,
jeto de relançamento da obra completa
de Milton Nascimento em oito CDs,
correspondentes aos LPs que ele gravou'
na Odeon. Todo rcmaslcrizado nos cs-1
túdios londrinos de Abbey Road, o pa-;
cole traz bônus tracks de faixas só (an-j
çadas cm compactos.
D Mais uma prova de que a MPB cin-1
tila no Japão. Depois de gravar Bonfá,
Jobim, Ivan Lins e Tânia Maria, a can-
tora japonesa Kimiko Itoh singra em
inglês Chega de saudade e Dindi em seu
novo CD.
D O transatlântico metal Mcgadcth
faz quatro shows em Buenos Aires (até
dia 4), antes de desembarcar aqui para
uma coletiva dia 6, show único no Rio.
no Imperator, dia 7 e dois no Olímpia
de São Paulo (X c 9). A abertura é da
fúria escocesa The Almighty, formada
cm I98K, com uma estrondosa passa-
gem pela edição de 92 do Monslers of
Roek.
D Princesinha do baião, rainha da
bossa paulista, Clàudcttc Soares volta
ao disco em Vida real (Imagem) com
duas inéditas de Johnny Alf e outras de
Joyce, Paulo César Pinheiro e Eduardo
Dusck. Também foi relançado seu clãs-
sico Claudette ê dona da bossa, de 1963.
a estréia de César Camargo Mariano
como pianista e arranjador.

1 HORÓSCOPO
MaxKlim
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Aries «21/3 a 20/4
Você poderá levar esse
seu dia a um bom ler-
mo nos assuntos pro-
lissionais. especialmente no que diz respeito à
vivência em família e a assuntos amorosos.
Tranqüilidade e alelividade que podom motivá-lo
de lorma bastante positiva.

TOURO «21/4 a 2075
Uma boa disposição
emocional e a procura
de objetivos pessoais
são (atores dominantes do seu dia. Vivência
pessoal que tem apoio de pessoas próximas.
Trato em lamilia carente de atenção. Quadro que
rollote o bom relacionamento sentimental.

/li - v ^ Ibs»MJ7,
GÊMEOS • 21/5 a 20/6
Quadro muito oqutli-
brado que marca a sua
sexta-feira. Sous as-
suntos materiais, quando de interesse da família
e ligados a seu futuro, serão bem influenciados.
Positiva solução de pendências. Momento insta-
vel no amor. Tenha cuidado.

CÂNCER «21/6 a 21/7
A sexta-feira, cancoria-
no, lhe dará a boa pos-
sibilídade de concreti-
zar antigos planos. Sorte acentuada. Ganhos
inesperados em jogos o loteria. Satisfação inte-
rior nos assuntos da família. Amor em período
noutro. Mottvo-so e mude esse quadro.

g
ã

LEÃO • 22/7 a 22/8
Dia do boa inlluõnc
para sua rotina de tra
balho. Você poderá ter
apoio de pessoas próximas. Satisfação interior o
dedicação que mostram um quadro de vivência e
aletividade incomum. Alegria gerada por atitu-
des de alguém muito intimo.

VIRGEM • 23/8 a 22/9
Sua sexta-feira, so do-
vidamonte levada em
termos de equilíbrio em
sou comportamento, mostrará um quadro muito
(avorável e bem disposto para o luturo. Motiva-
çôes novas que vôo trazer-lho boas perspectivas
em todos os assuntos amorosos.

£2
LIBRA «23/9 a 22/10
Persistem também pa-
ra hoje as boas indica-
ções quo marcaram os
dias passados. Boa possibilidade do crescimen-
to material. Realização prolissional muito forte.
Disposição afável e trato favorecido em sua vi-
vencia de negócios ligados â família.

?.^___S.
ESCORPIÃO • 23/10 a 21/11
São positivas as in-
fluôncias que fazem so-
bre seu comportamen- rc r,t
to no correr desta sexta-feira, vantagens nos
negócios próprios. Boa participação de amigos.
Procuro maior diálogo em família e se mostre
mais compreensivo o tolorante.

2
SAGITÁRIO •22/11 a 21/12
Boas indicações de re-
géncia da Lua para
seus assuntos prolis-
sionais e linanceiros. Você devo buscar, ao pas-
sar do dia. interesses mais claros para sua vida
sentimental. Manifestações de carinho que de-
vem ser retribuídas sem reservas.

_\_yy^y~{f}
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CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1
Sua presença, diante
de acontecimentos que
digam respeito a seus
interesses, poderá hoje ser marcada por lorte
impressão gerada por pessoa ligada a sua roti-
na. Procure manter-se calmo o equilibrado o
siga sua intuição. Noite proveitosa.

P8^
AaUARIO«21/1 a 19/2
Comportamento seu.
diligente e interessado,
será o ponto forte a seu
favor no passar desta sexta-feira na rotina pro-
fissional ou de negócios. Busque apoio de pes-
soas mais interessadas o experientes. Afetiva-
mente, o dia lho será neutro.

/gjlÉlÉIllggj
PEIXES • 20/2 a 20/3
Toda a sexta-feira, pis- í?"
ciano, marca um quadro
do extrema posítividade
em assuntos de dinheiro. Ganho inesperado. Con-
crelizaçâo de sonhos e ambições. Vivência afetiva
que estará dependente de seu comportamento e
vontade. Por isso, motive-se.
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CRUZADAS
Cnrloa da Silva
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HORIZONTAIS — 1 — interjeição de espanto,
admiração; 2 — papa de abóbora ou de banana,
água e sal para comer com ensopado de carne
ou de outra comida; 8 — pequeno jaca; espécie
do jaca, de uso caseiro, feito de taquara. 9 —
nome do um peixe do Norte; 10 — talvez, porvon-
tura; 12 — naquele lugar; 13 — arbusto orna-
mental, da familia das malváceas, cujas libras
podom substituir as do canhamo comum; cánha-
mo-brasileiro; 15 — mulher que serve o dança
nos centros paraenses de pajolança; 17 — desa-
nimadas, desencorajadas; 19 — pequeno canudo
ou bobina em que se enrola o lio para a tecolá-
gem; 20 — oração que os mouros fazem, antes
de se deitarem; 22 — certa bolsa para caçada,
feita de fibras de caroá; 23 — tipo de lava esco-
riácea, rugosa, que se encontra no Havai; 25 —
recinto para exercício de tiro ao alvo; númerp
de plantas aproveitadas numa experiência ou so-
leção; 27 — nos sécs. XVII o XVIII, série de
composições instrumentais em forma de danças
estilizadas de estrutura binaria e monotemática.
e que se sucedem, alternando os movimento^
rápidos com os lentos, e ligadas entre si par
estreito parentesco tonai; 28 — carta-relatório
dos sucessos ocorridos durante um ano.
VERTICAIS — 1 — camada de gelo lormada &
superfície dos oceanos quando a temperatura
desce a -2o ou -3° C, proveniente do congelamen-
to da água do mar, e cujas bordas podem elevar-
se 50, 60m acima do nível do mar; 2 — pote ou
talha de barro; 3 — peixe muito encontrado no
Amazonas e Pará; 4 — indivíduo do uma tribp
indígena das margens do Japurá; 5 —- relativo p
uma tribo indígena do Rio Tiquié; 6 — colocada
em mala; 7 indivíduo de uma família lingüistich
aruaque, que compreende vários grupos, sendb
os principais os carúlanas, hoódenes, coripacoj;
e cadaupuritanas, na região do rio Içana, fronte!-
ra do Brasil com a Colômbia; 8 — bráclea dá
inflorescència das palmeiras; pedúnculo e espá-
ta do coqueiro, que se desprendem da árvore
quando secos; 11 — principio ativo quo se frag>
menta para dar origem à multiplicidade; 14 -f
determinados por lei; 16 — processo, usado por
alguns apostadores, de ir subindo de uma unida-
de as apostas após cada perda, e, por outro ladq,
diminuir de uma unidade as apostas depois de
cada uma acertada; 18 — entre os espartanos,
os prisioneiros escravizados, reduzidos a servos
do estado; 21 — pessoa ou coisa ordinária',
baixa, reles; 23 — modalidade de fandango; 24
— garbo, graça; 26 — divindade sumeriana;.
Colaboração de FREI IGNÁCIO — CEC —
Praça Seca.

SÉRGIO LUIZ STORINO GONÇALVES
A alegria estaria no auge se confrades

iguais ao amigo estivessem presentes. Na
oportunidade ainda feriamos tempo de tecer
considerações a respeito da divulgação do
charadismo e também sobre a FUNDAÇÃO
LOGOSÓFICA, que conhecemos. Dia 17 de
dezembro, no restaurante do Hotel Flórida,
no Catete. Não falte.

CHARADAS TECIGRAMAS
(adição ou supressão de letra)

1. Coitada da Clementina, Favelada, lavadeira:'.
Teve morte REPENTINA.

Quando GALGAVA a ladeira. 6(-5)5
DE PAULA — A ECLÉTICA — Além Paraiba

2. Ao combater com a ARMA BRANCA MAIS
LARGA E MAIOR QUE O PUNHAL, usou um
ANTIGO ESCUDO OVAL DE COURO. 5( + 4)6
CELLY — PASSATEMPOS BÍBLICOS — Tiju-

ca
3. Quem prende um JAPIM na gaiola, é urri
verdadeiro IDIOTA. 5(-5)4

PAR DE PARES — FFC — Jacarepaguá
4. "TROMBA" não dá RELINCHO. 5( + 5)6

FREI IGNÁCIO — CEC — Praça Seca

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — ajoelhadas; janja; sebo; um,
miasmas; dado; caos; enricar; it; utadas; nau;
zagalote; ele; rufo; doa; tramas; auste; sala.
VERTICAIS — ajudeuzada; jamanta; on; etmoi-
dal; lai; assar; demo; abasia; sos; acaso; drá-
geas; calete; lufosa; neuma; trás, fal; ou.
CHARADAS HAPLOLÕGICAS: 1. jaraca-ca
já = maracajá; 2. cabo-bota = cambota; 3. destro-
troca = destroça: '

Correspondência para Rua das Palmeiras, 57
apto. 4 - Botafogo - CEP 22.270.07O
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A voz da história No tapetão Faxina
O general da reserva Ju-

racy Magalhães, último re-
prcscntantc vivo dos tenentes
da Revolução de 30, acredita
na coragem de FHC para re-
sistir às pressões das olígar-
quias de São Paulo que pro-
curam sua hegemonia políti-
ca.

— Em 1930 o Rio Grande
do Sul. Minas e o Nordeste se
uniram contra estas oligar-
quias, representadas por
Washington Luis e Júlio
Prestes. Agora outra aliança
se desenha para resistir ao
assédio de São Paulo na com-
posição do novo Ministério.
Ciro Gomes, Eduardo Azere-
do e Antônio Britto devem
resistir à pauliecia desvairada
— comenta o general.
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Pretinhas
Astrid Fontenellc. j

mais badalada VJ da j
; MTV, é agora diretora j

de jornalismo da emis- j
I sora.

Na pauta da execuli-
: va está ampliar o espa- \
\ ço de noticias junto ás

toneladas de videocli- j
: P<"s- •

Bloco na rua
Para comemorar um ano

de trabalho onde tudo deu
certo, da reforma do teto a
uma programação de suces-
so, o Castelinho do Flamen-
go promove uma passeata
musical hoje, às 19h. na fren-
te da sua sede, na Rua Dois
de Dezembro.

Abre o desfile a Ramblers
Traditional Jazz Band. for-
mada por profissionais libe-
rais, c que já tocou nas ruas
do berço do jazz: New Or-
leans.

O PDT do Rio dá entrada
segunda-feira no TSE em um
recurso para terminar com a
coligação feita com o PTB e
o PMN nas últimas eleições.

Caso aconteça, o deferi-
mento do TSE obrigará a
uma recontagem de todos os
votos destes partidos,

Pelas contas dos parla-
montares pedetistas, recupe-
ram a vaga no Congresso
dois deputados do PDT e
passam a perdedores três re-
cém-eleitos do PTB: João
Mendes, Fernando Gonçal-
ves e Roberto Jefferson.

A equipe de transição de
FHC estuda o fim da LBA,
como uma saída para tentar
apagar o uso clientelista que
Rosane Collor, Margarida
Procópio, Ricardo Fiúza e
outros fizeram da entidade.

Na tentativa de acabar
com os carrapatos, o novo
governo corre o risco de ma-
tar a vaca.

A LBA é uma das únicas
instituições de ramificação
nacional que atua na área so-
ciai e, saneada, poderia ser
eficiente para um governo
com preocupações sociais.

Frente estudantil
A UNE vai se mobilizar

para demonstrar seu apoio
ao Supremo Tribunal Federal
no julgamento de Collor. an-

Pule de dez
Destinos certos apontados

pela equipe de transição de
Marcello Alencar.

O ator Milton Gonçalves,
adversário no primeiro tur-
no. ficará com a Secretaria de
Cultura.

Os ex-secretários Edgar
Gonçalves da Rocha e Marco
Maranhão ganham, respecti-
vãmente, a Fazenda e o De-
senvolvimento Social.

tecipado para o dia 7 de de-
zembro.

Dois anos depois, os ca-
ras-pintadas voltam ás ruas.

Vendidos
A Força Aérea Brasileira

acaba de embolsar USS 1,5
milhão com o leilão de cinco
aviões Bandeirantes c seis
turbinas canadenses, estas
vendidas para seu próprio fa-
bricante, a Pratt Whitney.

Quem bateu o martelo, cm
pleno Campo dos Afonsos,
foi Murilo Chaves.

¦ss CALÇADA©
D Chegam este final
de semana, para mo-
vimentar a vida poli-
tica c social da cida-
de. o governador Tas-
so Jcrcissati, o minis-
1 r o Ciro Gomes.
Paulo Maluf, Aniõ-
nio c José Lrmirio de
Moraes.
D O CPDOC da
FGV lança, dia S. o
livro Diplomacia an
alto-mar, do diploma-
ta Vasco Leitão Cu-
nha. que testemu-
nhou a revolução de
Fidcl, foi amigo de
De Gaulle c o primei-
ro embaixador brasi-
leiroem Moscou.
D A obra de Cecília
Meireles será o tema
do Ciclo de Literalu-
ra Feminina da Casa
de Leitura das Laran-

jeiras. nos dias 4 e 7.
às 17h.
D A turma do curso
de estilismo do Senai
encerra o semestre
com o desfile O Mui-
raquitã, hoje. às I9h,
que vai apresentar co-
mo tema as lendas in-
digenas brasileiras.
? Mestre Vitalino,
Geraldo Teles e Ma-
noel Gracianò são
destaques da Interna-
tional Fxpomeeting
— Encontro Interna-
cional e Hxposicão de
Artesanato —. evento
que integra a década
mundial para o de-
senvolvimento eultu-
ral da Unesco e fica
de 5 a 18 de dezembro
no Rio Design Cen-
ter.
D Já chegou a cole-
cão de Natal da

Dressy. Entre roupas
e acessórios femini-
nos estão foulards e
eclwrpes de Lacroix e
Ungaro c o maior su-
cesso: as gravatas,
também de Ungaro,
D A Universidade
Veiga de Almeida es-
tá presente com cinco
estandes na Feira da
Providência. Desta-
que para o Núcleo de
Integração Profissio-
nal, o balcão do vesti-
bular e a Universida-
de da Terceira Idade.
D O Centro de Dan-
ça Jaime Arõxa co-
memora hoje seu Io
aniversário com uma
grande festa na Casa
de Espanha, às 22h.
Além da apresenta-
çào dos alunos, a noi-.
te será de muita cuba
libre.

Ali r/ A
n i\jii/i
^mmww sa)aaaaaaaaaaBaa>. ¦HBaanrai ^¦||tVB^' ¦ . . ¦ . ¦ "^r^raa» ^T^^*w^^! .

Aloxnndro Campbell

raa.H raHMMÊH a>*r . , 
V^HH. [WWW'' - ¦§ -***""•*-- -J

aaa^^aaaf j Jl\W aaaaaaaV ^*k *M rll
Wf aaaaaaaarT """saall ^*» . AM fl<W

WÊj m\W Wr "''^WÊa\W

- Sai
¦i V •

ág -*.
A morena Rosana Santos di/:'Alô, Pedro Malan? Não? Desculpe.

foi engano"

C171V/T f^I ¦ ;J PA ^s Suardas municipais começam esta
sjJulVl V/ U JLii i\ semana a distribuição de foi'ders com o
projeto da ciclovia Mane Garrincha, c panfletos com desculpas
pelos transtornos das obras, aos motoristas a caminho do Cen-
tro.

Explica a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que os
engarrafamentos da General Scveriano nada têm a ver com a sua
obra. que por enquanto se limita ao Túnel Novo e ao Iate
Clube.

Cabe ao Rio OIT Price a responsabilidade pelos congestiona-
mentos, e ninguém sabe explicar direito que forças ocultas
fizeram o prefeito César Maia doar um trecho da rua ao
shopping.

Quem tentou ir de Copacabana para a cidade, ontem, demo-
rou pelo menos três horas.

Retumbante
Jessye Norman surpreen-

deu os hóspedes do Hotel In-
tercontinental, ontem, ao en-
trar no saguão já aos gritos:"Não admito ser fotografada
agora!"

Um dos hóspedes cometi-
tou: "Deve ser alguma drag
queen do filme Priscila.

Passado o chilique, a diva'
de quase I50kg distribuídos
em dois metros de beleza ne-
gra foi descansar numa cama
king-size com bed-boards —
reforços para os estrados.

Visita ilustre
O ministro da Cultura,

Luiz Roberto Nascimento
Silva, comemorou duplamen-
te. ontem, a assinatura do
convênio com o Ministério
da Fazenda que isenta de ta-
xas a importação de tintas e
pincéis para artistas plásti-
cos.

Pela primeira vez na histó-
ria, um ministro da Fazenda
foi até o Ministério da Cuitu-
ra.

Como em Paris
O mais famoso e animado

botequim — no melhor senti-
do — do Leblon, o Jobi, vai
entrar em reformas.

Chico Gouveia, arquiteto
exclusivo do estabelecimento,
está providenciando uma va-
randa tipo as de Paris, que
fará tremer o bairro — no
melhor sentido, claro.

Que os invejosos não jo-
guem pedra: o teto da varan-
da é de vidro.

Bingolândia
Primeiro foram os cinemas

que se transformaram em
Bingo, depois as casas de es-
petáculos c os teatros.

Do jeito que o Rio vai. só
faltam os hospitais.

Desilusão
Depois que o carioca FHC

bronqueou com os repórteres,
chamando de Ministério Cu-
temberg os nomes divulgados
pela imprensa, um dos asses-
sores, próximo ao presidente
eleito, comentou:

— É o fim do namoro dele
_com a imprensa.

Maria Clara Jorge
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4 üslfcJffll limf*I!i J HOJE ÀS 21 H.E AMANHÃ (SÁBADO) ÀS 18 H.
QUADROS E TAPETES ORIENTAIS EM 3 VEZES SEM JUROS
Quadros nacionais e europeus: Castagneto, M. Leontina (2), R. Valentim (2), Santiago
(2) (dec.60), Teruz, Virgílio L. R., M. Constantino, Bustamante (dec. 40), N. Rezende,
tone Saldanha, Sedar, escola alemã, espanhola, italiana etc. Prataria, Móveis, Bronzes,
Marfins, Cristais, Porcelanas. LEILOEIRO ARMANDO COSTA.

L0CAl:R. BARATA RIBEIRO, 370, LOJA 303,3« PISO - COPA - SHOPPING APART-HOTEL
TEL: 235-2 146-FAX: 23S-O64O.ESTACI0NAMENT0N0SUBS0L0D0SH0PPING.

l!NftlCO???| f
OS-SOCIALIGHTS no MetropolitanPR E S E N T E S

TAPETES
ARRAIOLOS

flua Barata Ribeiro. 502 Loia 1
256-2035 «235-21 73
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O pessoal do Othonjá vestiu branco pra
passar a Ceia de Reveillon com você.

/*^Êf\ \c" ei ; \(o ( j
h \^^~x^\ i"/c c| / L\\ \j

Todo ano, o pessoal se veste de branco, prepara aquela ceia para receber você
e o Ano Novo. Ceia de Reveillon do Othon. Uma verdadeira festa com direito

a muita alegria, diversão e descontração; drinks, vinhos e uma mesa farta de f
delícias. Um clima gostoso de fim de ano que só o Othon tem, com vista para

a queima de fogos e a praia de Copacabana. Ligue e faça já a sua reserva.
Os telefones estão aí embaixo para se, por acaso, der aquele branco.

Rio Othon Palace Lomo Othon Palace Olinda Othon
(021)521-5522 (021)275-8080 (021) 257-18S0 HOTÉIS

QTHQM
Trocadero Othon Califórnia Othon Lancaster Othon
(021)257-1834 (021)257-1900 (021)541-1887

O seu leito de licar bem.

|8jjp3§3jjgffl

FE\RA

€DvtMUMr\COI^ MMÍ
MARW/ll«05fX E ÚNICA.
a\JÇ.OSÒ/v\DO K\TARO.

í: O5H0W lilil

COMEMORAÇÕES DE
FINAL DE ANO?

ALM0Ç0SEJANTARES
FESTIVOS?

PLATAEOEMAI
Carnes nobres e macias

na brasa. Guarniçoes inusitadas
e sobremesas geniais.

Muitas outras opções culinárias,
Pequenos e grandes grupos.
Informações: 274-4022

I Rua Adalberto Ferreira, 32. Leblon

I

SOMENTE HOJE
Empresa seleciona modelos e manequins loiras,
morenas e negras para temporada c/grupo foi-
clórico na Europa. Comparecer das 09:00 às
12:00 hs à Av. Mal. Câmara, 160 grupo 1422
Ed. Orly —Centro. _^

VAMOS E\ZER NOSSA CIDADE

VOLMASER MARAVILHOSA

in i i . VlLl M.t-j

L^ ÍTON
nnsoRr, síV\« coNvrwnoxs

LCILÃO D€ NflTI.L
sábado, 3 de dezembro, às 21 horas

• Pinturas, cristais, pratas, porcelanas
c diversos objetos artísticos

•Tapetes e passadeiras BOKHARfl em 3 vezes
sem acréscimos. Todos os tamanhos e cores

• Durante o evento, buffet opcional com queijos,
frios, pastas, pães e vinhos brancos

e tintos da "Cave Amadeu"

Informações e Reservas:
Tels.:325-9067e 742-6887
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4 sexta-feira, 2/12/94 B IOKNAI DO BRASIL

AloxntuJro Durflo
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/\ soprano Jcssyc Norman na chegada ao hotel: muita irritação com a presença de fotógrafos c reação imediata

Diva furiosa na chegada
Jessye Nomian reclama
no Rio de ser vítima de
invasão de privacidade'

A soprano americana Jess-
ye Norman irritou-se
com a presença da im-

«PKnsa ontem na sua chegada ao
-Rio. Ela desembarcou às 12h25,
num vôo da American Airlines,
procedente de Nova Iorque. No
aeroporto, a soprano driblou os
jornalistas, saindo por outro
portão, mas ao ser abordada no
Hotel Intercontinental, em São
Conrado, onde está hospedada,
reagiu de maneira furiosa, prin-
cipalmente contra os fotógrafos.

.Na segunda-feira, dia 5, Jessye

Norman fará um recital no Tea-
tro Municipal acompanhado
apenas pela pianista Ann
Schein. A apresentação é uma
promoção do JORNAL DO
BRASIL, e todos os ingressos já
estão vendidos.

Durante a chegada ao Acro-
porto Internacional, os produto-
res da turnê tentaram demover a
imprensa de conversar ou foto-
grafar a cantora, que por sua vez
saiu pela porta de outro termi-
nal. entrando às pressas em uma
Mercedes Benz cinza. Depois de

'escapar em alta velocidade pela
Linha Vermelha, a Mercedes
acabou despistando a imprensa
no trajeto entre a saida do Túnel
Rebouças até Sào Conrado. mas
ficou presa em um engarrafa-
mento e acabou chegando ao

Hotel Intercontinental depois
dos jornalistas. Jessye Norman
foi surpreendida pelos fotógra-
dos ao sair do carro, em frente à
portaria do hotel.

Vestida em uma longa bata
com detalhes dourados coberta
por uma capa negra, de óculos
escuros e com os longos cabelos
negros penteados para trás. a
soprano partiu enfurecida na di-
reção da portaria do hotel, em-
purrando os fotógrafos que en-
centrou pela frente. Ao cruzar o
lobby, diante de um grupo de
turistas e tripulantes da própria
American Airlines, ela ainda le-
ve tempo de gritar com uma fo-
tógrafa que continuava a segui-
Ia, antes de desaparecer em um

dos elevadores. Segundo pessoas
que a acompanharam alé o
apartamento, Jessye Norman la-
mentou o incidente condenando
"a invasão de privacidade" de
que foi vitima.

Em principio não há previsão
de passeios de Jessye Norman
pelo Rio. Sua programação ofi-
ciai se limita á entrevista coletiva
de sábado, às 15h, e a um ensaio
no próprio Municipal, duas ho-
ras antes da apresentação de se-

gunda-feira. Não há também
previsão de quando a cantora irá
para São Paulo para as apresen-
tações dos dias 9 e 12, mas é
provável que fique o maior tem-
po possível no Rio, viajando
apenas na quinta-feira.

Tontos de fuga' discute
a arte fora da academia
Seminário no Parque Lage
debate a partir de hoje
a multiplicidade cultural
w CEUNA CORTESTJL UDO nasce das estrelas. Na es-
ircla nascem os esquemas, as figuras."
A teoria, de autoria de Fernando Di-
niz, pintor esquizofrênico que vive no
Hospital Psiquiátrico Pedro II, no En-
genho ile Dentro, terá uma intercessào
com as almofadas recheadas de areia e
bolinhas de isopor — objetos relacio-
nais da artista plástica Lygia Clark—e
em algum momento se encontrarão
com os heterônimos do poeta Fernan-
do Pessoa. Esta salada será parte do
cardápio do seminário Pontos de fuga,
organizado pela Universidade Livre,
um grupo ile amigos de formações
interdisciplinares que já vem organi-
/ando eventos desde I9.S7. para pensar
diversas questões fora do âmbito aca-
dêinico. O evento acontece a partir de
hoje no Parque Lage.

As discussões vão incluir temas
aparentemente incompatíveis como
Tocar com os olhos, primeira mesa re-
donda. que começa hoje às 2lh. O
presidente da Associação Brasileira de
Voycristas, presidida por Igor Ventu-
ra. debaterá esta singular forma de
observação com o
psicanalista Narciso
Mello Teixeira —
um dos fundadores
da Universidade Li-
vre, junto com os fi-
lósofos Mauro Sá
Rego Costa e Nanei
Mangabeira, a as-
tróloga Marta Pires
Ferreira e um grupo
de 14 pessoas — e
Andréa França
Martins, autora de
uma lese de mestra-
do sobre o cineasta
polonês Kicslowski
(Não amariis).

Os processos
criativos fora das ar-
tes será discutido pe-
lo químico Luis Al-
berto Oliveira ama-
nhà. às I5h, na mesa
redonda A travessia
da membrana. As
17h30, será a vez do
filósofo Cláudio Ul-
piano, do teórico de

Comunicação Muniz Sodré e da psica-
nalista Eliana Schúeller Reis falarem
sobre Múltiplos eus. Eles discutirão a
experiência criadora de Fernando Pes-
soa. No domingo, ás I5h, os filósofos
Mauro Costa e Nanei Mangabeira e o
terapetita Lula Wanderley participam
das discussões sobre LygiaClarktera"
pia.

O evento se encerra às I7h30 como
filósofo Henrique Anioun, o cineasta
Marcos Magalhães e a designer Clau-
dia Bolshow, falando sobre a estética
de Fernando Diniz. artista do Museu
do Inconsciente, de Nise da Silveira.

Segundo o filósofo Mauro Sá Rego
Costa, o primeiro encontro da Univer-
sidade Livre aconteceu no Planetário
da Gávea, e discutiu Cosmos e cons-
ciência. Talvez o seminário mais mar-
cante tenha sido Amazônia a ferro e
fogo, em I98S no Paço Imperial, onde
o sindicalista Chico Mendes falou em
público pela última vez. antes de mor-
rer assassinado.

"Demos uma parada mas agora vol-
tamos como sociedade civil, ainda sem
sede definitiva. Nossa base é a filosofia,
em torno do pensamento de Jttlles De-
leuze e Fclix Gattari, que pensam a
partir dos movimentos sociais e politi-
cos, e não do institucional. Nos preocu-
pamos com as singularidades, e não com
as histórias pessoais", resume.

Aloxandro Durão
Wtú
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[•liana c Mauro Sa: encontro nuiltiúisciplinar

TELEVISÃO

Educativa
Tol (021) 292-0012

Globo
Tel. (021) 529-2857

Manchete
Tol. (021)285-0033

i Bandeirantes
: Tel (021)542-2132

j CNT
: Tel (021)5890909

SBT
Tol (021) 580-0313

i Record Rio
: Tol (021)502-0793

IEéI
WmBè
19ti
10h
11h

12h

13h

14h

1Sh

16h

17h

18h

19h

20h

íw^pfi

22h

: Tclucurso 2" grau I6h30) Escola biblicii dn (6. Koliqroso (6H30I
Igroja d<i graça (Sh)
Diário rural (6h30)

! A hora da renovação cansmntica (6h-(&) Palavra vtva fbhí>B| O despertar dn fé (6h)

Educativa
ExocuçAo cio hino nncionul (7hli0l
Palavra viva Programa Bíblico (/hSS)

Bom dia ürasil Noticiário |7h)
Bom dia Rio NulicianolocaM7h30)

Nntional
: Sossáo iiniiinidn Desenhos |7h) ! Gooornphic
: Tolonuinhil Inloimalivode Urasilu (7hM) • Documonlíno (7h|

; Informercial (/h30)

Tolocurso 2" flrnu Ho|o Gcogialia (8h)
O mundo da ciência (8h 15)
E do mnnhfi Inloimalivo nacron.il (8h30l

TV colosso Infantil I8M
Clubo 700 Helrgioso IBh)
O mundo dos espolies (8h30i

Dia dia
Noticiário |Bh)

Hourocn Ho|o SOS V1/.1 d.i jgoni.1 (9h30)
Sitio do pica-pau amarelo História do
mÒ5 O mrnolauro (9h60)

Mestre c aquele que aprende (I0h20)
X-231.Educalr»o(lüli50l

Um salto para o futuro Hoje; Educação
ospocfa/lilhioi
In italiano Aula do tlatiano(1th30)

*¦ -^-^HmmmmB-
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Vídeo show ^| jj&

Educação poln TV (9hl

Cláudia
1 'apaíso
apresenta o Diu
a diu }¦¦--¦¦• ¦¦. . ....—*¦

Igreja da graça (7h)
; Agenda Inlurmaiivo com Leda Nauto (/h)
: SflssAo desenho no sitio du vovó Infantil
: (7h30l

' Desenho |Üht
; Qnindinli Cio, Inl.irilrlconi Elianu (8h30) : Gon0|o liuo Serie IBh30|

Bom dia vtda (9h)
: Economizo I9hl
! Note a anoto I9h30l

Dudalegria lol.inhl ()0h)
I Cozinha maravilhosa da Ofélia Culina-
: na|IOh30i

Vamos falar com Deus Religioso (I0h56)

Programa Sérgio
Mallandro Infantil

: H0h30l

Feras do carnaval (1 Ih55]
: Flash Edição dn manha, tnirevislas : Falando devida (11h)
\ Apresentação de Ainauiy Jr. (I th)

RodoBrosil -Tardo Noticiário (I2h)
Rio noticias Noliciàno local (12h30)
Nacôos Unidos Inloimalivo da ONU (I2h45)
Siniplesiucntii nuisico. Hoio. Gol |!2h55)

Gloho esporte (I2h30)
RJ TV Noticiário local Il2h45)

Manchete esportiva (12h)
Edição do tardo Noticiário (12h30)
Esquentando os tamborins (12h5ã)

• Esporte total Noticiário esportivo (12hi I CNT opinião |!2hl Chapohn Seriado
II2H30I

: Chel Ümcellonl Culin.-irrallllifjl

: Oração do meio-dia (t?h|
• Rio em noticias Nolictauo local (12h05|

Vestibulando Educativo (I3h)
Jornal hojo Noticiário (13hl*i)
Video show Vanudjdes sobre a TV. Hoje:
As novidades no cinema, na música e nas
atlas australianas (13M0)

Bato boco Oeliates{l3hl

: Esnorio total Rio Nelici.ino esoortivo ^«""'oTo 
rspoito(Mh) C|,nves Senado (I3HI Cino ovonturnMapadaaçao Lsporlesdoacaü Il3hl0) Cinema om casa Filme. Condicionado .1 Filme. Os

íi!1nr"s"9"í','?!,|„1 Iiií,if|i3h30l comanchorrosll3h|
CNTmusic (t3h45)

(13hl!)l
: Gentodo Rio(l3h60l

-1-
Franco expross Atualidades sobro a Fran- •
ça(t4h) Valo a pena ver tio novo Novela, fioía | De bem com a vida (llh)
Umsaltoparaoliituro Hepuse II.IH30) (14H15) : Os módicos Debates (I4h:wi
X-231. Educativo (I4h50| :

Os monstros (MhSO) Miilhuros.Vaiied,idus(l4hl

/ tx \t.tr\tn
está tvnOs
comuiichcíros

Hnureco Rnpriso(15h10) :
Sitio do ptca-pau amarelo. 1151)301 \ Sessão da tardo. Filme: Vianom c/anoesli-
Stmplosmontomúsica Hoja AmaidoAn- '¦ naii&iiiO)
iunus(t5hK>) •

Cybercop Seno(l5h30l Programa Silvia Poppovic (15hI5) Casa da Annolica. Inlanlil 11'jhlbl

Super Vicki
! SCrio (lütl)

Flashman
! Sòrin|l5h30l

Sem censura Debates ao vivo (16ti)
: Patrine Serie (ibh)

Winspnctor Sene (Ilih30| Encontros imediatos <16h45)
: Turma do barulha Desenho (16h)
| Changaman Série(!6h30)

: Os Trapalhões Humorístico (t/h)
: Escolmha do professor Raimundo Hu-
: morlslicol1/h30)

Clube da criança Infantil (17h)
Supermarket Game shów (17h)5)
Faixa especial do osporte (17h4M

: Cllptrlp|17h)
: Roalco (17IÍ45)

: Chaues Seriado (17h|
Ar|in agora — 1" edição Nolir

: (l/h30|

iario : Terra de gigantes Sôrle tl/h|

Sois e meia Informativo (I8li30l
'• 

Tropicalionto Novela du Walter Negrão
: Item

Bandosporto|l8li1i>) :
Aqrojornal. Noticiário soure o campo : Batman (IBh) „„,.„.
[181,3111 ¦ Tudu por brinquedo Inlantil (I8h30l

Rodocidado Noticiário local |IBh3U) i

Oração das sois (Ititi)
Murphy Brown Sèrlo(18h05)
Informo Rio Noticiário local (1üh4ü)

Um salto para o futuro Educativo (19h)
, _ , : Jornal local Noticiaria (19h)Quatro por quatro Novela cie Carlos ; Foras do carnaval It9h25l

Lombardi! 19hl . |||,n das bruxas Minissérie O9h30)
Jornal Bandeirantes Noticiário (19h15l

TJ Brasil Noticiário (l!ih)
Éramos sois Novela (I9h4ü)

; Jornal dn Record. Nolicianu (19h)
Momento esportivo Gillette (I9h5íi)

Jornal visual (20h)
Simplosmonto músico (2UhÜ5)
Minissérie internacional. (20h10)
Semana artes plásticos. |20h30)

RJ TV Noticiano |20h|
Jornal nacional Noticiário i?0ht0,
Pátria minha Novela de Gilberto Braga
|20ll4bl

Esquentando os tamborins (2Üh25)
Jornal da Manchete Noticiário (20h30|

Um amor do família Serre I20h)
Faixa nobre do osporto (20li30l

| Swnt Kats. Desenho |20h)
CNT Rio Noticiário local (20h30|

: CNT jornal Noticiário |20h46)

Programa livro Programa dedicado aos | Machino man (?0fi)
lovons I20h40l : A rovnncho Novela I2üh30l

Rede Biasil - noite Noliciano U'lh30l : Globo repórter Jornalístico f.21h50)
Canal 100 (2lh25|
Soxta máxima Filme Terror cm Bovorty
HlllS I2II130I

í Sexta soxy Filme Dose/O o pecado
| I2lh30l

Italian Show. Hoje;
flifn Pavono
inBra;i/(2lh45l

Jornal de amanhã (22h)

Tonsão total
Filme Excesso e
punição (22h45)

Festival do cinema de Brasília (23h30l Incidente em Antaros Minissérie (23h)
Momonto econômico (23h30)
Soqunda edição. Noticiário (23M45I

• Basquete IMBA (23h30l

Jatic llirkin
reaparece:
Hxcessü c
piinn,;*U)_

Encerramento (Ohi
Jornal da Globo Noticiário (Oh)
Amazing stories Filmo: Mudança do rumo
(0h30l

ClipgospollOlilb) João Kleber (0h40l

wêêêWêê

wÊm-,«M

Jornal do SBT Espera I2lh35
Éramos sois. Reprise |2ih40)

Os novos intocáveis Serie (21h30)

ParadSo sertanojo Musical |22h36) Dinastia (22h30|

Jornal do SBT Noliciano (230351
Jô Soares onze e meia. Entrevistas
(23h60l

2b ' horo Debate (23M30I

CorujiSo I. Filme: Sox/a-toira 13 Parto V — :
Um novo começo (thl 1 

'; 
Espaço ronascor llh 15)

Corujão II Filme; O magnata grego (2h20) j
Tiro corto. Serie |4hl5)

Jornal da noite Noticiário (2h)
Flash Enlrovistas I2h30)
World nows tonighl. Jornalístico (3h30)
Informercial (4h)

Encontro de paz (1h40)
• Porfil Variedades (Ihüb)

i Top Cine. Filmo; Território ininuqo (2h|

Palavra do vida Religioso < 1h)
Falando de vida. Relitjioso |3h)



f.AirsMUi. ...:..Af.„al%«í*i.;;, %,^v.-fISa^Sl»^:iíAiJ ijí^-U^.í?!;.?:^.'. .í;í... i,."..Jli'i*:^irt*.i£«':/. .: . *.s. .,"_.. ,:*>„;:;;ú»X..íí. íüCísüT* «»y»iyAa««3Ji4íí«

JORNAL IX) BRASIL B scxlu-leira, 2,l2/°4' 5

Djavan quase ao vivo
Em seu novo disco,
cantor troca efeitos
pelo som acústico

DF.DMUNDO 

BARREIROS

EPOIS de mais de dois
anos sem gravar, tempo
em que passou fazendo

shows pelo mundo, Djavan final-
mente lança um novo disco. Nove-
na marca uma mudança no traba-
lho do artista, que preferiu a
simplicidade de poucos instru-
mentos acústicos à utilização de
sintetizadores e muitos músicos no
acompanhamento {leia critica ao
lado). "O teclado c um horror, é
perigoso. Ele tem mil timbres e
isso vicia. Abdicar dele, desde que
se tenha vontade, é uma grande
vitória", explica Djavan. Buscan-
do essa aparente simplicidade, o
artista absteve-se, também, de
usar muitos efeitos de estúdio."Gravamos 

quase tudo de uma
vez. Queria que parecesse com ai-
go feito ao vivo", diz.

Novena marca, além de uma
mudança no trabalho, um mo-
mento especial na vida de Djavan,
que tem passado a maior parte de
seu tempo livre num sítio na cida-
de de Sambaetiba, no Norte Flu-
minense. "O disco tem um lado
rural bastante acentuado, que
lembra, também, minha infância
em Alagoas", conta, lembrando
que o menino que aparece numa
foto na capa do disco é ele mesmo,
aos 4 anos de idade. "O nome que

Marcos Viana —17/2/04
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Djavan fez um disco que lhe traz lembranças da infância
escolhi para esse tra-
balho traz recorda-
ções afetivas dessa
época", garante.

O álbum começou
a ser gravado no Rio
no final de agosto."Ele foi produzido de
uma vez só. Não ti-
nha músicas prontas,
só idéias, o que é
mais importante.
Concluí tudo no es-
túdio, fazendo os arranjos junto",
conta. "Reduzir o número de ins-
trumentos foi um novo desafio.
Tive que ser mais objetivo, preciso
e definitivo", avalia.

Djavan trabalhou com o pia-
nista Paulo Calazans, o baterista
Carlos Bala, o flautista e saxofo-
nista Marcelo Martins e os bai-
xistas Marcelo Mariano e Artluir
Maia. "Comecei com o Artluir.

"O teclado é um
horror, é

perigoso. Ele
tem mil timbres

e isso vicia.
Abdicar dele é
uma vitória".

mas como ele estava
muito atarefado c
eu queria fazer mui-
tas experiências,
chamei o Marcelo",
conta. Além desses
músicos, Djavan
também contou com
a colaboração de
seus três filhos em
Novena. João tocou
bongô em Sem saber
e fez vozes em Nas

ruas. Esta música, aliás, nasceu
de um groove criado por Max.
outro filho do compositor, que
também canta e toca violão na
faixa. Flávia Regina, a mais ve-
lha dos três, faz um duo com o
pai em Avô, que tem letra escrita
por ela e prevê o futuro de Dja-
van, que está com 45 anos."Muito novo, porém, para ser
avô", defende-se.

CRÍTICA > DISCO/ 'Novena'/ *••
'Djavanês'
coloquial
é provocante

0, TÁRIK DESOUZA

homem que sabia djavanês.
Desta vez, não será necessário
convocar tal especialista para de-
cifrar as letras de Novena, o novo
disco de Djavan. Compositor ha-
bituado a subordinar os versos ao
sincopado cubista de suas músicas
— o que em alguns casos conduz
ao impasse ou ao nonsense — ele
enveredou por um ambiente inte-
riorano ("tenho passado cada vez
mais tempo no meu sítio", infor-
ma no encarte), afeito às narrati-
vas lineares com começo, meio e
fim. Alicerçando o clima bucóli-
co, o disco deveria chamar-se
Quero-quero, nome de uma das
faixas e de um pássaro do Norte
Fluminense, mas o Novena eleito
puxa pela Alagoas natal do autor.
Ele aproveita para celebrar um
ídolo nordestino pouco difundido
no Sul, o mestre do frevo pernam-
bucano Nelson Ferreira (1902-
1976), autor entre outros do Evo-
cação, que tomou o carnaval ca-
rioca de 1957. Nelson é evocado
num frevo (re)quebrado de um
minuto, o instrumental Sete co-
queiras, com incursões harmôni-
cas no jazz, que definem a arqui-
tetura básica do disco. Com habi-
lidade, Djavan promove uma esti-
lizaçào de raízes, um encontro da
pós-bossa fusion com o para-folk
dos baiões, toadas, carimbos, co-
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cos e calangos que povoam o ima-
ginário dos grandes sertões, vere-
das, do pais real.

De tão dissonante, o Limão
que abre o repertório lembra pio-
neiras experimentações da bossa
nova, como o Samba cromático
(Jair Amorim/ Carlos Cruz), gra-
vado no primeiro disco de Wilson
Simonal, uma sátira de metalin-
guagem aos flertes do movimento
com a escala dos semitons. Em
Nas ruas, o andamento fragmen-
tado sublinhado por sax-alto
(Marcelo Martins) tem um fio
condutor mediado entre o reggae
e o xote. Quem fornece um dos
violões e a concepção do groove é
Max Vianna. filho de Djavan.
Outra revelação da família é a
filha Flávia Virgínia, com quem
ele divide o vocal da finalista Avô.
Como cantora, seu timbre asse-

melha-se ao de Marisa Monte,
mas é a letra, que ela assina que
mais chama a atenção. Casa liu-
mor, erudição e leveza, com veia
de poeta experiente.

Se nem todas as melodias são
inspiradas, o eixo conceituai bem
amarrado do disco conduz a um
resultado provocante, com ênfase
no coloquial e acústico. Desta-
quês para as reentràncias de Sem
saber, os negaceios de Quero que-
ro e o jogo de máscaras de Lohiso-
mem. Consagrado pela recente
apresentação no Free Jazz acom-
panhado pelo grupo do jazzista
Marcus Miller (ex-Miles Davis),
Djavan dribla o fardão de sumi-
dade tardia da MPB aceitando
novos desafios. "Revejo os rriol-
des e as massas que eu já usei/
pois viver é reviver", ensina o ia-
bio Avô, com letra da filha.

i Cotaçõos: • ruim * regular * * bom * * * ótimo # * * * excelente

¦ ASFAIXAS
A seguir. Djavan comenta as

canções do disco.
D Limão — "Reflete o cenário
que tenho vivido no meu sitio".
D Nas ruas — "A influência afri-
cana é clara, mas porque sou bra-
sileiro."
D Aliás — "Uma balada de amor
que remete à atmosfera dos anos
4()e50".
D Sem saber — "Um furik que
tocamos com cara de shovv ao
vivo".
D Mar á vista — "Uma vinheta
que fala de uma aparição amoro-
sa".
D Quero-quero — "Outra música
com estrutura nordestina e africa-
na que cria uma atmosfera de
Nordeste e fala de assuntos dessa
região."
D Renunciaçáo — "É um lamcn-
to que conta a história de uma
pessoa que investiu a vida inteira
num lance de amor e chega à
conclusão que investiu mal".
D Lobisomem — "É uma música
mais ao vivo. Começamos tocan-
do de brincadeira, mas gravamos
e ficou como estava, com um sa-
bor informal".
D Sete coqueiros — "É uma ho-
menagem ao compositor Nelson
Ferreira. Seus frevos animavam o
carnaval de Maceió".
D Água de lua — "Fiz essa can-
çào há 15 anos e gravei agora por
que meus filhos gostam e me pedi-
ram para colocá-la no disco".
D Avô — "A letra é da minha
filha Flávia Regina e gosto muito
do que ela escreve. Ela fará suces-
so pois tem talento indiscutível."

JB FM apresenta yy

MARIA BETHANIA
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APOIO

JORNAL DO BRASIT,

©V^ISP unicà

informações (021) 295 3044
Ingressos a partir de RS 10,00

RÁDIO TAXI
COOPATIIR
29O-1009Ü.

fi Botafogo HOT/EII9
lOSfJUlOCfl]

¦ Sábado | Rua Vinidns de Moraes

c/NONATO LUIZ-Recital (às 23h)
Bossa Nova c/ Ricco Duarte (a partir das 22h)

, 39 - Ipanema -Tels.: 267-5757 e 287-1497I IALNOÇOS, JANTARES E COQUETÉIS DE CONFRATERNIZAÇÃO I
í -^Ar-Mnr^nnraã*^/^ Banda e cantores — Cozinha invejável 1
L^r^QlxJKw®© Rua Visconde de Pirajá, 22 — Tel 287-0302 |
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JORNAL DO BRASIL

Na 34a Feira da Providência
3 telões
Distribuição de brindes e sorteio
de microsystems
Animação de Locutores e brinca-
deiras com a equipe de promoção
da Rádio Cidade.

Tudo isso no estande da
Faculdade Hélio Alonso
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Faculdades Integradas Hélio Alonso
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BAMERINDUS

^serni

ISsi^SaBSiiSjsl
I ¦aaa»Maa»aaaaaaaviaaa»»»MBaaai laaaai a»» l=<w-i«i»ai'aaaa»^aa)aaa«aaaJ| I Bl I

B BBa 11- BI

ÊmmmtuB \ ^^
mmmmmmmmm ^~- '-y »à&- 

IBAutomóveis í^ "S X^É£íU/lm

/QUgV^J eCÒNOMÍCO

CaORDO

Trabalhando peta saúde

JO SOARES
DIA 8 (5a)

'^'M ESÀS CAMA ROTOS*,
\ PARTIR DE

RS 22.00

<jONCEKJb

PETShF^PI^YS
DISCOVERY
SINGAPORE AUSTRÁLIA PUERTO RICO MÉXICO COSTA RICA CHILE ARGENTINA BRAZIL

DIAS 9 E 10 ÜE DEZEMBRO
<</ ÈSÀB.)

PISTA LIVRE/CAMAROTES
A PARTIR DE RS 22,00
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DIA I 1 (DOM)
PISTA LIVRE/CAMAROTES

A PARTIR DE RS 22,00 fSsSP
INNER CIRCLE, THIRD WORLD,

NADINE SUTHERLAND, BARRINGTON
LEVY, CINDY BREAKSPEAR, DAMIAN

MARLEY, O RAPPA E SKOOL BAND.

INClRESSOS: VIA PARQUE • BANCO ECONÔMICO: OUVIDO.IU
N. S. COPACABANA, S; CONKADO.J BOTÂNICO ü TIJUCA • II AT: I INM.
IJBLSÜL, URILMAUTO, EUROBAR K A I. ROMA • TEATRO DA LAGOA'
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que há por trás das imagens
No Brasil para uma série de palestras, o sociólogo francês Sylvain Maresca afirma que os
cientistas sociais deveriam dar atenção à fotografia ao invés de escrever sobre outros livros

'-' Sebastião Salgado

MNAYSE 

LÔPEZ

ESMO valendo mais do
que mil palavras, as ima-
gens nunca tiveram a de-

vida atenção da sociologia. Pelo
menos nào a que o sociólogo
Trances Sylvain Maresca. 40 anos,
acha que elas mereciam. Há cinco
unos ele estuda a fotografia como
instrumento para entender a so-
ciedade. No começo, agricultores
C suas famílias. A partir de entào.
pie vem desenvolvendo na Univer-
(.idade Paris 8 um dos mais im-
porlanles trabalhos da atualidade
sobre a relação entre fotografia e
Ciências Sociais. "Não é possível
continuar escrevendo escritos que
foram escritos sobre outros escri-
tos", ironiza ele. Maresca partici-
pou na semana passada do 18"
Encontro da Associação Nacional
de Pós-Graduaçfio e Pesquisa em
Ciências Sociais, em Caxambu
(MG). Na última terça-feira ele
deu uma palestra na Uerj. que
será repetida hoje. às I4h. com
entrada franca, no Instituto de
filosofia e Ciências Sociais da
ÜFRJ (Largo de São Francisco).

Como seu trabalho se aproxi-
mou du Ititnjj.ra.ia7

Eu estudava comunidades
agrícolas e comecei com uma série
de fotos que mostravam aquelas
famílias. A partir disso, passei a
me interessar pela fotografia co-
mo representação do real e do
social. Desenvolvi vários traba-
lhos nesse sentido e um deles, so-
bre o qual falei na Uerj. acompa-
nha uma série de auto-retratos
feitos por mulheres no Sul da
França. íi interessantíssimo por-
que confronta o que é autêntico
com o que parece natural, sempre
em imagens que dizem muito mais
social que pessoalmente. Mas
agora estou trabalhando mais em
cima do uso que a sociologia deve
fazer do fotojornalismo e dos en-
saios documentais, como os de
Sebastião Salgado.

A última exposição de Salgado
mostrava formas de trabalho em
vários paises. Este seria o tipo de
fotografia que o senhor quer discu-
tir?

Sim, a exposição é magnífica.
Posso dizer sem sombra de dúvida
que Salgado é o mais completo
fotógrafo vivo. Ele é repórter, sa-
be tratar esteticamente uma ima-
gem e lhe dar uma dimensão so-
ciai. Mas nesse último aspecto,
não só ele, como todos os foto-
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Desmantelamento de navios, foto de Salgado feita na índia: para Maresca, uma imagem impactante mas que pouco revela
Honry Cartíor-Brosson

grafos. deixa muito a desejar. Vo-
cê vê aquela imagem dos demoli-
dores de navios na índia, acha
impactante. mas nào fica sabendo
muito a respeito daquela realida-
de. Falta conteúdo social.

È este o papel da fotografia?
Provavelmente nào. certamen-

te nào. Isso já é interpretação pos-
terior. Mas sinto falta como es-
p e c t a d o r da imagem. É
importante ficar sabendo mais so-
bre como as fotos foram produzi-
das. em que realidade elas se des-
tacam. Ser menos ingênuo em
relação ao que eles mostram e ir
mais atrás do que eles querem
mostrar.

Está falando de manipulação'.'
Nào exatamente. Mas é evi-

dente que todo fotógrafo docu-
mental, desde Cartier-Bresson. e
mesmo Salgado, trabalham o real
sem problemas. Devemos estudar
melhor como isso acontece para
tirar um maior conteúdo social
daquilo que a foto mostra. Car-
lier-Bresson era um mestre em
descobrir signillcantes e significa-
dos, mas sua obra tem muito mais
a ser estudada fora dos limites da
técnica fotográfica. Foto de Brcsson. "mestre cm signillcantes c significados"

"Sebastião

Salgado sabe
tratar

esteticamente
uma imagem,

mas, não lhe dá
a dimensão

social"
Sylvain Maresca

Os perigos da?
digitalização |

O senhor diz que a fotografia:
nunca foi tratada pela sociologia!
com a importância que merece.-
Mas não parece ser um preconceito;
das Ciências Sociais com a ima-:
gem. já i|tie o cinema nesse área tle
estudo sempre foi muito presente?É verdade. Os filmes etnográfi-:'
cos e o próprio Cinema Novo
brasileiro, nos filmes de (ilauher
Rocha ou Nelson Pereira dos:
Santos, eram basicamente sócio-,
lógicos. Mas são seqüências de
imagens que falam. Há texto.
Mesmo os documentários antro-
pológicos só passaram a existir
depois do som no cinema. í; que
sociólogos têm esta necessidade
vital de falar e a mudez de uma
fotografia é paralisante. Mas é
através da fotografia que a histó-
ria deste século está sendo conta-
da.

Pode-se dizer que a história
recente está em imagens?

Totalmente. Mas até pouco
tempo atrás a fotografia tinha
uma força de prova irrefutável
que lhe garantiu essa condição de
registro maior de uma era. Acòrt-
tece que. com as novas tecnolo-
gias, a coisa está mudando, Até
hoje. nos acostumamos a abrir o
jornal, ver uma foto qualquer e a
acreditai fielmente no que ela
mostra. Mas. num futuro onde as
fotografias passam pelo compu-
tador, o que pode ser verdade e o
que pode ser mentira? Se a foto-
grafia perder a condição de repre-
seiilaçào do real. o que sobra'.'
Obras de arte?

Ela deixa de sen ir para o esto-
do da sociedade nessa situação?

Talvez iúo. Mas o que quero
discutir agora é que tipo de qucs-
toes a fotografia documental ou o
fotojornalismo podem fazer á so-
ciologia moderna.

E a soeiidogia tem as respostas
a essas perguntas?

Acho que nào. Mas nào é mais
possível continuar escrevendo so-
bre escritos que foram escritos so-
bre outros escritos. As Ciências
Sociais têm que incorporar a ima-
gem muda. aprender a olhar uma
foto e perceber o que está por trás
dela. Não sei se vai dar resultado,
mas a sociologia nunca teve mes--
mo uma visão muito otimista da
humanidade.

O 'pregador' Vandré
Compositor volta a
elogiar FAB e critica
a filosofia do CPC

BRASÍLIA 

— A entrevista co-
letiva concedida pelo compo-
silor Geraldo Vandré na ma-

nhà de ontem, dentro da progra-
inação do Festival de Brasília, es-
teve mais para uma performance
do que para qualquer outra coisa.
Alternando bom humor com mo-
mentos de profunda estranheza,
Vandré tentou até que os jornalis-
tas presentes cantassem, todos de
pé e em coro. o refrão de sua
última criação, o poema sinfônico
Fabiana, composto em homena-
gem à Eorça Aérea Brasileira
(FAB), reforçando a admiração
pela instituição revelada em re-
cente entrevista ao JORNAL DO
BRASIL. "Vive em tuas asas/To-
do o meu viver Meu sonho mari-
nhp/Todo amanhecer", ele repe-
tia ao fim da entrevista, com a voz
inconfundível de quem no passa-
do ateou fogo no país com Pra
não dizer que não falei de flores.

Mas a razão da conversa, con-
vocada pelo próprio Vandré. seria
o motivo de sua vinda a Brasília:
a homenagem que ele recebeu do
festival como autor da trilha-so-
nora de .-I hora e a ve: de Augusto
Kfatragà, de Roberto Santos, ven-
cedor da primeira edição do festi-
vai. "Espero 

que quando nós che-
garmos a uma sociedade desen-
volvida eu possa regravar esta tri-
lha", disse Vandré. referindo-se à
música do filme, mas emendando
logo com assuntos que mais o
apaixonam, como o desenvolvi-
mento econômico, o direito cons-
titucional e a afirmação do Brasil
como nação.

HelcioTolh —21/10/94

Vandré sobre o CPC: "A arte nào pertence a um grupo
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Na verdade, nào existiu entre-
vista propriamente dita. A cada
pergunta sobre a música do filme.
Vandré aproveitava para destilar
seu evangelho. "Este ser que está
em frente a vocês é muito mais
subversivo do que aquele", disse,
referindo-se à sua performance
em 1968, defendendo Pra nào di-
zer que não falei das flores. Ele
acha que o contexto do país pio-
tou nesses últimos anos e que a
situação descrita na canção —
"Pelos campos a fome em grandes
plantações" — está "muito 

pior,
devido à monocultura para ex-
portação".

Vandré fez um inflamado dis-
curso contra o Centro Popular de
Cultura (CPC) da União Nacio-
nal do Estudantes (UNE). "Devo
esclarecer: fui convidado por ai-
guns amigos e mestres da arte pa-
ra participar do CPC. Recusei

porque era um instrumento de
propaganda política. A arte é pa-
trimônio da nação e nào de um
grupo dentro dela", afirmou.

A conversa de Vandré é ciclòti-
mica — vai de uma análise toda
particular das Constituições bra-
sileiras — "Estão agora tentando
reformar uma Constituição que
nào existe, há intenção dos legis-
ladores em destruir a nação brasi-
leira" — até uma crítica à impreii-
sa que. segundo ele. "decanta a
pobreza e a escassez de recursos
como ponto de partida e fonte de
criação".

Nào poderia faltar também
menções elogiosas à última pai-
xáo de Vandré, a FAB. Mostran-
do fotos do coro militar que can-
tou Fabiana no último dia 20 de
outubro em São Paulo, ele afir-
mou: "Nào há brasileiro que nào
se orgulhe disso".
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vestidos leves,, i
maiôs,; rendas,: lacinhps,
lingerie, Todas as tendên-
cias de verão estão: no
Especial Dominp Modat
Alto Vérã o d o seu J o r naj
do:BrasiI. Oi supíémento
qúe vem de presente
na Revista Domingo; do

' ri ia 4 ¦(Te dezembro, con-
tando tudo sobre a es-
tação mais fashion do Rio.
Não perca. Verâ;
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Peça de Sérgio Britto
fala da 'época de ouro'
e 'Programa' aponta as
melhores dicas do 'dial'
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Kitaro. o
'samuraí'
da new age
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Marque um
gol de placa

contra a fome
No Natal Tetracampeão do Tijuca
Off-Shopping você marca um

golaço contra a fome e ainda

pode ganhar uma moto zero Km.

Para cada quilo de alimento não

perecível, sacola de roupas ou

brinquedos usados que entregar

no balcão da Campanha "Natal

Sem Fome" você recebe um

cupom para concorrer a uma
moto zero Km e a Vales-Compras.
Aí é só depositar na urna colocada

dentro do Tijuca Off-Shopping.

Durante o mês de dezembro

quatro campeões por semana

ganharão R$ 102,90 em compras
no Tijuca Off-Shopping e, dia 23,

o PrêmioTetracampeão: uma
super moto Yamaha DT 180 zero
Km. Você colabora com a

Campanha "Natal Sem Fome" da
"Ação da Cidadania Contra a
Fome" e emplaca o maior sucesso
deste natal: a sua moto zerinho,
zerinho. Feliz Natal, Ho-Ho-Ho !

Uflijúcal
M ¦ OF^SHOPPING /

Rua Barão de Mesquita, 300

mfi i i nu 
'i 

i i > inii"iii vi mi ii iii'i ii ii i> i i ir p m"1 nwitfiii 'i ^if^iiiii^^i^Mwii^Miii nMiuiwtiiiiinii r



P_^_s^_rf__^____?_MWÊÊ^^SMt^^SWmmí^^l^Sa ;*".•¦""*
\ _Z_p^_\f_\^_%_\\^__t_____\__\ t^M^S'_\______K_^_W'^Í_f >3i#r*-" 1

Capa:foto de Marco Antônio Rezende
e produção de Rosângela Alvarenga.
Rádios das lojas Vinil Mania.
Óbidos Antigüidades e Tronix.

ARREDORES 41
BANCAS 41
BARES 47
CAPA 30
CINEMA _4
CRIANÇA 40
EVENTO 35
EXPOSIÇÕES 42
FILMES DA TV 48
GRÁTIS 22
MUSICA 13
OFERTAS DA PROGRAMA sa
PARA DANÇAR 50
RESTAURANTES 24
TEATRO _is
VÍDEO 44
ZINE 28

Uma 

coisa é certa: você tem um
rádio em casa. Que pode até
estar meio esquecido, desliga-
do durante aquelas horas em
que a família fica na frente da
TV. Que tal olhar para ele e

entrar em sintonia? Um passeio rápido
pelo dial pode trazer descobertas incrí-
veis. Três exemplos: na JB FM, o
Songbook apresenta a cada semana um
grande compositor na interpretação de
vozes consagradas. Chique. Na RPC
FM, o personagem Andréa Gasparetti,
misto de gay com perua, põe no Perdi-
dos na madrugada um repertório que
vai de Waldick Soriano a Dudu Fran-
ça. Hilário. E na Rio de Janeiro AM
— isso mesmo, AM — o programa Ep
vanguarda dá uma força às bandas no-
vas do rock nacional. Importante.

O fato é que ouvir rádio é bom hoje,
será bom amanhã e certamente foi

APOSTAS
bom ontem. Tanto que o mais popular
dos veículos de comunicação volta e
meia é homenageado palcos afora.
Dessa vez foi o diretor Sérgio Britto.
Com a musical Na era do rádio, no
Teatro Delfin, ele conta uma história
que atravessa quatro décadas (dos
anos 20 aos 50) ao som da Nacional e
dos ídolos da chamada "época de ou-
ro". A peça tem cenas como a do dia
em que faltou luz e uma família inteira
teve que pegar uma condução e mudar
de bairro para ouvir o último capítulo
da radionovela O direito de nascer.
Quer dizer, menos o avô, que aprovei-
tou a solidão momentânea e foi fazer
gracinhas com a empregada.

Programa aproveita o espetáculo de
Sérgio Britto para fazer o leitor entrar
nas ondas do rádio. É a reportagem de
capa, a partir da página 30.

LULA BRANCO MARTINS

D Programa não se responsabi-
liza por alterações de última ho-
ra nos preços, horários e endere-
ços fornecidos pelos organizado-
res de eventos e pelas empresas
citadas. E bom se certificar pelo
telefone antes de sair de casa.

EULÁDIO, o fã do rádio MIGUEL PAIVA

PROGRAMA
Editor Mauro Ventura. Subedi-
tor Lula Branco Martins. Reda-
tora Luciana Hidalgo. Reporte-
res Alexandre Mansur.
Danusia Barbara, Inês Amo-
rim. Mona Bittencourt. Pedro
Butcher e Roberta Oliveira.
Produtora Patrícia Paladino.
Colaboradores Marilia Sam-
paio. Paulo Reis. Paulo Senna,
Renato Lemos e Rosy Lamas.
Fotografia Rogério Reis (editor)
e Flávio Rodrigues (subeditor).
Arte Fábio Dupin (editor e pro-
jeto gráfico) e Fernando Pena
(subeditor). Diagramador Luiz
Eduardo Carvalho. Secretário
gráfico José Fernando Cordeiro.
Programadores Accácio Martins
Teixeira e Carlos Roberto Geral-
dino. Arquivo fotográfico Ana
Lúcia Araújo e Vera Cavalieri.
Gerente comercial de revistas Eli-
zabeth G. de Oliva. Telefones:
585-4328 (Rio) e (011) 284-8133
(SP). Redação Av. Brasil. 500/6°
andar. Tel.: 585-4697. Impressão
Gráfica JB S A. Av. Brasil,
10.900. Uma publicação do
JORNAL DO BRASIL
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CRITICA k0 
poder da sedução'/ • •

Cfima 5noir' agora também no telemarketing
HUGO SUKMAN

O 
cinema americano dos anos

80 retomou à exaustão a tra-
dição do cinema riòir da década de
40 e gerou bons filmes, como Cor-
pos ardentes. Mas também produ-
ziu uma grande maioria de dilui-
ções despropositadas. O poder da
sedução (The last seduction), de
John Dahl, é uma reedição da
influência nõir, só que à luz dos
pragmáticos anos 90. Então, a
mulher fatal e traiçoeira (tradição
máxima do gênero) é uma yuppie.
a bela Linda Fiorentino, que tra-
balha como gerente de telemarke-
ting numa empresa nova-iorquina
e é casada com um médico boba-
lhão. Os dois vendem drogas ao
submundo do tráfico com objeti-
vo apenas de juntar dinheiro para
ter uma vida confortável. Nada,
portanto, mais 90's.

A tradição do cinema noir co-
meça a aparecer justamente quan-
do a moça foge com a grana,
deixando o marido cheio de dívi-
das, no melhor estilo das per-
sonagens de Barbara Stanvvick.
Só que, sem nostalgia, os anos 90
não são os 40, o charme que
aquela década tinha envolvia as
mulheres sedutoras, enquanto as
megeras contemporâneas, como o-
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Linda Fiorentino: personagem cheia de perfídia

filme retrata, só querem mesmo é
saber de dinheiro.

Mas John Dahl se mostra um
diretor eficiente, que consegue le-
var uma trama intricada sem par-
tir para exageros. Todo o perver-
so plano da mulher é
milimetricamente comprovado
pela lógica interna do filme, que
tem uma surpreendente trama, ra-
ra nos cinemas dos dias de hoje. A
continuação da história após a
fuga da personagem é exemplar:
ela se esconde em uma cidadezi-
nha do interior, seduz um contra-
ditório yuppie caipira e. revelando
toda a sua perfídia, arma um pia-
no para eliminar o ex-marido. O
charme do filme está aí, na sua
profunda fidelidade â tradição do
cinema americano. Ou seja. O po-
der da sedução sabe atualizar as
velhas fórmulas.

O filme merece ser visto porque é
um eficiente entretenimento e tam-
bém pelo que carrega de novidade.
John Dahl fez um filme pequeno,
centrado em personagens e atores, e
que usa a tradição como mote cria-
tivo. De fato. O poder da sedução
comprova que. pelo menos em rela-
ção à década de 80. Hollywood fi-
cou muito mais divertida agora, sem
as pompas nostálgicas que marca-
ram a última década.
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Cotações: • ruim * regular * * bom * * -Ar ótimo * * + * excelente

ESTREIA CONTINUAÇÃO
0 PODER DA SEDUÇÃO - The last seduction — de
John Dahl Com Linda Fiorentino e Bill Pullman.
O Suspense. Um médico e sua mulher vendem
drogas ilegalmente. Mas ela foge com o dinheiro e
planeja matar o marido. EUA/1993. Censura: 14
anos. Leia critica acima ir -k

Circuito An-Copacabana. 1 5h30. 17h40. 19h50.
22h An -Tijuca. 16h50. 19h. 21h10 Sáb. e dom., a
partir de 14h40. An-Fashion Ma/l 3: 1 5h40.
17h50. 20h. 22h10. An -Barrashopping 3: 1 5h.
17h10. 19h20. 21h30

FOGO CERRADO - Open fire — de Kurt Anderson.
Com Jeff Wincott. Patrick Kilnatrick. Mimi Craven
e Lee de Broux.
f> Aventura. Grupo de terroristas promove a fuga
de seu líder, que cumpria pena de prisão perpétua
em presídio de segurança máxima. Um ex-agente
do FBI recebe a missão de perseguir o grupo
EUA/1994. Censura: 1 2 anos.

Circuito: Pathé. 1 2h20. 14h. 1 5h40. 17h20. 19h.
20h40. Sáb. e dom., a partir de 14h. Paratodos
14h20. 16h. 17h40. 19h20. 21 h AnCasashop-
ping 2: 17h30. 19h20. 21h10. Sáb. edom.. a partir
de 15h40. An-Barrashopping 2: 14h50, 16h40.
18h30, 20h20. 22h10 Art-Madureira 1: 15h30.
17h20. 19h10. 21 h. An-Plaza 2. 15h40. 1 7h30.
19h20. 21h10.

TEMPOS DE VIVER - Huozhe — de Zhang Yimou
Com Gong Li. Ge You. Niu Ben e Guo Tao

Drama. Quarenta anos de história de uma fami-
lia chinesa que. na década de 50. perdeu tudo e
ficou na miséria China/1994. Censura: 12 anos*
• •
Circuito: Estação BotafogoiSala 2 16h30. 19h.
21 h30 Cine Gávea 1 5h. 1 7h20. 19h40. 22h.

PRISCILLA, A RAINHA DO DESERTO - The adventu-
res of Priscilla, queen of the desert — de Stephan
Elliott. Com Terence Stamp. Hugo Weaving e Guy
Pearce.
D> Comédia musical. Três drag queens atravessam
a Austrália a bordo do ônibus Priscilla Elas vão
fazer um show em hotel no deserto Austrália/
1 994 Censura. 1 2 anos. ~k ~k -k
Circuito: Roxy-2: 14h. 16h. 18h. 20h. 22h. Pala-
cio-2: 1 3h30. 1 5h30. 1 7h30. 1 9h30. 21 h30 Sáb e
dom., a partir de 15h30 São Luiz 1. Tijuca-1. Via
Parque-4 15h30. 17h30. 19h30. 21h30. Sáb. e
dom., a partir de 1 3h30 Center. Norte Shopping 2.
15h. 17h. 19h. 21h.

A FRATERNIDADE É VERMELHA - Rouge d e
Krzysztof Kieslowski Com Irene Jacob e Jean-
LouisTrintignant.

Drama. Modelo encontra um juiz aposentado
que passa o tempo espionando os vizinhos através
de um aparelho de escuta eletrônica. Uma série de

coincidências faz surgir uma amizade entre os dois."
França/Polônia/Suíça/1994 Censura: livre * * *
Circuito. Novo Jóia. 1 5h40. 17h30. 19h20.
21h10 Tijuca-2 16h. 17h50. 19h40. 21h30 Sáb
e dom . a partir de 14h10

FORREST GUMP - 0 CONTADOR DE HISTÓRIAS -
Forrest Gump — de Robert Zemeckis Com Tom
Hanks e Sally Field.

O Drama Forrest Gump é um bobalhão que por
acidente do destino acaba participando de aconte-
cimentos importantes da história americana ao lon-
go de 40 anos. EUA/1994. Censura: livre. * * •
Circuito Estação Cinema-1: 16h. 1Sh30. 21 h
Star-lpanema. Largo do Machado-2. 14h. 16h30.
19h. 21h30 Rio Sul-4: 14h. 16h30. 19h. 21h30
Via Parque-6. 16h. 18h30. 21 h Sáb. e dom. a
partir de 13h30 Niterói Shopping-1. 1 5h40.
18h10. 20h40.

A RAINHA MARGOT - La reine Margot — de Patrice
Chereau. Com Isabelle Adjani. Virna Lisi. Daniel
Auteil e Vicent Perez.

• Épico. Na França do século 16. a princesa
Marguerite. católica, se casa com um protestante,
para aplacar a guerra religiosa que assola o pais
França/Alemanha/ltália/1994. Censura 14 anos
• ••
Circuito Cândido Mendes: 13h30. 16h15. 19h.
21h45 Até 4 de dezembro Estação Botafogo/Sa-
ta-3. 15h. 18h. 21 h.

PROGRAMA 4 2 12 a 8/12/1994
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'A vida e nada mais', de Bertrand Blier: no CCBB, o Eurocine
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Hols, o 'príncipe do sol': aventuras na Cinemateca do MAM

Os europeus premiados Os japoneses animados
O 

Segundo Eurocine, festi-
vai de cinema europeu

organizado pelo MIS de São
Paulo, acaba neste fim de se-
mana. no CCBB, o seu ba-
lanço dos filmes premiados
com o Felix, o chamado "Os-
car europeu". Além de filmes
badalados como Henrique V,
de Keneth Branagh, c Paisa-
gem na neblina, de Theo An-
gelopoulos, há também pro-
duções lançadas
comercialmente, mas pouco
vistas, como o francês Os
amantes de Pont Neuf. com
Juliette Binoche. e A vida e
nada mais, de Bertrand Blier.
Além disso, a mostra traz fil-
mes premiados que permane-
ceram inéditos em nossas te-

Ias. É o caso de 300 miles to
heaven, de Maciej Janusz
Drygas, relato dramático so-
bre duas crianças polonesas
que viajam clandestinamente
para a Dinamarca, escondi-
das num caminhão, em busca
de asilo político. Também
são inéditos Step across lhe
border, Pictures of the old
world e Earth of the blind. O
primeiro, realizado pelos suí-
ços Nicolas Humbert e Wer-
ner Penzel, também tem a
fronteira como tema. Os ou-
tros dois filmes, que serão
exibidos numa mesma sessão,
falam da vida dos idosos na
Eslovênia e sobre o cotidiano
dos cegos da Lituânia, res-
pectivamente.

N em só de Godzilla e Na-
tional Kid vive o áudio-

visual japonês. O cinema de
animação é outro ponto forte
do país (como o recente e
badalado longa Akirá) — e
alguns dos melhores exem-
pios do gênero serão exibidos
no Panorama da Animação
Japonesa, que começa neste
sábado na Cinemateca do
MAM e continua até o dia
11. Realizada em conjunto
com a Fundação Japão, a
mostra exibe neste fim de se-
mana exemplares realizados
nas décadas de 50, 60 e 70,
como As aventuras do peque-
no samurai, de 1959. Este é o
segundo longa de animação
japonês colorido, com produ-

ção da Companhia Toei Do-
ga. uma espécie de Estúdios
Disney de lá. No domingo,
estão programados dois fil-
mes que misturam fantasia e
ficção. Realizado em 1968, O
príncipe do sol: as aventuras
de Hols foi dirigido por Isao
Takanata, que mais tarde se
tornou um dos maiores no-
mes da animação japonesa. A
história mistura uma lenda
escandinava e a mitologia dos
Ainu (nação indígena do
Norte do Japão) ao contar os
esforços de um garoto para se
tomar príncipe. Já O Expres-
so 999, de 1979, tem como
destaque as cenas de luta. Os
filmes serão apresentados
com legendas em inglês.

Pizzaria Rodízio
Os melhores

quarenta pedaços do dia.
I
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40

tipos de
pizza

50

¦¦:¦'
R$5,90

Almoço

R$7,90
Jiuit.ir, Sábado,
Dom. c; Foriawio

R$0,70
Chopp

TRAGA ESTE ANUNCIO E GANHE
10% DE DESCONTO NO RODÍZIO.

Rua Real Grandeza 238 lj. A
Botafogo-Tel: 537 2432
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FITZGERALD

Um artista e
sitas modelos
escandalizavam
a 7iação com suas
ousadas pinturas.

SemiaS SAM
NEILL

m 14 ANOS
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"Um dos filmes
mais eróticos do ano!"

iJPlayboyi

"Fascinante! Sereias é
definitivamente sedutor!"

. A". Uitri _ Sntrir)

CONSÓRCIO SEVERUN0
RIBEIRO I MARCONDES 2* SEMANA DE SUCESSO! TOP TAPE

HORÁRIOS DIVERSOS

FASHIONMAallBAfWSHOP^ NITERÓI lllCARAÍ
ART ART 4 CINI STAR I ESTAÇÃO I ART PLAZA II WINDSOR
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CRÍTICA 'O 
poder da sedução'/ • *

Clima 'noir' agora também no telemarketing
HUGOSUKMAN

O 
cinema americano dos anos

80 retomou à exaustão a tra-
dição do cinema noir da década de
40 e gerou bons filmes, como Cor-
pos ardentes. Mas também produ-
ziu uma grande maioria de dilui-
ções despropositadas. O poder da
sedução (The last seduction), de
John Dahl, é uma reedição da
influência noir, só que à luz dos
pragmáticos anos 90. Então, a
mulher fatal e traiçoeira (tradição
máxima do gênero) é uma yiippié,
a bela Linda Fiorentino, que tra-
balha como gerente de telemarke-
ting numa empresa nova-iorquina
e é casada com um médico boba-
lhão. Os dois vendem drogas ao
submundo do tráfico com objeti-
vo apenas de juntar dinheiro para
ter uma vida confortável. Nada,
portanto, mais 90's.

A tradição do cinema noir co-
meça a aparecer justamente quan-
do a moça foge com a grana,
deixando o marido cheio de dívi-
das, no melhor estilo das per-
sonagens de Barbara Stanwick.
Só que, sem nostalgia, os anos 90
não são os 40, o charme que
aquela década tinha envolvia as
mulheres sedutoras, enquanto as
megeras contemporâneas, como O1
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Linda Fiorentino: personagem cheia de perfídia

filme retrata, só querem mesmo é
saber de dinheiro.

Mas John Dahl se mostra um
diretor eficiente, que consegue le-
var uma trama intricada sem par-
tir para exageros. Todo o perver-
so plano da mulher é
milimetricamente comprovado
pela lógica interna do filme, que
tem uma surpreendente trama, ra-
ra nos cinemas dos dias de hoje. A
continuação da história após a
fuga da personagem é exemplar:
ela se esconde em uma cidadezi-
nha do interior, seduz um contra-
ditório yuppie caipira e. revelando
toda a sua perfídia, arma um pia-
no para eliminar o ex-marido. O
charme do filme está aí, na sua
profunda fidelidade á tradição do
cinema americano. Ou seja, O po-
der da sedução sabe atualizar as
velhas fórmulas.

O filme merece ser visto porque é
um eficiente entretenimento e tam-
bém pelo que carrega de novidade.
John Dahl fez um filme pequeno,
centrado em personagens e atores, e
que usa a tradição como mote cria-
tivo. De fato. O poder da sedução
comprova que, pelo menos em rela-
ção â década de 80. Hollywood fi-
cou muito mais divertida agora, sem
as pompas nostálgicas que marca-
ram a última década.

Cotações: • ruim * regular * * bom * • + ótimo -k -k -k * excelente

ESTREIA CONTINUAÇÃO
0 PODER DA SEDUÇÃO - The last seduction — de
John Dahl Com Linda Fiorentino e Bill Pullman.
t> Suspense. Um médico e sua mulher vendem
drogas ilegalmente. Mas ela foge com o dinheiro e
planeja matar o marido EUA/1993. Censura: 14
anos. Leia crítica acima k: ~k

Circuito An-Copacabana: 15h30. 17h40, 19h50
22h. Art -Tijuca: 16h50. 19h. 21h10 Sáb. e dom. a
partir de 14h40 Art-Fashion Mall 3: 1 5h40.
17h50. 20h. 22h10. Art-Barrashopping 3: 1 5h.
17h10. 19h20. 21h30

FOGO CERRADO - Open fire — de Kurt Anderson
Com Jeff Wincott. Patrick Kilpatrick. Mimi Craven
e Lee de Broux
> Aventura. Grupo de terroristas promove a fuga
de seu líder, que cumpria pena de prisão perpétua
em presídio de segurança máxima. Um ex-agente
do FBI recebe a missão de perseguir o grupo
EUA/1 994. Censura: 1 2 anos.

Circuito. Pathè: 12h20. 14h. 15h40. 17h20, 19h.
20h40. Sáb. e dom, a partir de 14h. Paratodos
14h20. 16h. 17h40. 19h20. 21 h. Art-Casashop-
ping 2: 17h30. 19h20. 21h10. Sáb. e dom . a partir
de 15h40. Art-Barrashoppmg 2: 14h50. 16h40.
18h30. 20h20. 22h10. Art-Madureira 1: 15h30.
17h20. 19h10. 21 h An-Ptaza 2: 1 5h40. 1 7h30.
19h20. 21h10

TEMPOS DE VIVER - Huozhe — de Zhang Yimou
Com Gong Li. Ge You. Niu Ben e Guo Tao

Drama, Quarenta anos de história de uma fami-
lia chinesa que. na década de 50. perdeu tudo e
ficou na miséria. China/1994. Censura: 12 anos*
• •
Circuito Estação BotafogolSala-2 16h30. 19h.
21 h30 Cine Gávea: 1 5h. 1 7h20. 19h40. 22h.

PRISCILLA, A RAINHA DO DESERTO - The adventu-
res of Priscilla, queen of the desert — de Stephan
Elliott. Com Terence Stamp. Hugo Weaving e Guy
Pearce.

Comédia musical. Três drag queens atravessam
a Austrália a bordo do ônibus Priscilla. Elas vão
fazer um show em hotel no deserto Austrália/
1994 Censura: 12 anos • * •
Circuito: Roxy 2. 14h. 16h. 18h. 20h. 22h. Pala-
cio-2: 1 3h30. 1 5h30. 1 7h30. 19h30. 21 h30 Sáb e
dom., a partir de 15h30 São Luiz 1. Tijuca-1. Via
Parque-4: 15h30. 17h30. 19h30. 21h30. Sáb. e
dom . a partir de 1 3h30 Center. Norte Shopping 2
15h. 17h. 19b. 21h.

A FRATERNIDADE É VERMELHA - Rouge d e
Krzysztof Kieslowski. Com Irene Jacob e Jean-
Louis Trintignant,
f> Drama. Modelo encontra um juiz aposentado
que passa o tempo espionando os vizinhos através
de um aparelho de escuta eletrônica Uma série de

coincidências faz surgir uma amizade entre os dois."
França/Polônia/Suíça/1994. Censura: livre. * * *
Circuito: Novo Jóia: 1 5h40. 17h30. 19h20.
21h10 Tijuca-2: 16h. 17h50. 19h40. 21h30. Sáb
e dom., a partir de 14h10.

FORREST GUMP - 0 CONTADOR DE HISTÓRIAS -
Forrest Gump — de Robert Zemeckis Com ,Tom
Hanks e Sally Field.
D> Drama. Forrest Gump é um bobalhâo que por
acidente do destino acaba participando de aconte-
cimentos importantes da história americana ao lon-
go de 40 anos. EUA/1 994 Censura: livre *¦*'•*'
Circuito Estação Cinema-1: 16h. 18h30. 21 h.
Star-lpanema. Largo do Machado-2: 14h. 16h30.
19h. 21h30 Rio Sul-4: 14h. 16h30. 19h. 21h30
Via Parque-6: 16h. 18h30. 21 h. Sáb. e dom. a
partir de 13h30 Niterói Shopping-1: 1 5h40.
18h10. 20h40.

A RAINHA MARGOT - La reine Margot — de Patrice
Chereau Com Isabelle Adjani. Virna Lisi. Daniel
Auteil eVicent Perez.
t> Épico. Na França do século 16. a princesa
Marguerite. católica, se casa com um protestante,
para aplacar a guerra religiosa que assola o país
França/Alemanha/ltália/1994. Censura: 14 anos• • •
Circuito Cândido Mendes: 13h30. 16h15. 19h.
21 h45. Até 4 de dezembro Estação Botafogo/Sa-
la-3: 15h. 18h. 21 h.
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'A vida e nada mais', de Bertrand Blier: no CCBB, o Eurocine Hols, o 'príncipe do sol': aventuras na Cinemateca do MAM

Os europeus premiados Os japoneses animados
O 

Segundo Eurocine, festi-
vai de cinema europeu

organizado pelo MIS de São
Paulo, acaba neste fim de se-
mana. no CCBB. o seu ba-
lanço dos filmes premiados
com o Fclix. o chamado "Os-
car europeu". Além de filmes
badalados como Henrique V,
de Kcneth Branagh. e Puisa-
gem na neblina, de Theo An-
gelopoulos. há também pro-
duções lançadas
comercialmente, mas pouco
vistas, como o francês Os
amantes de Pont Neuf com
Juliette Binochc. e A vida e
nada mais, de Bertrand Blier.
Além disso, a mostra traz fil-
mes premiados que permane-
ceram inéditos em nossas te-

Ias. É o caso de 300 miles to
heaven, de Maciej Janusz
Drygas, relato dramático so-
bre duas crianças polonesas
que viajam clandestinamente
para a Dinamarca, escondi-
das num caminhão, em busca
de asilo político. Também
são inéditos Step aeross tfw
horder, Pictures of the old
world e Earth of the blind. O
primeiro, realizado pelos suí-
ços Nicolas Humbert e Wer-
ner Penzel, também tem a
fronteira como tema. Os ou-
tros dois filmes, que serão
exibidos numa mesma sessão,
falam da vida dos idosos na
Eslovênia e sobre o cotidiano
dos cegos da Lituânia, res-
pectivamente.

em só de Godzilla e Na-
tional Kid vive o áudio-

visual japonês. O cinema de
animação é outro ponto forte
do país (como o recente e
badalado longa Akira) — e
alguns dos melhores exem-
pios do gênero serão exibidos
no Panorama da Animação
Japonesa, que começa neste
sábado na Cinemateca do
MAM e continua até o dia
11. Realizada em conjunto
com a Fundação Japão, a
mostra exibe neste fim de se-
mana exemplares realizados
nas décadas de 50, 60 e 70,
como As aventuras do peque-
no samurai, de 1959. Este é o
segundo longa de animação
japonês colorido, com produ-

ção da Companhia Toei Do-
ga. uma espécie de Estúdios
Disney de lá. No domingo,
estão programados dois fil-
mes que misturam fantasia e
ficção. Realizado em 1968, O
príncipe do sol: as aventuras
de Hols foi dirigido por Isao
Takanata. que mais tarde se
tornou um dos maiores no-
mes da animação japonesa. A
história mistura uma lenda
escandinava e a mitologia dos
Ainu (nação indígena do
Norte do Japão) ao contar os
esforços de um garoto para se
tornar príncipe. Já O Expres-
so 999, de 1979, tem como
destaque as cenas de luta. Os
filmes serão apresentados
com legendas em inglês.

Pizzaria Rodízio
Os melhores

quarenta pedaços do dia.1
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tipos de
pizza

BRAHMA
0CHOFP K VEÜDABE

I
R$ 5,90 !

Almoço I

R$ 7,90 j
Jantar. Sábado.
Ooiti. €•. Fc-rsaKio I

R$ 0,70 I
Chopp |

TRAGA ESTE ANUNCIO E GANHE
10% DE DESCONTO NO RODÍZIO.

I
Rua Real Grandeza 238 lj. A

Botafogo-Tel: 537 2432

HUGH
GRANT SereiaS SAM

NEILL

TARA
FITZGERALD
Um artista e
suas modelos
escandalizavam
a nação com sitas
ousadas pinturas.

j .4 anos I
E 

CONSÓRCIO SEVERIAN0
RIBEIRO & MARCONDES
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"Um dos filmes
mais eróticos do ano!"

(Flayboy)

"Fascinante! Sereias é
definitivamente sedutor!"

(Holtirin Stt>tte)

2* SEMANA DE SUCESSO! TOP TAPE
HORÁRIOS DIVERSOS

ART ART 4 I CINE STAR 1 ESTAÇÃO ART PLAZA li WINDSOR
FASHIONMAairBArWASHOrM^lICOPACABAl^ NITERÓI 11 ICARAI
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Assassinos por natureza +*+ • ** ** * ** * *
(Oliver Stone)
Veja esta canção +^ ^ *** *** ** ** *** •• •••
(Caca Diegues)'Stârgate''' # 

#
(Roland Emmerich)
Sereias ££ ^ * * •• •
(John Duigan)
Perigo real e imediato •• • • •• •• •• ** *
(Phillip Noyce)
Tempos de viver +++ +++ +++ +++ **** **•• ••• ••
(Zhang Yimou)
Pripíla ** •** **• ••• •• ••• ••• ••• *• •*
(Stephan Elliott)

[ Comer, beber, viver ^ ^ ^ ^ ^^. ++ ** **• ••• ••
(Ang Lee)"A 

fraternidade é vermelha ^ ^ **** **** ++++ **** *** **** **** ••*
(Krzysztof Kieslowski)
ForrestiGump ^ +++ +++ ++ ++ *** *** *** ** **
(Robert Zemeckis)

Cotações: • ruim * regular * * bom -k * -k ótimo * * * * excelente

CONTINUAÇÃO
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MORANGO E CHOCOLATE - Fresa y chocolate — de
Tomás Gutierrez Álea e Juan Carlos Tabio. Com
Jorge Perugorría e Vladimir Cruz.
t> Drama David é da Juventude Comunista, e
Diego. um homossexual que vive a exaltar a cultura
cubana. O filme fala da amizade entre os dois
Cuba/México/Espanha/1993. Censura: 12 anos
• ••
Circuito: Estação Museu da República. 16h20.

ASSASSINOS POR NATUREZA - Natural born killers
— de Oliver Stone. Com Woody Harrelson. Juliette
Lewis e Robert Downey Júnior.
> Violência As aventuras de Mickey e Mallory.
um casal que sente prazer em matar A mídia os
transforma em astros. EUA/1994 Censura 18
anos. * *
Circuito: Roxy-3A%h. 17h10. 19h20. 21h30 Pa-
iàciò-h 14h. 16h10. 18h20. 20h30. Rio Sul-3:
1 5h10. 17H20. 19h30. 21h40 Via Parque 5:
1 6h40. 1 8h50. 21 h. Sáb. e dom., a partir de 14h30
Carioca. Ilha P/aza 2: 14h30. 16h40. 18h50. 21 h
Sáb.. não será exibida a última sessão no Via
Parque 5. Carioca e Ilha Plaza 2.

VEJA ESTA CANÇÃO -- de Caca Diegues Com
Fernanda Montenegro. Débora Bloch. Pedro Car-
doso, Fernando Torres e Leon Góes.
t> Drama Histórias independentes inspiradas em
Pisada de elefante, de Ben Jor, Drão. de Gil. Você é
linda, de Caetano, e Samba do grande amor. de
Chico Buarque Produção de 1993 Censura: 14
anos * *
Circuito. Estação Botafogo/Sala-1: 1 5h30.
17h40. 19h50. 22h. Estação Icarai: 14h40. 16h50.
19h. 21h10. Art-Fashion Mall 1: 1 5h40. 17h50.
20h. 22h10.

SEREIAS - Sirens — de John Duigan. Com Hugh
Grant. Tara Fitzgerald e Sam Neill.
!> Comédia. Na década de 30. pastor e sua mulher
visitam artista plástico para tentar convencê-lo a
retirar quadros muito ousados de sua exposição
Austrália/lnglaterra/1 994. Censura: 1 4 anos. * *

Circuito Estação Paissandu: 16h. 18h. 20h. 22h
StarCopacabana: 14h40. 16h30. 18h20. 20h10.
22h. Windsor. 15h30, 17h20. 19h10. 21 h.

PROGRAMA 6

An-.

Fashion Mall 2. 16h. 18h. 20h. 22h. An Barras
hopping4.Art-Plaza 7: 15h. 17h. 19h. 21 h

CAROS F. AMIGOS - Cari fottutissimi amici — de
Mario Monicelli. Com Paolo Villaggio. Massimo
Ceccherini e Vittorio Benedetti.
L> Comédia. No final da Segunda Guerra, grupo
sai pelo interior da Itália apresentado lutas de boxe
Itália/1994 Censura: 12 anos. * *
Circuito: Estação Museu da República: 20h30

PAIXÃO ASSASSINA - Mother's boys - - de Yves
Simoneau Com Jamie Lee Curtis e Vanessa Red-

grave.
t> Suspense Depois de abandonar os filhos e o
marido por três anos. Jude Madigan retorna dis-
posta a ter sua família de volta. Mesmo que
tenha de matar. EUA/1994 Censura. 14 anos * *
Circuito: Art-Barrashopping 5: 16h30: 18h20.
20h10. 22h Sáb. e dom . a partir de 14h40.

PERIGO REAL E IMEDIATO - Clear and present dan-
ger — de Phillip Noyce. Com Harrison Ford. Anne
Archer e Willem Dafoe.
t> Aventura Governo americano financia exército
clandestino para combater o tráfico na Colômbia.
Mas o escândalo é descoberto por Jack Ryan.
diretor de informações da CIA Censura 12 anos
• •
Circuito: Condor Copacabana. Largo do Macha-
do-1: 14h, 16h30. 19h. 21h30. Metro Boavista:
1 3h30. 1 6h. 1 8h30. 21 h. Rio-Sul 1: 1 3h50. 1 6h20.
18h50. 21h20. Leblon-2 14h. 16h30. 19h. 21h30
Via Parque-3. Barra-2. Central. 16h, 18h30. 21 h.
Sáb e dom., a partir de 1 3h30 Bruni-Tijuca. 16h.
18h30. 21 h. Sáb. não será exibida a última sessão
no Largo do Machado 7. Condor Copacabana.
Leblon-2 e Central

COMER, BEBER, VIVER - Eat drink man woman — de
Ang Lee Com Shiung Lung. Kuei-Mei Yang e
Chien-Lien Wu.
t> Comédia. A história do cozinheiro Chu. viúvo
obrigado a cuidar de três filhas rebeldes Formosa/
EUA/1 994 Censura: livre. * *
Circuito: Estação Museu da República: 1 8h20.

0 MITO DO ORGASMO MASCULINO - The myth of
the male orgasm — de John Hamilton. Com Bruce
Dinsmore e Miranda De Pencier.

E> Comédia. Professor de Psicologia se submete a
experiência promovida por grupo de feministas.
EUA/1993 Censura: 12 anos * *
Circuito. Art-Fashion Mall 4: 16h30. 18h20.
20h10. 22,h

CONTAGEM REGRESSIVA - Blown away — de Ste-
phen Hopkins. Com Jeff Bridges. Tommy Lee Jo-
nes. Suzy Amis e Lloyd Bridges.
C> Aventura Uma explosão abala a cidade de
Boston e o esquadrão de elite antibombas é mobi-
lizado EUA/1994 Censura: 12 anos *
Circuito Barra-1: 14h50. 17h. 19h10. 21h20.
Madureira 7: 14h30, 1 6h40. 18h50. 21h.Sá6.. não
serão exibidas as últimas sessões

KARATÈ KID 4 - A NOVA AVENTURA - Karate Kid 4
— de Christopher Cain Com Noriyuki Pat Morita.
Hilary Swank e Michael Ironside.
t> Aventura. O professor Miyagi tenta ajudar uma
adolescente problemática através do caratê EUA/
1994 Censura: livre ~k
Circuito Art Barrashopping 7 6a. às 14h30..
16h40. 18h50. 21 h A partir de sáb., às 15h30.
17h40. 19h50. 22h An Madureia 2. 15h. 17h.
19h. 21h

ADORO PROBLEMAS - I love trouble — de Charles
Shyer Com Nick Noite. Julia Roberts. Saul Rubi-
nek e James Rebhorn.
D> Aventura romântica Os repórteres Sabrina e
Peter. que trabalham em jornais concorrentes, cor-
rem atrás do grande furo de suas carreiras. Acabam
se apaixonando EUA/1994. Censura: livre *
Circuito Belas-Anes Copacabana. Belas-Artes
Catete 14h40 16h50. 1 9h. 21 h10. An-Casashop-
ping3: 16h20. 18h40. 21 h

0 ESPECIALISTA - The specialist — de Luis Llosa
Com Sylvester Stailone. Sharon Stone e James
Woods.

• Aventura Um especialista em explosivos é
convencido a concretizar o plano de vingança de
uma loura misteriosa, que pretende eliminar os
responsáveis pelo assassinato de seus pais EUA/
1994. Censura: 14 anos •
Circuito: An-Méier. Madureira-2. 15h. 17h. 19h.
21 h Via Parque 7: 15h30. 17h30. 19h30. 21h30
Sáb. e dom., a partir de 1 3h30 Star São Goncalo:
15h 17h, 19h. 21h

2/I2a8/12,1994
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CONTINUAÇÃO
STARGATE - Stargate — de Roland Emmerich Com

Kurt Russell. Jaye Davidson e James Spader.
Ficção cientifica. Um egiptologista é enviado a

base militar secreta para decifrar os seis blocos de
pedra descobertos no Egito Depois que ele des-
venda o enigma, se abre um portão que dá acesso a
um outro planeta, chefiado com mão de ferro pelo
deus Rá EUA/1994 Censura: livre •
Circuito Roxy 7. São Luiz 2. Rio Sul-2 Leblon-
í 15h, 17h10. 19h20. 21h30 Odeon 14h. 16h10.
18h20. 20h30. Barra 3. América. Norte Shopping
1, Madureira-3. Niterói. Ilha Plaza 1. Icarai: 14h30.
16h40. 18h50. 21 h Olaria 14h. 16h10. 18h20.
20h30 Via Parque 2. 16h40. 18h50. 21 h. Sáb. e
dom . a partir de 14h30. Leblon-2. sáb.. às 21 h30.

A COR DA NOITE - Color of night de Richard
Rush Com Bruce Willis. Jane March. Ruben Bla-
des e Lesley Ann Warren.
E> Suspense. Depois que um colega de profissão
morre assassinado, psicanalista passa a tratar de
seus pacientes para tentar descobrir o culpado.
EUA/1994. Censura: 18 anos. •
Circuito. Niterói Shopping 2: 14h. 16h20. 18h40.
21 h Art-Casashopping 1.16h20.18h40. 21 h

ARENA DE AÇO - Ring of steel — de David Frost
Com Robert Chapiri. Gary Kasper. Carol Alt e Dar-
Iene Vogel.
f> Pancadaria. Depois de matar acidentalmente
seu rival durante um duelo, o competidor olímpico
de esgrima Alex Freyer vê sua vida totalmente
destruída EUA/1994 Censura. 12 anos.
Circuito Cisne-1 17h30. 21 h.

REAPRESENTAÇÃO
0 CLIENTE - The client — de Joel Schumacher. Com
Susan Sarandon e Tommy Lee Jones
t> Suspense Garoto que testemunha suicídio de
um homem é perseguido por organização crimino-
sa.
Circuito: Cmeclube Laura Alvim. 1 6h40. 18h50.
21h.

OS FRANCO-ATIRADORES - Gunmen — de Deran
Sarafian. Com Christopher Lambert
f> Policial Tira planeja ação para prender trafican-
te responsável pela morte de seu pai. EUA/1993.
Censura: 14 anos
Circuito Cisne-2 20h. 22h

REENCONTRO MORTAL - Martial outlaw — de Kurt
Anderson. Com Jeff Wincott e Gary Hudson
f> Violência Policial não se dá bem com o irmão,
também oficial da policia. O reencontro dos dois
pode ser fatal. EUA/1993 Censura 14 anos.
Circuito: Cisne-7: 16h. 19h30

ARISTOGATAS - The aristocats — de Wolfgangrei-
therman. Desenho animado de Walt Disney.

Aventura. Familia de felinos, herdeiros de se-
nhora rica. sofre as ameaças do mordomo, que
pretende ficar com a herança EUA/1970 Censura:
livre.
Circuito Estação Museu da República: 15h

MOSTRA
HOMENAGEM A MAURÍCIO DO VALLE — O dragão
da maldade contra o santo guerreiro, de Glauber
Rocha Com Othon Bastos. Maurício do Valle.
Hugo Carvana e Odete Lara
f> Drama. Matador chega a uma cidade e logo se
junta a professor e retirantes famintos. Eles plane-
jam enfrentar os jagunços do coronel que domina a
cidade Produção de 1969 Censura: 18 anos
Circuito Cinemateca do MAM 6*.ás18h30

HOMENAGEM A EDGAR BRASIL — Tristezas não
pagam divida, de José Carlos Burle e Rui Costa
Com Jayme Costa. Oscanto e Grande Otelo.
> Chanchada Comédia com números musicais
de Emilinha Borba e Silvio Caldas, entre outros.
Produção 1944 Censura: livre.
Circuito. Cinemateca do MAM: sáb.. às 18h30.

• • • • CINEMA E A MAIOR DIVERSÃO • • • •

A MAIOR BILHETERIA DO BRASIL
MAIS DE 300.000 PESSOAS NA 1 ? SEMANA

¦ '• 
j"Uma viagem estonteante e excitante, mistura Guerra N

Estrelas e Indiana Jones. O Filme mais fantástico do ano'
Entnrtaiiupcnt Nutwt
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f CINEMA

SHOPPINGS
ART BARRASHOPPING 1 — (Avenida das Américas.
4.666/Lj. N —- 431 -9009 — 221 lugares) — Karaiê
Kid4. 6*. às 14H30. 16h40. 18h50. 21 h. A partir de
sáb.. às 1 5h30. 1 7h40. 1 9h50. 22h

ART BARRASHOPPING 2 - (204 lugares) — Fogo
cerrado. 14h50. 1 6h40. 18h30. 20h20. 22h10.

ART BARRASHOPPING 3 (357 lugares) - O
poder da sedução: 1 5h. 17h10. 19h20. 21 h30.

ART BARRASHOPPING 4 -- (252 lugares) - Se-
retas 1 5h. 17b, 19h. 21 h

ART BARRASHOPPING 5 — (186 lugares) — Paixão
assassina: 16h30. 18h20. 20h10. 22h. Sáb. e dom.,
a partir de 14h40.

ART CASASHOPPING 1 — (Avenida Ayrton Senna.
2.150 — 325-0746 — 222 lugares) — A cor da
noite: 16h20, 18h40. 21 h

ART CASASHOPPING 2 — (667 lugares) — Fogo
cerrado: 17h30. 19h20. 21h10. Sáb e dom., a
partir de 15h40

ART CASASHOPPING 3 — (470 lugares) — Adoro
problemas: 16h20. 18h40. 21 h.

ART FASHION MALL1 — (Estrada da Gávea. 899 -
322-1258 — 164 lugares) — Veja esta canção:
15h40. 17h50. 20h. 22h10.

ART FASHION MALL 2 — (356 lugares) — Sereias:
16h. 18h.20h.22h

ART FASHION MALL 3 — (325 lugares) — O poder
da sedução: 1 5h40. 1 7h50, 20h. 22h10.

ART FASHION MALL 4 - (192 lugares) — O mito
do orgasmo masculino: 16h30. 18h20. 20h10.
22h. 

"

BARRA 1 — (Avenida das Américas. 4.666 — 325-
6487 - - 258 lugares) - - Contagem regressiva:
14h50. 17h, 19h10. 21 h20. Sáb.. não será exibida
a última sessão.

BARRA 2 — (264 lugares) — Perigo real e imediato:
16h. 18h30. 21 h Sáb e dom . a partir de 13h30.

BARRA 3 — (415 lugares) — Stargate: 1 4h30.
16h40. 18h50. 21 h.

CINE GÁVEA - (Rua Marquês de São Vicente. 52
— 274-4532 — 450 lugares) — Tempos de viver.
15h. 17h20, 19h40. 22h.

ILHA PLAZA 1 — (Avenida Maestro Paulo e Silva.
400/158 — 462-3413 — 255 lugares) —Stargate:
14h30. 16h40. 18h50. 21 h.

ILHA PLAZA 2 —- (255 lugares) — Assassinos por
natureza: 14h30. 16h40, 18h50. 21 h Sáb.. não
será exibida a última sessão

NORTESHOPPING 1 — (Avenida Suburbana. 5.474
—¦ 592-9430 — 240 lugares) — Stargate. 14h30.
16h40. 18h50, 21 h.

NORTESHOPPING 2 — (240 lugares) — Priscilla. a
rainha do deserto: 1 5h. 1 7h. 1 9h, 21 h

RIO SUL 1 -"- (Rua Lauro Mulier. *16/Lj. 401 -
542-1 098 — 1 60 lugares) — Perigo real e imedia-
to: 13h50. 16h20, 18h50. 21h20

RIO SUL 2 — (209 lugares) — Stargate: 1 5h. 17h10,
19h20. 21h30.

RIO SUL 3 — (1 51 lugares) —Assassinos por natu-
reza: 15h10. 17h20. 19h30. 21h40.

RIO SUL 4 — (1 56 lugares) — Forrest Gump: 14h.
16h30. 19h. 21 h30 Sáb.. não será exibida a última
sessão.

VIA PARQUE 1 — (Avenida Ayrton Senna. 3.000 -

385-0261 — 290 lugares) — O especialista:
1 5h30. 1 7h30. 1 9h30. 21 h30 Sáb e dom . a partir
de 13h30.

VIA PARQUE 2 — (340 lugares) — Stargate: 1 6h40.
1 8h50. 21 h. Sáb. e dom., a partir de 14h30

VIA PARQUE 3 — (340 lugares) — Perigo real e

UMIi ITTT

iinmiii
PERTO DE VOCÊ

imediato: 16h. 18h30. 21 h. Sáb. e dom., a partir de
13h30

VIA PARQUE 4 — (340 lugares) — Priscilla. a rainha
do deserto: 1 5h30. 17h30. 19h30. 21h30. Sáb. e
dom . a partir de 1 3h30.

VIA PARQUE 5 — (340 lugares) — Assassinos por
natureza: 16h40. 18h50. 21 h. Sáb. e dom . a partir
de 1 4h30 Sáb.. não será exibida a última sessão.

VIA PARQUE 6 — (290 lugares) — Forrest Gump
1 6h. 1 8h30. 21 h. Sáb. e dom., a partir de 1 3h30.

COPACABANA
ART COPACABANA — (Avenida N.S. de Copacaba-

na. 759 — 235-4895 — 836 lugares) — O poder
da sedução: 1 5h30. 1 7h40. 19h50. 22h.

BELAS ARTES COPACABANA — (Rua Raul Pom
péia. 102 — 247-8900 — 210 lugares) — Adoro
problemas 14h40. 16h50. 19h. 21h10

CONDOR COPACABANA— (Rua Figueiredo Maga
Ihães, 286 — 255-2610 — 1.043 lugares) — Perí-
go real e imediato: 14h. 16h30. 19h, 21h30. Sáb..
não será exibida última sessão.

ESTAÇÃO CINEMA 1 - (Avenida Prado Júnior. 281
541 2189 — 403 lugares) — Forrest Gump:

16h. 18h30. 21 h.

NOVO JÓIA — (Avenida N.S. de Copacabana. 680
95 lugares) — A fraternidade é vermelha 1 5h40.

17h30. 19h20. 21h10.

ROXY 1 — (Avenida N.S de Copacabana. 945 -

236624b — 400 lugares) —Stargate: 15h. 17h10.
19h20. 21h30

ROXY 2 — (400 lugares) -- Priscilla. a rainha do
deserto. 14h. 16h. 18h. 20h. 22h

ROXY 3 — (300 lugares) —Assassinos por natureza.
15h. 17h10. 19h20. 21h30.

STAR COPACABANA — (Rua Barata Ribeiro. 502/C
256-4588 — 411 lugares) — Sereias: 14h40.

16h30. 18h20. 20h10. 22h

IPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MENDES — (Rua Joana Angélica. 63 —

267-7295 -- 99 lugares) — A rainha Margot:
13h30. 16h 1 5. 19h. 21 h45. Até 4 de dezembro

CINECLUBE LAURA ALVIM - (Avenida Vieira Sou-
to. 176 — 267-1647 — 77 lugares) — O cliente:
16h40. 18h50. 21 h

LEBLON 1 - (Avenida Ataulfo de Paiva. 391 —
239-5048-714 lugares) — Stargate: 15h. 17h10.
19h20. 21h30. Sáb.. não será exibida a última
sessão.

LEBLON 2 — (300 lugares) — Perigo reale imediato:
14h. 16h30. 19h. 21h30. Sáb.. não será exibida a
última sessão Stargate: sáb.. às 21 h30.

STAR IPANEMA — (Rua Visconde de Pirajá. 371 -
521 -4690 — 412 lugares) — Forrest Gump: 14h.
16h30. 19h. 21h30.

BOTAFOGO
ESTAÇÃO BOTAFOGO SALA 1 — (Rua Voluntários
da Pátria. 88 — 537-1112 — 304 lugares) — Veja
esta canção: 15h30. 17h40. 19h50. 22h.

ESTAÇÃO BOTAFOGO SALA 2 - (49 lugares) -
Tempos de viver. 16h30.19h. 21 h30

ESTAÇÃO BOTAFOGO SALA 3 — (86 lugares) — A
rainha Margot 15h. 18h. 21 h

CATETE/FLAMENGO
BELAS ARTES CATETE — (Rua do Catete. 228 —
205-7194 — 180 lugares) — Adoro problemas
14h40. 16h50. 19h. 21h10

ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA - (Rua do Cate-
te. 153 — 245-5477 — 89 lugares) — Anstogatas:
15h Morango e chocolate: 16h20 Comer, beber.
viver 18h20 Caros f amigos: 20h30

ESTAÇÃO PAISSANDU - (Rua Senador Vergueiro.
35 — 265-4653 — 450 lugares) — Sereias 16h.
18h. 20h. 22h

LARGO DO MACHAD01 — (Largo do Machado. 29
— 205-6842 — 835 lugares) — Perigo real e
imediato: 14h. 16h30. 19b. 21h30. Sáb.. não será
exibida a última sessão.

LARGO DO MACHADO 2 — (419 lugares) — Forrest
Gump 14h. 16h30. 19h. 21h30

SÃO LUIZ 1 — (Rua do Catete. 307 — 285-2296 —
455 lugares) — Priscilla. a rainha do deserto:
15h30. 17h30. 19h30. 21h30. Sáb. e dom . a partir
de13h30

SAO LUIZ 2 - (499 lugares)
17H10. 19h20. 21h30.

Stargate 1 5h.

CENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL (Rua
Primeiro de Março. 66 —216 0237 —99 lugares)

Ver Mostra

CINEMATECA DO MAM - (Avenida Infante D.
Henrique. 85 — 210-2188 — 180 lugares) — Ver
Mostra

METRO BOAVISTA — (Rua do Passeio. 62 — 240-
1291 — 952 lugares) — Perigo real e imediato:
13h30.16h. 18h30. 21 h.

ODEON - (Praça Mahatma Gandhi. 2 — 220-3835
951 lugares) —Stargate: 14h, 16h10. 18h20.

20h30.

PALÁCIO 1 — (Rua do Passeio. 40 — 240 6541 -
1 001 lugares) — Assassinos por natureza. 14h,
16h10. 18h20. 20h30.

PALÁCIO 2 — (304 lugares) — Priscilla. a rainha do
deserto: 13h30. 15h30. 17h30. 19h30. 21h30
Sáb e dom., a partir de 1 5h30

PATHÉ — (Praça Floriano. 45 — 220-3135 — 671
lugares) — Fogo cerrado: 12h20. 14h. 15h40.
17h20. 19h. 20h40 Sáb. e dom., a partir de 14h.

TIJUCA
AMÉRICA — (Rua Conde de Bonfim. 334 — 264-
4246 — 956 lugares) — Stargate: 14h30. 16h40.
18h50. 21h

ART TIJUCA - (Rua Conde de Bonfim. 406 —
254-9578 — 1.475 lugares) — O poder da sedu
ção: 16h50. 19h. 21 MO Sáb. e dom . a partir de
14h40.

BRUNI TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim, 370 -
254-8975 — 459 lugares) — Perigo real e imedia-
to: 16h. 18h30. 21 h.

CARIOCA — (Rua Conde de Bonfim. 338 — 228-
8178 — 1.119 lugares) — Assassinos por natureza.
14h30, 16h40. 18h50. 21 h Sáb.. não será exibida
a última sessão.

TIJUCA 1 — (Rua Conde de Bonfim. 422 — 264
5246 — 430 lugares) — Priscilla. a rainha do
deserto: 15h30. 17h30. 19h30. 21h30. Sáb. e
dom . a partir de 13h3Ò.

TIJUCA 2 — (391 lugares) — A fraternidade é ver-
melha: 16h. 17h50. 19h40. 21h30. Sáb. e dom., a
partir de 14h10.

MEIER
ART MÉIER — (Rua Silva Rabelo. 20 — 249-4544
— 845 lugares) — O especialista: 15h. 17h. 19h.
21h.
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PARATODOS - (Rua Arquias Cordeiro. 350 —
281-3628 — 830 lugares) —Fogocerrado: 14h20.
16h. 17h40. 19h20. 21 h.

OLARIA
OLARIA — (Rua Uranos. 1 474 — 230 2666 — 887
lugares) — Stargate: 14h. 16h10.18h20. 20h30

MADUREIRA/JACAREPAGÜÁ
ARTMADUREIRA1 —(Shopping Centerde Madu

reira — 390-1827 — 1 025 lugares) — Fogo cerra
do: 15h30.17h20. 19h10. 21 h

ART MADUREIRA 2 — (288 lugares) — Karatê Kid
4: 15h. 17h. 19h. 21 h.

CISNE 1 - (Avenida Geremário Dantas. 1.207 —
392-2860 — 800 lugares) — Reencontro mortal:
16h. 1 9h30 Arena de aço: 17h30. 21 h.

MADUREIRA 1 — (Rua Dagmar da Fonseca. 54 -
450-1 338 — 586 lugares) — Contagem regressiva.
14h30. 16h40. 18h50. 21 h Sáb. não será exibida
a última sessão

MADUREIRA 2 — (739 lugares) — O especialista:
15h. 17h. 19h. 21h

MADUREIRA 3 — (Rua João Vicente. 15 — 369-
7732 — 480 lugares) — Stargate: 14h30. 16h40.
18h50. 21 h.

CAMPO GRANDE
CISNE 2 - (Rua Campo Grande. 200— 394-1758

— Drive-in) — Os franco-atiradores 20h. 22h

NITERÓI
ART PLAZA 1 - (Rua XV de Novembro, 8 — 718
6769 — 260 lugares) — Sereias: 15h. 17h. 19h.
21 h.

ART PLAZA 2 - (270 lugares) -- Fogo cerrado:
15h40. 17h30. 19h20. 21h10

ARTE UFF — (Rua Miguel de Frias. 9 — 717-8080
— 528 lugares) — Ver Mostra.

CENTER — (Rua Coronel Moreira César. 265 —

711 -6909 — 315 lugares) — Priscilla. a rainha do
deserto. 15h. 17h. 19h. 21 h

CENTRAL — (Rua Visconde do Rio Branco. 455 —

71 7-0367 — 807 lugares) — Perigo reale imedia-
to: 16h. 18h30. 21 h Sáb. e dom., a partir de
13h30. Sáb.. não será exibida a última sessão.

ESTAÇÃO ICARAl — (Rua Coronel Moreira César.
211/153 — 610-3549 — 171 lugares) — Veja esta
canção. 14h40.16h50.19h. 21h10.

ICARAl - (Praia de Icarai. 161 — 717-0120 - 852
lugares) — Stargate: 14h30. 16h40. 18h50. 21 h.

NITERÓI — (Rua Visconde do Rio Branco. 375 -

719-9322 — 1.398 lugares) — Stargate: 14h30.
16h40. 18h50. 21 h.

NITERÓI SHOPPING 1 - (Rua da Conceição. 188/
324 — 717-9655 — 100 lugares) — Forrest Gump:
15h40. 18h10. 20h40.

NITERÓI SHOPPING 2 - (1 32 lugares) — A cor da
noite 14h. 16h20. 18h40. 21 h.

WINDSOR — (Rua Coronel Moreira César. 26 -

717-6289 — 501 lugares) — Sereias. 1 5h30.
17h20. 19h10. 21h

SAO GONÇALO
STAR SÃO GONÇALO -- (Rua Dr. Nilo Peçanha.
56/70 — 713-4048 — 325 lugares) — O especia-
lista: 15h. 17h. 19h. 21 h.

A COMÉDIA <$ DO ANO. "%

PRISCÍLLA f
A RAINHA DO DESERTO

"PRISCILLA diverte indiscriminadamente"
(Pedro TInoco - Veja Rio)

"... é comédia rasgada...
A Gaiola das Loucas dos anos 90."

(Rogério Durtt • O Globo)

r***i
I ÓTIUO

Priscilla c um dos mais divertidos
rotid-movitsys. realizados..."

(Eva Joory - Folha de SP)
•tf""'"
lóTuao

"... mais do que passar mensagens, o roadmovte
está mais preocupado cm seduzir o espectador

com o ghmour, o deboche e o humor..."
(Carlos Helt de Almeida - Jornal do Brasil)

"... chegou ao circuito com toda a
pompa de uma das surpresas mais

divertidas do ano."
(Marcello Mala - TV Manchete)

TERENCE

STAMP

4? SEMANA DE SUCESSO!
14 anos

I CONSÓRCIOSEVERIANO
RIBEIRO 4 MARCONDES

HUGO -—*——*-"- GUY

WEAVING PEARCE
UM FILME DE T,m,.s.„„..

STEPHANELLIOTT Po|yGram

BILL

HUNTER

TOP TAPE

ü unn
\mm mm m?m

B RÁDIO 41EJ?S ,CIDADE WgatHEN
S1K.9 FM- "TSííí

AVBDMDE PRECLU BE UM SBUMDO.

HARRISON FORD
I
rmui

12 anos
SEMANA

HOJE METgDiRJosu^iMflCHflDOfl| cdndor

;LEBLON2fI''|«^3ÍÍBARRA2ÍtlmNi J|CENTRALj

AMANHÃ: PRE-ESTREIAS EXCLUSIVAS
VAN

DAM METiMECPP
D GUARDIÃO DO TEMPO I Â

Wa\

m Atendimento ao Espectador.- Tel.: 265-7734 '
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Vem aí o melhor lançamento imobiliário do ano: Especial Imóveis de Verão.

Um suplemento especial habitado por todo tipo de informações sobre o mercado imobiliário

de casas de veraneio. Ofertas, vantagens de investir nas cidades turísticas, comparações

entre imóveis. E um guia completo de cuidados e recomendações bastante úteis para quem

pretende comprar ou alugar um imóvel.

O Especial Imóveis de Verão tem ainda vista para o mar e a montanha, com

matérias sobre o litoral da cidade do Rio de Janeiro e mais: Angra dos Reis,

Cabo Frio, Arraial ào Cabo, Búzios, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo.

Não perca o Especial Imóveis de Verão. O melhor negócio imo-

biliário que você pode fazer pelo preço de um jornal.

r<ff|

0 VERÃO DO BRASIL

DE DEZEMBRO NO JB
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CINEMA

MOSTRA
SEGUNDO EUROCINE - FESTIVAL DE CINEMA EU-

ROPEU 6a. 14h30: The notherness. de Alex Van
Warmerdan Com Leonard Lucieer (legendas em
inglês) Ás 16h30: Step across the border. de Nico-
Ias Humbert e Werner Penzel, Menção especial
documentário 1990 (versão original em inglês). Às
18h30: A noiva do inverno, de Thadeus 0'Sullivan
Com Donal McCann As 20h30: Henrique V. de
Kenneth Branagh Com Kenneth Branagh Sáb.. às
14h30: Os fanáticos, de Ricky Tognazzi Com
Cláudio Amendola As 16h. 300 miles to heaven.
Maciej Janusz Drygas (legendas em francês). As
18h: Os amantes da Pont Neuf. de Léos Carax
Com Juliette Binoche Às 20h30: Paisagem na
neblina, de Theo Angelopoulos. Com Michalis Ze-
ke. Dom., ás 14h30: Não matarâs. de Krrvsztof
Kieslowski Com Miroslaw Baka As 16h: Earth of
the blind. de Audrius Stonys. Documentário (le-
gendas em inglês) e Pictures of the old world. de
Dusan Hanák. Documentário (legendas em espa-
nhol). As 18h. Paisagem na neblina, de Theo An-
gelopoulos Com Michalis Zeke. As 20h30: A vida
e nada mais. de Bertrand Tavernier Com Philippe
Noiret
Circuito Centro Cultural Banco do Brasil

PANORAMA DA ANIMAÇÃO JAPONESA 1 -- As
aventuras do pequeno Samurai (Shonen Sarutobi
Sasuke). de Yasuji Yabushita (legendas em inglês).
Grátis.
t> Aventura Filme ambientado na província de
Shinano. durante o século 16. periodo de turbulen-
tas guerras internas. Japão/1959.
Circuito: Cinemateca do MAM: sáb . às 16h30.

PANORAMA DA ANIMAÇÃO JAPONESA O
príncipe do sol: as aventuras de Hols (Taiyo no Oji:
horusu no daiboken). de Isao Takahata (legendas
em inglês) Grátis
t> Aventura. O menino Hols é salvo dos lobos por
um gigante de pedra. Moog. Japão/1968.
Circuito Cinemateca do MAM dom . ás 16h30

PANORAMA DA ANIMAÇÃO JAPONESA 3 - O Ex-
presso 999 (Ginga Tetsudo 999). de Taro Rin
(legendas em inglês). Grátis.
t> Ficção. Um solitário menino retoma o cosmos,
que havia sido conquistado pelos Cyborgs. seres
biônicos que controlam os humanos Japão/1 979
Circuito: Cinemateca do MAM. dom. ás 18h30

SESSÃO NECINE - MOSTRA GEOGRAFIA DO CINE-
MA 10 — Um homem com duas vidas (Totó le
héros). de Jaco Van Dormael. Com Michel Bou
quet e Mireille Perrier. Livre

O mundo (orroí t«rt o mavno dapoi da «r» «*-lo paloa ofcos da Forras! Cvmp
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de Histórias
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Uma lenda que pode ser verdade
Reza 

a lenda que Time-
cop. o guardião do tem-

po (Timecop), de Peter
Hyams, é o primeiro filme
bom que tem Jean Claude
Van Damme no elenco.
Por causa desta produção,
o lutador de artes marciais
e duble de ator renegou to-
das as anteriores, inclusive
o badalado O alvo, dirigi-
do por John Woo. Para
quem quiser conferir, o fil-
me tem pré-estréia neste
sábado. Ação futurista
passada em 2004, Timecòp
fala de um portal que per-mite viagens no tempo.
Mas visitas ao passado são
proibidas, para que a his-
tória nào seja alterada. As
regras são quebradas por
um senador sedento por
poder, que pretende alte-
rar o rumo da história. Em
pré-estréia também está
Fausto, que já foi exibido
na VI Mostra Banco Na-
cional. Primeiro longa do
diretor Reme Duchemim.
o filme conta de forma
despretensiosa a história
do relacionamento de um
jovem órfão (Ken Higelin)
com o seu patrão, um ai-
faiate judeu (o comediante
francês Jean Yanne).
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Van Damme no filme Timecop, o guardião do tempo'
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'Fausto', de René Duchemim, também em pré-estréia
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Um Grupo de Terroristas de Elite
quer mandar Los Angeles pelos ares.
Somente um homem poderá detê-los.

JEFF WINCOTT
FOGO
CERRADO
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"ASSISTA ESTE FILME... BRILHANTE..."
JHE DAILYJELEGRAPH

] : "RUDE. MORTAL,
SENSUAL... BRILHANTE.,."

THE SUNDAY TIMES
"MAIS ENGRAÇADO DO QUE

(THELMÁELOUISE'..."
SUNDAY TELEGRAPH

"MANDA SHÁRON STONE DE VOLTA ;
PARA AS AULAS DE DOMINGO...

! UMDOS MELHORES DO ANO"
ALEXAHDER WAtKER

: LONDON EVENING STANDARD >

! "UMSUSPENSECATIVANTE..."
|^;?p:>:' TODAY 

'

< "...iMPERDÍVEia.
UM DOS MELHORES SUSPENSES DO ANO"' i / DAILY STAR ' U\'

É,r,<b4 LINDA FlOjÍENTIMO PETER BERG .¦ BILL PULLMAN
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f CINEMA

MOSTRA
t> Comédia Menino acredita que. ao nascer, foi
trocado pelo vizinho Adulto, insiste que sua vida
lhe foi roubada. Bélgica/1991. Censura: 14 anos
Circuito: Cine Arte-UFF 6a. às 17h40. 19h20.
21 h.

MOSTRA DUPLOS — Um por dia. Olivier. Olivier
(Olivier. Olivier). de Agnieszka Holland. Com Fran-
çois Cluzet e Jean-François Stévenin.
t> Drama. Olivier. o filho de um jovem casal, desa-
parece. Anos depois, é preso um jovem marginal,
que muitos acreditam ser o garoto. Só Nadine. sua
irmã. desconfia de sua identidade. França/1992
Censura: 14 anos.

Circuito: Cine Arte-UFF: sáb.. ás 17h. 19h. 21 h.

MOSTRA DUPLOS — Um por dia: A dupla vida de
Veronique (La double vie de Véronique). de
Krzysztof Kieslowski. Com Irene Jacob.
D> Drama Duas mulheres (uma polonesa e a outra

francesa) têm muitos pontos em comum, apesar de
não se conhecerem França/Polônia/Noruega/
1991 Censura: 12 anos.
Circuito Cine Arte-UFF: dom . às 17h20. 19h10.
21 h.

PRE-ESTREIA
FAUSTO - Fausto — de Reme Duchemim Com Jean
Yanne. Ken Higelin e Florence Darei França/1993
Circuito: Art-Barrashopping 7 6a. às 23h Star-I-
panema: sáb . à meia-noite.

TIMECOP - 0 GUARDIÃO DO TEMPO - Timecop -
de Peter Hyams Com Jean Claude Van Damme e
Ron Silver. EUA/1994.

Circuito. Rio Sul-4. Leblon-7/Som digital DTS
em CD. Barra-7: sáb.. às 21h30. Via Parque-5.
Carioca. Ilha P/aza 2. Madureira-7. Central: sâb.. às
21 h. Largo do Machado 7. Condor Copacabana:
sáb. às22h.

ITC Entertainment Gioup AP«ei«jBWèm
THELASTSÉDUCTION

i STEVÈ BARANCIK Orlado p*. JOHN DAHL = -

ART ART 3
HOJE IcopacabanÃI ^hionmall

ART 3HORÁRIOS  .
DIVERSOS IBARRASHOPPINGI
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"Adorei 'PROBLEMAS'!"
"Uma aventura romântica

realmente engraçada que é um presente."
(WBAl RADIO - PAUL WUNDER)
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Una tjoena de pakrras.
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0 Mito do orgasmo
Masculino

HOJE
FASKXWMALL

A

EXCLUSIVAMENTE
4.30*6.20
8.10«10.00

pesaaTaseoE:
nnuarrjijom HAMILTON

Q ANOS-ras MTTN OT THE MALK OUCASM'
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CLUBE DO PEIXE
jiw • Nós, os irmãos gê-* meos, José e Carlos

Medina, estamos prestan-
do um serviço totalmente inovador.
Entregamos peixes e crustáceos ires-
cos, direto do barco ao consumidor.

Levamos o peixe a domicilio, aten-
dendo às exigências do cliente, isto é,
limpo, em filé, posta ou como for
desejado.

Basta ligar e fazer o seu pedido.
Garantimos a qualidade e a sua

aprovação.

521~2E()vO
227-4581 *gs

O novo filme de
CARLOS DIEGUES

inspirado em
canções de

Jorge Éen Jor,
Gilberto Gil,

Caetano Veloso e
Chico Buarque.

m
com
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Fernanda Montenegro Emílio Cardoso Débora Bloch Pedro Cardoso
Adriana Zanyelo Cassiano Carneiro Carla^Alexandar Leon Góes

n. 
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MÚSICA

A 'unificação da soma'
patrícia paladino
mm odo mundo sabe que os japoneses sào tarados por¦ tecnologia. Mas um, cm especial, foge um pouco à regra.
Mesmo cercado por sintetizadores de última geração, o
japonês Kitaro não usa e abusa do high tech. Ao contrário,
seu estilo — geralmente classificado pela mídia como new
age, mas definido por ele como '"espiritual" — mistura
influências eruditas e harmonias da tradição musical nipôni-
ca. tendo como base a emoção. É o que ele vai mostrar nesta
sexta, no Metropolitan, na Barra. "Temos vivido atormenta-
dos pela falta de sentimentos. Isso tem sido o que a música
digitalizada, de modo geral, mostra para a humanidade. O
que distingue meu trabalho, entretanto, c a emotividade", diz
Kitaro. que. segundo se soube, trouxe um cpníainer de
incenso para queimar durante o concerto. A base do progra-
ma é o seu mais recente disco. Mandala, lançado este ano.
uma sinfonia neoclássica de rock. de grande fôlego, e que
gira sobre um mesmo tema. Ai vai ele: "O todo é a unificação
da soma das partes: o visível c o invisível, atravessando o
espaço interno e externo, uma reflexão do artista em contí-
nua inspiração", define o músico, do alto de sua sabedoria
milenar. No roteiro, além de Mandala, estão Dance of Saras-
vali, Scope. Chant from lhe heart, Crystal tears e Kokoro,
entre outras.
? Kitaro — Metropolitan. Avenida Ayrton Senna, 3.000 1005. subsolo do
Shopping Via Parque. Barra da Tijuca (385-0518). Capacidade: 4.196 lugares.
5*. às 2lh30. e 6\ às 22h30. RS 30 (frisa e platéia). RS 40 (setor especial) e RS
60 (camarote e palco).

Divulgação

^m*tià^^a\WW\W^a\\W '
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O japonês Kitaro: uma 'new age' espiritual no Metropolitan

O fogo e o toque do jazz A força natural do blues
mm. :. .¦-¦ ¦- Divulaacão/Peter An

u ma das maiores atrações
do Frce Jazz Festival de

1993. a cantora americana
Betty Carter chega ao Jazz-
mania para uma minitempo-
rada até este sábado. Apro-
veitando a turnê brasileira —
antes do Rio. Betty cantou
cm São Paulo. Santos, Cam-
pinas e Ribeirão Preto —. ela
divulga o seu mais recente ál-
bum, Feèd lhe fire. Além de
conhecida do público cario-
ca, Betty Carter é figurinha
fácil nas paradas americanas:
de 1989 a 1993 esteve no topo
da lista da Down Beat como
melhor cantora de jazz. Além
disso, seu disco Look what I

got ganhou o Grammy de 1988. Ela. que. ainda adolescente,
integrou as bandas de Miles Davis. Charlie Parker e Dizzy
Gillespic. agora traz na bagagem o trio formado por Xavier
Duanc (piano). Eric Sebastian Revos (baixo) e Willie Janes
Terril (bateria). Em tempo: o Jazzmania está vendendo ingres-
sos antecipadamente, com entrega a domicilio, a RS 35. Na
bilheteria, duas horas antes do show, sai por RS 40.

D Betty Carter — Jazzmania. A\enida Rainha Elizabeth, 769. Ipanema (227-
2447). Capacidade: 280 lugares. 6a e sàb.. às 22h30. Couvert a RS 35 (venda
antecipada pelo telefone 294-6578) e a RS 40 (venda no local).

Betty Carter: 'Feed the fire'

Divulgação/ Peter Amft

Quando 
Koko

Taylor foi des-
coberta pelo com-
positor Willie Di-
xon. cm 1962. uma
família de Chicago
perdeu sua empre-
gada doméstica. Em
compensação, o
mundo da música
ganhou uma super-
cantora de blues. Se
antes Koko só can-
lava empunhando a
vassoura, depois ela
colecionou 14
Handy Awards. o
''Grammy do
blues". e formou
uma banda que mantém há 12 anos. Como parte das comemo-
rações de aniversário do Jazzmania (a exemplo de Betty Carter).
Koko Taylor e sua Blues Machine fazem uma única apresenta-
ção neste domingo, lançando o mais recente álbum. Force oj
naiure. O grupo é formado por Johnson e Calvin Louden
(guitarras), Jeremiah África (teclados). Jerry Murphy (baixo) e.
revezando na bateria. Ray Killer Allison c Brady Williams.

D Koko Taylor — Jazzmania, Avenida Rainha Elizabeth. 769, Ipanema (227-2447).
Capacidade: 280 lugares. Dom., às 22h. Couvert a RS 35 (venda antecipada pelo
telefone 294-6578) e a RS 40 (venda no local, a partir de duas horas antes do show).

^E.'^<a3Hwr^&KlHB_<^^L ^à%%à~í ^Bnrfrr't v W~- ¦

Koko Taylor mostra 'Force of nature'

2/12 a 8/12/1994 PROGRAMA 13

..- .. — --n-Ti u íi-fcm -i i—ir-  —i ¦ iT —ir ir BáBaBa^affí^tijajj,;. .«—



i^i^a&sg.sa!ea«BE^^

MUSICA

ATENÇÃO
Cláudio Pinheiro e o baixista Nico As-
sumpção.
Geraldo Azevedo — O cantor e compo-

Série Jovens Brilhantes — A partir deste sitor pernambucano divide o palco da

fim de semana o CCBB abriga a série, Sala Cecília Meireles com o guitarrista
com a disposição de revelar novos talen- Paulo Rafael. No show. mostram par-
tos da música erudita. Neste sábado e cerias com nomes como Capinam,

domineo a Orquestra de Câmara da Xangai. Fausto Nilo e Ze Ramalho.

Esconde Música da UFRJ abre o proje- Lilian França - Neste domingo o Rio

to tendo como solistas a flautista Ra- Jazz Club recebe a cantora e violonista

ESTREIA

quel Magalhães e a violinista Antonella
Pareschi, de 18 anos. filha do spalla da
Orquestra do Municipal, Giancarlo Pa-
reschi. e neta do luthier italiano Gaetano
Pareschi. de quem
herdou o instru-
mento que usa até
hoje. Sob a regência
de André Cardoso,
interpretam Goncer-
to para flauta, de
Pergolesi, Çonçerti-
no para violino e or-
questra de câmara,
de Guerra Peixe,
Concerto grosso em
sol maior, de Corel-
li, e Miniconcerto,
de Santoro.
Merry Blues Christ-
mas — Tem blues
do outro lado da
ponte: começa nesta
sexta e vai até o fim
de dezembro o festi-
vai com a nata do
estilo no Bedrock. A
banda Blues Etíücos
abre a maratona,
sexta, com músicas
do disco mais recen-
te, Salamandra, e dos outros quatro. Sa-
bado é a vez do guitarrista Victor Gas-
par, que se inspira no blues do Texas.
Tim Maia — O síndico vai estrear no

Lilian França, que passeia entre o jazz,
o samba, o blues. a toada e o chorinho.
Tudo com uma inesperada harmonia
rítmica. „ , ... a. .

Cario Wrede

Antonella Pareschi e Raquel Magalhães: clássicos no CCBB

^___________^______________________________m^m mi':-'f<^_____^^'- '* '-^W'-' *"' % 
"

Tim, no Metropolitan, e Geraldinho, na Cecília Meireles

Nana Caymmi — Antigamente, ela re-
clamava dos garçons e de suas bande-
jas: hoje em dia. o People é a casa onde

, f,„ - „„„„....  Nana mais gosta de cantar. Nesta tem-

Metropolitan, numa única apresenta- porada. ela usa como base o disco com

cão neste sábado. O repertório traz canções de Doiores Duran.
músicas do disco Voltou clarear e suces- 14 Bis — O tempo passa, o tempo voa.

sos como Primavera, Vale tudo e Sosse-

Pepeu Gomes, Armandinho e Simone
Moreno — O Metropolitan vira. neste
domingo, uma filial da Bahia: Simone
Moreno começa a noite, seguida do
guitarrista Pepeu Gomes. O encerra-
mento é com o Trio Elétrico de Dodô e
Osmar, com Armandinho (ex-A Cor do
Som) à frente.

e o 14 Bis continua planando numa
boa. No Rival, os rapazes fazem um
reviva/ dos 15 anos de carreira, incluin-
do no roteiro músicas como Planeta
sonho, Caçador de mim. Canção da
América e Espanhola.
Maria Bethânia — O show da baiana,
dirigido por Gabriel Villela. tem no ro-
teiro Roberto Carlos (Fera ferida. De-
talhes e Emoções). Gonzaguinha (Ex-

Delia Fischer — A pianista leva ao Rio plode, coração) e Caetano Veloso

Jazz seu novo show. Brasileiro, contan-
do com participações especiais: nesta
sexta, sobem ao palco a cantora soul
Andréa Dutra e o saxofonista Raul
Mascarenhas: no sábado, o jazz singer

(Reconvexo). Acompanhada de uma
competente orquestra e envolvida por
cenários que lembram um circo mam-
bembe, Maria Bethânia não inova no
seu canto. Ainda bem.

KITARO — Leia texto na página 13.
BETTY CARTER — Leia texto na página 13.

KOKO TAYLOR — Leia texto na página 13

RADIO STARS — Leia texto na página 33.

TIM MAIA — Metropolitan. Avenida Ayrton Senna.

3 000/1005. Shopping Via Parque. Barra da Tijuca

(385-0518) Capacidade: 10 500 lugares Sáb.. às

22h30 RS 15 (platéia). RS 22 (setor lateral) e RS

35 (camarote e setor lateral especial)
Leia mais no Atenção.

PEPEU GOMES, ARMANDINHO E SIMONE MORE-

NO — Metropolitan. Avenida Ayrton Senna. 3 000/

1005. Shopping Via Parque. Barra da Tijuca (385-
0518) Capacidade: 10.500 lugares Dom . ás 20h

RS 1 5 (platéia) e RS 35 (camarote).
Leia mais no Atenção.

MERRY BLUES CHRISTMAS - Bedrock. Rua Ar-

mando Lopes. 3. Charitas. Niterói (717-3327) 6a e

sáb..às22h. RS 7,
>Leia mais no Atenção

GERALDO AZEVEDO — Sala Cecília Meireles. Lgo.

da Lapa. 47. Lapa (232-9714). 6a. às 19h30 RS 5

>Leia mais no Atenção.

NANA CAYMMI — People. Avenida Bartolomeu Mi-
tre. 370. Leblon (294-0547). 4a a sáb.. às 23h. e
dom . às 22h Couvert a RS 20 (4a. 5a e dom ) e a
RS 25 (6a e sáb.) Consumação a RS 8

ie/a mais no Atenção.

14 BIS — Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim. 33. Cine-
lândia (532-4192) Capacidade; 400 lugares. 4a a
sáb. às19h. RS 10 (4a a 6a) e RS 12 (sáb.)

Leia mais no Atenção.

LILIAN FRANÇA — Rio Jazz Club. Hotel Meridien.
Avenida Atlântica. 1.020. subsolo. Leme (541-
9046) Dom.. às21h. RS 6.
>Leia mais no Atenção.

DELIA FISCHER — Rio Jazz Club. Rua Gustavo
Sampaio. s/n°. Leme (541-9046) Capacidade
150 lugares. 6a e sáb.. às 23h. Couvert a RS 10.
Consumação a RS 3.
>Leia mais no Atenção.

CELSO BLUES B0Y — Circo Voador. Arcos da Lapa.
s/n°. Lapa (221 -0405) 6a e sáb . às 22h30 RS 8
f> O guitarrista recorda o disco Som na guitarra.

K0RELL E STEVIE B — Imperator. Rua Dias da Crujz.
170 Méier (592-7733) Capacidade; 1 820 luga-
res. Sáb.. às 22h. e dom . às 21 h. RS 8 (pista) e RS
1 5 (camarote).
[> Funk Na abertura, o grupo Força do Rap

CLAUDETTE SOARES — Le Streghe. Rua Prudente

de Moraes. 129. Ipanema (287-1369). 6a e sáb. às
22h30. e dom.às 21h30 RS 12 (6a esáb ) e RS 10
(dom ). Consumação a RS 6.
t> Ela interpreta Eu sei que vou te amar e outras

PROGRAMA 14

ÚLTIMOS DIAS
JEANIE BRYSON — Mistura Fina. Avenida Borges

de Medeiros. 3 207. Lagoa (266-5844) 6a e sáb.

às 20h30 e 23h30. Couvert a RS 12 (às 20h30) e a
RS 1 6 (às 23h30). Consumação a RS 9
t> O jazz da filha de Dizzie Gillespie

VERA DO CANTO E MELLO — Au Bar. Avenida
Epitácio Pessoa. 864. Lagoa (259-1041) 6a e sáb.
às 23h. e dom., às 21 h Couvert a RS 14 (6a e sáb.)

e a RS 12 (dom.) Consumação a RS 7 (6a e sáb.) e
a RS 6 (dom).
> Sucessos da Broadway e de Hollywood

MÁRIO LAGO — Teatro João Caetano . Praça Tira-
dentes. s/n°. Centro (221-0305). Capacidade:
1 222 lugares. 6a. às 18h30. RS 5
í> Ele mostra o show Eu Lago sou

DE GRAÇA

-«.-.«i-^m-.a»

NAÇÂ0 FUNK — Teatro Gonzaguinha. Rua Benedi-
to Hipólito. 125. Centro (232-1087) Capacidade:
230 lugares. 6a e sáb. às 19h. edom.. às 16h
> Sexta. Abdullah. Sábado. Cashmere. Domingo.
MC Batata
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MPB
MARIA BETHÂNIA — Canecão. Avenida Venceslau
Braz. 215. Botafogo (295-3044). Capacidade:
2 100 lugares 5a. às 21h30. 6a e sáb . ás 22h30. e
dom. às 21 h RS 10 (arquibancada). RS 15 (mesa
lateral). RS 25 (setor C). RS 35 (setor B) e RS 45
(setor A).
t*Leia mais no Atenção

ELLEN DE LIMA - Café do Teatro. Shopping da
Gávea. Rua Marquês de São Vicente. 52/2° andar.
Gávea (274-9895) Capacidade 96 lugares. 3a a
sáb . às 18h. Couvert a RS 8 (3ae4a)ea RS 10 (5a
a sáb ) e consumação a RS 6
t> A cantora se apresenta no projeto Chá das
Chiques.

CULT
CEHLESTE JHULIA — Au Bar. Avenida Epitácio Pes-
soa. 864. Lagoa (259-1041) 6a e sáb.. às 20h.
Couvert a RS 12 e consumação a RS 6.
t> A cantora mostra o show Tributo a Billie Ho/li-
day

ERNESTO NAZARETH, FEITIÇO NÃO MATA - Tea-
tro Posto Seis. Rua Francisco Sá. 51. Copacabana
(287 7496). 5a a sáb.. ás 21h. e dom., ás 20h. RS
5.
O Com o pianista inglês Michael Stone e os can-
tores-atores Thereza Briggs e Ricardo Barros. que
prestam uma homenagem ao compositor de
Odeon. tocando seus chorinhos e valsas.

CLÁSSICO
SÉRIE JOVENS BRILHANTES — Teatro 2 do Centro

22 HORAS
Sábado 03/12

10e 17/12
ENTRADA FRANCA

ROGÉRIO SKYLAB
Local: CASA DO TA NA RUA

Rua Mem de Sá, 35 - Lapa
(Ao lado do Casa Branca) Tel.: 232-8604

ESCOLA DE MÚSICA
Piano • Teclado • Violão • Guitarra

Baixo • Bateria • Percussão a Flauta
Saxofone • Gaita • Canto • Violino

Iniciação musicai» Prática de conjunto
Rua Visconde de Pirajá 540.lojas 315/316 - Ipanema

Jel: 259.7548

MUSICA

Cultural Banco do Brasil. Rua Primeiro de Marco.
66. Centro (216-0223). Sáb. e dom . às 17h RS 2
**Leia mais no Atenção.

ORQUESTRA PETROBRÁS PRÔ-MÚSICA - Sala
Cecília Meireles. Largo da Lapa. 47. Lapa (232-
9714) Sáb.às20h30. RS 1
t> Regência de Armando Prazeres Obras de Men-
delssohn e Mozart, entre outros.

CONCERTOS DE NATAL — Teatro do Sesc Tijuca.
Rua Barão de Mesquita. 539. Tijuca (208-5332).
Sáb. às 19h30. Grátis
O Com Orquestra Rio Camerata e corais convida-
dos. sob a regência de Israel Menezes.

FESTIVAL MOZART — Cine An UFF. Rua Miguel de
Frias, 9. Icarai. Niterói (717-8080). Dom., às 10h.
Grátis
> Com a Orquestra Sinfônica Nacional da UFF
Regência de Cléo Goulart.

RECITAIS DE NATAL — ChristChurch. Igreja Angli-
cana de Botafogo Rua Real Grandeza. 99 Dom..
ás 17h Grátis.
t> Com o Coral Preparatório e Coral À Capella.

EM BAR
SKYLAB BAR — Rio Othon Palace. Avenida Atlánti-
ca. 3.264. Copacabana (521 5522) Rio Quartet
6a e sáb . às 22h. Apresentação da cantora Cehles-
te Jhulia. Consumação a RS 5 Sem couvert.

ENCONTROS CARIOCAS — Rua da Carioca. 40.
Centro (252-4011). Happyhour com o violonista
Mombaça. 6a. às 19h. Show da cantora Nina Mi-
randa. ás 21 h30 Couvert e consumação a RS 4

SAGRADO CORAÇÃO DA TERRA — Catedral Up.
Estrada de Jacarepaguá. 7.503. Jacarepaguá
(447-4745) 6a e sáb . às 22h30. Couvert a RS 10
Consumação a RS 6

CIRCO VOADOR
DIAS 02 E 03 /DEZEMBRO
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ORQUESTRA TUPY
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TRIBUTO A.
So BILLIE HOLIDAY

20h. com CEHLESTE JHULIA
,ÜÍ

zJh
Dom/üh

\^ERA do CANTO e MELLO
EDSON FREDERICO
Sucessos do cinema Ainericano

ABfelADft e da Brodway
EDiticio Pessoa, 864 - LAGOA - T.: 259-1041

Vamos relembrar
OS BONS TEMPOS?

E HORA DE VOCÊ
APARECER DE NOVO.

Associação dos Ex-alunos

Junte-se a nós: (021) 525-1000
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MÚSICA

6a e Sábado às 23h. Domingo às 22h.

Walm WíâÈáúM ___M tãom

NANA CA YMMI
Cantando Dolores Durank té 11 de dezembro

Av. Bartolomeu Mitre, 370 Tel.: 294-0547 274-6448

Apoio Bf ES EfiâlL 9 Wfleop]
^^x

ClaSSifiCadOS | Disque (021) 589-9922

FIAT
Automóveis

EM BAR
BLACK NIGHT BLUES BAR — Rua Pereira Nunes.
326. Vila Isabel. 6a. às 22h30. apresentação da
banda Alcoholman. tocando Led Zeppelin e Deep
Purple Couvert a RS 4 (com direito a dois chopes)
Mulheres não pagam.

APPALOOSA — Arabella. Estrada do Itanhangá.
1 636. Barra da Tijuca (493-3460) Rock dos anos
60 a 80 6a e sáb.. às 22h. Couvert a RS 6

BAR 1900 — Rua Capitão Salomão. 55. Botafogo

(266-7497). 6a e sáb . às 22h. Aviverando Cou-
vert a RS 5

PARADISO PIANO BAR — Rua Maria Angélica. 29.
Jardim Botânico (537-2724) Apresentação dos
pianistas Zé Maria e Chiquinho e do cantor e
pianista italiano Roberto Aita 2a a sáb.. a partir de
18h Consumação a RS 30

DOUCE FRANCE — Antonino Piano Bar. Avenida
Epitácio Pessoa. 1 244. Lagoa (267 6791) 5a. 6a
e sáb.. às 23h Couvert a RS 9 (6a e sáb.) Sem
consumação

SWEET HOME — Avenida Borges de Medeiros.
3 193. Lagoa (286-9248). Show do guitarrista
Zeppa 6a e sáb.. às 22h Couvert a RS 8 e consu-
macâo a RS 6.

SEM SAÍDA — Avenida Padre Roser. 233. Vila da
Penha (391 -7913) Com a cantora Patrícia Marx
6a. às 21 h. Participação da Banda Via Brasil RS 4
(mulher) e RS 5 (homens). Consumação a RS 3

CHIK0'S BAR — Avenida Epitácio Pessoa. 1 560.
Lagoa (287-3514). Música ao vivo com as canto
ras Bibba e Eugênia e os pianistas Romildo e
Pedrinho Diariamente, a partir de 17h. Consuma-
cão a RS 15

CCONOMICO

HOJE * ULTIMO DIA

fSf\^ r/iRP
?N o:PAPADA

m.

*mf

WORLD MUSIC.
0 PRECURSOR

DEJEAN
MICHAEL JARRÉ.
MESAS / CAMAROTES
A PARTIR DE R$ 30,00

INGRESSOS: VIA PARQUE • TEATRO DA LAGOA (AO LADO DO

RESUMO DA ÓPERA) • INE: 385-0515 — FAX: 385-0520

DIA 3 (SAB)» ÚNICA APRESENTAÇÃO
Lançando o

Tnovo 

disco \
IIV A 

'VOLTOU \
IIVI CLAREAR >> %

Maia
PISTA LIVRE / MESAS/ CAMAROTE
A PARTIR DE R$ 15,00

Golden
Cross

hollywood
*

SCOTCH \_t< WHISKY

RARE SMIRNOFF
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*/2? FAí Jornal do Brasil e People apresentam:

Nana Caymmi
cantando Dobres Duron

. *;' ;* *#»-,

o

Nana Caymmi no show "A noite do meu bem" (as canções de Dolores Duran).
De 30/11 a 03/12 e 08/12 a 11/12. Todos os dias às 23h5 domingos às 22h.

Um artista ,E0

El
JORNAL DO BRASIL

vCrA^ J<B pnSfe
RARE

SCOTCM WHISKY
DE HOTElAfflA

A V Bartolomeu

for Very Importam People

M i t re , 3 7 0 Tel.: 294-0547 274-6448
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Suseppe Oristânio e José Wilker em «A maracutaia', adaptação livre deMiguel Falabella para 'A mandrágora', de Maquiavel

MONA BITTENCOURT

Foi 
no texto A mdndfágo-

ra, de Maquiavel, que
Miguel Falabella buscou a
inspiração para A inaracu-
taia. em cartaz no Clara Nu-
nes. A comédia do século 16,
uma sátira impiedosa a certos
tipos sociais da Itália da épo-
ca, foi transportada por Fala-
bella para o Brasil dos dias
atuais, numa adaptação livre
que mantém a agilidade da.

ação original. No elenco es-
tão José Wilker, Thelma Res-
ton, Giuseppe Oristânio. Mô-
nica Torres, Luiz Salém e
Ernani de Moraes.

O texto de Maquiavel re-
tratava sem intenção moralis-
ta a realidade de desmandos,
os abusos de poder e a dispa-
ridade social. Em A maracu-
taia, os personagens moram
no Planalto Central e são to-
dos eles ligados ao poder. Há

o advogado Nícias, que se
elege deputado e casa com a
filha de um usineiro milioná-
rio. Já Ligúrio é um articula-
dor político. E Calimaco, que
estudou em Paris, retorna ao
Brasil para tentar salvar a for-
tuna de sua família à beira da
falência. É mostrando tipos
assim que a comédia ataca a
lama contemporânea. Além
de assinar a adaptação, Fala-
bella acumula a direção do

espetáculo. José Wilker tam-
bém se desdobra: é responsa-
vel pela trilha sonora. Os ce-
nários são de Marlise Storchi
e a iluminação, do tarimbado
Maneco Quinderé.

D A maracutaia — Teatro Clara Nu-
nes. Shopping da Gávea, Rua Mar-
quês de São Vicente, 52/3° andar.
Shopping da Gávea (274-9696). 5a e
6a, às 21h. sáb. às 20h e 22h. e dom.,
às 20h. RS 11 (5a). RS 13 (6a e dom.) e
RS 15 (sáb.).

Um anjo bom de papo
A 

peça Papo de anjo, que
estréia neste sábado no

Teatro Princesa Isabel, co-
memora os 40 anos de car-
reira do autor e diretor João
Bethencourt (responsável
por comédias de sucesso,
como O dia em que rapta-
ram o papa). O texto, que
começou a ser escrito em
1991 e só foi finalizado este
ano, é, segundo Bethen-
court, "uma homenagem
aos colunistas sociais". Vá-
rios deles, inclusive, ganha-
ram citações ao longo do
espetáculo. Mas não é só. A

comédia junta a crítica so-
ciai a assuntos polêmicos
como paranormalidade, vi-
da após a morte e a lendária
proteção do anjo da guarda.
No elenco de Papo de anjo
estão Bemvindo Sequeira,
Cristina Bethencourt, Ivan
Senna e Ilvio Amaral. A di-
reção é do próprio João Be-
thencourt.

D Papo de anjo — Teatro Princesa
Isabel, Avenida Princesa Isabel, 186,
Copacabana (275-3346). 5a, às 17h e
21h, 6a, às 21h, sáb., às 20h e 22h30,
e dom., às 20h. RS 10 (5a. 6a e dom.)
eRS 12 (sáb.).

Um lero-lero diferente
r% ogério Cardoso, o Ro-

lando Lero do progra-
ma de TV Escolinha do Pro-
fessor Raimundo, mostra no
Rio — depois de 42 anos de
carreira — seu primeiro es-
petáculo solo. Ele estréia sá-
bado, no Teatro do Barra-
Shopping, após uma tempo-
rada de sucesso em Belo
Horizonte: foram 18 meses
corridos de espetáculo. En-
fim só foi escrito a seis mãos
por Gugu Olimecha, Wilson
Vaz e pelo próprio Rogério
Cardoso, que também assi-
ha a direção. O ator vai

mostrar no palco uma face
não conhecida por seu pú-
blico da televisão: interpre-
tara músicas de sua autoria,
que foram sucesso na voz de
gente como Moacyr Fran-
co. Além de cantar, Rogério
conta piadas e interpreta ti-
pos, embora não explore o
seu personagem da TV. Ou
seja. não tem Rolando Le-
ro. Mas que tem lero-lero.
isso tem.

D Enfim só — Teatro do BarraS-
hopping. Avenida das Américas.
4.666. Barra da Tijuca (325-5844).
Sáb. e dom., às 19h. RS 15h.
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1 ATENÇÃO
A falecida — Um legítimo Nelson Ro-
drigues sob o olhar contemporâneo de
Gabriel Villela. O diretor abusa de sim-
bolos brasileiríssimos para contar a his-
tória da moça pobre (Zulmira, vivida
por Maria Padilha) que sonha com um
enterro cheio de pompa. O palco é uma
mesa de bilhar e os atores se vestem
como jogadores de futebol.
Os sete brotinhos — Paródia da melhor
qualidade, escrita e dirigida por Flávio
Marinho. Em cena, atores-bailarinos en-
gajados numa só luta: disputar um papel
para o musical A choras Une.
Rocky Horror Show — Jorge Fernando,
Cláudia Ohana. Marcelo Novaes, Léo
Jaime e Tuca Andrada contam a saga do
casal ingênuo que vai parar num castelo
habitado jJor um estranho ser de outro
planeta. E um terrir cult. O único pro-
blema é que volta e meia os atores prin-
cipais faltam, envolvidos com gravações
para a TV.
Eduardo II — Texto de Marlowe, sobre
o rei que trocou o poder por uma rela-
ção homossexual com um súdito. O cri-
tico do JB, Macksen Luiz, elogia as
atuações de Guilherme Leme e a força
plástica do espetáculo.
Capital estrangeiro — A comédia de Sil-
vio de Abreu fala da história recente do
país, mostrando seus reflexos sobre um
dos favorecidos pela corrupção. Mack-
sen Luiz destaca: "Não é nenhuma revo-
lução na comédia brasileira, mas diverte
sem ultrapassar os limites do bom-gos-
to." Último fim de semana em cartaz.
O quebra-nozes — O bale é uma monta-
gem de Dalal Achcar sobre uma das
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'Eduardo II', texto polêmico de Marlowe

'Capital estrangeiro': nos últimos dias

obras mais populares de Tchaikovski. A
história do Quebra-nozes e o rei dos ca-
mundongos é apontada pelos críticos co-
mo um convite à liberdade e aos sonhos.
Neste fim de semana, Jean-Yves Lor-
meau, bailarino da Ópera de Paris, vai
dar uma canja no espetáculo, revezando
com Francisco Timbó como par de Ceei-
lia Kerche e Ana Botafogo.
Beckett — O Grupo Sobrevento de tea-
tro de bonecos monta três peças curtas
de Samuel Beckett: Ato sem palavras L
Ato sem palavras 2 e Improviso em Ohio.
O interessante é que os atores-manipula-
dores não se escondem da platéia, e sim
contracenam com os bonecos.
Enfim sós — Casal de meia idade (Paulo
Goulart e Nicette Bruno) finalmente
consegue ficar sozinho com a saída de
casa do último de seus três filhos, que foi
para a universidade. Mas os planos para
a liberdade recém-conquistada são frus-
trados com o retorno dos outros dois
filhos. Boas risadas na medida certa, sem
grandes pretensões.

______

ESTREIA
NA ERA DO RÁDIO — Leia reportagem de capa. a
partir da página 30.

A MARACUTAIA — Leia texto na página ao lado.

PAPO DE ANJO — Leia texto na página ao lado

ENFIM SÔ — Leia texto na página ao lado

A MAIS FORTE — De August Strindberg Direção de
Jacqueline Laurence Com Rosane Gofman e Me-
lise Maia Restaurante Galeria. Shopping Fashion
Mall. Estrada da Gávea. 899. São Conrado (322-
0269). Dom . ás 18h RS 10 Duração: 1h.

I> Tragicomédia. A história da amizade de duas
atrizes, contada pela ótica de uma delas, que é
casada e mãe de familia. A outra, solteira, ouve
tudo até o fim sem dizer uma palavra sequer

0 FEITIÇO CIGANO — De Nete Cabral Direção de
Antônio Celso. Com Nete Cabral e Luiz Carlos
Dias. Teatro Henriqueta Brieba. Tijuca Tênis Clube.
Rua Conde de Bonfim. 451. Tijuca (268-1012)
Dom. às 19h RS 5
f> Drama. Filha de fazendeiro se apaixona por
cigano, mas é rejeitada pela comunidade

REESTREIA
FRANCISCO ALVES. 0 REI DA VOZ — De Dirceu de
Mattos Direção de Fernando Philbert. Com Dirceu
de Mattos e Leyla Natorie Sala Max do Teatro
Dirceu de Mattos. Rua Barão de Petrópolis. 897.
Rio Comprido (273-6348). 6a. ás 21h. RS 10.
Duração: 1h15.
D> Musical. A vida do cantor Francisco Alves, que
ficou conhecido como "o rei da voz"

ÚLTIMOS DIAS
CAPITAL ESTRANGEIRO — De Silvio de Abreu. Di-
reção de Cecil Thiré Com Edson Ce-lulari. Patrícia
Travassos e Hélio Ary. Teatro Ginástico. Avenida
Graça Aranha. 187. Centro (220-8394) 6* e sáb.
às 21 h, e dom., às 20h. RS 12 (6* e dom ) e RS 15
(sáb) Até domingo.
? Leia mais no Atenção,

GRATIS
NATAL EM 15 ATOS — Criação de vários autores
Salão de Vidro do Shopping da Gávea. Rua Mar-

"quês 
de São Vicente. 52. Gávea (259-6211). 6a.

das 10h ás 16h. esáb.. dasllh às 17h
t> Comédia. Montagem dos esquetes Se o peru
talasse, escrito e dirigido por Patricia Lopes. Um
conto de Natal, concebido por Beto Brown. e
Entre, de Luciana Borghi e Roberto Alvim. entre
outros.

J0RDAN — De Anna Reynolds e Moira Buffini.
Direção de Mário Bortolotto. Com Lucimara Mar-
tins. Teatro da Cultura Inglesa. Rua Raul Pompéia.
231. Copacabana (287 0990). Capacidade: 133
lugares. 6». às 19h Duração: 1h.
!> Drama. A peça fala de uma adolescente aban-
donada que mata seu filho e que depois tenta o
suicídio.

D0R0TÉIA — De Nelson Rodrigues Direção de
Fábio Guimarães Com Daniela Pereira. Sala Lucilia
Perez da UNI-Rio. Avenida Pasteur. 436. Urca
(295-2548) Capacidade: 30 lugares 5a a sáb . às
20h. edom. às 19h Duração: 50m
O Drama Fala sobre a morte como ponto final de
qualquer possibilidade de prazer da carne

MOÇO EM ESTADO DE SÍTIO — De Oduvaldo Vian-
na Filho Direção de Antônio Mercado Sala Cinza
da UNI-Rio. Avenida Pasteur. 436. Urca (295-
2548) Sáb . às 20h. e dom . às 19h.
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GRATIS
D> Drama. Escrita em 1965. fala da angústia do
homem moderno face às pressões do mundo.

A NOIVA DO CONDUTOR — De Noel Rosa e Arnold
Glukmann. Direção de Karen Acioly e Henrique
Cazes. Com Mauro Mendonça e Vanessa Barun.
Centro Cultural Light. Avenida Marechal Florianò.
168. Centro. 2aa6a.às18h.
t> Opereta. Sambas, marchas e valsas contam as
peripécias de uma familia burguesa do subúrbio.

PROMOÇÃO
A BAO A QU — Texto e direção de Enrique Diaz.
Com a Companhia dos Atores. Teatro Ziembinski.
Rua Urbano Duarte. 30. Tijuea 5a a sáb.. às 21 h. e
dom., às 20h. RS 8. Grátis para moradores da Tijuea

que apresentem um comprovante de residência.
L> Comédia. Um autor cria situações imaginárias
com objetos e atores.

A SOGRA E A NORA — De Cario Goldoni. Direção
de Victor Villar. Com Cláudio Ramos e Mareio
Alexandre. Centro Cultural dos Correios. Rua Vis-
conde de Itaborai. 20. Centro (563-8770). 6a a
dom., às 1 9h30. RS 6. Promoção: a sogra que levar
o genro e a nora não paga ingresso
L> Comédia. A disputa pelo poder entre duas mu-
lheres geniosas em uma família nobre decadente.

INGRESSOS A DOMICÍLIO
ROCKY HORROR SHOW -- De Richard OBrien
Direção de Jorge Fernando. Com Cláudia Ohana.
Léo Jaime. André Felippe e outros. Teatro Leblon.
Rua Conde de Bernadotte. 26/104. Leblon (294-
0347). Capacidade: 500 lugares. 5a. às 21h30. 6a
às 21 h30 e meia-noite, sáb . às 21 h30 e meia-noi-
te. e dom., às 20h RS 1 2 (5a) e RS 1 5 (6a a dom.)
Ingressos pelos telefones 227 -0575 e 222-5722.
? Leia mais no Atenção.

LOURO, ALTO, SOLTEIRO PROCURA — De Miguel
Falabella e Maria Carmem Barbosa. Direção de
Jacqueline Laurence. Com Miguel Falabella. Tea-
tro Casa Grande. Avenida Afrânio de Melo Franco.
290. Leblon. (239-4046). Capacidade: 604 luga-
res. 5a. às 21 h30. 6a e sáb.. às 22h. e dom., às 20h.
RS 11 (5a). RS 13 (6a e dom.) e RS 1 5 (sáb).
Ingressos pelos telefones 227-057 5 e 222-5722.
Duração: 1 h20.
t> Comédia. O ator interpreta 17 personagens que
se encontram no terreiro de Pai Adamastor. um
sensitivo que entra em contato com pessoas desa-
parecidas.

CONTINUAÇÃO
A FALECIDA — De Nelson Rodrigues Direção de
Gabriel Villela Com Maria Padilha. Marcelo Esco-
rei e outros. Teatro .Nelson Rodrigues. Avenida
Chile. 230. Centro (262-0942). Capacidade: 394
lugares. 5a a sáb.. às 21 h. e dom., às 20h. RS 8

Leia mais no Atenção.

ENFIM SÓS — De Lawrence Roman. Direção de
José Renato Peccora. Com Paulo Goulart. Nicete
Bruno e outros. Teatro dos Quatro. Shopping da
Gávea. Rua Marquês de São Vicente. 52/2° andar.
Gávea (274-9895). 4a. 6a e sáb.. ás 21 h. 5a. às 1 6h
e21h. edom. às20h. RS 10 (4a e 5a). RS 12 (6a e
dom.) e RS 1 5 (sáb ) Duração: 2h.

Leia mais no Atenção.

EDUARDO II — De Christopher Marlowe. Direção de
Moacyr Góes. Com Guilherme Leme. Beth Goulart
e outros Teatro 7 do Centro Cultural Banco do
Brasil. Rua Primeiro de Março. 66. Centro (216-
0223). Capacidade: 140 lugares. 4a a 6a. às 19h.
sáb.. às 1 9h e 21 h. e dom., às 20h. RS 4

Leia mais no Atenção.

OS SETE BR0TINH0S — Texto e direção de Flávio
Marinho. Com Fernando Eiras. Regina Restelli e
outros Teatro do BarraShopping. Avenida das
Américas. 4.666. Barra da Tijuea (325-5844) 5a e
6a. às 21 h. sáb.. às 20h30 e 22h30. e dom., às
20h30. RS 8 (5a). RS 9 (6a) e RS 12 (sáb. e dom.).
Duração: 1 h30

Leia mais no Atenção.

BECKETT — Criação e realização do Grupo Sobre
vento Teatro Glauce Rocha. Avenida Rio Branco.
179. Centro (220-0259). 5a e 6a. às 19h. e sáb. e
dom., às 20h. RS 8 Duração: 1 h.

Leia mais no Atenção.

OS SINOS DA CANDELÁRIA — De Áurea Charpinel.
Direção de llclemar Nunes. Com Gabriela Alves e
Cristiano da Costa Teatro da Praia. Rua Francisco
Sá. 88. Copacabana (267-7749). Capacidade: 460
lugares. 6a e sáb.. às 21 h. e dom., às 20h. RS 8
Duração: 1 h30
L> Musical. A história de um grupo de meninos de
rua contada com dança e poesia

NAVALHA NA CARNE — De Plínio Marcos. Direção
de Marcus Alvisi Com Diogo Vilela. Louise Cardo-
so e Hilton Cobra. Teatro da UFF. Rua Miguel de
Frias. 9. Icarai. Niterói (717-8080) 5a a dom., às
21 h RS 10 (5a) e RS 12 (6a e dom ). Duração:
1h10.
D> Drama. A história da prostituta Neusa Sueli e
do cafetão Vado.
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O I Prêmio Cultura Inglesa
de Teatro sai de cena. Mas por curta

temporada. No ls semestre de 95
estará de volta apresentando

mais três peças, para que, em julho,
seja conhecida a vencedora.

O I Prêmio Cultura Inglesa de Teatro
é mais um exemplo do compromisso

da Cultura Inglesa em investir
na integração das culturas brasileira

e britânica.
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A COR DEL'ART — De Thomas Bakk. Direção de
Márcia Duvalle Com Christine Braga e Cláudio
Mendes. Teatro 2 do Centro Cultural Banco do
Brasil. Rua Primeiro de Março. 66. Centro (216-
0237). 4a a 6a. às12h30. RS 2. Duração: 1h10
> Comédia Lady Mídia percorre sete ciclos da
literatura de cordel em busca da cultura popular.

RÈ B0RD0SA — De Angeli e Betty Erthal. Direção
de Márcio Trigo. Com Betty Erthal. Isaac Bemat e
Charle Miara Teatro G/aucio Gill. Praça Cardeal
Arcoverde. s/na. Copacabana (237-7003) Capa-
cidade: 1 70 lugares. 5a. às 18h e 21 h. 6a e sáb.. às
21 h. e dom., às 20h. RS 8 (5a. 6a e dom.) e RS 10

(sáb). Duração: 1 h.

Comédia. A personagem dos quadrinhos fala
de sua vida na boêmia.

GUERREIRAS DO AMOR — Adaptação da Lisistrata.
de Aristófanes. por Domingos de Oliveira Direção
de Domingos de Oliveira. Com Luiza Tome. Maria
Mariana e outros. Teatro da Lagoa. Avenida Borges
de Medeiros. 1 426. Lagoa (274-7748) 5a a sáb .
às 21h. edom.. às 20h30. RS 10 (5a). RS 12 (6a e
dom ) e RS 15 (sàb )
t> Drama. Uma greve de prostitutas tenta acabar
com a guerra contra os espartanos.

O HOMEM DA PIZZA— De Darlena Craviotto. Dire

ção de Cininha de Paula e Roberto Talma. Com
Raul Gazzola. Cláudia Lira e Catarina Abdalla Tea-
tro Abel. Rua Mário Alves. 2. Icarai. Niterói (719-
5711) Capacidade: 530 lugares 6a e sáb.. às21h.
e dom., às 20h. RS 12. Duração: 1 h20.
f> Comédia Duas meninas tentam seduzir um en-
tregador de pizza

0 GRITO DOS ANJOS — Texto de Bill Davis Direção
de Gracindo Júnior. Com Rogério Fróes e Tadeu
Aguiar Teatro Ipanema. Rua Prudente de Moraes.
824. Ipanema (247-9794) 5- a sáb. às 21h30. e
dom., às 20h30 RS 10 (5a e dom.) e RS 1 2 (6a e
sáb.). Duração. 1h45
r> Comédia. Um jovem seminarista entra em con-
fronto com um pastor inescrupuloso.

FLOR DE OBSESSÃO — Texto e direção de Robert
Guimarães. Com Frederico Benedini e Malu Valle.
Teatro Dulcina. Rua Alcindo Guanabara. 17. Cine-
lândia (240-4879) 5a. às 19h. 6a edom.. às 20h. e
sáb.. às 21 h RS 10 Duração: 1h25.
t> Comédia. Inspirada em Pedro Almodóvar. a

peça fala de um triângulo amoroso entre rapazes.

BANHEIRO FEMININO — Texto e direção de Regina
Antonini Com Cibele Santa Cruz. Luiza Thiré e
outras Teatro Cândido Mendes. Rua Joana Angé-
lica. 63. Ipanema (267 7265). 5a a sáb.. às21h30.
e dom., às 20h. RS 10 (5a e dom.) e RS 12 (6a e
sáb.)

Comédia. Mulheres de diferentes classes sócias
discutem suas relações amorosas dentro de um
banheiro.

UMA ROSA PARA HITLER -- De Greghi Filho e
Roberto Vignati. Direção de Roberto Vignati. Com
Francisco Milani. Alice De Carli e Rubens De Fal-
co. Teatro Sesi. Rua Graça Aranha. 1. Centro (533-
3495). 5a a sáb. às 21 h. edom. às 20h. RS 10 (5a).
RS 12 (6a edom.) e RS 1 5 (sáb )

Drama. Uma tentativa de relembrar o horror do
holocausto nazista, mostrando a vida de Adolf
Hitler.

LAGO 22 — De Christopher Marlowe. Direção de
Jorge Takla. Com Jairo Mattos. Charles Moeller e
outros Teatro de Arena. Rua Siqueira Campos.
143. Copacabana (235-5348) 5a a sáb . às 21h. e
dom.às20h RS 1 2 Duração: 1h40
t> Drama. A peça fala da relação amorosa do rei
Eduardo II com seu protegido Gaveston. que es
candalizou a Inglaterra do século 14.

NASCI PARA BAILAR — Texto e direção de Hugo
Sandes Com Simone Carvalho. Lia Farrel e outros
Casa de Cultura Laura A/vim. Avenida Vieira Souto.
176. Ipanema (267-1647). Capacidade: 265 luga-
res. 5a a sáb. às 21 h. e dom., ás 20h RS 5 (5a e
dom ) e RS 9 (6a e sáb.). Duração: 1 h35
t> Comédia O texto é sobre as fobias geradas pela
sociedade atual.

A GAIOLA DAS LOUCAS — De Jean Poirret Direção
de Jorge Fernando. Com Jorge Dória e Carvalhi-
nho Teatro Vanucci. Shopping da Gávea. Rua
Marques de São Vicente. 52/3° andar. Gávea
(274-7246) Capacidade: 415 lugares, 4a a sáb.. ás
21h30. edom. às 20h. RS 10 (4a e 5a). RS 12 (6a e
dom ) e RS 15 (sáb ) Duração: 1 h50.
[> Comédia. Rapaz criado por homossexuais en-
frenta situações inusitadas ao apresentar sua famí-
lia à da noiva.

TANTA — De Rafael Camargo. Direção de Elias
Andreato. Com Cristina Pereira. Sala Chiquinho
Brandão da Casa da Gávea. Praça Santos Dumont.
116. Gávea (239-3511). 5a a sáb.. ás 21 h. edom .
às 19h30 RS 10 (5a edom.) e RS 1 2 (6a e sáb.).
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TEATRO

CONTINUAÇÃO
t> Tragicomédia. A atriz se desdobra em nove
personagens, para levantar as questões essenciais
que habitam a mente humana.

A AURORA DA MINHA VIDA — De Naum Alves de
Souza Direção de Roberto Bomtempo. Com João
Rebelo. Bruno Sobral e outros. Espaço 3 do Teatro
Villa-Lobos. Avenida Princesa Isabel. 440, Copa-
cabana (541-6799). 5a edom. às 19h. 6a. às 17h e
21 h. e sáb.. às 21 h. RS 8 (5a) e RS 7 (6a. sáb e
dom).
t> Comédia A peça fala do cotidiano de alunos do
segundo grau.

ATO VARIADO — De vários autores Direção de ítalo
Rossi. Com Esther Jablonsky e Luiz Conceição
Sala Monteiro Lobato do Teatro Villa-Lobos. Ave-
nida Princesa Isabel. 440. Copacabana (275-
6695). Capacidade: 56 lugares. 5". ás 1 7h e 21 h.
6a e sáb.. ás 21 h. e dom., às 20h. RS 7. Duração:
50m.

O Crônica Um olhar sobre o Rio através de textosf
de autores como Clarice Lispector e Rubem Braga

CABARET — De John Kander e Fred Ebb Concep
ção e interpretação dos grupos The Players e The
Little Theatre Community Hall. Rua Real Grande-
za. 99. Botafogo (255-4433) 6a e sáb . às 20h30
RS 25 (6a. com direito a jantar) e RS 5 (sáb). Até
sábado.
t> Musical. A montagem será encenada em inglês
pelos grupos.

HUMOR
DERCY GONÇALVES — Teatro Suam. Praça das
Nações. 88 A. Bonsucesso (270-7082) 6a a dom .
às21h. RS 7. Duração: 1h
t> A comediante, sozinha no palco, conta suas
histórias, canta e fala do livro Dercy de cabo a
rabo

A HORA E A VEZ DO HUMOR -- Concepção e
interpretação de Ariel Gol Casa de Cultura Laura

Alvim. Avenida Vieira Souto. 176. Ipanema (267-
1647). 5a a sáb.. às 20h20. e dom. às 19h20.
Cortesia para o público do horário nobre do teatro.
E> O mímico apresenta um espetáculo de esquetes
com a participação do público.

DANÇA
0 QUEBRA-NOZES — De Tchaikovski. Coreografia e
direção de Dalal Achcar Com o corpo de baile do
Teatro Municipal Teatro Municipal. Praça Maré-
chal Floriano. s/n°. Cemto (262-3935) Capacida-
de: 2.350 lugares. Sáb. e dom., às 17h30. RS 5
(galeria). RS 10 (balcão simples). RS 15 (platéia e
balcão nobre) e RS 90 (frisa e camarote).
? Leia mais no Atenção.

COMPANHIA NÓS DA DANÇA — Teatro Tereza Ra-
che/. Rua Siqueira Campos. 143. Copacabana
(235-1113). 5a a sáb.. ás 21 h. edom. às 20h RS
10
O O grupo mostra o espetáculo Estações

CAL - Casa das Artes de
Laranjeiras e Prefeitura do Rio

apresentam:
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Direção Mareio Vianna
com

Vanda Lacerda,
Norma Geraldy.

ücia Magna.
Catalina Bonaki,

Vara Victoria
e Atores da CAI..

TEATRO CARLOS GOMES
2-'s, 3:,s, 4a - 19 horas

Pessoas acima de 60 anos
nâo pagam.

I
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A MUSICA
EA VERDADE
Apresentação Dr. 3eUo e Soeli.

"Teatro da Galeria, R. Senador Vergueiro, 93 "

Flamengo
Entrada franca aos domingos às 18:00 horas
-Programa com Música, Filosofia e Poesia.-

CPC

realização

BANCO REAL
apresenta f^/

7ANTA
__\5i

li

CASA OA
GÁVEA

patrocínio exclusivo

BANCO REAL

direção geral
Elias Andreato

com
Cristina Pereira texto

Rafael Camargo

5* a sábado às 21 horas . domingo às 19.30 horas
Casa da Gávea. Sala Chiquinho Brandão. Praça Santos Dumont 116 sobrado. Telefone 239 3511

H 0 N T A

LUIZA TOME
emGuerreiraSdo amor

uma comédia de DOMINGOS OLIVEIRA e ARISTÓFANES

participação especial
MARIA MARIANA

direção
DOMINGOS OLIVEIRA

DE QUINTA A SÁBADO
21:00H

DOMINGO '
20:30 H

TEATRO DA LAGOA
*& Av. Borges de Medeiros, 1426 Tel.: 274 7999
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O Wells Cathedral
Choir apresenta
canções natalinas

ROBERTA OLIVEIRA

O 
Wells Cathedral Choir traz neste

fim de semana um pedaço do Na-
tal inglês para o Rio. Mas se engana
quem pensa que vem aí mais um da-
queles pequenos corais, típicos das fes-
tas de fim de ano. O Wells Cathedral
Choir, composto por 18 meninos e 12
adultos, é um dos mais antigos e tradi-
cioriais coros da Grã-Bretanha e já
excursionou por diversos países da
Europa e pelos Estados Unidos. Os
garotos, escolhidos após seleção anual
por toda a Inglaterra, passam mais de
300 horas ensaiando e 250 horas se

apresentando em serviços religiosos.
Nesta sexta, o Wells Cathedral Choir

leva toda essa técnica e empenho ao
suntuoso Mosteiro de São Bento, com
um recital de 30 canções natalinas inter-
pretadas em inglês, alemão e português.
No sábado, as cantigas, conhecidas
mundialmente — entre elas Noite feliz,
Estrela de Natal e We wish you a Merry
Christmas —, invadem os corredores do
Shopping da Gávea.

? Wells Cathedral Choir — Mosteiro de São
Bento, Rua Dom Gerardo, 68. Centro. 6a, às 19h.
Convites pelos telefones 287-0990 e 295-7782.
Shopping da Gávea. Rua Marquês de São Vicente,
52. Sáb.. às 18h.

SEXTA
JAZZ — Uma verdadeira Parada de Dixieland vai
sacudir a Rua Dois de Dezembro, no Flamengo.
Durante o desfile, que sai do Castelinho do Fia-
mengo e percorre toda a rua. tem apresentação da
Ramblers Traditional Jazz Band. Ás 19h.

CONHECENDO 0 RIO A PÉ — Para os amantes da
natureza, boa pedida são os programas de sábado
do Conhecendo o Rio a pé. Começa com uma
caminhada pela Floresta da Tijuea (encontro às 8h,
na Praça Afonso Vizeu. no Alto da Boa Vista). E
para quem prefere um roteiro cultural, nada melhor
do que conhecer a Sala Cecilia e São Sebastião, a
Escola Getúlio Vargas e as palmeiras imperiais, que
fazem parte do roteiro Bangu histórico. Os interes-
sados devem estar ás 9h. na Rua Fonseca. 240. As
14h. vale a pena visitar a Casa França-Brasil. o
Centro Cultural Banco do Brasil, a Praça 1 5 e o
Paço Imperial (o encontro é na Igreja da Candeia-
ria). As inscrições devem ser feitas na sexta na
Subprefeitura da Zona Oeste (Rua Dom Pedrito.
01. Campo Grande tel.: 413-4052) e na Gerência
de Produtos e Marketing da Riotur (Rua da As-
sembléia. 10. sala 924. tel.. 531-1788.

RAUL MASCARENHAS — O projeto Jazz do Paço -

que no mês passado levou o grupo Cama de Gato

para o Paço Imperial - mudou de nome e virou Jazz
no Catete O primeiro show fica a cargo do saxofo-
nista Raul Mascarenhas. As 18h30. no Museu da
República (Rua do Catete. 1 53. tel : 225-4883)

DIA NACIONAL DO SAMBA — A secretaria munici-

pai de Cultura comemora o Dia do Samba com

programação variada No palco João da Baiana do
Terreirão do Samba, na Praça Onze. show da Velha
Guarda da Portela. Dhema. Banda Harmonia e
Razão Brasileira, além da apresentação da Impera-
triz Leopoldinense. A partir das 18h. Informações

pelo telefone 273-1497. Leia mais sobre o Dia
Nacional do Samba na página ao lado.

SÁBADO
ÂNGELA MARIA E OPUS 5 — Para homenagear o
compositor Lupicínio Rodrigues, que estaria com-
pletando 80 anos em 1994. a cantora Ângela Maria
e o conjunto instrumental Opus 5 se apresentam na
Praia do Leme. às 19h. No repertório, sucessos
como Esses moços e Felicidade

Fusão de ritmos
em estilo (zen'

O 
grupo mineiro Sagrado Coração
da Terra lança neste domingo, no

Arpoador, o disco Grande espírito.
num show que mistura novos hits e
antigos sucessos pinçados dos álbuns
Flecha, Farol da liberdade e Sagrado. O
conjunto liderado pelo violinista Mar-
eus Vianna caiu nas graças do grande
público ao emplacar as trilhas de aber-
tura das novelas Pantanal. Ana Raio e
Zé Trovão c Amazônia. "O espetáculo
será um espelho do nosso último tra-
balho. ou seja. uma fusão dos ritmos
africanos com o rock tradicional",
adianta Vianna. O visual do Arpoador
não poderia ser mais apropriado ao
estilo zen da banda: o marzão de Ipa-
nema de um lado e o Pão de Açúcar do
outro. No meio, Marcus Vianna e seu
violino computadorizado.
D Sagrado Coração da Terra Som nas Ondas —
Arpoador. Dom., às 19h.

Divulgação/ Eugênio Reis
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Alunos da UFRJ: 'A flauta mágica'

Um Mozart bem
à moda brasileira
Os 

afiecionados por ópera têm uma
oportunidade única nesta sexta: A

flauta mágica, de Mozart, será encenada
pela primeira vez inteiramente em por-
tuguês, às 18h30. no Salão Leopoldo
Miguez da Escola de Música da UFRJ.
A iniciativa é dos próprios estudantes
de canto da Escola de Música, que com-
põem a maior parte do elenco do espe-
táculo. A supervisão é de Aderbal Frei-
re-Filho e a direção-geral é assinada
por Dudu Sandroni.

D A flauta mágica — Salão Leopoldo Miguez da
Escola de Música. Rua do Passeio. 98. Lapa (240-
1391). 6a. às 18h30. Duração: 2h20._
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Samba, suor e cerveja sob os Arcos da Lapa

Show reúne os maiores sambistas do pais

Os 
melhores sambistas do Brasil vão

sacudir os Arcos da Lapa nesta sexta,
num espetáculo que comemora o Dia Na-
cional do Samba — instituído em 1962.
No palco, um naipe da pesada, encabeça-
do por Beth Carvalho, Martinho da Vila,
Dona Ivone Lara, João Nogueira, Elza
Soares, Leci Brandão, Moreira da Silva,
Jorge Aragão, Joyce e Zeca Pagodinho. O
show conta a história do samba, desde o
jongo, passando pelo terreiro, e chegando
à bossa nova, ao pagode e ao Carnaval.
Quem dá a partida é Leci Brandão, com
Pelo telefone, o primeiro samba, do eterno
Donga.

João Nogueira e Martinho da Vila re-
vivem os bons tempos do Estácio, Lapa e
Vila Isabel ao som de músicas como Lou-
co, de Wilson Batista, e Amonico, de Is-
mael Silva. Marlene e Elza Soares lem-
bram a época do samba no rádio,
interpretando pérolas como Lata dágua e
Mulata assanhada. A apoteose reúne to-
dos os sambistas no palco para cantar o
samba-enredo da Vila Isabel Kizomba. o
canto de uma raça, acompanhados pela
bateria nota 10 da Mangueira.

D Dia Nacional do Samba — Arcos da Lapa. 6*. a
partir das 19h.

SÁBADO
SENHORA DOS AFOGADOS — Continuam as apre-
sentações da peça baseada em texto de Nelson
Rodrigues. No palco, cenas comuns das tragédias
rodriguianas. prostituição, traição e morte Sábado
e domingo, às 20h. no Teatro Dirceu Mattos (Rua
Barão de Petrôpolis. 897. Rio Comprido, tel: 273-
6348).

ORQUESTRA RIO CAMERATA — Acompanhada pe-
los corais da Associação Educacional Plínio Leite.
Colégio São Vicente de Paulo. Colégio Assunção e
Dirceu Machado, a orquestra se apresenta às
19h30. no Sesc Tijuca (Rua Barão de Mesquita.
539). com Concertos de Natal. No domingo, o
espetáculo acontece às 19h30. na Sala Cecília
Meireles (Largo da Lapa. 87. tel.: 232-4779)

FALABANDA E SUAS BELLAS — O Falabanda. gru-
po liderado pelo irmão caçula do ator e diretor
Miguel Falabella. leva até o River (Rua João Pi-
nheiro. 456. Piedade, tel.: 249-7999) um show
eclético, composto pelo próprio Adalberto, que vai
do rock e blues á música romântica e salsa. Às
21h

CASA DA LEITURA — Sessão de contadores de
histórias, às 15h. com o grupo Confabulando. A
Casa da Leitura fica na Rua Pereira da Silva. 86.
Laranjeiras (205-9497) As 15h.

DOMINGO
MUSEU DE ASTRONOMIA — Das 16h ás 18h. é
possível observar o sol através dos telescópios
portáteis instalados junto ás cúpulas astronômicas
e desvendar alguns segredos da ciência na Brín-
quedoteca (brinquedos que demonstram os princí-
pios da física e suas relações com a astronomia).
Depois as brincadeiras dão lugar â ciência e. das
19h às 20h30. é possível observar o céu O museu
fica na Rua General Bruce. 586. São Cristóvão
(580-8097).

AMÉRICA — A peça de Teresa Frota conta a história
de Cristóvão Colombo e suas aventuras pelo mun-
do As 16h. no Parque Lage (Rua Jardim Botânico.
414. Jardim Botânico, tel.: 226-1879).

CANTO — O Natal já chegou ao Plaza Shopping: o
Coral Angélico se apresenta com um repertório
mais do que natalino. São músicas conhecidas,
como Em linda noite. Oh. noite santa e noite feliz e
De Belém a linda história. As 19h. na Praça Central
do Shopping (Rua 15 de Novembro, 8. próximo á
estação das barcas) No Ilha Plaza. apresentação
do Coral Canto Livre, que interpreta Maria Maria.
de Milton Nascimento, e Noite feliz.

M0CIDADE — A verde-e-branco de Padre Miguel
apresenta a Feira de protótipos das fantasias. Com
direito a show da bateria, ala das baianas e ala
jovem, dá para apreciar as fantasias do desfile de
1995 com antecedência. A festança acontece na
quadra da Mocidade (Rua Coronel Tamarindo. 38.
Padre Miguel, tel: 332-5823)). a partir das 17h.

ESPAÇO RESERVADO PARA QUEM
QIMAN11CIARSEM SAIR DA BARRA,

.* »*>

Nova Loja de Classificados JB na Barra. Apareça por aqui.
JORNAL DO BRASIL

Av. das Américas. 2.000 loja 14 - Freeway - Tel: 439-3987 ——¦————¦—
\Wht--J^J^J. iSü—¦—
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RESTAURANTES Fernando Rabelo

Uma boa refeição começa na livraria
nde se come bem no Rio com sim-
plicidade? Quanto se gasta num

restaurante badalado? O que fazer
quando se quer receber amigos em casa
mas ninguém se oferece para a cozinha?
Um pouco para responder estas per-
guntas, um pouco para provocá-las, es-
tá sendo lançado o Guia de restaurantes
do Rio (RS 15), versão 1995, de Danu-
sia Barbara, com mais de mil endere-
ços, telefones e outras informações bá-

sicas sobre o assunto, sempre
acompanhadas de um comentário da
autora. O guia chega às livrarias na
próxima segunda, mas já pode ser com-
prado pelo telefone 585-2001.

O livro, em seu oitavo ano, aponta
como melhores do Rio o Le Saint-Ho-
noré e o Locanda delia Mimosa, além
de destacar outros 91 restaurantes. Pa-
ra esta edição, surgem novas seções,
como a que seleciona as historinhas do

••••
Le Saint-Honoré
Locanda delia Mimosa

•••*
D Antiquarius

Cipriani
Claude Troisgros
Clube Gourmet

D Hippopotamus
Monseigneur

D Quadrifoglio
Quadrifoglio Café

D Satyricon
Tanaka

*•
D Arlecchino

Asian Corner
Casa da Suiça
Celeiro

D Porção Ipanema
D Enotria

La Maschera di Pulcinella
Le Bec Fin

D Le Pré Catelan
G Le Streghe
D Le Champs Elysées

Madame Butterfly

AS ESTRELAS
D Margutta
Q Mariko
D Marius Ipanema
D Mr. Zee

Pérgula
Q Petronius

Valentino's
•

Adega do Valentim
D Adegão Português
D Alcaparra
D Alfredo^
D Alho e Óleo

Amarcord
D Amazônia
D Antonio's
D Ao Ponto
D Atlantis
D Azzurra
D Barra Grill
D Barreado

Café de Ia Paix
D Castelo da Lagoa

Chá e Simpatia
Churrascaria Palace
Da Bambrini

Domus Áurea
D Dona Irene
D Esplanada Grill
D Fiorentino
D Giuseppe
D Grill One
D Grottamare

Guilhermina
D Guimas
D Kurt
D Majórica

Mercearia do Barão
Mil Frutas
Mirador
Mistura Fina

D Penafiel
Petit Lieu
Polonesa

D Quinta
D Royal Grill
D Siri Mole & Cia.
D St. Moritz Bar
D The Lynx
D Tiberius
f~j Varanda

Vin Santo
DZen

CM dançante em Copacabana,
O Hotel Merlin reservou as tardes inteiras de
sábado para o prazer de saborear um verdadeiro
chá inglês. Cercado de muitas delícias e música.
Mas seja pontual como os ingleses: de 15:00 às
18:30 h.

Preço por
pessoa: R$ 7,80 MCH

Vuer/in vo/iaca/tana Qsíote/

Av. Princesa Isabel, 392 - Copacabana
Reservas: 542-6239 - Aceitamos todos os cartões.

^B^ i \v YAj^^H 
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Programa não se responsabiliza por alterações de
última hora por parte dos restaurantes.
Faixas de preços por pessoa (com sobremesa, mas sem
bebida):

até RS 15
$$ entre RS 15 e RS 25
SSS entre RS 25 e RS 35
SSSS entre RS 35 e RS 50
SSSS$ .' acima de RS 50

Cartões de crédito (Ca):
A — Sistema Amex (American Express)
C — Credicard
D — Diners
S — Sistema Solto
V— Sistema Visa (Ourocard. Chasecard. Credireal.

BFB Personnalité, Nacional e Bradesco)

NOVIDADE
LA MASCHERA Dl PULCINELLA — Rua Farme de
Amoedo. 102. Ipanema (287-3792) 2a a 6a. das
19b às 2h: sáb. e dom., das 13h até o último
cliente. C.c.: todos
> Dentre as especialidades desta agradável casa
italiana, risoto de scampi e aspargos frescos (RS
21); penne com alcachofras (RS 16.80): spaghetti
com funghi fresco (RS 16.50); fusilli com brócolis
(RS 8.40): polpettone ao molho de tomate e nho-

' 
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ano. Como diz o
critico gastronô-
mico Apicius, "o

guia é indispensá-
vel para quem
quer matar a fome
sem cair em arma- — ,
dilhas". Programa Danusla: novo livro

apresenta trechos do livro, lista a cota-
ção dos restaurantes e mostra os que
subiram e desceram de um ano para cá.

'Causos' de 'chef'
Uma 

das novidades da edição 95 do
Guia cie restaurantes do Rio é uma

seção dedicada a historinhas curiosas que
aconteceram ao longo do ano. Como esta:
"Chef Dominique Raymond. do Le
Champs Elysées, foi convidado a fazer um
almoço para executivos japoneses durante
a semana. Como
não podia deixar
seu restaurante,
preparou a salada,
os turncdôs e o res-
pectivo molho de
caça, os profiteroles
com seu molho de
chocolate, embalou
tudo e deixou a car- Raymond: confusão
go dos cozinheiros dos executivos o em-
pratamento c o esquentar final. Pois não é
que misturaram os dois molhos e serviram
turnedô ao chocolate e profiteroles ao
molho de caça!? O curioso é que os execu-
tivos. educadamente, enalteceram bastan-
te a qualidade do rega-bofe."

que (RS 1 2.50). De sobremesa, pêra ao vinho com
sorvete.

CLUBE GOURMET — Rua General Polidoro. 186.
Botafogo (295-3494). 2a a 6a. do meio-dia às 1 5h.
e das 20h à 1h; sáb.. só jantar: dom., só almoço
(até 16h30) Manobreiro. C.c: nenhum.
t> José Hugo Celidõnio prepara grande lança-
mento em torno do palmito fresco cultivado na
região de Angra, com cursos, demonstrações e.
claro, vários pratos novos no cardápio. Segundo
ele. o palmito é o "muso deste verão" $$$

LUlGfS — Rua Senador Corrêa. 10. Flamengo
(205-7343). 3a a dom., do meio-dia até o último
cliente Ce nenhum
r> Novo mármore nas mesas, iluminação capri-
chada. guarnadapos de pano. café expresso italia-
no importado e vários pratos novos Dentre os
destaques, massa recheada com quatro queijos em
molho de gorgonzola e nozes (RS 8.90): farfalle ai
frutti di maré (RS 10.45): filé mignon ao molho de
abobrinha e cogumelos, com purê de amêndoas
(RS 11.90): bacalhau fresco com molho de pimenta
rosa e echalote com talharim preto (RS 9.50) De
sobremesa, bigne. os profiteroles gigantes (RS
3.50)

SALAD MARKET— Rua 13 de Maio. 33. sobreloja.
Centro (não tem telefone) C.c: nenhum
r> Saladeria em esquema self-service. comandada
por Mirabeau. um dos sócios do Green Place.
também no Centro Preço por quilo S

2/12 a 8/12/1994
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f RESTAURANTES

O SOBE E DESCE DAS COTAÇÕES
Oanusia Barbara
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Marco Antônio Cavalcanti
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Locanda delia Mimosa: quatro estrelas em 1995

-f- Subiram: Locanda delia Mimosa, Tanaka, Mada-
me Buttèrfly, Marius, Mr. Zce.

Ouro Verde desceu no guia
+ Desceram: Grottamare.
Lc Bec Fin. Lc Pré Catclan,
Le Streghe. Valentino*s. An-
tonino. Ouro Verde. Palhota,
Vin Santo, Voilá.

¦ Entraram na lista: Asian Comer, Cipriani. Giuseppc. Guilhermina. Guimas. Le
Champs Elysécs, Margutta, Mistura Fina, Mercearia do Barão, Polonesa, Pctit Lieu,
Siri Mole & Cia.

'calcanhar5 dos melhores
Não 

chegam a ser defeitos terríveis,
mas é bom saber que os grandes res-

taurantes também têm seus calcanhares de
Aquiles:
Le Saint-Honoré: a melhor comida do Rio
não abre para almoço, nem aos domingos;
Locanda delia Mimosa: acessível só a
quem tem carro e está disposto a subir a
serra: Claude Troisgros: cenário teatral es-
tilizado, corre o risco de cansar mais rapi-
damente seus usuários acostumados ao
clássico; Antiquarius: é bom ser conhecido
do maitre Manoclzinho para receber tra-
tamento especial: Clube Gourmet: a locali-

zação, perto do cemitério, não é das mais
invejáveis; Monseigneur: ainda não conse-
guiu se recuperar da ausência de maitre
Lorenzo e pede uma certa reforma no
ambiente: Celeiro: pequenino, fica por de-
mais lotado na hora do rush; Le Pré
Catelan: apesar de ter o competente chef
Milton Schneider e ser dos mais baratos
em sua categoria, anda muito vazio: Ma-
dame Buttèrfly: em dias de movimento,
pode levar horas para servir a refeição:
Quadrifoglio: a casa é competente na co-
mida. mas as instalações perto do bar
estão tristinhas.

RUMO CERTO
0 Rodízio do Kofobulci

é o melhor lugar para quem
aprecia a culinária japonesa.

RODÍZIO COMPLETO
R$18,00

HAPPY HOUR
2o à sáb - 19 h às 21 h 15%desc.

Após às 21 ha mesa perde o desconto.

jikatabi
Espécie de meia com sola

de borracha, usado comumenfe
pelos agricultores japoneses.

\£jp KOT( >UKI
Av Pasteur 86 Botafogo Tel: 275-8996

r ry EM!§EMÜCU
U Cne sua Ok&flHma
j
^

e lieue
v> 224-4168

SANDUÍCHES & SALADAS
Peça seu cardápio por telefone

f ACEITAMOS TODOS OS TICKETS
\, 1/ ATENDEMOS ENTRE 10:00 ás 16:00hs.

O autêntico Thaú

AftoJLN
C Q.« N I «

Rio Othon Palace
Av. Atlântica, 3264 •Tel. 521-5522

O banquete dos deuses.

w
Rio Othon Palace

Av. Atlântica. 3264 •Tel. 521-5522

PARA UM BOM PROGRAMA DOIS PAUZINHOS BASTAM.
Mexa os pauzinhos pelo restaurante
japonês móis gostoso do Rio. Nas
mesas ou nos reservados. De terça
a domingo. A partir das 19 horas.

RESTAURANTE

AZUMI
II RUA MINISTRO VIVEIROS DE CASTRO 127 • COPACABANA • TEI 541-4294 • ACEITAMOS CARTÕES OE CRÉDITO • MAN0BR1STA NO tOCAL

^> ü_^^ m séL,
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Você pediu, nós atendemos

ALMOCE NO JAPÃO
/ALMOÇO 

~M -
i / DAS /\i "" i ii \Èm
3/JANTAR / 1
/ DAS S

ESTACIONAMENTO FÁCIL

Tel.: 235-5312
R. Figueiredo Mogolhõei. 885 - lj. B - Copocobono

Comida Alemã
pra comemorar o bom gosto da Alemanha

0 restaurante lembra 2 ida Alemanha, ramo na decoração quanto na
amer.tk*iaíte dos praias 0dono,FriaSthzu.nãodeixafaharchoppe
para acompanhar até os mais refinados pratos alemães
Visite a l'nh«sdade Oceânka do chopp gelado de Piratmtnga
Na estação sem trem no Ghmour dó Rincão da pkanha importada
e comida alemã gostosa e mais_barata do quedos-p^. „,
bares do um. -V&^

Hier iMldfistl, %í
Est. de Itaipu, 543 - Tel. 709-4833

O 1° Restaurante alemão de Niterói
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W RESTAURANTES

Sábado é dia
de Feijoada no
Caesar Park.

Programe já este sábado,
para saborear a mais famosa
feijoada do Rio. Dentro de

um ambiente bem
descontraído e aquele

chorinho gostoso.
Programe-se,

das 12:00 às 16:30 h.
Preço: 23 Reais + 10% por pessoa

C./ESAR PARK
¦—¦¦lllWTtliria*

IPANEMA
Av. Vieira Souto, 460

Tel.: 287-3122 ramal 756 p/reservas
Aceitamos Cartões de Crédito

Serviço de manobrista

M
1t—+ ¦-- 

~.

1994 . 1995
COMEMORE NO

TAKE K
Agora, com Cardápio - Degustação:

sashimi, teppanyaki de lagosta,
salmão na manteiga e mais... num

total de 10 itens. Sobremesas típicas
e chá de arroz (digestivo)

Est. Gávea, 698 - Tel. 322-4063

Classificados JB
(021) 589-9922
Disque

Rf
$~

SHèP
BOCA NO TROMBONE Í WMsêm

? Sérgio Resende escreve sobre a chur-
rascaria Central, no Centro: "Há dois
anos almoço ali com colegas, duas ou
três vezes por semana, e quase sempre
faço o mesmo pedido: picanha. Apesar
de percebermos que no último mês o
preço havia aumentado cerca de 20%.
fizemos vista grossa e continuamos a
freqüentar o local. Outro dia, no entan-
to, eu e mais dois amigos cumprimos
nosso ritual e fomos lá dividir uma
picanha. Quaí não foi nossa surpresa
quando nosso garçom de costume nos
informou que, a partir daquele dia, esta-
va proibido de servir uma picanha para
mais de duas pessoas. O maitre foi cha-
mado e nos deu uma pérola de justifica-
tiva: "O proprietário não gostaria de ver
nenhum de seus fregueses mal servidos,
comendo pouco..." Com fome e comple-
tamente indignados com a falta de ver-

gonha e de tino co-
mercial deste
indivíduo, pedimos
a conta e fomos cm-
bora."
? liana Gerbatin
fala da pizzaria Pon-
to 13, em Laranjei-
ras: "Frustradas mi-
nhas tentativas de
denúncia à Sunab.
venho alertar os
consumidores que a pizzaria Ponto 13
aumentou o preço de sua comida 25%.
em média. Como se não bastasse isso, o
atendimento e a qualidade da comida
vêm-se degradando a cada dia que passa.
O garçom, após ouvir minha reclamação
pelo aumento dos preços, passou a nos
servir antipaticamente. Alô, seu Edgar
(dono da casa), caia no real!"

\ aa* F» jj

As cartas para a seção Boca no Trombone só serão publicadas caso cheguem à Redação
com nome completo, assinatura, endereço e telefone para contato.^

aMBMBHHBBBBBHBM^

Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão,
e na BATATA INGLESA, ela vem com requeijão...

provolone... quatro queijos... champignon...
batata com dois recheios...

BATATA INGLESA

Aqui tem sempre uma batata do jeitinho que você gosta

v
to

SHOPPING DA GÁVEA RIOSUL
259 5313 5413395

BARRASHOPPING
325 7471
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Trestaurantes

Dois festivais para 'gourmets'
.^Adnana^ore'

_______________

u
DANUSIA
BARBARA

ntuosidade. Pa-
rece pouco inte-

ressante. mas os
gourmets sabem co-
mo esta propricda-
de, bem usada, re-
sulta em charmes na
cozinha. E é esta
qualidade ímpar que
une dois belos festi-
vais gastronômicos
que inaguram nesta
sexta no Rio.

No Varanda, se
realiza o Festival de
Comida Baiana, ins-
pirado na obra de
Jorge Amado. A
partir da pesquisa de
sua filha. Paloma
Jorge Amado Costa, e com a realização da
cozinheira Dada. o bufe tem cerca de 40
pratos, que variam diariamente. Entre os
principais, vatapá, bobó de camarão, efó,
caruru, moquecas. De sobremesas, tenta-
ções como o doce de banana, bolinho de
polvilho com açúcar, cuscuz, cocada. Uma
prova revela como o azeite de dendê, as
pimentas e temperos de influência africana,
usados com parcimônia, só fazem crescer as
comidas e revelam todas suas untuosidades,
sem nunca pesar no estômago.

No elegante Le Saint-Honoré, o tema é
foie gras. Dentre os 15 pratos criados pelo
chef Michel Augier, além dos escalopes
flambados, há ravióli de foie gras com con-

orete
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Comida baiana no Varanda: com inspiração em Jorge Amado

some de galinha cTAngola; supremo de
frango ao foie gras com endívia carameliza-
da; codorna em folhado recheado com cê-
pes e foie gras. Em todos, a untuosidade
finíssima e peculiar do foie gras só faz dar
alegria ao sabor dos pratos.

D Festival de Comida Baiana— Varanda. Hotel Imer-
continental. Avenida Prefeito Mendes de Moraes. 222,
São Conrado (322-2200). Diariamente, das 19h ate o
último cliente. Até 10 de dezembro. Por RS 21, mais
10% de serviço. C.c: todos.

D Festival de Foie Gras — Le Saint-Honorè. Hotel
Meridien. Avenida Atlântica 1.020, 37° andar. Leme
(546-0880). 2* a sáb.. das 20h à ih. Até 10 de dezem-
bro. Manobreiro. C.c: todos. Menu degustação {cou-
vert. cinco pratos, petit-fours e creme brulée) por RS
65. mais 10% de serviço, ou à Ia carie.

0 NORDESTE NO RECREIO
ACARAJÉ, VATAPÁ, MOQUECAS,
SARAPATEL CARNE DE SOL,
QUEIJO DE COALHO, SURURÚ,
BATIDAS E SUCOS TÍPICOS.

Aberto terço e quorto só poro olmoço.
Quinta o domingo feriados e

véspera de feriodo olmoço e jontor.fSt» /• iftofc) *•<¦ êr

Rua Senador Rui Carneiro, n° 220 - Recreio
TEL.: 437-931 O

TANAKA^^><r 4óu&
Almoço e jantar.

Como sempre, o melhor da comida japonesa
TRAVESSA DO PAÇO. 10 - SOBRADO - CENTRO
Tel: 221-9815 das 12 às 15 e das 18 às 22 hs.

Entregas à domicilio e esc.
A noite, entregamos também no Flamengo.

Botafogo. Urca. Laranjeiras..

MOQUECA CAPIXABA
,<vC Se você tem bom gosto'"- e aprecia uma verdadeira

comida regional, ré ao
FRANCO &MAYJ
degustar a únkí!

MOQÜECA CAPIXABA do Rio.
De 3* a Sáb. almoço/j srtar.

Domingo só aJmojo
Av. Maracanã, 782 T«£:248-143i- Tijuca

\ \ W

Franco& iviayr
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TORTAS, DOCES E SALGADOS FINOS
A MAIS ACONCHEGANTE LOJA DE DOCES DO RIO,

AGORA TAMBÉM EM IPANEMA K
E. Forme de Airoedo, 39-lponBiic (Próiioo ò Prudente de Moras) 267-3018
8. r* ludo?, 90-Mebkxi {Próxiino ò Atóo de P«w) 274-82Í5

Restaurante a Quilo
t Feijoada aos sábados
t Festival de massas aos domingos

30 tipos de saladas
Churrasco diariamente

-Aceitamos cartões de crédito e tickets-
Praça Euvaldo Lodi, 75 - loja A
Barra da Tijuca -Tel.: 493-0934

Massas Frescas
Italianas

FEITAS COM TRIGO DE GRÃO DURO IMPORTADO
Lasanhas - Cappelleiti - Cannclloni - Panzote - Feiluccine

Ftisilli - Macdieroni - Vcrmicdli - Tagliaielle - Lmgiimi
Tagliolini • Gnocchi - Milleriglie - Pendorcho^Rauolào

9 TIPOS DE MOLHOS
E nossa especialidade:

RAVIOLIS
COM DIVERSOS

TIPOS DE RECHEIO

{PB! =

•^ I *j _J <Q
9

angiami
Av. Aiaulfo de Paira, 27-B - Lcblon

(peno Jardim de .Alá)
ENTREGA A DOMICÍLIO

Tel.: 511-1312^

NOSSO PAU-BRASIL.

WBfiNHO VERDE ALMEIDA-JtOCHA: J||
^':1»V FROADEIRO VINHO VERDft*. i',

V% UMA EXCLUSIVIDADE M \

^3k silmarTimport s 
'

^%__"-~ (SP) 533-9866 j^T
\ X. 1«J157|-I^ .\^ \
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Mestas Férias, Congele seu ^â£*
Fogãoe Descongele Freeze Une^ffK

f RESTAURANTES

CARNES: 6,75 Reais (2 pessoas)
B1. Carne Assada com Molho Madeira
B2. Strogonoff
B3. Escalopinho ao Vinho
B4. Almôndegas ao Sugo
B5. Roastbeef com Mostarda e Ervas
B6. Língua ao Fungui
B7. Bife Role com Bacon.
B8. Rocambole de carne d queijo

FRANGOS: 5,95 Reais (2 pess.)
Cl. Filet au Poivre Vert
C2. Cassoulet de Frango
C3. Filet de Coxa Gratinada ao Molho de Laranja II. Arroz Simples

G7. Empadão de Cebola
G8. Empadão de Frango
G9. Empadão de Queijo
G10. Torta de Batata com Carne
G11. Torta de Batata com Frango

COZINHA BRASILEIRA: 5 Reais (2 pess.)
NI. Carne Seca com Abóbora
N2. Feijoada
N3. Dobradinha com Feijão Branco
N4. Guisado de Carne com Legumes
N5. Bife de Panela

ACOMPANHAMENTOS: 2,75 Reais (2 pess.)

^*^^ w\
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C4. Strogonoff
C5. Peito Role com Presunto e Passas
C6. Medalhão de Frango com Bacon
C7. Filet com Catupiry
C8. Peito de Frango com Abacaxi
C9. Peito de Frango Grelhado
CIO. Supremo de Frango

PEIXES: 7,60 Reais (2 pess.)
Dl. Linguado à Dorê
D2. Filet de Linguado ao Molho de Camarão
D3. Torta de Batata com Bacalhau
D4. Bobó de Camarão
D5. Lulas à Moda da Casa
D6. Moqueca de Peixe com Camarão
D7. Camarão com Catupiry
D8. Trutas com Molho de Alcaparras
D9. Empadão de Camarão
D10. Souflé de Bacalhau

COZINHA ITALIANA: 4.35 Reais (2 pess.)
El.Gnocchi ao Sugo
E2. Lasagne de Presunto e Queijo
E3. Lasagne de Carne
E4. Lasagne de Frango
E5. Canellone de Ricota e Espinafre
E6. Fettuccine aos Três Queijos
E7. Fettuccine Verde à Bolognesa
E8. Rondelli de Presunto e Queijo
E9. Lasagne de Legumes
E10. Panqueca de Carne
Eli. Canellone de Frango com Catupiry
El2. Panqueca de Frango
El3. Gnocchi de Aipim com Molho Ferrugem

COZINHA CHINESA: 6,30 Reais (2 pess.)
Fl. Came em Fatias com Brócolis
F2. Carne Desfiada com Cebola
F3. Carne Desfiada com Champignon e Bambu
F4. Frango Xadrez ao Curry
F5. Frango Xadrez com Legumes e Castanha
F6. Frango Xadrez com Champignon e Bambu

EMPADÕES E SOUFLÉS: 4 Reais (2 pess.)
GL Souflé de Frango com Milho
G2. Souflé de Presunto
G3. Souflé de Legumes
G4. Souflé de Milho
G5. Souflé de Queijo
G6. Empadão de Palmito

¦y

J2. Arroz de Brócolis
J3. Arroz à Grega
J4. Arroz à Piamontesa
J5. Guamição à Francesa
J6. Feijão Preto
J7. Feijão Manteiga
J8. Batata Palha
J9. Batata Suiça
J10. Purê de Batatas
111; Panaché de Legumes
J12. Farofa de Couve
J13. Canja de Galinha
J14. Cenoura ao Creme
J15. Farofa à Moda da Casa
J16. Beringela Napolitana
J17. Vagem na Manteiga
J18. Lentilha
J19. Couve Mineira
J20. Quiabo Refogado
J21. Repolho Refogado
J22. Creme de Legumes (sopa)
J23. Creme de Ervilha (sopa)
J24. Creme de Cebola (sopa)
J25. Salada de Grão-de-Bico
J26. Salada de FeijãoPradinho
J27. Salada de Salpicão com Presunto
J28. Charutinhos de Repolho
J29. Pimentão Recheado
J30. Crepe de Frango com Catupiry
J31. Crepe de Queijo Temperado
J32. Crepe de Espinafre
J33. Crepe de Camarão com Catupiry
J34. Acelga com Molho Branco e Presunto
J35. Creme de Espinafre
J36. Arroz de Carreteiro
J37. Salada de Beterraba
J38. Risoto de Frango

SOBREMESAS: (por pessoa)
Kl. Mousse de Chocolate
K2. Mousse de Maracujá
K3. Torta de Maçã
K4. Torta de Limão
K5. Torta de Chocolate
K6. Torta de Coco Queimado

PIZZAS: 1,55 Real (brotinho)
PI. Muzzarela
P2. Presunto
P3. Calabresa

PACOTE
ECONÔMICO

55 Reais
São 14 pratos para 2 pess.
4 entre Carnes, Frangos,
Cozinha Brasileira ou
Chinesa,
1 de Cozinha Italiana,
1 de Peixe,
i de Empadão ou Souflé,
7 entre Acompanhamentos,
Sobremesas ou Pizzas.

NOVIDADE
MISTER SALIM -- Shopping Rio Off Price. Rua
General Severiano. 59. loja 118. Botafogo (não
tem telefone). Diariamente, das 10h às 22h. C.c:
nenhum Tiquetes.
> Nery Martins abre um refúgio árabe nos mes-
mos moldes de seu Stambul de Copacabana: qui-
bes. arroz com lentilhas, carneiro, doces folheados
com mel $

SKUNA — Estrada dos Bandeirantes. 23 363. Var-
gem Grande (não tem telefone) 6". das 19h até o
último cliente: sáb . das 11h até o último cliente:
dom, das11hàs22h.
f> Amplo, especializado em frutos do mar: da fei-
joada (feijão branco, polvo. lula. camarão, mexi-
Ihão e lingüiça portuguesa) ao camarão ao gruyère.
das moquecas a lasanha de camarão, em porções
bem servidas $$$

#-^fS
eu>
ec

^r
(0,95 Real)
(0,95 Real)
(1,50 Real)
(1.50 Real)
(1,50 Real)
(1,50 Real)

NOVO Freeze Line P1ET
acote Econômico Freezeüne Diet

7 Acompanhamentos + 7 Pratos Proteicos
R$ 38,00

PRATO PROTEICO: 4.00 Reais (1 pess.)
LI - Came Guisada d Repolho
L2 - Escalopinho ao Molho
L3 - Filet de Linguado Assado
L4 - Filet de Linguado Cozido
L5 - Peito de Frango Grelhado
L6 - Role de Frango d Cenoura e Pimentão
L7 - Coxa de Frango Ensopada
L8 - Came Assada
L9 - Bife Role d Pimentão e Cenoura
LIO- Bife Caçarola

Calorias
134
169
212
115
181
243
366
378
259
211

ACOMPANHAMENTOS: 2,10 Reais (1 pess.)
Al- Cenoura Vichy
A2 - Salpicão de Legumes
A3 - Quibebe de Abóbora
A4 - Repolho Refogado
A5 - Salada Crua de Beterraba d Cenoura
A6 - Purê de Inhame
A7 - Abobrinha Refogada
A8 - Couve Flor d Salsa
A9 - Chuchu Soutée
A10 - Purê de Legumes
Ali Beringela àModa
A12- Vagem Cozida
A13 - Couve Refogada
A14-Salada de Brócolis
A15 - Quiabo Refogado
A16 - Jardineira de Legumes
A17-Canja

'¦'¦¦'¦ 
F

Calorias
097
083
052
045
070
234
063
083
084
178
032
087
042
041
069
153
184
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1 VINHOS DOURO ALMEIDA-ROCHA: U4 1
TÍPICOS E ENCORPADOS. J»\ l

UMA EXCLUSIVIDADE FA IsilmarTimport 
\j yTels: 

(SP) 533-9866 (RJ) 571-1774 ^ Ij

Chega de pizzas
Você merece uma opção
mais saudável e original.

= Ligue e receba um pedacinho da
| China em sua casa. Ou se preferir

venha ao restaurante.

Entregamos em todo o Rio, pedidos pelos telefones:

581-7551 e 581-5167
'."-•¦-",¦;:-- ' 

.": -• 
¦ '

f UMA GARRAFA DE VINHO
Nos pedidos acima de RS 15,00

você ganha uma Garrafa de Vinho.
Promoção válida de seg. a qui., das 19 às 23h.

Entrega a /
domicílio ofe

Sáb.: 19às0heDom.:12às23h.
Seg. a Sexta: 12 às 15h e 19 às Oh.

LIGUE: 541-5044
ENTREGAS: %

Botafogo, Copacabana, Flamengo, Jd. Botânico.
TIGRE DE PAPEI

Rua Paulo Barreto, 73 - Botafogo

2/12 a 8/12 1994
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Daniela Hallack
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Beach Lizards lança 'Brand new dialog' no festival do Espaço Cultural Sérgio Porto

Superdemo, a chance do novo rock
ALEXANDRE MANSUR

O 
rock com sotaque brasileiro sobe ao
palco do Sérgio Porto, no festival

Superdemo, neste fim de semana. São 20
bandas de diversos estados do país mos-
trando aos cariocas o som que as grandes
gravadoras ainda não ouviram, como o
crossover de samba dos Tubarões Voado-
res e ou Oscabeloduro, de Brasília, que
fazem um punk-ragga costurado pelo rap.
"Damos preferência às bandas que ainda
não têm disco nas lojas", conta Elza Co-
hen. produtora do Superdemo. A nobre
exceção fica por conta do Beach Lizards,

que está lançando seu primeiro disco,
Brand new dialog, pela Polvo. Na sexta,
tem Funk Fuckers, Brother Rapp, Osca-
beloduro. Ultimato e Acabou La Tequila.
Sábado é a vez de Cordel Elétrico, Tiro-
teio. Língua Chula, Graforreira Xilarmô-
nica e Boi Mamão. No domingo, as ban-
das Beach Lizards, Tubarões Voadores,
Mamutes no Asfalto, Resist Control e
Magog. No mezzanino, fotos de Daniela
Hallack c vídeos de outros Superdemos.

O Superdemo — Espaço Cultural Sérgio Porto. Rua
Humaitá, 163. Humailá (266-0896). 6", sáb. e dom., às
20h30. RS 5.

Militares 'invadem' os teatros
MAURÍCIO ZAGARI

Os 
militares voltaram

com toda a força. Su-
bindo morros, tomando
conta das ruas, revistando
pessoas e invadindo tea-
tros. Esta semana retor-
nam aos palcos cariocas
duas peças que abordam a
difícil relação entre a ju-
ventude bronzeada e a dis-
ciplina do quartel. O dra-
ma de Netinho, aluno do
Colégio Militar que se sui-
cidou depois de ter sido pego colando
numa prova, é o tema de A Quarta
Companhia, que leva ao Vanucci uma
novidade: um telão onde serão apre-
sentadas cenas dos personagens na vi-
da real. "A 

peça ficou mais rica ceni-
camente", garante o seu autor e
diretor, Desmar Cardoso. No elenco,
Vitor Hugo e Carolina Dieckman. Já
Zero de conduta leva ao BarraShop-

2/12 a 8/12/1994
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ping as inquietações da rapaziada à
beira do alistamento. Entre os revolta-
dos. Marcelo Faria, Fernando Almei-
da e Pedro Vasconcelos.

? A Quarta Companhia — Teatro Vanucci, Shop-
ping da Gávea, Rua Marquês de São Vicente. 52/3°
andar. Gávea (274-9696). 5* a sáb., às 19h. RS 10.

D Zero de conduta — Teatro BarraShopping, Aveni-
da das Américas, 4.666. Barra da Tijuca (325-5844).
5*e6\àsI9h. RS 7.

Z0
PALCO

SONHO DOURADO — De Marcello Caridad e Mar-
ceio Miranda Lino Direção de Marcello Caridad
Com Antônio Adder. Leandro da Matta. Beth Cos-
ta. Mateus Rocha e Mariana Nogueira Teatro Ipa-
nema. Rua Prudente de Moraes. 824. Ipanema
(247-9794) 5* e 6a. às 19h RS 7.
t> Na década de 60. uma turma de colegas come-
ça a batalhar para 

"dar certo na vida". Em meio a
tramas amorosas e a reflexões morais, uma trilha
sonora com rock e baladinhas daquelas de suspi-
rar.

ANTES DE IR AO BAILE — De Vladimir Capella Dire-
ção de Cláudio Handrev Com Sérgio Fonta. Dill
Costa. Mauro Goríni e Daniel Lobo Teatro de Arena.
Rua Siqueira Campos. 143. Copacabana (235-
5348) 6a e sáb. às 18h. e dom . às 17h. RS 8.
O Quatro pessoas com mais de 80 anos partem
em uma estranha viagem. No caminho, encontram
com quatro meninos com 10 anos e refletem sobre
o que fizeram durante suas vidas.m SOM

SEXTA SIM — Teatro de Lona. Avenida Ayrton Sen-
na. 1 791. Barra da Tijuca (325-8508) 6a. às 22h
RS 7
f> A galera dos condomínios da Barra continua o
movimento para preservar um espaço alternativo
no bairro Desta vez. as bandas Dread Lions e A
Bruxa, além do poeta Michel Melamed e dos qua-
drinhos de Billy Catu. De quebra, se apresenta o
palhaço Bicudo.

M>v\i4\u\mmmamki
Os ainda titânicos Sérgio Britto (gui-
tarra) e Branco Mello (baixo) final-
mente liberaram Con ei mundo a mis
pies (foto), o novo disco da banda
Kleiderman. Com letras grossas e
acordes primais. Kleiderman traz o
peso dos Titãs, alimentado pela bate-
ria de Roberta Parisi (ex-Volkana)."Nos Titãs tem tanta gente que fica
meio congestionado para cantar tu-
do o que você quer", analisa Britto.
Vale a pena ouvir do fim para o
início: as me-
lhores faixas
são as últimas,
como Get me
higher, Êxtase.
Se eu sei que
me faz mal e
Não quero mu-
dar. além de O
amor ê uma
coisa feia.
(AM.) 

'
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con cl mundo a mis pies
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PELAS ONDAS DO RÁDIO
'Programa' faz um passeio pelo (dial' no embalo da estréia do musical 'Na era do rádio'

Marcos Vianna
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MONA BITTENCOURT *
ar

Ebom 

que se diga logo: Na
era do rádio não é a história
do rádio brasileiro. Trata-se
da história da família brasi-
leira ouvindo o Brasil atra-
vés do rádio. O musical, es-

crito por Clóvis Levy e dirigido por
Sérgio Britto, estréia no Delfin, fa-
zendo uma radiografia da socieda-
de dos anos 20 aos 50 por meio de
canções e ídolos da época.

Política, evolução dos costu-
mes, desagregação de valores, tu-
do isso é mostrado através de
quatro famílias que têm no rádio
um elemento de aglutinação. A
família — composta por pai, mãe,
filhos, avô e empregada — é in-
terpretada pelos mesmos atores,
mas os personagens vão se modi-
ficando enquanto a peça através-
sa as quatro décadas da história.
O elenco de 17 pessoas (encabe-
çado pelo próprio Sérgio Britto,
além de Nildo Parente e Totia
Meirelles) leva o público a uma
viagem pelos grandes sucessos do
rádio, dos reclames aos astros do
microfone, como Dalva de Oli-
veira e Francisco Alves. Aconte-
cimentos como a perseguição aos
comunistas realizada pela polícia
de Getúlio Vargas e assuntos ta-
bus para a época, como a frigidez
da mulher, também são lembra-
dos. Os cenários e os figurinos
são de Ricardo Venâncio e a pes-
quisa musical é de Mauro Silvei-
ra. Aproveitando a estréia de Na
era do rádio, Programa mostra o
que de melhor vem acontecendo
no dial das AMs e FMs dos anos
90 e destaca ainda a estréia de
outros dois espetáculos que falam
de rádio, Radio stars e Funk-se.

__ Na era do rádio — Teatro Delfin, Rua Hu-
maitá, 275, Humaitá (286-1497). Capacidade:
250 lugares. 5a a sáb., às 21 h, e dom., às 20h. RS
10. Duração: 2h20.

* Colaboraram: Alexandre Mansur
e Roberta Oliveira A história do Brasil dos anos 20 aos 50, no espetáculo dirigido por Sérgio Britto
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SÉRGIO BRITTO
Como surgiu a idéia de

montar Na era do rádio?
Foi tudo em conseqüên-

cia do Cortiço, a peça que
montei no ano passado. O
período getulista, dos anos
30 aos 50, em que focaliza-
vamos a fase áurea da Rá-
dio Nacional, foi um dos
maiores sucessos do espeta-
culo. Vi, então, que o públi-
co estava ávido por estas
lembranças.

Esta nova peça tenta res-
gatar a memória nacional?

Sim. Acho importante
resgatar tanto as coisas
agradáveis como as desa-
gradáveis da nossa história.
Até hoje, por exemplo, exis-
te gente que adora o presi-

dente Getúlio Vargas e que
não acredita nas barbarida-
des que foram cometidas
durante o governo dele. A
gente precisa lembrar que o
Brasil sofreu coisas muito
castradoras. Estamos preci-
sando falar da gente, discu-
tir nossas mazelas. Mas é
claro podemos fazer isso
com humor.

O elenco de Na era do
rádio é, em sua maioria,
composto de jovens, assim
como foi em O cortiço. Isso é
uma opção em sua carreira
de diretor?

Preciso de um tipo de
gente disposta, com alegria,
com o prazer da entrega to-
tal. Não acredito que hoje
em dia se possa juntar um
elenco com 17 grandes no-

Ismar Ingber'3 mes. Não me sinto mal com
isso, me sinto apenas numa
fase diferente. Sou uma pes-
soa bastante idealista e so-
nhadora. Não quero mais
me repetir.

A idéia da peça é sua mas
o texto foi escrito pelo Clóvis
Levy. Por quê?

A tendência era eu es-
crever a peça, mas a ope-
ração para colocação de
uma ponte de safena, em
julho, atrapalhou meus
planos. Eu e o Clóvis fize-
mos várias reuniões. Ele
teve uma enorme paciên-
cia comigo e acabou con-
seguindo escrever a minha
peça e a peça dele. Em ai-
guns momentos da peça,
ele colocou coisas que são
mesmo o meu retrato.
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ABRAHMA 
quer conhecer os "POINTS" que, na sua opinião, tiram o melhor chope do Rio. Para isso, basta

preencher, o cupom abaixo, colocando uma frase que descreva o espírito do bar/restaurante escolhido.
A cada mês serão escolhidas as 10 (dez) melhores frases, que receberão um presente da BRAHMA: 06
autênticos copos Pilsener chopp. Preencha já o seu cupom e envie para o JORNAL DO BRASIL, A/C
POINT-CHOPP BRAHMA, Av. Brasil, 500 - sala 504 - São Cristóvão - CEP: 20949-900 - Rio de Janeiro-RJ

1
REGULAMENTO:
Cado frase terá que ter no máximo 10

(dei) palavras.
A vigência da pesquisa vai de 01 de abril
à 16 de dezembro de 1994.
Só será permitida o participação de pes-
soas residentes no Estado do-Rio de Janeiro e
Juiz de Foro (região em que circula o
revista PROGRAMA).
O resultado com o nome dos vencedores
será publicado na revista PROGRAMA, sem-

pre na penúltimo sexta-feira de coda mês.
As frases serão julgadas por uma comissão
formada por profissionais da BRAHMA e

jornalistos do JORNAL DO BRASIL
Não será permitida a participação dos

funcionários da Cia Cervejaria BRAHMA e

do JORNAL DO BRASIL
Os presentes serão entregues aos vencedores

na Cia Cervejaria BRAHMA sempre na última

semana do mês, mediante comunicação prévia

! H;;"! '*
Na minha opinião quem tira o melhor chopp é:

Frase:

Nome:
End:....

CEP: Tel.:
Idade:  Sexo: MascQ Fem.D
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PROGRAMA 31

r^L'."^ msm^&mmmmm %ÊÊ£fèà£?



Tcãpã

Décadas em cena
musical Na era do rádio é dividido
em décadas: dos anos 20 aos 50, 8

vários acontecimentos determinam o J
comportamento de uma família sempre ¦§
concentrada em torno do aparelho. 8
Desde o aparecimento dos primeiros £
receptores até a chegada da TV, tudo
na sociedade era produto do que era
transmitido pelas ondas do rádio.
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Nos anos 20,
a família se

reúne
em torno

de um rádio
construído
de maneira
clandestina

pelo avô

Coreografias
cheias de
humor
relembram os
cantores da
fase áurea
da Rádio
Nacional

OS ANOS 20
A década de 20 foi sacudida pela che-

gada do rádio. O governo autorizou a
compra de aparelhos somente para 80
famílias. Com isso, muitas começaram a
fabricá-los clandestinamente, para ouvir
astros como Francisco Alves e recitas
transmitidas direto do Teatro Municipal.
Enquanto isso, a família se escandalizava
com a modernização nas artes c na moda.
São citados na peça:

Os acontecimentos
D O desmonte do Morro do Castelo
D A proibição de atletas negros na Sele-
ção Brasileira de Futebol
D A Semana de Arte Moderna

A moda
D O cabelo curtinho e o permanente para
as mulheres mais ousadas
D O abandono do fraque e da cartola
As músicas
D Jà te digo (Pixinguinha e China). A voz
do violão (Francisco Alves e Horácio de
Campos) e Jura (Sinhô). entre outras.

OS ANOS 30
Esta década é marcada pela comoção

popular com os artistas famosos do rádio,
como Orlando Silva e Carmem Miranda.
Na política, começa a perseguição aos
comunistas pela polícia de Getúlio Var-
gas. Entre as referências usadas na peça,
estão:
Os acontecimentos
D A morte de Noel Rosa
D O movimento integralista de Plínio
Salgado
D Voto das mulheres
A moda
D As mulheres começam a andar sem
meias de seda e a depilação passa a ser
mania
D Legumes no rosto para embelezar, en-
sinava a revista Careta
D Bailes dançantes do Clube de Regatas
do Flamengo
D Cheirar cocaína como antidepressivo
D Ir ao programa de calouros de Ary
Barroso
As gírias
? "Que coisa pau!"' (ou seja, que chatice)
As músicas
D Jingles como os do Phimatosan. do
licor de cacau Xavier e do vinho Reconsti-
tuinte Silva Araújo. E músicas como De
babado, Tem francesa no morro, Da cor do
pecado. Tal e Casinha pequenina.
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S ANOS 40
São anos tensos, marcados pela imi-

nência da participação do país na Segun-
da Guerra Mundial e pela deposição de
Getúlio Vargas. O rádio, ao mesmo tem-
po em que mantinha a população infor-
mada. se encarregava de aliviar as tensões
com seriados e programas musicais. São
mostrados na peça:
Os acontecimentos
D A entrada do Brasil na Segunda Guer-
ra Mundial
D Os navios brasileiros são afundados
por forças alemãs
D A deposição de Getúlio Vargas pelas
Forças Armadas
A moda
D Óculos Ray-ban
D Freqüentar o Cassino da Urca, o Café
Nice e o Hipódromo da Gávea
D Tomar Coca-Cola
Músicas e programas
D O seriado O sombra, na Rádio Nacip-
nal, e os programas A felicidade bate à sua
poria, com Iara Salles e Héber de Bôsco i:
Rádio-Baile, com Abelardo Barbosa; pro-
gramas César cie Alencar, Caixa de per-
guntas e Incrível, fantástico, extraordinã-
rio, com Almirante; Repórter Esso, com
Heron Domingues. Músicas como Segre-
do, Eu fui à Europa e Nada além. Entra no
ar a primeira novela do rádio brasileiro:
Em busca da felicidade.
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OS ANOS 50
Na década de 50, apesar da chegada da

televisão no país, o rádio ainda era o
campeão absoluto de audiência. As nove-
Ias faziam grande sucesso, com locutores
de voz empostada e histórias dramáticas.
Aparecem na montagem de Sérgio Britto:

Os acontecimentos
D O Brasil perde a Copa do Mundo de
1950, para o Uruguai, em pleno Maraca-
nã

Morre Francisco Alves, conhecido co-
mo o "rei da voz"
D Getúlio Vargas se suicida

A moda
Começa a discussão sobre virgindade e

a emancipação feminina
D A onda do rock e do twist

A chegada da camisinha de vênus
As calças compridas para as mulheres

Músicas e programas
D Programa Balança mas não cai, com
Paulo Gracindo e Brandão Filho; progra-
ma Manoel Barcelos; seriado O anjo; no-
vela O direito de nascer; seriado Jerônimo,
o herói do sertão; programa de consultas
de Sagramor D'Escouvero. Músicas como
Lata d'água, com Marlene, Conceição,
com Cauby Peixoto, e Vida de bailarina,
com Ângela Maria.

2/12 a 8/12/1994
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Frederico Rosário/Arte Édio Xavier

Dois espetáculos
na sintonia exata
Além 

de Na era do rádio, dois espeta-
culos marcam a presença do dial

nos palcos do Rio. O primeiro apresen-
ta o trio Dudu Moraes. Liane Maia e
Sílvia Massari. Elas reestréiam Radio
stars. agora no Café do Teatro. Com
muito humor, mostram num programa
de rádio fictício os grandes sucessos das
décadas de 60 e 70. Com direção de
Cininha de Paula, cantam músicas co-
mo Smoke gets in your eyes, vários su-
cessos dos Beatles, jingles famosos e as
grandes pérolas da discoteca, como
Dancing days e Zodiacs. hits que marca-
ram o estouro das FMs no Brasil.

Mais voltada para o rádio dos anos
90, a outra novidade nos palcos é Funk-
se, um musical com 38 pessoas no elen-
co que revela as diversas faces do uni-
verso funk, através de coreografias, bai-
les e as famosas brigas de galeras. O
curioso de Funk-se. que estréia nesta
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Liane Mala, Silvia Massari e Dudu Moraes, as «radio stars': «htts» dos anos 60 e 70

segunda, é a formação do elenco. Rogé-
rio Blat, o autor, e Ernesto Piccolo, o
diretor, buscaram pessoas que nunca
trabalharam como artistas. Compõem o
elenco um padeiro, um segurança e uma
senhora de 80 anos. entre outros nova-
tos. Ao longo de todo o espetáculo, um
DJ de rádio costura a trama com músi-
cas do americano James Brown e do.

brasileiro Lulu Santos e mensagens con-
tra a violência.
D Radio stars — Café do Teatro. Shopping da Gávea,
Rua Marquês de São Vicente. 522° andar. Gávea
(274-9895). Capacidade: 96 lugares. 5", 6* e sáb.. às
22h30, e dom., às 22h. RS 10 (5* e dom.) e RS 12 (6a e
sáb.). Duração: lh.
? Funk-se — Teatro Gonzaguinha. Centra de Artes
Calouste Gulbenkian. Rua Benedito Hipólito. 125.
Praça Onze (232-1087). Capacidade: 230 lugares. 2* a
6\ às 19h. Grátis. Duração: lhlO.
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Cena do filme (A era do rádio', de Woody Allen: trabalhando com a memória afetiva

Cinema e teatro
veneram o 'dial'

De 
simples meio de comunicação o rá-

dio passou à categoria de persona-
gem reverenciado. Precursor de lingua-
gens, ele marcou a vida de cineastas e
dramaturgos, que transmitiram as boas
lcmbraças para suas obras. No filme A era
do rádio, de Woody Allen, a comicidade
do diretor se misturou à sua memória
afetiva, num roteiro que retratava a época
em que o som era a única forma de entre-
tenimento. Em Talk radio, Oliver Stone já
lançava suas farpas à mídia ao mostrar a
forma agressiva com que um locutor da
madrugada provocava seus ouvintes soli-
tários. Jeff Bridges interpretou um perso-
nagem na mesma linha em O pescador de
ilusões — com pendores ainda mais trági-
cos: um de seus ouvintes se mata no ar. E
o locutor vivido por Robin Williams di-
vertiu os soldados americanos em Bom
dia, Vietnã, de Barry Levinson. Filmes
com tendências mais contemporâneas
também não esquecem a influência do
rádio. Em Faça a coisa certa, Spike Lee
pontuou sua obra com as palavras de um
locutor da rádio local do bairro. E em
Sintonia de amor, um dos representantes
da onda romântica no cinema, é através
do rádio que Meg Ryan se apaixona por
Tom Hanks.

No teatro, os esquetes cômicos que
marcaram a época de ouro do rádio brasi-
leiro costumam render muitos espetáculos.
Em São Paulo, está em cartaz Almanaque
Brasil, inspirado no programa de mesmo
nome que foi ao ar nas décadas de 30 e 40.
Recentemente o Rio também pôde ver ou-
tra peça inspirada no rádio: Vacalhau e
binho, com texto baseado em esquetes do
lendário Zé Fidélis. O teatro besteirol, nos
anos 80, também prestou sua homenagem,
em PRK 1000, peça com Karen Aciolly e
Aloísio de Abreu, que reunia textos origi-
nais de programas da Rádio Nacional —
principalmente o fantástico PRK 30, que
era comandado pelos humoristas Castro
Barbosa e Lauro Borges.

PROGRAMA 34

INGREDIENTES:
250g ds manteiga

250g de açúcar
250g de farinha de trigo

6 ovos
50g de coco ralado S0CÔC0

1 copo de vinho tinto
1 colher (sopa) de fermento

ameixas, passas, frutas cristalizadas, nozes,
castanhas de caju -1 xícara (chá) de cada

MODO DE PREPARAR:
Bata a manteiga, as gemas e o açúcar.

Acrescente o vinho, os ingredientes secos,
as frutas cristalizadas, o coco ralado S0C0C0

e as claras em neve.

COBERTURA:
2 xícaras (café) de Karo

3 claras

MODO DE PREPARAR:
Leve o Karo ao fogo sem mexer

para engrossar. Bata as claras em neve
e coloque o Karo

com a batedeira em movimento.
Cubra o bolo e decore com cerejas

e coco ralado S0C0C0.

sococoJ
SOCÔCO RIO: (021) 280-5996

Caderno

Seu Bolso
DOMINGO
noseu aj r»
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Emissoras muito
além das antenas
Os 

limites do dial são muito estreitos
para algumas emissoras. Além da

programação que chega nas antenas dos
receptores, estas rádios lançam produtos
como discos e promovem eventos. A últi-
ma a escapar novamente do seletor e a
invadir os CD-players foi a rádio Cidade
com seu Só se for dance. O disco, com o
melhor da programação da emissora, foi
lançado em setembro e já vendeu 30 mil
cópias, uma marca de respeito para a
dance music. A idéia surgiu do programa
homônimo, que vai ao ar em várias edi-
ções diárias, com 30 minutos de balanço
mixado, sem um segundo de intervalo. Na
seleção, estão os hits que o ouvinte canta
até dormindo, como The real thing, do 2
Unlimited; Move your body, do Odyssey; e
Is it love?, do Twenty 4 Seven. Neste fim
de semana, quem estiver ligado na Cidade
periga ganhar alguns CDs. A rádio tam-
bém se concentra na promoção de shows.
E aí, entre outras vantagens, ela pode
oferecer ingressos aos ouvintes. Por exem-
pio: a Cidade está promovendo as apre-
sentações do Pet Shop Boys, dias 9 e 10 de
dezembro, no Metropolitan. Ingressos vão
rolar, com certeza.

Para uma emissora, o CD é uma
excelente maneira de conquistar o cora-
ção do ouvinte. A RPC também não
perdeu tempo e, em maio. lançou seu
RPC Dance, com a fórmula imbativel:
os tops da programação. No roteiro.
What's up, do DJ Miko, You make me
feel so good, do JK, e Piece ofmy heart,
do Intermission. "O retorno financeiro
não é grande, mas é uma forma eficiente
de cativar o ouvinte", explica o progra-
mador Rodrigo Carvalho.
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O disco 'Só se for dance', da 'Cidade'
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A faixa AM é um
universo paralelo
Universo 

paralelo existe. Fica logo ali,
ao alcance do seletor AM/FM. Quem

sai do mundo estereofônico para o reino
das rádios AM descobre que nem só de
música se fazem as ondas eletromagnéti-
cas. Nesta freqüência, o horário nobre é a
manhã dos dias de semana. E é justamente
no periodo matutino que a Rio de Janeiro
(1.400 Khz) abre microfones para bandas
iniciantes. Adriana e Andréa Cassas rece-
bem os debutantes, ao vivo, nos estúdios
do Ep vanguarda (6a, às 1 Ih).

A dona do pedaço é mesmo a Globo
(1.220 Khz). Nesta sexta, ela comemora
50 anos. E duas coisas nunca mudam. O
programa de Haroldo de Andrade é ime-
xivel (28 a 6a, às 9h). Outro intocável é o
Show da madrugada, de Washington Ro-
drigues e Hilton Abi Rihan (2a a 6a, à
meia-noite e meia), um festival de surpre-
sas, com um repórter que roda pela cidade
madrugada adentro. "O segredo é a liber-
dade e a improvisação", diz Ana Messe-
der, a produtora. No esporte, a Globo
mantém os ouvintes ligados na voz de
José Carlos Araújo.

O maior concorrente de Haroldo de

César Oiticica
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Andréa e Adriana, da Rio de Janeiro, dio força para bandas novas no 'Ep vanguarda'

Andrade está na Tupi (1.280 Khz). Jorge
Luis comanda o Super manhã na Tupi (2a
a sáb., à 9h). Antes disso, Mário Belisário
apresenta seu show, que anima o desper-
tar dos cariocas (2a a sáb., às 4h). Depois
que a JB AM saiu do ar, a CBN (860 e
1.180 Khz) assumiu o papel de rádio ali-
news. Tem programas jornalísticos 24 ho-

ras por dia, com entrevistas e noticiários.
Entre as estrelas da casa, o anchorman
José Carlos Cataldi pilota a Noticia da
manhã (2a a 6a, às 9h). Já a Manchete (760
Khz) é a única que transmite o turfe. E há
uma década, a Nacional tem um progra-
ma só de samba, o Rio de toda gente (2a a
6", à 16h).

Dois públicos diferentes, mas com a mesma dor
¦ ¦

Amantes 
de música erudita e ro-

queiros de última geração são,
aparentemente, incompatíveis. Mas
pelo menos uma coisa têm em comum:
ambas as turmas ficaram órfãs este
ano. Apesar da diferença no gosto mu-
sical, os ex-ouvintes das FMs Opus 90
e Fluminense reagiram da mesma for-
ma quando seu point no dial saiu do
ar: choradeira geral.

A Opus 90 foi a primeira a silenciar.
Na madrugada de Io de maio, a única
rádio comercial all-classics fechou, dois
anos depois de ter sido inaugurada.
Muitos têm saudade. "Ela desfazia a
imagem de que música clássica é cha-
ta", analisa o violonista Turíbio San-
tos. "Agora esse público está ouvindo
CD em casa", lamenta Heloísa Fis-
cher, sua ex-diretora artística. "A 

per-
da de um referencial no dial fez com
que os ouvintes mostrassem a cara",
diz, citando o ViyaMúsica!, um clube
de amantes de música erudita que ago-
ra ela dirige. Parte do público voltou a
sintonizar a Rádio MEC, que também
toca clássicos (2a a 6a, às 22h, e sáb. e
dom., das 8h30 às 22h).

2/12 a 8/12/1994

Na última tarde de agosto, foi a vez Maldita (assim chamada pelos inti-
de a Fluminense deixar seus fãs incon- mos), bateu as botas. No lugar, entrou
soláveis. Doze anos depois de inaugu- a Jovem Pan. "Ela era a única que
rar o rock no espaço aéreo do Rio, a tocava músicas diferentes", lembra o

ex-coordenadorHeloísa.da Opus, que saiu do ar e deixou órfãos, como a FluFM
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geral, Ricardo
Chatilly. Os ouvin-
tes continuam in-
conformados. Jo-
vens roqueiros
costumam agora
dedicar seus shows
à Fluminense. "Eu
me pergunto por
que as outras emis-
soras estão brigan-
do por um prato
que já se esgotou,
como a dance mu-
sic, quando há um
público enorme à
deriva", questiona
Chantiíly. Depois
do fim da Flumi-
nense, para boa
parcela dos jovens
cariocas o rádio já
tem sabor de nos-
talgia. ":.. :-. -m —
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Rádio Alvorada
faz o estilo soft,

dando mais ênfase à
MPB. De vez em quan-
do, lança algum grupo Adnet/Tom Jobim

oi no 'Som de casa'iniciante, como o Soul ,
do Rio, estourado com a música É só amor.
O forte são mesmo os programas especiali-
zados. Tem de tudo: Alvojazz, de Paulo
César Pinheiro (2a, às 22h), Clássicos na
noite, de Boris Fcldman (3a, às 22h), Som de
casa, gravado por Mário Adnet na própria
residência de um artista (4a, às 22h), e Cone-
xão latina, com Belinha Almendra (5a, às
22h). "Mas a nossa nata está no fim de
semana", conta o coordenador artístico,
Fernando Araújo. Domingo, a programa-
ção é recheada com quatro especiais inter-
nacionais e três nacionais. No sábado, às
14h, o xodó é o Beatlemania.

Voz do povo
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OUTRAS DICAS DO 'DIAL'
MANCHETE — A programação é absolutamente
coo/ Pode entrar alguma coisa recente, como Ma-
rina Lima e Sade. mas o forte são flashbacks e
midbacks (aquele SMcesso que ainda não está tão
antigo, como algo do Duran Duran ou de Tracy
Chapman). "A rádio é sóbria", diz o locutor Fabia-
no. que divide o microfone com Romilson Luis e
Eládio Sandoval.

0 DIA — Samba e sucessos fazem o pique da rádio.
Entre os programas, o Seu encontro com o Rei (2a
a 6a. às 20h). que só toca Roberto Carlos. Depois,
o mesmo apresentador. Alexandre Pereira, emenda
com Nossa canção (2a a 6a. das 21 h à meia-noite),
onde o tom do repertório é o romantismo. De
madrugada, l^ocê não está só (2a a 6a. da meia-
noite às 4h). com a psicoterapeuta Maria Lúcia
Pinto Bastos

EL SHADDAI — O campeão de audiência da rádio é
o El Shaddai festival (sáb.. das 20h à meia-noite).
No ar, grupos americanos de gospel. Mas a rádio
não tem preconceito: vale rock, sertanejo, reggae.
funk...

ROQUETTE — A emissora mais nacionalista do dial
só toca MPB. A Roquette recheia sua programação
com os lançamentos recentes e músicas que o
público queria ouvir faz tempo.

JOVEM PAN — A rádio paulista Jovem Pan invadiu
o dial carioca no dia Io de outubro, mas acabou
sendo execrada por ter ocupado o lugar da Flumi-

nense. A programação tem música pop e dance
music. Um dos programas mais ouvidos é o Pânico.
Gerado via satélite de São Paulo, diariamente, do
meio-dia às 14h. Pânico dá espaço aos ouvintes,
que ligam e falam no ar o que bem querem com o
locutor Mas o programa que garante uma boas
risadas a paulistas e cariocas no sábado à noite é o
D/a/ma Jorge Show. Ele é apresentado pelo dono
da rádio, mais conhecido como Dutinha O locutor
meio atolado e brega dá dicas ridículas e não pára
de fazer perguntas estúpidas. Para quem gosta de
balançar o esqueleto, a Jovem Pan tem ainda o
programa Ritmo da noite, onde a cada dia um DJ
carioca anima a rapaziada (às 22h),

TUPI — A rádio, que nasceu no rastro da AM funda-
da em 1935. está tentando deixar para trás o ranço
de "rádio 

para elevador". Há cerca de oito meses, a
Tupi vem buscando o público mais jovem.

MELODIA — É uma das rádios evangélicas mais
ouvidas do dial Em sua programação, além de
muita música gospel. aparecem diversos progra-
mas. como o Viva amizade (das 8h ao meio-dia),
em que o ouvintes participam de brincadeiras e
promoções ao vivo.

MEC — Com o fim da Opus 90. foi a única opção
que ficou para os amantes da música clássica O
programa mais antigo da rádio brasileira, o Ópera
completa, é aos domingos, das 17h às 20h.

IMPRENSA — Mais da metade do tempo da progra-
mação musical é reservada ao funk. ao charm e ao
rap Nem por isso os fãs de outros ritmos precisam
mudar a freqüência do rádio, já que a Imprensa

também toca MPB. samba, ópera e rock Os lideres
de audiência são prova da variedade. 0 Domingo
ópera, por exemplo, vai ao ar das 21 h ás 23h. Nele.
o apresentador italiano Edoardo Pacceli seleciona
músicas clássicas. Para gostos diferentes, também
aos domingos, às 18h. o Som do Rio. com Carlos
Arruda, reserva sucessos de house e classic dance
Durante o programa, o humorista Zucky mostra
personagens como a drag Michelle

ANTENA 1 — É a opção ideal para quem procura
música mais light A filosofia é basicamente não
tocar lançamentos Para manter o tom calmo, nem
mesmo as vozes masculinas são bem-vindas, dei-
xando o caminho livre para as locutoras.

TROPICAL — O diferencial da Tropical é o futebol, já
que é a única FM que transmite as partidas Entre
os programas musicais, o mais ouvido é o Sucessos
dos bairros, de segunda a sexta, das 10h às 14h.

CATEDRAL —¦ A rádio mistura Fábio Júnior à Có-
munidade Servos da Misericórdia Explica-se: du-
rante a semana, a programação é o que se pode
chamar de normal, com sucessos populares e tri-
lhas de novelas Mas a Catedral apresenta de se-
gunda a sábado, às 11 h. o Som da esperança, com
músicas religiosas, E domingo, a programação é
toda para o público católico, com aulas de catecis-
mo e tudo.

UNIVERSIDADE — A rádio mudou de dono e estilo,
mas manteve o nome original Após tocar durante
anos dance e rock. ataca agora de samba, pagode e
PMB. Parecidíssima com a Tropical.
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L De Andréa
a Marlboro
ARPC 

é a típica rá-
dio jovem, com

dance, funk e rock. O
funk. aliás, ficou mais
forte com a chegada do
DJ Marlboro e do Big
Mix (2a a 6a, às 16h, e
dom., às 13h). O pro-

grama garante uma das maiores audiências da
RPC. Mas a vedete da rádio é Andréa Gasparet-
ti, "a menina mulher da pele preta". Na verdade,
trata-se do personagem criado por um ex-yende-
dor de discos que prefere manter o mistério
quanto à sua real identidade. O programa que
ela/ele apresenta é o Perdidos na madrugada (2a a
6a. das 2h às 6h, e sáb.. da lh às 6h). O repertório
é dance, mas, de vez em quando, há uma "'pérola

do cancioneiro popular", nas vozes de Waldick
Soriano. Jane & Herondi, Sidney Magal...

Andréa Gasparetti,tipão
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Jeito jovem
ATransamérica 

sempre se
caracterizou pelo seu jei-

to irreverente de ser. Tão im-
portante quanto a música
(voltada principalmente para
o público jovem) são as brin-
cadeiras e a participação dos
ouvintes, como é o caso do
Transalouca (2a a sáb., às
16h). Nele, são feitas pergun-
tas absurdas para premiar as
respostas mais criativas. A li-
gação direta com o ouvinte
também entra no Minuto ao
vivo (2a a sáb.. das 8h ao
meio-dia), com perguntas re-
lacionadas ao artista cuja
música está sendo executada.
Para os fãs da dance music.
há o Adrenalina (dom. a 6a, às
14h. e sáb., às 19h). com mi-
xagens e lançamentos.
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EVENTO

«OCENTBO **9

A volta ao mundo
em 500 estendes
Uma 

volta ao
mundo em 72

mil metros quadra-
dos. Na sua 34a edi-
ção, a Feira da Pro-
vidência já faz parte
do calendário de
festas do Rio. Até
domingo, quem for
ao Riocentro pode-
rá encontrar um
pouquinho de cada
um dos cinco conti-
nentes e dos 35 pai-
ses presentes, além
de representantes de
todos os estados
brasileiros e do Distrito Federal.

O tema deste ano é Uma família quesonha e faz, e, além dos 500 estandes, a
feira traz novidades como a venda dos
catálogos para compra por correspondên-
cia via fax e as terrinés de porcelana com
patê da França. Pela primeira vez, índia e
Turquia estão participando da feira, e
Romênia e Hungria voltam a montar seus
estandes. As grandes novidades no setor
nacional ficam por conta das tapeçarias e
dos restaurantes com comidas típicas.

SERVIÇO
Local: Riocentro. Barra da Tijuea.
Dias e horários: Diariamente, do meio-dia às 23h30.
Até domingo.

Ingresso: RS 3 (dá direito ao sorteio de uma TV
colorida, um video. uma moto e dois carros do
ano).

Linhas de ônibus especiais: Os ônibus com destino
ao Riocentro saem de seus pontos a partir das 11 h.
Os últimos ônibus a deixarem o Riocentro partem
dos terminais A e B á meia-noite e meia.

Terminais de ônibus no Riocentro: Terminal A (com
destino às zonas Sul. Oeste e Centro). Terminal B
(com destino à Zona NorteV As linhas originais do
Riocentro permanecem com seu ponto final.

Centro: Linha 7 79 (Praça 15/Riocentro. via Copa-
cabana): 775 (Estrada de ferro/Riocentro. via Co-
pacabana e Avenida das Américas); 268 (Praça
15/Riocentro); 775 (Estrada de ferro/Riocentro.
via Botafogo e Avenida Sernambetiba); 27 73
(Castelo/Riocentro. via Barra da Tijuea).

Rodoviária: 233 (Rodoviária/Riocentro. via Avenida
das Américas).

Glória: 577 (Glória/Riocentro. via Jóquei).
Botafogo: 523 (Botafogo/Riocentro).
Leme: 593 (Leme/Riocentro. via Copacabana).
Meiér: 690 (Meiér/Riocentro).
Cascadura: 757 (Cascadura/Riocentro. via Camo-
rim).

Alvorada: 706 (Alvorada/Curicica. via Riocentro):
708 (Alvorada/Curicica. via autódromo)

Madureira: 760 (Madureira/Riocentro).
Campo Grande: 854 (Campo Grande/Riocentro)
Santa Cruz: 882 (Santa Cruz/Riocentro).
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A Feira da Providência, tradicional avento carioca, reúne todos os anos uma multidão

Além do tradicional parque de diver-
soes, com roda gigante panorâmica, mon-
tanha-russa, simulador de vôo e piscinacom show de focas amestradas, a Feira da
Providência terá o Mundo Encantado da

Criança, um espaço dedicado exclusiva-
mente para os pequenos. Há também o"
setor universitário, com a presença de 16
instituições de ensino, que apresentam
projetos e pesquisas científicas.

Diversão para adultos e crianças
O 

Mundo Encantado da Criança ocupa
metade do espaço do Riocentro e foi

especialmente projetado para o público
infantil, com casinhas em estilo germâni-
co. Há ainda um minishopping vendendo
brinquedos e roupas, uma agência banca-
ria, uma de turismo e uma dos correios
exclusivamente para os pimpelhos apren-
derem a conhecer o valor do dinheiro e se
sentirem independentes. No palco, várias
apresentações para a criançada, como a
turma de Walt Disney, da Mônica e de
Daniel Azulay. A barraca do cartunista
Ziraldo também ficará neste espaço, onde
o autor estará autografando livros e cami-
setas.

Para o público adulto, o destaque é o
estande 27-B do Pavilhão de .Universida-
des e Empresas. Ali está localizado o es-
paço do Projeto Pacificare/FBCN (Fun-
dação Brasileira para Conservação da
Natureza), onde, diariamente, às 17h, um
músico clássico se apresenta e bate um
papo com o público. Neste sábado, o
violonista Sebastião Tapajós e o duo Su-
zana Sanches e Cristiane Simões sobem ao
palco; no domingo, é a vez dos conjuntos
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Daniel Azulay está no Mundo Encantado

de música antiga Atempo e Anonimus, e
de um bis de Suzana e Cristiane. Além
disso, serão sorteados kits ecológicos e
musicais (este, composto pela revista Vi-
vaMúsica!, contendo um CD, um livro
sobre música clássica e cartões clássicos).
A Rádio MEC é a responsável pela sono-

,rização do estande.
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EVENTO

ONDE ENCONTRAR
Jogos e brincadeiras Metade do pavilhão está ocu-

pado com o Mundo Encantado da Criança. Papai
Noel. as turmas da Disney, de Daniel Azulay e da
Mônica. um teatro de fantoches e muitas brinca-
deiras no palco estão esperando os pimpolhos

Lanchonetes estandes da França. Irlanda. Portugal.
Itália. México e Peru.

Restaurantes Alemanha.

Cervejas Itália. Chile. Alemanha. Holanda e Países
Escandinavos.

Vinhos Alemanha. Argentina. Chile. França. Grécia.
Hungria. Itália. Ordem de Malta. Portugal. Uruguai
e Paraná

Whiskies Grã-Bretanha. Irlanda. Japão e Ordem de
Malta.

Vodcas Ordem de Malta. Países Escandinavos e
Rússia.

Champanhe Franca. Ordem de Malta. Chile e Uru-
guai.

Licores Ordem de Malta. Alemanha. Itália e Mato
Grosso.

Chocolates Alemanha. Grã-Bretanha. Holanda. Or
dem de Malta. Chile e Países Escandinavos.

Queijos Ordem de Malta. França. Holanda. Países
Escandinavos e Uruguai.

Brinquedos Itália. Grécia. Estados Unidos. Japão e
Amazonas.

Tapetes Marrocos, Paquistão. Peru. Bolívia. Tur-
quia. Tapetes Orientais. Pernambuco e Piauí.

Cristais Shopping Internacional. Alemanha e Países
Escandinavos

Comidas típicas em quase todas as barracas nacio-
nais e em quase todas as estrangeiras

Produtos eletrônicos Panamá e Amazonas
Bijuterias Bolívia. índia. Marrocos. México e Peru.

Artesanato típico Argentina. Bolívia. Chile. Colôm-
bia. Equador. Grécia. Honduras. Hungria. índia.
Peru. Portugal. Rússia. Senegal. Uruguai, e em
quase todas as barracas nacionais

Remédios Alemanha. Estados Unidos e Amazonas.

Produtos de beleza Shopping Internacional. Alemã-
nha. França. Grã-Bretanha e Itália.

Chicletes Estados Unidos
Sedas índia. Shopping Internacional e São Paulo.

Bordados Equador, Ceará. Paraíba. Piauí. Sergipe.

Artigos de Natal Alemanha. Bolívia. Estados Uni-
dos. Equador. Ordem de Malta. Peru. Shopping
Internacional. Uruguai. Rondônia e barraca Festa
de Natal.

Soldadinhos de chumbo Emaús
Cerâmica Paraná. Minas Gerais. Goiás. Espírito
Santo. Bahia e Acre

Charutos Honduras
Porcelana Holanda e Shopping Internacional

Bicicleta Estados Unidos.
Roupas Bolívia. Equador e barraca de Importados

Toalha Ceará e Sergipe.
Alimentos Argentina. Chile. Equador. Franca. Grã-

Bretanha. Grécia. Holanda. Hungria. Itália. Japão.
Ordem de Malta. Países Escandinavos. Portugal.
Rússia e Uruguai

Catálogos para compras por correspondência Fran-
ça.

Canetas Holanbae Shopping Internacional.

Chaveiros Grécia.
Meias: Japão.
Artigos de decoração Holanda. Marrocos. Japão.
México. Colômbia. Turquia e Goiás.

Produtos naturais Amazonas e Pará.
Livros e camisetas autografados barraca do Ziraldo
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Alvorada

J

Dezesseis linhas de
ônibus levam ao
Riocentro, partindo
das zonas Sul, Norte
e Oeste. Para quem
for de carro, há
estacionamento para
6 mil veículos.

OS PRINCIPAIS ESTANDES
1. Sisbratur. empresa de turismo/ 2. Neurotron.
que vende aparelhos de massagem; Rádio Al-
vorada; loja de vitaminas, bicletas. óculos escu-
ros e artigos para presentes/ 3. Kantro. vende
desde canetas até bicicletas; Malhas Uma; loja
de artigos para presentes/ 4. Pastoral penal;
Bancobras. de administração e negócios/ 5.
Touring do Brasil. Mustafá, de comidas árabes/
6 ALM Boutique. de roupas e acessórios:
Orion. produtos para fisioterapia; Pizza com
Guaraná/ 7. Tudo e etc; Tapetes de Minas/ 8.
Sun. loja com importados chineses, comida
árabe/ 9. Cupim Minas, de comida mineira;
Chocolate do Pórtico/ 10. Áustria; Importados
(barraca de produtos apreendidos na receita
federal)/ 11. loja de artesanato chinês/ 12.
Excalibur. loja de tapetes/ 13. Sun. loja de
importados chineses; Orion. produtos de fisio-
terapia; loja com bijuterias; Toe discos, de CDs;
Beldades, de perfumes; loja com roupas de
couro/ 14. Banco do Brasil/ 15. Clean Water.
purificador de água; Tocantins/16. Pastoral do
menor; Cinpel e Chang Wang. de importados
chineses; Somos nós. de presentes. Sueser. de
camisetas do Sul/ 17. Matogrosso/ 18. Bahia/
19. Pernambuco/ 20. Pará/ 21. Santa Catarina/
22. Rio Grande do Norte/ 23. Espirito Santo/
24. Honduras; Senegal: Japão; Shopping Inter-
nacional/ 25. Alemanha/ 26. Itália; Unicef. a
barraca vai vender os cartões de Natal/ 27.
China/ 28. Paises Encandinavos/ 29. Irlanda:
Rússia/ 30. Posto de cartão de crédito/ 31.
Tapetes Orientais, a maior variedade de tapetes
da feira; Panamá/ 32. Ceará; Acre/ 33. Rio

Grande do Sul/ 34. Posto de cartão de crédito/
35. 36, 37 e 38 Rio de Janeiro/ 39. Roraima:
Amapá/ 40. Amazonas; Piauí/ 41. Grã-Breta-
nha; índia/ 42. Coordenação da área interna-
cional; Turquia; Hungria/ 43. Holanda; Paquis-
tão/ 44. Portugal/ 45. Ordem de Malta; Chile;
Grécia/ 46. Posto de cartão de crédito/ 47.
Peru: Uruguai; México/ 48. Matogrosso do Sul;
Rondônia/ 49. Coordenação da área nacional;
Maranhão/ 50. Posto de cartão de crédito/ 51 e
52. Rio de Janeiro/ 53. Minas Gerais/ 54. Para-
ná/ 55. Alagoas/ 56. Brasília/ 57. São Paulo/
58. Bolívia; Colômbia; Equador/ 59. Argentina:
Marrocos/ 60. Estados Unidos/ 61. França/ 62.
loja/ 63. loja/ 64. Basf./ 65. Banco da Providên-
cia/ 66. Banerj. Redentor/ 67. Europa, de puri-
ficador de ar; C. Essências, de perfumes e xam-
pus; Café Palheta: loja de calçados: Dressing.
de roupas e acessórios/ 68. Chocolate Grama-
do; Lampelle. de tapetes: Stylus, de roupas e
acessórios de couro: loja/ 69. Goiás: Sergipe/
70, Paraíba/ 71. Dony. loja com toalhas e rou-
pas bordadas de Ibitinga/ 72. loja de calçados
do Sul, loja de bijuterias/ 73. Interpass club.
clube internacional/ 74. Dragão louças, vende
todo o tipo de utilidades para o lar/ 75. Compa-
nhia do couro, roupas e acessórios em couro;
Malhas Irmã. comida árabe/ 76. Dony. loja com
bordado de Ibitinga. Milão/ 77. loja com latas
decorativas; loja que vende aspirador de pó
potente/ 78. Loja de aparelhos eletrônicos, 79.
GLI. loja de acessórios para telefone celular; loja
de artesanato.
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II CRIANÇA

I ATENÇÃO
Divulgação/ Eugênio Reis

O pássaro do limo verde — Em
cena, mais um espetáculo com a
grife de Carlos Augusto Naza-
reth. Concebida com inspiração
no teatro de mamulengo, a ence-
nação mistura bonecos e dançari-
nos, tendo como ponto de partida
a figura do contador.
Balbino e Bento — O diretor João
Gomes concebe um espetáculo deli-
cado e de efeitos muito especiais
para a história dos dois andarilhos
em busca da Montanha de Cristal.
Em destaque, os cenários e figuri-
nos também assinados pelo diretor
e a iluminação de Djalma Amaral,
criando um belíssimo ambiente pa-
ra a encenação.
A coruja Sofia — Inaugurando
sua fase reflexiva, a escritora Ma-
ria Clara Machado se inspira na
saga de King Kong e faz o interes-
sante contraponto entre a sabedo-
ria dos bichos e a ganância dos
homens. O espetáculo, dirigido
por Caca Mourthé, tem no palco
um afíadíssimo elenco de apoio
formado por alunos e ex-alunos
do Tablado.
Viravez, o cortês — O palco vira
uma espécie de arraial. E o desta-
que da peça vai para o trio de
atores Marcello Caridad, Nilvan
Santos e Ricardo Sanntos, que
arrancam gargalhadas da platéia
desde a sua primeira aparição.

'O pássaro do limo verde': como mamulengos

Divulgação/ Jackeline Nigri
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'Balbino e Bento': muitos efeitos especiais
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TEATRO
ALADIM E 0 GÊNIO MARAVILHOSO - Direção de
Marcelo Saback. Teatro Clara Nunes. Rua Marquês
de São Vicente. 52. Shopping da Gávea. Gávea
(274-9696). Capacidade: 450 lugares Sáb. e
dom., às 17h. RS 8.
t> O jovem Aladim recebe a missão de recuperar
uma lâmpada velha no interior de uma gruta.

BALBINO E BENTO — Musical sob a direção de
Joáo Gomes. Casa de Cultura Laura Alvim. Aveni-
da Vieira Souto. 1 76. Ipanema (267-1 647) Sáb. e
dom., às 17h. RS 7.

Leia mais no Atenção

A BELA E A FERA — Direção de Renato Prieto
Teatro Princesa Isabel. Avenida Princesa Isabel.
186. Leme (275-3346). Sáb e dom. às 18h. RS 7 .
E> Um principe rude. egoísta e preconceituoso se
apaixona por uma aldeã.

A BRUXINHA QUE ERA BOA - Direção de Lupe
Gigliotti e Cininha de Paula. Teatro do BarraShop-
ping. Avenida das Américas. 4.666. Barra da Tijuca
(325-5844). Capacidade: 232 lugares Sáb. e
dom., às 1 7h. RS 5.

Um convite à reflexão, onde as crianças pode-

rão pensar sobre a preservação da natureza e a'
fronteira que separa o bem e o mal.

0 CAVALO QUE FALAVA INGLÊS — Texto de Pedro
Cardoso Teatro Leblon. Rua Conde de Bernadotte.
26. Leblon (294-0347). Capacidade: 430 lugares.
Sáb. edom. às17h30 RS 5
E> A peça segue de perto a aventura sugerida na
letra da música de Chico Buarque e Sivuca.

A CIGARRA E A FORMIGA — De La Fontaine. Teatro
Galeria. Rua Senador Vergueiro. 93. Flamengo

(225-9185) Capacidade: 400 lugares. Sáb. e dom..
às17h. R$3.
D> Montagem modernizada do clássico de La
Fontaine. em forma de musical.

0 CIRCO PALHA ASSADA -- Direção de Elza de
Andrade. Teatro Posto Seis. Rua Francisco Sá. 51.
Copacabana (287-7496). Sáb. e dom., às 16h30
RS 3
[> Um circo enfeitiçado e seus palhaços heróis.

CONFISSÕES INFANTIS — De Lenita Plonczynski.
Teatro do BarraShopping. Avenida das Américas.
4 666. Barra da Tijuca (325-5844) Capacidade:
232 lugares. Sáb. e dom., às 1 5h30 RS 7.
D> A peça foi escrita a partir de conversas com
crianças de várias idades.

A CORUJA SOFIA — Direção de Caca Mourthé
Teatro Tablado. Avenida Lineu de Paula Machado.
795. Jardim Botânico (294-7847) Capacidade:
230 lugares. Sáb. e dom., às 17h. RS 5

Leia mais no Atenção.

A CRIADA PATROA — Da Companhia Instável de
Humor Teatro Delfin. Rua Humaitá. 275 (286-
1497). Sáb edom..às17h. RS 5
r> Uma versão para a obra La serva padrona.

OS DOIS CAVALHEIROS DE VER0NA - Direção de
Marcos Vogel Teatro Elizabetano da Cultura Ingle-
sa. Avenida Pasteur. 436 (Uni Rio). Urca (295-
2548). Sáb. e dom., ás 17h RS 3.
f> A peça começa quando um dos cavalheiros
decide deixar sua cidade natal em busca de aven-
turas

FANTASMINHA SAPECA - Texto e direção de
Ressy Marie Penafort. Teatro de Lona da Barra.
Avenida Ayrton Senna. 1.791. Barra da Tijuca. Sáb
e dom., às 18h. RS 2 (sáb.) e RS 3 (dom).

Numa cidade do interior, duas crianças muito
curiosas adoravam dançar, cantar, correr e brincar
num teatrinho.

A INCRÍVEL HISTÓRIA DO HOMEM QUE BEBI XIXI
— Direção de João Batista. Espaço 3 do Teatro
Villa Lobos. Avenida Princesa Isabel. 440. Copaca-
bana (275-6695). Capacidade: 100 lugares Sáb. e
dom., às 17h. RS 5.
t> Baseada em O médico volante, de Molière

0 MANTO DO REI — Direção do grupo Era só o que
faltava. Teatro Óperon. Rua Sargento João Lopes.
315. Guarabu. Ilha do Governador (393-9454)
Capacidade. 170 lugares. Sáb. e dom., às 18h RS
4.
t> Um rei sonhador vivia contemplando as estrelas
e. assim, acabava esquecendo de cuidar de seu
povo

MENDIGAT0S —- Direção de Cyrano Rosalém. Tea-
tro Ipanema. Rua Prudente de Morais. 824. Ipane-
ma (247-9794). Capacidade: 280 lugares. Sáb. e
dom., às 16h. RS 6
f> De telhado em telhado, com muito bom humor,
os felinos cantam e dançam suas histórias sonhan-
do com dias melhores.

A MOÇA E 0 HIP0PÓTAM0 — Direção de Flávio
Kactus. Museu da República. Rua do Catete. 153.
Catete (225-7662) Sáb. e dom., ás 18h. RS 5.
r> Três artistas ambulantes contam uma história
envolvendo uma moca e um hipopótamo

ONDE ESTÁ PAPAI N0EL? - Direção de Gugu Oli-
mecha Teatro do Sesc Engenho de Dentro. Aveni-
da Amaro Cavalcanti. 1.661. Engenho de Dentro
(249-1391). Sáb. e dom., às 17h. R$ 5 e RS 2.50
(comérciários)
f> Todos os personagens estão envolvidos com o
roubo dos disquetes do computador do Papai
Noel.

0 PAlS DOS MAST0D0NTES - Texto e direção
musical de Roger Mello. Teatro Nelson Rodrigues.
Avenida Chile. 230. Centro (262-0942). Capaci-
dade: 394 lugares Sáb. e dom., às 17h. RS 6.
r> Um painel do que teria ocorrido na era pré-his-
tórica

PAPAI É PAPAI NOEL — Direção de Cláudio Cavai-
canti. Teatro do BarraShopping. Avenida das Amé-
ricas. 4.666. Barra da Tijuca (325-5841). Sáb. e
dom., às 14h. e 18h30 RS 8.
£> O filho de Papai Noel resolve vir à Terra conhe-
cer as pessoas do mundo inteiro. O ator Mauro
Mendonça vive o bom velhinho.

0 PÁSSARO DO LIMO VERDE — Direção de Carlos
Augusto Nazareth Paço Imperial. Praça 15. 48.
Centro (224-2407) Sáb. e dom., ás 17h. RS 6

Leia mais no Atenção.

0 PEQUENO P0LEGAR — Direção de Marcos Mar-
condes Teatro Casa Grande. Avenida Afránio de
Mello Franco. 290. Leblon (239-4048). Sáb. e
dom . às 17h. RS 6
f> A história do filho de um lenhador que na busca
de uma árvore mágica se envolve em grandes
aventuras.
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TEATRO
PIANÍSSIMO - Direção de Karen Acioly. Teatro
Vanucci. Shopping da Gávea. Rua Marquês de São
Vicente. 52/3° andar. Gávea (274-7246). Sáb. e
dom., às 16h, RS 5 Até domingo.
D> Uma menina è obrigada pela mãe a exercitar
piano em pleno domingo

0 PRÍNCIPE FELIZ — De Oscar Wilde. Direção de
Márcia Torres. Espaço Schoppen Artes. Rua Real
Grandeza. 129. Botafogo (226-6176). Capacida-
de. 60 lugares Sáb. e dom., às 17h. RS 6.
t> A peça (ala do relacionamento da estátua de um
príncipe com uma andorinha a caminho do Egito

SABE TUDO E 0 ESPIÃO - Direção de Gabriel
Fomm Teatro da Barra. Avenida Sernambetiba.
3 800. Barra da Tijuca (439-341 5) Sáb e dom., às
17h, RS 5
O Trapalhadas e desencontros acontecem quando
o Sabe Tudo descobre a presença de um espião.

SALAME MINGÜÊ — De Chico Anísio. Direção de
Rogério Fabiano. Teatro América. Rua Campos
Sales. 118, Tijuca (567-1572). Sáb. e dom., às
18h RS 5.
T> Uma turma de meninos de rua se envolve no
sumiço de uma pobre menina rica.

OS SALTIMBANCOS — De Chico Buarque. Direção
de Rogério Fabiano Teatro da Barra. Avenida Ser
nambetiba. 3.800. Barra da Tijuca (439-3415)
Capacidade: 350 lugares Sáb. e dom. às 18h30.
RS 6
t> Musical infantil, onde os quatro personagens
cantam em busca de um futuro melhor.

SHAKUNTALÁ. 0 ANEL PERDIDO — Direção de Ri-
cardo Venâncio. Teatro Cândido Mendes. Rua
Joana Angélica. 63. Ipanema (267 7141) Capaci-
dade; 1 33 lugares. Sáb. e dom . às 16h30 RS 6
f> A fábula conta a história do principe que. em
uma de suas caçadas, invade um bosque sagrado e
se apaixona por Shakuntalá

TÁ NA HORA — Direção de Lúcia Coelho. Teatro
Vanucci. Shopping da Gávea. Rua Marquês de São
Vicente. 52/3° andar. Gávea (239-8545) Capaci-
dade: 415 lugares Sáb. e dom., às 17h30. RS 5

O lobo Maurício só queria voltar para a floresta,
mas acaba recapturado pelo dono do circo

A VERDADEIRA HISTÓRIA DE CHAPEUZINH0 VER-
MELHO - Direção de Ewerton de Castro Teatro
Cacilda Becker. Rua do Catete. 338. Catete (265-
9933) Capacidade: 250 lugares. Sáb. e dom., às
17h. RS 5.
t> Adaptação bem-humorada do clássico.

VIRAVEZ, 0 CORTÊS — Direção de Henri Pagnocel-
li. Teatro Glaucio GUI. Praça cardeal Arcoverde.
s/n°. Copacabana (237-7003) Sáb. e dom., às
17h30 RS 6

Leia mais no Atenção.

EXTRA
CONTADORES DE HISTÓRIAS - Casa da Leitura.

Rua Pereira da Silva. 86. Laranjeiras (265-7500).
Leituras com o Grupo Confabulando Sáb. às 1 5h.
Grátis.

IRMÃOS BROTHERS — Teatro Ipanema. Rua Pru-
dente de Moraes. 824. Ipanema (247-9794). Dire-

ção geral de Jorge Fernando. Sáb. e dom., às 18h
RS 6

PLANETÁRIO DA GÁVEA — Avenida Padre Leonel
Franca. 240. Gávea (274-0096) Programação:
Sáb. e dom. As 16h30. Bonequinho de neve: ás
18h Nordoon e Shalissa e ás 19h30 Universo, os
caminhos da vida RS 0.50 (crianças até 10 anos) e
RS 1 (adultos). Capacidade: 120 lugares.

JARDIM ZOOLÓGICO — Parque da Quinta da Boa
Vista. s/n° (254-2024) 3a a dom., das 9h às
16h30 RS 2. Entrada franca para crianças até um
metro de altura, deficientes e para quem apresentar
o vale-idoso. Neste domingo, das 9h às 13h. ativi-
dades para as crianças e concurso para escolher o
nome de dois novos tamanduás do Zôo.

m 1 ::M i ~:;.St'Í Adriana Caldas

Prfp*"vVtV£
' ~ B*ràraW -¦ "O^ ÈWSSBBaTF

límmWMT~ma\9*~^

Obra de Ronaldo Torquato exposta em Mauá Pasquale Amado: banca por dentro da lei

BÚZIOS
CINEMA — Neste fim de semana a cidade será
premiada com dois bons filmes no Gran Cine Bar-
dot. Sábado, às 21 h30. será a vez dos espectadores
apreciarem o longa do francês Cyrill Collard. um
dos primeiros a abordar a Aids e ao mesmo tempo
sofrer o drama da doença na própria pele. Trata-se
do filme Noites felinas Sexta e domingo, no mes
mo horário, será exibido Sonho de primavera, que
conta as histórias de quatro amigas inglesas. O
filme é de Mike Newel. baseado no romance
de Elizabeth Von Armin

PETROPOLIS
BALE — O Bale Moderno Katia Alves estará se
apresentado sexta e sábado, às 21 h. com o espeta-
culo Madame Buttèrfly. dividido em duas partes: a
primeira, chamada o Túnel do tempo, procura enfa-
tizar vários ritmos e épocas, dentro de quadros
como Andróides. Idade da pedra. Década de 30 e
Hippies A peça principal de Madame 8utterf/y é
mostrada na segunda parte, com as coreografias
Gueixas. Lua de mel e Morte, entre outras Os
ingressos podem ser comprados com antecedência
na própria academia, na Rua do Imperador. 1 028.
ou nos dias das apresentações no Teatro Santa
Cecília. Rua Marechal Deodoro. 192, Centro. Preço
a confirmar.

TERESOPOLIS
SHOW — O Restaurante Tempero com Arte abre
suas portas para uma apresentação de blues com
show ao vivo dos guitarristas Alexandre Lobato e
Marcelo Varg e do gaitista Hélio Júnior Além do
show. quem comparecer ao restaurante na sexta e
no sábado poderá conferir a exibição de videos de
blues. As reservas de mesa devem ser feitas pelo
telefone. Rua Prefeito Sebastião Teixeira. 26. atrás
da Matriz de Santa Teresa (742-7723) Preço a
confirmar

VISCONDE DE MAUÁ
EXPOSIÇÃO —¦ A Pousada Sitio da Ponte apresenta,

a partir deste sábado. 30 obras, entre pinturas em
acrílico e desenhos (pelo menos 10 inéditos), do
artista plástico Ronaldo Torquato. A exposição,
que será inaugurada com um coquetel, vai até o
início de janeiro. A pousada fica na Estrada de
Maringá. s/n° (0243/87-1192). e a diária para o
casal é de RS 85. As reservas podem ser feitas no
Rio pelo telefone 232-6455 A exposição é grátis.

VOLTA REDONDA
JORGE BEN JOR — O cantor e compositor (com sua

Banda do Zé Pretinho) chega à cidade para animar
a festa Depois do lançamento do álbum 23. Ben
Jor excursiona por todo o Brasil apresentando as
músicas do novo disco e os antigos sucessos,
como Pais tropical. W/Brasil e Chove, chuva. Ben
Jor e banda se apresentam nesta sexta, às 23h. no
Clube Comercial Rua Jofre Cata Preta. s/n°
(0243/42-1714). Os ingressos custam RS 12 Só-
cios pagam apenas RS 3

Aproveitando a proximidade das férias, a se-
ção Bancas desta semana faz uma seleção dos
livros mais vendidos em algumas bancas de jornais
para que os apaixonados pela leitura possam
aproveitar todo o tempo livre. Programa dá dicas
para todos os gostos. As opções vão desde o
polêmico O caminho das borboletas, de Adriana
Galisteu. até publicações mais específicas, como a
Nova Constituição do Rio de Janeiro.

BANCA PASQUALE AMADO —Avenida Rio Branco.
156. Centro (262-9758). Não aceita cartão de
crédito, mas aceita cheque pré-datado Entrega nos
escritórios do Centro. 2a a 6a. das 6h30 às 22h. e
sáb.. das 7h às 1 5h.
t> Para um público selecionado que precisa estar
atualizado com as leis. a banca reserva publicações
como o Estatuto do Funcionário Público da União
(RS 7.60). o Código de Obras (RS 11 6). Licitações
e Contratos (RS 6.90). Constituição do Brasil, com
todas as emendas atualizadas (RS 7.90). a Nova
Constituição do Rio de Janeiro (RS 9.10). a Lei do
Inquilinato (RS 2.60) e a Nova Previdência Social
(RS 16.74).

BANCA CARREFOUR — Avenida das Américas.
5 150, no estacionamento do supermercado Carre-
four da Barra da Tijuca (325-8244). 2a a sáb.. das
8h às 22h. Não aceita cartão de crédito, mas traba-
lha com cheque pré-datado.
> Com uma seleção mais voltada para o entrete-
nimento. a banca oferece bons títulos para os leito-
res que quiserem curtir as férias num ritmo mais
calmo Entre os mais procurados, um continua
fazendo bastante sucesso, é O alquimista. de Paulo
Coelho (RS 14.90). Outro autor que nunca sai de
moda e sempre está emplacando um novo livro na
lista dos mais vendidos é Sydney Sheldon. que.
desta vez. está com Nada dura para sempre (RS
15.50). As fofocas do Palácio de Buckingham
também estão atraindo as atenções dos brasileiros
e um bom exemplo disso é a grande saída das
prateleiras de O amor da princesa Diana (RS 12).
Para as cozinheiras de plantão, uma sugestão é a
edição especial da Nestlé. Feliz Natal (RS 15,50).
com pratos próprios para a ocasião

BANCA VANZILLOTTA — Rua Conde de Bonfim.
370. em frente á C&A. Tijuca (254-3326). Não
aceita cartão de crédito, mas faz entregas a domicí-
lio Funciona 24 horas.
t> A banca tem bons títulos a preços acessíveis
Um exemplo é o livro Chato, o rei do Brasil (Rs
28). de Fernando Moraes Além dele. outras publi-
cações têm sido bastante procuradas, como Nave-
gação de cabotagem (RS 25). de Jorge Amado, e
Trinta anos esta noite (RS 13). de Paulo Francrs
Assim como a novela do SBT. chega na próxima
semana o livro As pupilas do senhor reitor (RS
6.10). de Júlio Diniz O mais pedido da banca è o
polêmico O caminho das borboletas (RS 9). de
Adriane Galisteu. última namorada do campeão de
Fórmula 1 Ayrton Senna.
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EXPOSIÇÕES
PAULO REIS

Formas sinuosas e femininas
N ão há como não re-

conhecer uma peça
de Evandro Carneiro. As
formas sinuosas de sua
obra, que lembram cor-
pos femininos, são logo
identificadas — como se
Evandro, além de dar rit-
mo e movimento à pedra
e ao metal, imprimisse
sua alma sobre eles. Um
dos grandes escultores fi-
gurativos vivos, Evandro
Carneiro estabeleceu um
diálogo com suas obras
que o credencia a um lu-
gar importante nas artes
brasileiras.

Entre as 40 obras se-
lecionadas para mostrar
no foyer do MAM (espa-
ço onde tradicionalmen-
te ficam as esculturas de
Moore, Giacometti,
Giorgi, entre outros),
Carneiro traz peças co-
mo Totem, Fronteira,
Noite em dia, Três tnulhe-
res e mais uma profusão
de curvas, reentrâncias e
outros acidentes da geo-
grafia do corpo da mu-
lher. O artista descende
espiritualmente não só
de Brecheret (pelas for-
mas arredondadas de

As duas faces de 'Fronteira', obra de Evandro Carneiro

suas esculturas), mas
também do estatuário
popular — este, porém,
carregado de expressivi-
dade, herança de um
modernismo em cons-
tante evolução. As peças
apresentadas são recen-
tes, em mármore, granito

e bronze, todas com a
mesma abordagem eróti-
ca e inteligente, típica do
mestre.
? Evandro Carneiro — Foyer Jo
MAM. Avenida Infante D. Henri-
que, 85. Aterro do Flamengo
(210-2188). 3a a dom., do meio-
dia às I8h. RS 1. Até 23 de janei-
ro.

ÚLTIMOS DIAS
14° SALÃO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS —
Mezanino do Palácio da Cultura/Sala Carlos
Drummond de Andrade. Rua da Imprensa. 16.
Centro (297-6116). 6a. das 10h às 18h. Grátis. Até
sexta
t> Trabalhos dos 58 artistas selecionados, entre
pinturas, gravuras, desenhos, objetos e esculturas.

RIO ONÍRICO 2/IVAN FREITAS — GB Arte/Shop-
ping Cassino Atlântico. Avenida Atlântica. 4.240/
Ssl. 129. Copacabana (267-3747). 6a. das 10h às
19h. Grátis. Até sexta.
t> O artistainclui em sua mostra algumas paisa-
gens do Rio iluminadas pelo amanhecer.

A CASA DA PINTORA, UMA INSTALAÇÃO/MÁRCIA
ROSEFELT — ESDI - Escola Superior de Desenho
Industrial. Rua Evaristo da Veiga. 95. Centro (240-
1 790). 6a. das 9h às 1 7h. Grátis. Até sexta.
I> Em suas pinturas gráficas. Márcia mostra lida
com a condição feminina e a situação de imigrante
nos Estados Unidos.

J. BEZERRA — Galeria de Arte Borghese. Rua Mar-
ouês de São Vicente. 52/Lj. 1 38. 6a e sáb.. das 10h
ás 22h. Grátis. Até sábado.
t> São 20 trabalhos de óleo sobre tela.

OS 50 ANOS DA MORTE DE ELISEU VISCONTI -
Museu Nacional de Belas Artes. Avenida Rio Bran-
co. 199. Centro (240-0068). 6a. das 10h às 1 8h.

Sáb. e dom., das 14h às 1 8h RS 1 Até domingo.
D> Homenagem a um dos maiores pintores brasi-
leiros. que viveu de 1 866 a 1 944.

NUMISMANIA/VASCO ACI0LI - Museu da Repú-
blica. Rua do Catete. 153. Catete (285-6350). 6a a
dom., do meio-dia às 1 7h. Grátis. Até domingo.
E> O artista privilegia o senso de leveza, reflexão e
luminosidade em sua mostra

A BELA E A FERA/RUI DE OLIVEIRA - Foyer do
Centro Cultural Banco do Brasil. Rua1°deMarço.
66. Centro (216-0223). 6a a dom . das 10h às 22h.
Grátis. Até domingo.
> Ilustrações originais criadas por Rui para uma
versão sem texto do célebre conto de fadas.

FOTOGRAFIA
SEMANA ARTHUR RiMBAUD/140 ANOS — Centro
Cultural Banco do Brasil. Rua 1o de Março. 66.
Centro (216-0223) 3a a dom., das 10h às 22K
Grátis.
t> Cerca de 30 fotografias mostram a trajetória da
vida e da obra do poeta francês Rimbaud.

TOQUE TEMPO/ZEKA ARAÚJO — Espaço UFF de
Fotografia. Rua Miguel de Frias. 9. Icaraí. Niterói.
2a a 6a. das 10h às 20h. Sáb e dom . das 17h às
20h. Grátis.
t> O artista mostra novas possibilidades de se
olhar a fotografia.

ATENÇÃO
América — Exposição itinerante com
112 trabalhos de artistas de 38 países,
que dão sua visão do continente ameri-
cano. Dos brasileiros, participam Anto-
nio Poteiro, Jac Leirner, Siron Franco.
Adir Sodré, Flávia Ribeiro. Marcos
Coelho Benjamin e Emmanuel Nassar.
entre outros. A mostra tem curadoria de
José Alberto Pinho Neves, professor da
Universidade Federal de Juiz de Fora,
que solicitou aos artistas que enviassem
papéis, telas e esculturas sobre o conti-
nente americano. Vieram peças da Ale-
manha, Bangladesh, Haiti, Austrália, Ja-
pão... Enfim, de todos os continentes.
Museu Nacional de Belas Artes, Avenida
Rio Branco, 199, Centro (262-0891). 3a a
6a, das lOh às 18h. Sáb. e dom., das 14h
às 18h. R$ 1 (grátis no dom.).
Natal em 15 atos — No Shopping da
Gávea, 15 artistas mostram instalações
com seus sonhos de Natal: Miguel Fala-
bella, José Wilker, Mônica Torres, Re-
nata Sorrah e Edwin Luisi, entre outros.
Renata Sorrah, por exemplo, bolou em
seu estande O Natal da Big Loira, em
homenagem à escritora Dorothy Parker.
Shopping da Gávea, Rua Marquês de
São Vicente. 52, Gávea (259-6211). 2a a
sáb., das lOh às 22h. Grátis.
As potências do orgânico — Reúne traba-
lhos de Tunga, Adriana Varejão, Fernanda
Gomes. Artur Barrio e Claudia Bekker,
sob curadoria do crítico Márcio Doctors.
Os artistas usam carnes, maçãs, visgo, fios
de seda e outros materiais, orgânicos ou
não, para discutir o seu uso como suporte
na obra de arte, e seus problemas com o
tempo, a passagem, a transmutação e o
sentido. Museu do Açude, Estrada do Açu-
de, 764, Alto da Boa Vista (238-0368). 5a a
dom., das 1 lh às 17h. RS 0,60.
Salvio Daré — O artista catarinense ocu-
pa com suas pinturas recentes a Galeria
Saramenha, com oito telas de grandesdimensões cheias de luz, e de sutilezas do
pincel onde transparecem linhas e geo-
metrias. Em janeiro, o artista ocupara o
Paço Imperial com obras ainda maiores.
Galeria Saramenha, Shopping da Gávea,
Rua Marquês de São Vicente, 52/Lj.
165. Gávea (274-9445). 2a a sáb., das lOh
às 18h. Grátis.
José Resende — O escultor paulista ex-
pões novas peças na Sala 3 do CCBB.
Com absoluta elegância e precisão. Re-
sende utiliza cera, veludo, cabo de aço e
metais para construir uma obra descon-
certantemente bela e contemporânea.
Com esta exposição, o artista justificasua fama de um dos maiores escultores
brasileiros da atualidade. Centro Cultu-
ral Banco do Brasil, Rua Io de Março.
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'Dualidade', do chileno Jaime Palácios: na mostra 'América', no Museu de Belas Artes
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A atriz Renata Sorrah assina o estande 'Natal da Big Loira', no Shopping da Gávea

66. Centro (216-0223). 3a a dom., das
lOh às 22h. Grátis.
O atual humor cubano/Nenhum homem é
uma ilha — A exposição sobre o atual
humor cubano traz 42 cartuns dos me-
lhores artistas da ilha de Fidel. Politica,
embargo econômico, costumes, tradição
e uma visão apurada das grandes quês-
toes humanas vistas por um dos povos de
maior tradição no cartum mundial. Vale
uma visita para conhecer nomes como
Iglesias, López e Durán. entre outros.
Grande Galeria do Centro Cultural Condi-
do Mendes. Rua Io de Março, 101, Cen-
tro (531 -2000. ramal 236). 2a a 6a. das 11 h
às 19h. Grátis. Até 30 de dezembro.
Pátio/Aprígio e Frederico — Os dois ir-
mãos pernambucanos Aprigio e Frede-
rico Ferreira se utilizam de cimento,
pedra, madeira, asfalto, prego, borracha
ou qualquer outro tipo de material com
pigmento. Coletânea Galeria de Arte.
Rua Visconde de Pirajá, 82/subsolo 109.

Ipanema (267-5494). 2a a 6a, das 14h às
20h. Sáb., das 9h às 14h. Grátis.
Cenas do cotidiano — O Museu do índio,
fechado por mais de três anos, volta com
uma exposição que ocupa três salas: pecas
de cerâmica e arte plumária de várias tribos
brasileiras, além de oficinas de cerâmica
com os próprios indios. Tudo grátis. Museu
do índio. Rua das Palmeiras, 55, Botafogo
(286-8899). 2a a 6a. das lOh às 17h30.
Abertura neste dom., às 15h.
Cerâmica — um desenho permanente — A
mostra resgata o valor das cerâmicas utili-
tárias. São 63 peças, expostas em cinco
módulos: Arte indígena pré-Cabral; Arqueo-
logia subaquática; Império e República, Mo-
dernismo e Cerâmica contemporânea. São
vasos e objetos de decoração encontrados
em naus que afundaram na costa brasileira.
Galeria do Espaço BNDES. Avenida Chile,
100. Centro (277-7802). 2a a 6a, das 9h às
19h. Grátis.

«—i^—

EXPOSIÇÕES

FOTOGRAFIA
0 GRAFITE EM NOVA IORQUE — Fotogaleria Banco
Nacional!Estação Botafogo. Rua Voluntários da
Pátria. 88. Botafogo (537-1112). Diariamente, das
16h às 22h. Grátis.
t> Reúne fotos de Sidney Haddad e do grupo de
grafiteiros argentinos Porei Ojo.

PINTURA
FORMA SELVAGEM: 20 ANOS DE PERCURSO/
MÁRCIA GROSTEIN — MAM. Avenida Infante D
Henrique. 85. Aterro do Flamengo (210-2188). 3»
a dom., do meio-dia às 18h. RS 1.
D> São 60 pinturas, esculturas e aquarelas.

RAFAEL ORTIZ — Thomas Cohn/Arte Contemporâ-
nea. Rua Barão da Torre. 185-A. Ipanema (287-
9993) 2» a 6a. das 14h às 20h Sáb.. das 15h às
18h. Grátis.
> Reúne a série O jantar do bohemio.

OBJETO
FACAS/CARMELA GROSS — Centro Cultural Banco
do Brasil. Rua 1° de Março. 66. Centro (216-
0223) 3a a dom . das lOh às 22h. Grátis
C> Série de 1.300 facas em argila queimada.

GRAVURA
ANTÔNIO DIAS — Museu da Chácara do Céu. Rua
Murtinho Nobre. 93. Santa Teresa (224-8981). 4»
a dom., do meio-dia às 17h. RS 0.60.
t> Pinturas sobre papel, além de gravura em me-
tal

INSTALAÇÃO
1994/SIMONE MICHEUN — Galeria Cândido Men-
des. Rua Joana Angélica. 63. Ipanema (267-
7295) 2a a 6a. das 15h às 21 h. Sáb.. das 16h às
20h. Grátis
£> A mostra conjuga escultura, video e estruturas
sonoras

COLETIVA
SALÃO CARIOCA — Escola de Arte Visuais do Par-
que Lage. Rua Jardim Botânico. 414. Jardim Bota-
nico (266-1879) Diariamente, das 10às17h
t> Em sua 18a versão, o Salão Carioca ocupa pelo
segundo ano a Escola de Artes Visuais do Parque
Lage Esta edição, mais reduzida, com 32 artistas
que receberam o prêmio de aquisição, traz pauiis-
tas. catarinenses e cariocas, demonstrando o plura-
lismo das produções contemporâneas.

GRABADOS Y GRAVURAS — Instituto Cultural Bra-
stl-Argentina. Praia de Botafogo. 228/sobreloja.
Botafogo. 2a a 6a. das 11 h às 20h Grátis.
> A mostra reúne 15 gravadores.

MULTIVISÂO DO SAMBA/LUIS STEIN/LAN — Mu-
seu Histórico Nacional. Praça Marechal Âncora.
s/n°. Praça 15. Centro (240-2092) 3a a 6a. das
10h às 17h30 Sáb. e dom., das 14h30 às 17h30.
RS 1
E> São 500 fotos de Luis Stein e 50 desenhos de
Lan feitos nas paredes do Museu.

FIGURINOS DO TEATRO MUNICIPAL - Shopping
da Gávea/Salão de vidro (térreo). Rua Marquês de
São Vicente. 52. Gávea. 2a a sáb . das lOh às 22h.
Grátis.
O Exposição de figurinos que retratam as diversas
fases do teatro brasileiro.

MÃOS A DOBRA! NATAL EM ORIGAMI/PATRÍCIA
CANDAL E FLÂVIA BAU — Tramma Papelaria/Gá-
vea Trade Center. Rua Marquês de São Vicente.
124/Lj 208. Gávea (511-4660). 2a a 6a. das lOh
às 19h Sáb. das lOh às18h. Grátis.
I> A mostra reúne árvores, enfeites e cartões nata-
linos.

/
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TI OS ESQUECIDOS fllLPótimos filmes que estão dando sopa
na prateleira e você nunca se toca de pegar

'Amazonas na lua' e 'Jardins de pedra' são alguns dos bons títulos pouco procurados

O que faz aquele
Coppola sozinho?
PEDROBUTCHER

Sexta-feira, 
nove da noite. A locadora

já está esvaziando e os melhores lan-
çamentos já foram alugados. Mas, em
cantos obscuros, é fácil encontrar ótimos
filmes, esquecidos por espectadores mais
afoitos. "As 

pessoas estão muito ligadas
no que acabou de sair e não dão bola
para os filmes de catálogo", confirma
Antônio Rocha, da locadora Broadvvay,
em Copacabana. "E há fitas mal lança-
das, com capas feias, que tornam de difi-
cil locação bons filmes", completa. A
seguir, alguns títulos que vivem dando
sopa nas prateleiras.

PÉROLAS ABANDONADAS
As amazonas na lua (Amazon women on lhe moon,

EUA. 1987). de Joe Dante. Carl Gottlieb. Peter
Horton. John Landis e Robert Weiss. Uma hilarian-
te paródia à programação trash da TV. contada em
pequenos episódios interligados por comerciais e
cenas que reproduzem o zapping (quando o es-
pectador fica mudando o canal a toda hora) BB
King aparece como um pastor picareta

Jardins de pedra {Gardens ofstone. EUA. 1987). de
Francis Ford Coppola. Desprezado quando estreou
nos cinemas, é um filme de Coppola considerado
menor. Nas locadoras, costuma ficar na pouco
freqüentada prateleira 

"Guerra" Mas os únicos
tiros que se ouvem são disparados durante os
funerais de jovens mortos durante a guerra do
Vietnã. Coppola faz um retrato critico do exército
americano. No elenco. James Caan e Anjelica Hus-
ton.

0 mago da chantagem (Frauds. Austrália. 1993). de
Stephan Elliott. Este é o primeiro filme de Elliott, o
diretor do badalado Priscilla. a rainha do deserto"Mas a capinha é desenhada, ninguém gosta dis-
so". explica Antônio Rocha, da locadora Broad-
way. Este suspense participou da seleção oficial de

Cannes ano passado e tem o cantor Phill Collins no
elenco, no papel de um homem obcecado por
jogos

Soldado de laranja (Survival run. Holanda. 1977). de
Paul Verhoeven. Um dos filmes da fase holandesa
do diretor que mais tarde causaria furor nos Esta-
dos Unidos com Instinto selvagem. O ótimo Rutger
Hauer (de Blade Runner) é um estudante cujos
planos sào atropelados pela guerra

Um assaltante bem trapalhão (Take the money and
run. EUA. 1969). de Woody Allen. Na prateleira
das comédias, recheadas de idiotices, sempre sobra
esta pérola, um dos primeiros filmes de Allen. Ele
mesmo interpreta um assaltante desastrado, que
tem a vida contada em estilo semidocumental

Morto ao chegar (DOA. EUA. 1988). de Rocky
Morton e Annabel Jankel. Uma estilizada versão
para o roteiro de um filme noir dos anos 40 É sobre
um homem que está envenenado, sabe que vai
morrer e dedica seus últimos momentos a descobrir
quem é o assassino. Com Dennis Quaid

Um tiro na noite (Blow out. EUA. 1981). de Brian
De Palma Nesta obra pouco conhecida de De
Palma. John Travolta é o protagonista de uma
trama policial com referências ao cinema moderno

A mão (The hand. EUA. 1981). de Oliver Stone
Muito antes das polêmicas. Stone. o diretor de
Assassinos por natureza, criou este bizarro filme de
horror, com Michael Kane no papel principal. É a
história de um famoso cartunista que entra em
depressão depois de perder uma das mãos em
acidente.

Eles vivem (Theylive. EUA. 1988). de John Carpen-
ter. Este é um dos acertos de Carpenter. um dos
diretores americanos mais inventivos, apesar de
irregular. Ficção cientifica bem-humorada: um
operário descobre uns óculos escuros diferentes
numa igreja abandonada Ao colocá-los. vê o
mundo em preto-e-branco e com figuras horriveis
no lugar dos seres humanos.

Tempestade (Tempest. EUA. 1982). de Paul Ma-
zurski Livremente inspirado em William Shakes-
peare. é um filme leve sem ser bobo. belo sem ser
medíocre. Conta a história de um arquiteto em
crise, que tenta se recuperar numa viagem pelas
ilhas gregas Destaque para Susan Sarandon e
John Cassavettes.

MOSTRA STEPHEN KING - 6a. às 18h: Cujo. de
Lewis Teague. Com Dee Walace. Às 20h: O i/umi-
nado. de Stanley Kubrick. Com Jack Nicholson. As
22h: Louca obsessão, de Rob Reiner. Com James
Cann e Kathy Bates. Sáb.. às 16h. 17h30: Cujo. de
Lewis Teague. As 19h: Louca obsessão, de Rob
Reiner. Às 21 h: O iluminado, de Stanley Kubrick.
Dom., às 16h. 17h30: Cujo. de Lewis Teague O
iluminado, de Stanley Kubrick. Às 21h30: Louca
obsessão, de Rob Reiner. Centro Cultural Cândido
Mendes. Rua Joana Angélica. 63. Ipanema (267-
7295). RS 2

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL — 6a. às
12h30. 18h30: Dizzy Gillespie - Concerts by the
sea Às 1 5h: Europeus no Oscar: Pelle. o conquis-
tador. de Bille August. Ás 1 9h30: Cinema Paradiso.
de Giuseppe Tornatore. Sáb.. às 10h30. 14h: Ses-
são infantil: As aventuras do Gato Félix - O filme.
de Tibor Hernadi (desenho dublado). Às 15h30.
1 9h: Dizzy Gillespie - Concerts by the sea. Às 17h:
Europeus no Oscar: Mediterrâneo, de Gabriele Sal-
vatore. Às 20h30: Europeus no Oscar: A viagem da
esperança, de Xavier Koller. Dom., às 10h30. 14h:
Sessão infantil: As aventuras do Gato Félix - O
filme, de Tibor Hernadi (desenho dublado). Às
1 5h30: Dizzy Gillespie - Concerts by the sea Às
17h: Europeus no Oscar: Sedução, de Fernando
Trueba. Às 1 9h: Europeus no Oscar: Indochina, de
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Régis Wargnier CCBB, Rua Primeiro de Março.
66. Centro (21 6-0223). Grátis com distribuição de
senhas 30 minutos antes da sessão

CASA DE CULTURA LAURA ALVIM - Sáb . às 17h.
Pavement at satélite twin - Seattle/1994. Dom., às
1 6h: Sex Pistols live in Dal/as/1978. Às 18h: The
Cure a nora k archive/1979-1993 Te/ã o da Casa de
Cultura Laura Alvim. Avenida Vieira Souto. 1 76.
Ipanema (267-1647). R$2.

CASTELINHO — 6a. às 14h: Creation of universe. de
Timothy Ferris. Às 1 6h: Dominoes, de John Ré Às

'Louca obsessão': King na Cândido
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18h: Sa/t of the earth Centro Cultural Oduvaldo
Vianna Filho (Castelinho do Flamengo). Praia do
Flamengo. 158. Flamengo (205-0276) Grátis

SEMANA DA MÚSICA — 6a. às 18h30: Concerto de
Ano Novo. com a Orquestra Filarmônica de Viena
Auditório Murilo Miranda da Funarte. Avenida Rio
Branco. 1 79/8° andar. Centro (220-0400) Grátis.

MOSTRA ATLANTIC DE OBRAS-PRIMAS - 6a. ás
17h: Pelleas et Milissande. de Claude Debussy.
Direção. Peter Stein. Baseado na peça de Maurice
Maeterlinck. Teatro Delfin. Rua Humaitá. 275
(286-1497) Grátis com distribuição de senhas

VlDEO NA ESQUINA -- 6-. às 12h30. 13h30: A
República somos nós: histórias do Catete. Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAM). Avenida Rio Branco. 44. Centro (233-
9778). Grátis

PROJETO MUSICATIVA - 6a. às 20h. Mlada - Kor-
sakov/The Bolshoi Operai The Bolshoi Balletl
1992 Regente A Lazarev Ce/tec. Avenida Epitácio
Pessoa. 871. Lagoa (511 -0774). Rs 1 5.

CINEMA ARGENTINO EM VÍDEO - 6a. às 12h30.
18h: Ultimas imagenes dei naugragio. de Eliseo
Subiela. Sala D. F. Sarmiento do Instituto Cultural
Brasil-Argennna. Praia de Botafogo. 228. sobreloja
202. Botafogo. Grátis
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LANÇAMENTOS

O astro mirim Macaulay Culkin (D) interpreta um pestinha no filme de Joseph Ruben

0 DESTAQUE
'0 ANJO MALVADO'

Criança 
loura e de olhos verdes é sino-

nimo de anjinho, certo? Errado. Prin-
cipalmente se o guri em questão é Macau-
lay Culkin no filme O anjo malvado (The
goodson), que está chegando às locadoras.
Precoce até na hora de interpretar vilões,,
o ator sempre lembrado pela série Esque-
ceram de mim encarna um cape tinha desta
vez. O diretor Joseph Ruben parece gostar
de pôr gente malvada nas famílias que
filma (ele já tinha por exemplo envolvido
Julia Roberts numa encrenca com o pró-
prio marido em Dormindo com o inimigo).
E, em O anjo malvado, conta a história de
um menino cuja perversidade ultrapassa
os limites. Tudo começa quando o garoto

Mark (Elijah Wood, a revelação do filme)
perde a mãe e vai se recuperar do trauma
na casa dos tios. Lá, acaba recebendo
lições de maldade do primo Henry (Cul-
kin). Suspense cheio de clichês, O anjo
malvado consegue pregar alguns sustos.
Mas sofre de um problema sério: o pri-
meiro papel de mau do astro mirim Ma-
caulay Culkin foi tão propalado que as
surpresas do filme ficaram prejudicadas.
Todo mundo já sabia o que esperar. E aí
foi por água abaixo a descoberta de onde
vem a ameaça: um elemento fundamental
para que um bom filme de suspense fun-
cione. (P.B.)

OUTRAS NOVIDADES
D À mão armada
(Strapped. EUA,
1994), de Forest
Whitaker. Depois
de Robert De Ni-
ro e John Turtur-
ro, outro ator
americano estreia
atrás das câmeras.
É Forest Whita-
ker, que interpre-
tou Charlie Parker
em Bird. de Clint
Eastwood, e. mais
recentemente, o
policial de Conta-
gem regressiva. Ele conta a história do
adolescente negro que se envolve com cri-
minosos e policiais ao mesmo tempo, para
vender informações. No elenco. Michael
Biehn e Bokeem Woodbine. Abril.
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? Uma casa na
colina (A house in
the hil/s. EUA,
1994). de Ken
Wicderhorn. Um
thriller erótico es-
trelado por Mi-
chael Madscn. o
bandido de Cães
de aluguel c A fu-
ga. Aqui ele vive
mais um crimino-
so. Agora ataca
uma jovem baby
sitter. interpretada
por Helen Slater.
Acontece que a vítima acaba se sentindo
atraída pelo homem que a mantém como
prisioneira. E aí não é muito difícil prever
o que acontece. Também no elenco James
Laurenson. Videoarte do Brasil.
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'Os três porquinhos', em versão hilária

A CURIOSIDADE
SELO EUROPINHA

Alguns 
contos infantis ganharam na

década de 80 versões bem-humora-
das. dirigidas e interpretadas por grandes
nomes do cinema americano. Só agora,
sob o novo selo infantil Europinha, elas
chegam às locadoras (antes foram exibi-
das pela TV Cultura e pela TVE). Francis
Ford Coppola dirige O dorminhoco. a his-
tória de um homem (Harry Dean Stanton)
que dorme por 20 anos. A versão de Os
três porquinhos, de Howard Storm. ga-
nhou Billy Cristal e Jeff Goldblum em
caracterizações hilárias. E Robin Williams
faz um príncipe quase perfeito em O conto
do príncipe Sapo, de Eric Idle, do grupo
inglês Monthy Phyton.

MAIS PROCURADOS

A época da inocência
D Branca de Neve e os sete anões
D Minha vida

Em terreno selvagem
D Sol nascente

Quatro casamentos e um funeral
O pequeno Buda
Na roda da fortuna
A casa dos espíritos

D Por trás daquele beijo
Tombstone
Trocas macabras
As noites de Rose

D Ern nome do pai
D Blink

D Fontes: Videoleca (Jardim Botânico). Terra do
Vidco (Copacabana) e Video & Cia. (Niterói).
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NA JB FM VOCÊ OUVE
ESTAS CANTADA
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Havana, no Fashion Mall: para aliviar o vaivém das compras nos shopplngs

Um chope entre
os presentinhos
ROBERTA OLIVEIRA

Comprar 
os presentes de Natal é

sem dúvida uma tarefa árdua.
Mas existe sempre aquele jeitinho de
transformar o tour de force das festas de
final de ano num agradável passeio pelo
shopping. E a melhor maneira é dar
uma parada num barzinho, largar os
pacotes no canto e bebericar um chope
ou beliscar alguns quitutes. Os shop-
pings oferecem as mais variadas opções
etílicas. Programa selecionou bares em
vários desses paraísos das compras. E
difícil resistir aos drinques exóticos do
Havana, no Fashion Mall, ou do Gui-
lhermina, no Rio Sul. e aos tradicionais
sanduíches do bar Cervantes, no Via
Parque Shopping. Para quem prefere
lugares menos badalados, há os pratos
do Bartholomeu. outro no Fashion
Mall, e o conhecido salsichão do Bar
Luiz. no BarraShopping.

NO CORREDOR DO SHOPPING
HAVANA CAFÉ CONCERTO — São Conrado Fas-
hion Mall. Estrada da Gávea. 899/2° andar. São
Conrado (322-0269). Diariamente, a partir das
11 h. Não aceita cartão.

D> O Havana continua badaladissimo. principal-
mente nas noites de sexta, sábado e domingo,
quando o público, na sua maioria jovem, fica até
tarde para curtir os shows ao vivo. e nâo perde a
chance de azarar As mesas invadem os corredores
do shopping e estendem o agito para fora da casa
O cardápio tem muitos pratos à base de frutos do
mar. como lula frita com molho tártaro e limão

(porção para duas pessoas, a RS 7.45) e bolinho de
bacalhau (porção com 12 bolinhos, a RS 5.85)
Para bebericar, coquetel Havana (RS 5.20).

BARTHOLOMEU — São Conrado Fashion Mall. Es-
trada da Gávea. 899/1° andar. São Conrado (322-
1511) Diariamente, a partir do meio-dia. Aceita
Diners e American Express.

t> Com um visual que integra lua e sol. o barzinho
e restaurante oferece petiscos de provolone acom-
panhados de molho de tomate especial (porção
para quatro pessoas, a RS 8.90). pastel de carne-
seca desfiada com catupiry (porção de seis. a RS
5.10) e croquete da avô feito com camarão (porção
de cinco por RS 5.90).

JUiCE — Via Parque Shopping. Avenida Ayrton
Senna. 3.000. loja 1.109. Barra da Tijuca (325-
3512 e 385-0409). Diariamente, das 10h ás 22h
Não aceita cartão.

> Excelente opção para quem está cansado de se
entupir de pizza, hambúrguer e companhia limita-
da Os donos aproveitaram o nome da casa. que na
gíria dos negros americanos quer dizer atitude, para
batizar suas comidinhas com nomes de negros
famosos e outras expressões de origem negra. O
Spike Lee è uma salada de frutas com iogurte; o
Shaquille. sorvete de kiwi e pêssego, e o James
Brown. suco de mamão, banana e laranja. Todos

custam RS 2.50 e são servidos em um copo de meio
litro. Para forrar o estômago, nada melhor do que
os sanduíches, apelidados de Doggers. Groovers e
Jammers. que variam de RS 1.50 a RS 4.

CERVANTES — Via Parque Shopping. Avenida Ayr-
ton Senna. 3.000. loja 1.109. Barra da Tijuca (385-
0268). Diariamente, do meio-dia às 3h.

> Nascido no rastro da filial de Copacabana, o
barzinho fica apinhado de gente principalmente
depois que a rapaziada sai do cinema mais próxi-
mo. Nessa hora. quando a fome bate. impiedosa,
nada melhor do que os sanduíches especiais Os de
pernil. tender, filé e lombinho com abacaxi saem
por RS 4. Para acompanhar, chope claro e escuro
(RS 1.20).

FUN CLUB — Shopping Rio Sul. Rua Lauro Muller.
116/401. Botafogo (541-4244 é 541-1478). Dia-
riamente. do meio-dia ás 4h. Aceita cartões Visa.

E> Ótimo para quem não está a fim de enfrentar as
filas dos redutos de fast food. Por lá é possível
encontrar sanduíches incrementados, pizzas e ou-
tros quitutes para beliscar, como pão de queijo (RS
4.50). muzzarella sticks (RS 4) e croquetes de
carne ao curry (RS 4.50) Entre os drinques, as
famosas margaritas do Fun. que podem ser feitas
com morango, kiwi e pêssego (RS 5)

GUILHERMINA — Shopping Rio Sul. Rua Lauro
Muller. 116/101. Botafogo (275-1148). Diária-
mente, das 11h às 22h, Aceita Diners e American
Express.

F> É a melhor opção para quem curte o clima de
barzinho. com direito a balcão e banquinhos. Os
petiscos mais pedidos são o Welsh Rarabbits (tor-
rada gratinada coberta por uma pasta de queijo do
reino ralado com cerveja, molho inglês e mostarda,
a 4.60) e a carne-seca desfiada com cebola (RS 5).
O barman Sidney é quem dá a dica quando o
assunto é drinque: tem o Pantanal (mandarino.
suco de manga, vodca e duas gotas de angustura. a
RS 3.90) e o coquetel Girassol (Cointreau. vodca.
morango tropical e suco de abacaxi, a RS 3.90).

ARTVERT — Plaza Shopping Niterói. Rua 15 de
Novembro. 8/2° andar. Niterói (717-9191. ramal
341). 2a a 5a.das10hàs22h. 6a e sáb.. daslOhàs
23h. e dom., do meio-dia às 22h Não aceita car-
tão

¦t> Além dos vídeos, que transmitem jogos de fute-
boi. filmes inéditos e shows. quem estiver cansado
de tanto bater perna por ai pode se deliciar com um
dos drinques da casa. Há os exóticos Orgasmo
feminino (rum. brandy. suco de abacaxi, leite de
coco e groselha) e Orgasmo múltiplo (amarelo.
groselha. bourbom e vodca) Todos a RS 2.10.

BAR LUIZ — BarraShopping. Avenida'das Américas
4 666. loja 106. Barra da Tijuca (325-6900) Dia-
riamente. das 11 h às 23h.

D> A casa da Barra reconstitui nos mínimos deta
lhes o ambiente do conhecidissimo bar do Centro,
com direito a azulejos na parede, mesas de madeira
e toalhas brancas. E também tem aqueles tradicio
nais pratos de saladas de batata (RS 4) e de salsi-
chão (RS 6). Para beber, chope claro e escuro (RS
0.50. o copo de 200 ml).

SHOP CH0P — Ilha Plaza Shopping. Avenida
Maestro Paulo e Silva. 400/2° andar. Ilha do Go-
vernador (462-3214) 6* e sáb.. das 10h ã meia-
noite. dom. a 5a. das lOh às 22h
D> O pequeno bar oferece a seus clientes petiscos
como bolinhos de queijo (porção com 15. a RS
3.95) e coxinhas de galinha com catupiry (porção
com 10. a RS 4.20)

ÁRABE DA GÁVEA -- Shopping da Gávea. Rua
Marquês de São Vicente. 52. lojas 140 e 141

(294-2439). 2a a sáb .a partir das 11 h30. edom.. a
partir das 14h Não aceita cartão de crédito.

t> O barzinho anda cada dia mais agitado, e a
azaração rola solta Para cair no mundo árabe, nada
melhor do que experimentar o quibe frito (RS
1.42).aesfiha (RS 1.42) e o pastel sírio (RS 1.56).
Para bebericar enquanto as pernas descansam, de-
pois das andanças em busca dos presentes de
Natal, um Arak (aguardente com anis. a RS 3.33)
ou uma cerveja Bohemia (RS 2.03).
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FILMES DA TV
RENATO LEMOS

SjkÀ
OS COMANCHEIROS

Record-Rio O 13h
(The comancheros) de Michael
Curtiz. Com John Wayne, Stuart
Whitman, Lee Marvin e Ina Ba-
lin. EUA, 1961. Duração: lh.46.
Faroeste. Patrulheiro persegue
contrabandistas de armas e bebi-
das para impedi-los de negociar
com os índios. Ultimo filme da
produtiva carreira de Curtiz, um
sujeito capaz de fazer coisas tão
diferentes quanto marcantes, co-
mo Casablanca e O gavião do mar.
Aqui, parecendo querer provar
que não era mesmo apegado a
gênero algum, ele dá números fi-
nais ao placar sapecando um fa-
roeste de ótimas intenções e qua-
lidade. • • •

CONDICIONADO A LUTAR
SBT o 13h30

(Bom to ride) de Grahham Baker.
Com John Stamos. EUA, 1991.
Duração: lh29.
Aventura, Motoqueiro é preso e re-
cebe como missão treinar a pri-
meira unidade de motociclistas do
exército americano. -Ar

DESEJO E PECADO
Bandeirantes O 21 h30

(Sins and desire) de Jim Wynors-
ki. Com Tanya Roberts, Nick
Cassavetes e Delia Sheppard.
EUA, 1992. Duração: lh35.
Erótico, Enfermeira se junta a dete-
tive para investigar a verdade por

trás de estranha clínica de terá-
pias sexuais. A Bandeirantes anda
com o péssimo (?) hábito de tirar
a Sexta-sexy em cima da hora. E
não faria mal algum se repetisse o
negócio hoje. •

TERROR EM BEVERLY HILLS
Manchete O 21 h30

(Terror in Beverly Hills) de John
Myers. Com Frank Stallone. Beh-
rouz Vassoughi. Cameron Mit-
chell e William Smith. EUA,
1989. Duração: lh35.
Ação. Terroristas seqüestram filha
de presidente dos Estados Unidos
e exigem liberação de presos poli-
ticos. •*• ¦*•

EXCESSO E PUNIÇÃO
CNT o 22h45

(Egon schielle) de Herbert Bas-
sely. Com Mathieu Carriere e Ja-
ne Birkin. França/Itália, 1980.
Duração: 2h.
Drama. Artista plástico se utiliza da
mulher para cumprir o que imagi-
na ser sua missão artística. Um
drama muito metido a besta com
sofisticação visual e um roteiro
que é uma banalidade só. Mas
Bassely pretendia mais. Ele tenta
misturar arte e vida através da
paixão e do sexo. Às vezes até
consegue, mas a maior parte do
tempo fica parecendo propagan-
da de sabonete. * *

SEXTA-FEIRA 13 PARTE 5 - UM NOVO
COMEÇO

Globo O 0h20
(Friday the 13th - Part 5: a new
begginning) de Danny Steinmann.
Com John Shepard, Melaine Kin-

naman e Shaver Ross. EUA,
1985. Duração: lh42.
Terror. Após matar o terrível Ja-
son, garoto é tomado pelo espiri-
to assassino do morto. É inacredi-
tável o sucesso de uma série que
pretende dar sustos e não assusta
ninguém, a

TERRITÓRIO INIMIGO
SBT O 2h

(Enemy territory) de Peter Ma-
noogian. Com Gary Frank, Ray
Parker Jr., Jan iMichael Vincente
Deon Richmond. EUA, 1987.
Duração: lh29.
Suspense. Jovens executam vingan-
ça contra rivais em Manhattan. O
cantor negro Ray Parker debuta
como ator. Mostrou que devia ter
ficado onde sempre esteve. *

0 MAGNATA GREGO
Globo O 2h20

(The greek tycoon) de J.Lee
Thompson. Com Anthony
Quinn, Jacqueline Bisset e Raf
Vallone. EUA, 1978. Duração:
lh46.

Drama. A vida de Onassis a partir
de seu envolvimento com Jacque-
line Kennedy. Poderia ser bem
interessante mas é uma bobagem
tremenda. Para começar, o mag-
nata responde pelo nome de To-
massis. Pode? A composição de
Quinn é de uma caricatura quase
insuportável. Lee Thompson {Dez
minutos para morrer) mostrava
que já era chegado a produções
cretinas e faz de tudo uma grande
sessão de fofocas. *

NAO PERCA

VIAGEM CLANDESTINA
Globo O 15h

(The journey of Natty Gann)
de Jeremy Kagan. Com
Meredith Salenger. John
Cusak e Ray WÍse. EUA,
1985. Duração: lh50.

Aventura. Nos anos 30, garo-
ta é separada do pai, que
parte em busca de emprego.
A menina resolve ir atrás e
se mete em estranhas aven-
turas. Produção atípica da
Disney, com um roteiro que
mistura diversão com um
clima barra-pesada. Belíssi-
ma atração, -k ir *
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Meredith Salenger numa produção atípica de Disney

ra

A RECRUTA BENJAMIM

SBT O 13h30

(Private Benjamim) de Howard
Zieff. Com Goldie Hawn. Ellen
Brennan e Armand Assante.
EUA, 1980. Duração: lh50.
Comédia. Garota mimada, sem ter
muito o que fazer da vida, resolve
se alistar no exército, dando início
a série de confusões. Melhor mo-
mento da carreira cômica de
Hawn, que alcança inegável sim-
patia em personagem previsível
mas bem-arrumado. * *

THOR, 0 CONQUISTADOR

CNT o 15h30
(Thor, il conquistadore) de An-
thony Richmond. Com Conrad
Nichols e Maria Romano. Itália,
1982. Duração: lh27.
Aventura. Na Escandinávia, Thor é
um conquistador e guerreiro que,
com a ajuda de um bruxo, busca a
espada que pertenceu a seu pai.
Mas não há com o que se preocu-
par. O moço dos cabelos louros
sabe o que faz. *

PORTÃO 2 — ELES ESTÃO DE VOLTA
Bandeirantes O 21 h30

(Gate II) de Tibor Tokacs. Com
Pamela Segall, Louis Tripp. Ja-
mes Villemaire e Simon Reynolds.
EUA, 1990. Duração: lh33.
Terror. Adolescentes se unem para
convocar à Terra poderosos demo-
nios. mas acabam desencadeando
forças incontroláveis, que colocam
em risco a humanidade. *

MENSAGEIRO DA MORTE
Globo O 22H55

(Messenger of death) de J.Lee
Thompson. Com Charles Bron-
son, Trish Van Devere. Laurence
Luckinbill e Jeff Corev. EUA.
1988. Duração: lh50.
Ação. Repórter policial decide in-
vestigar o assassinato de uma fa-
mília mórmon agindo por conta
própria. Acaba batendo de frente
com os criminosos e com a poli-
cia. A dobradinha Thompson/
Bronson, além de rima ruim, é
responsável por alguns momentos
desastrosos do cinema, como Ca-
cada da morte e JO minutos para
morrer. E não faria diferente nes-
se que marca o ponto final na
gloriosa carreira do diretor. Des-
canso justo. +

ESTRANHA VINGANÇA
SBT o 23h35

(Steel & Lace) de Ernest Farino.
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Divulgação/ Alexandre Fernandez

Bale ao som
de Cartola

ste é o último fim de
semana para conferir

o que a coreógrafa Regina
Sauer aprontou no espe-
táculo Estações, em cartaz
no Teatro Tereza Rache!

(Rua Si-
queira
Campos,
143, Copa-
cabanâ,
tel.: 235-

1113), sexta
e sábado, às

21h, e domingo,
às 20h. A primeira

parte é uma nome-
nagem a Cartola,

com sucessos como
O mundo é um
moinho .Depois

os 12 bailarinos
interpretam
trechos de Âs
quatro esta-

ções, âè Vi-
valdi. Em cada sessão, os
50 primeiros que chega-
rem com esta revista, a
partir de uma hora antes,
ganham doisingressos. E,
na sexta, os 50 leitores
também faturam um kit
do Boticário (xampu e
condicionador). é
'Estações': 300 ingressos e 50
kits do Boticário para leitores

Nos tempos da discoteca
Ricardo 

Mello se inspi-
ròü nos tempos da dis-

coteca para promover uma
grande festa neste sábado,
na casa Paraíso (Rua Ceies-
tino Basílio, 26. Recreio).
Na pista, gelo seco. globo
espelhado e até bolas de sa-
bão. Os DJs Felipe e Fer-
nando detonam sucessos
dos anos 70, além de hits da
dance music. O agito come-
mora o lançamento da tri-
lha do filme Priscilla, a rai-
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nha do deserto. Por isso,
entre os convivas, não pode-
riam faltar Laura Di Vison e
suas amigas drags. O leitor
também não pode ficar de
fora. Neste sábado, os 10
primeiros que telefonarem
para 294-8260. das 14h às
15h, faturam um ingresso e
um CD Party of the year,
com os melhores balanços da
festa, selecionados pelos pró-
prios disc-jóqueis.
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Cinqüenta leitores assistem ao filme 'Fausto' de graça

A veia cômica de Fausto
O 

projeto Movies USA-
promove a pré-estréia de

Fausto, de Rémé Duchemin,
na sexta, às 23h, no Art-Bar-
raShopping 1. O filme não
tem nada a ver com a obra de
Goethe. A comédia francesa
conta a história de Fausto
Babarico, órfão que sempre
soube tirar partido das adver-
sidades da vida. No elenco, o

•comediante Jean Yanne faz
um velho alfaiate judeu. Na
sessão do Art-BarraShopping
(Avenida das Américas,
4.666, loja N, tel.: 431-9009).
os 50 primeiros leitores que
chegarem com esta revista, a
partir de meia hora antes, ga-
nham um ingresso. Já os 150
seguintes só pagam meia en-
trada.

Um Natal 'blueseiro'
Este 

mês o maior bluesman
de Niterói é Papai Noel.

Nesta sexta, ele desce pela
chaminé do Bedrock (Rua
Armando Lopes, 3, Charitas.
Niterói) e promove o Merry
Blues Christmas Festival. São
quatro fins de semana marca-
dos por shows com as feras
Blues Etílicos, Victor Gaspar,

Big Allanbik, Mr. Blues, Cel-
so Blues Boy, Atlântico
Blues. Overblues e Blues Ses-
sion. E o leitor vai em todos.
Nesta sexta, os 20 primeiros
que telefonarem para 717-
3327, do meio-dia às 13h, ga-
nham um passe livre com di-
reito a assistir a todas as
atrações do festival.
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Blues Etílicos: show no festival do Bedrock, em Niterói
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LOJAS
COM DESCONTOS

ENTREATTO
20% de bônus em mercadorias

sobre o valor das compras.
GRDFFES

Descontos de 20% a 50% em

produtos na superpromoção
e 5% nos demais.

ÁGUA DE CHEIRO
10% de desconto em

qualquer mercadoria da loja.

ANGÉLICA FLOWERS
Nas compras acima de R$ 50,00

ganhe 5% de desconto
e nas compras acima de

R$100,00 ganhe 10%
de desconto.

BAIKJBADAI
10% de desconto na compra da

bolsa tubo couro com palha
(ref.090118-0).

CRIBBDANCING
10% de desconto em

qualquer mercadoria da loja.
Camisetas de malha branca
com estampa localizada por

R$ 9,45 (ref.H77e 1189).

DIOCCHIAU
10% de desconto na compra de

armações e óculos sport.
KAPTA

10% de desconto em qualquer
mercadoria da loja.

NEM
TODO

PAPAI NOEL
USA

BARBA
BRANCA E

ROUPA
VERMELHA.
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MAISON DELLAS
10% de desconto em qualquer

mercadoria da loja.
PATBRU

10% de desconto em qualquer
mercadoria da loja.

T1GUEK
10% de desconto na compra de

qualquer peça estampada.
VniAROCCA

10% de desconto nos paletós
Rochelle e nas calças Celbi

¦

e Saint Savin.
YOUNG BOYS (Fast Food)

10% de desconto sobre os

preços normais e 5% sobre

preços promocionais.
LOJAS

COM BRINDES
DIOCCHIAU

Nas compras acima de
R$ 100,00 ganhe uma camiseta.

GRIFFFS
Nas compras acima de R$ 50,00

ganhe uma miniatura de perfume.
PAKALOLO

A cada compra acima
de R$ 50,00 ganhe um par de

meias a sua escolha.

VERO VERDE
Nas compras acima de

R$ 40,00 ganhe uma camiseta
canelada com bordado

(ref.1.159-3).

Quem oferece tanto desconto e tanta promoção
como o BarraShopping Nacional Visa deveria se chamar

Cartão-Noel ou Papai-Cartão.

BarraShopping

CO

cr

O Shopping do Rio.
W

Nacional Visa

Se você ainda não tem o seu, peça já pelo telefone 9 (021) 2754545.
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Preço baixo: o melhor presente.
Promoção especial de Natal Gelli em toda a linha de modulados. Facilidade na
forma de pagamento, o menor preço, assistência técnica permanente e garantia
Gelli. Se não comprar agora, é porque você não acredita mesmo em Papai Noel.
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Nataí Geííi

20% 01MSCOWrO fi '604/5, PH0 PMÇ0 Df 4 VISTA
„.,r,,». Tijuca I: R. Conde de Bonfim, 149 - Tek.: 248-1786/284-0799 • TijiKt II: R. Conde de Bonfim, 208 -leis.: 234-5125/248-0547 • Copa I: Av. N.S. Copacabana 1.032 - Tel.: 521-0740

Ulíl"""5 Com It R. Barata Ribeiro, 814/818- Tel.: 236-1788 • Petrôpolis: R. do Imperador, 856 -Tel.: 42-0775 • Icoreí: R. Gavião Peixoto, 115 - Tel.: 711-4281/714- 8851 • Carretar
. J, 260-8294 Manüho: Tel.: 722-6356- Casa Shopping: Tel.: 325-1431/325-1265 - Norte Shopping: Tel.: 269-5591 • Super Ge»; Av. Brosil, 12.025: Tel.: 590-8322/280- 3136 r.330

280j3I36i434] CASA SHopp|NG, NORTE SHOPPING E CARREFOUR MANILHA ABERTAS ATÉ ÀS 22 HORAS.
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O móvel bem bolado
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