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Prefeito e vice na
Bahia são cassados
0 prefeito do município baiano de
Gongogi, Wanzival Pinheiro Simões
(PFL), e seu vice, Edmundo Silva
Santos, foram cassados por abuso de
poder econômico e crime eleitoral.
Eles são acusados de assumir o
compromisso de pagar a um
empresário o financiamento de suas
campanhas com verba do Fundo de
Participação dos Municípios. (Pág. 9)
Risco de Aids nos
esportes é mínimo
Estudo da Academia Francesa de
Medicina mostra que o risco de
contágio pelo vírus da Aids (H1V)
durante a prática desportiva é mínimo.
A pesquisa ressalta que a transmissão
só pode ocorrer quando há contato
direto entre duas pessoas feridas na
pele ou nas mucosas. (Página 12)
Assessores de Maia
são denunciados
0 Ministério Público apresentou
ontem denúncia contra dez pessoas
por irregularidades em eventos
realizados em 1990 e 1991 pela
Funarj. Entre os denunciados estão
dois assessores do prefeito
'
envolvidos m organização do
—
Farias
Lima
e
Murça
Carnaval
Helt. (Página 15)

' {'' ¦'

'

:

u
^
I -'y^ViPff'

.".;

[|pijm

-'i'SiyR:

fSfi-

.

y.K,<<5^^/i-»ia4)^!^«'»r-i<tlff.i.,afS't'.^:t?c.i:".-..

Fernando
Henrique conversa com o presidente Itamar Franco sobre seu pronunciamento
ernandoHenrique

Maradona

Banco árabe pode
salvar Eurodisney

ser

A Eurodisney está á beira da falência
e poderá acabar se não for
encontrado um sócio para substituir
a Walt Disney Company, que detém
49% das ações. A esperança dos
acionistas franceses é um banco do
Golfo Pérsico, que poderá assumir a
dívida de USS 4 bilhões. (Negócios e
Finanças, pág. 6)

a

pode

condenado

até

2

anos

O atacante argentino Diego Maradona poderá ser condenado a até
dois anos de prisão. Ele está ameaçado de processo pela Justiça da cidade de Moreno pelos ferimentos
causados anteontem em cinco repórteres, com tiros de espingarda
de ar comprimido. A polícia foi ontem à casa do jogador, mas não encontrou nenhum armamento. (Página 19)

Filme

gera

de

terror

pânico

criança

PF

em

ao

inglesa

PC

Um programa sobre fantasmas, na
televisão inglesa, causou uma sindrme
de estresse pós-traumática em dois meninos, relatada na última edição do Brítish
Medicai Journal. Após o filme, eles passaram a ter medo de fantasmas e só
dormem com a luz acesa. A síndrome é
comum em vítimas de crimes violentos
ou sobreviventes de guerra. (Página 12)

liga

Collor

esquema
na

Ceme

Investigações da Polícia Federal na
Central de Medicamentos sobre as
propinas pagas pelos fornecedores ao
esquema PC apontaram indícios de
que o ex-presidente Collor estaria entre os beneficiados. O procurador-geral da República, Aristides Junqueira,
que receberá o relatório na segundafeira, disse que poderá abrir novo processo contra o ex-presidente. (Página 8)
Marcelo Régua
Regua

Fidel mentiu sobre
visita de Collor
Página 6
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Uma luta entre
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Página 2
Clinton suspende
embargo ao Vietnã
O presidente dos EUA, Bill Clinton.
anunciou oficialmente a suspensão
do embargo comercial ao Vietnã, em
vigor há 19 anos. (Editorial e pág. 13)
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Ec
Equipe

admite

o

governo
O assessor especial do Ministério
da Fazenda, Edmar Bacha, admitiu
que a equipe econômica deixará o
governo caso o Congresso não
aprove o plano de combate à inflaânimo dos técnicos, que se sentem
"cozinhados
com requintes de perversidade" pelos parlamentares.
(Negócios e Finanças, página 3)
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Decisão
DÓLAR
CRS 485,29
Gomer-iai compra}
URS485.3C
Comerciai veneta,
-compra)
CRS 465,OC
Paralelo
Paralelo (venda) CRS 475,00
Turismo (compra) CRS 482,00
Turismo (venda) CRS 482,20
TAXAS REFERENCIAIS
47.61%
Do Juros (TR) dia 04.01
UNIF
P/IPTU residencial CRS 6.698,79 *
P/IPTU residencial, comercial e territorial,
ISSe Alvará CRS 7.077,32
Expediente CRS 1.415,46
Taxa
• Ob6:deVerificar
oxcecões iunto á prefeitura
SALÁRIO MÍNIMO
Fovereiro CRS 42.829.00
UFERJ
Fovereiro CRS 11.556.96
Diária 04.02 CRS 12.208.41

As articulações iniciais da sucessão presidencial foram o principal
obstáculo que, nos dois últimos dias,
bloqueou a votação do plano econômico do governo. As ambições
cresceram no rastro de uma possível
candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, à
Presidência. Na próxima terça-feira
haverá nova tentativa de aprovar o
plano antes do recesso informal que
os parlamentares impõem na semana que antecede o Carnaval, tomando imprevisíveis as conseqüências
do choque entre o ministro da Fazenda e o Congresso. Ao problema
sucessório, somam-se os interesses
pessoais dos parlamentares e as situações políticas regionais que dificultam a atuação já deficiente das
lideranças do governo. A elevação
da temperatura política de ontem,
em Brasília, provocou boatos de que
era iminente o afastamento do ministro da Fazenda. Mas ele jogou
água na fervura e garantiu que não
era momento de demitir-se porque
"ainda
há espaço
em sua avaliação
Na seuma
ação-construtiva".
para
Henrique
Fernando
gunda-feira,
Cardoso, em cadeia nacional de rádio e televisão, falará por 12 minutos sobre a situação econômica do
país. Ontem mesmo, após uma
reunião com o presidente Itamar
Franco, no Palácio do Planalto, o
ministro fez pontaria contra o alvo mais visível à sua frente e dis"O
choque é do Congresso
parou:
o
com
país." Os impasses trancaram a revisão, que só aprovou a
permissão ao Congresso para convocar funcionários do 2° escalão do
governo para depor. (Págs. 4, 5 e 7)

deixar

Coluna do Castello

No Rio e cm Niterói, céu
claro a parcialmente nublado. Possibilidade de
pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao enlardeccr. Temperatura em
elevação. Máxima no Maraeanã c minima no Alto
da Boa Vista. Mar calmo,
com visibilidade
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Fotos do satélite e mapas tio tempo, página 17.
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A juíza da 8a Vara de Fazenda
Pública. Lcila Mariano. adiou para
hoje. às 11 h, sua decisão final sobre
o desmonte dos 42 camarotes extras
do Sambódromo. Ontem, a juíza se
reuniu com representantes da Liga
das Escolas de Samba (Liesa), Riotur e do arquiteto Oscar Niemeyer.
Ela chegou a visitar o Sambódromo
para ver as obras de perto.
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recuarem

A demora do Congresso em
aprovar a emenda que cria o Fundo Social de Emergência está causando grande apreensão no mercado financeiro. As bolsas
fecharam ontem em queda de
3,4%, enquanto o dólar paralelo
subiu 2,15%, cotado a CRS 465
para compra e CRS 475 para venda. (Negócios e Finanças, pág. 1)
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Um confronto de duas horas entre
traficantes e cerca de 200 policiais nos
morros do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo levou pânico aos moradores de
Copacabana e Ipanema, na madrugada de ontem. O tiroteio foi provocado
pelo suposto seqüestro de agentes da
Divisão Anti-Seqüestro (DAS). Os
traficantes cortaram a luz na Favela
do Cantagalo para impedir a ação po-

licial. A polícia usou mais de seis mil
balas, mas ninguém ficou ferido.
O tiroteio voltou a assustar moradores dos imóveis próximos aos morros da Zona Sul, onde o IPTU é um
dos mais caros da cidade. Muitos deles já instalaram nas janelas placas de
aço ou vidros à prova de bala. Nos
hotéis próximos, turistas ficaram apavorados com a batalha. (Página 16)

desconta

ter

quorum
Câmara, Ino
da
O presidente
cêncio Oliveira, decidiu aumenta
a pressão sobre os deputados fal
tosos para permitir a formação de
quorum e acelerar as votações da
revisão constitucional com mais
descontos nos subsídios. Os deputados que faltarem às sessões das
quintas-feiras terão descontadas
a quinta e a sexta e os que faltarem às sessões das terças perderão a segunda e a terça. (Pág. 2)
para
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Shows e exposições
para recordar Henfil
O cartunista Henfil, que amanhã
completaria 50 anos. será lembrado em um
grande evento no Teatro João Caetano,
com shows de Ney Matogrosso. Wagner
Tiso e Tini Rescala. Haverá uma mostra de
seus trabalhos e o lançamento do livro A
volta de Ubaldo, o paranóico. Também está
prevista para este ano a publicação de sua
biografia, escrita por seu filho Ivan
Cosenza de Souza.

A arte na
Marianne
Inglaterra
e Prince
Este é o ano artístico
Marianne Cotrim
um
da Grã-Bretanha.
teve
(foto), que
Uma série de
caso no Brasil com
o pop star Prince,
exposições,
foi aos EUA gravar espetáculos teatrais
um clipe com o
e concertos está
astro, mas negou
programada para
ocupar os melhores
qualquer
envolvimento com
teatros, galerias e
ele durante a viagem óperas do país.
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As articulações iniciais da sucessão presidencial foram o principal
obstáculo que, nos dois últimos dias,
bloqueou a votação do plano econômico do governo. As ambições
cresceram no rastro de uma possível
candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, à
Presidência. Na próxima terça-feira
haverá nova tentativa de aprovar o
plano antes do recesso informal que
os parlamentares impõem na semana que antecede o Carnaval, tornando imprevisíveis as conseqüências
do choque entre o ministro da Fazenda e o Congresso. Ao problema
sucessório, somam-se os interesses
pessoais dos parlamentares e as situações políticas regionais que diíicultam a atuação já deficiente das
lideranças do governo. A elevação
da temperatura política de ontem,
em Brasília, provocou boatos de que
era iminente o afastamento do ministro da Fazenda. Mas ele jogou
água na fervura e garantiu que não
era momento de demitir-se porque
"ainda
há espaço
em sua avaliação
uma
ação
construtiva".
Na separa
gunda-feira, Fernando Henrique
Cardoso, em cadeia nacional de rádio e televisão, falará por 12 minutos sobre a situação econômica do
país. Ontem mesmo, após uma
reunião com o presidente Itamar
Franco, no Palácio do Planalto, o
ministro fez pontaria contra o alvo mais visível à sua frente e dis"O
choque é do Congresso
parou:
com o país.'' Os impasses trancaram a revisão, que só aprovou a
permissão ao Congresso para convocar funcionários do 2o escalão do
governo para depor. (Págs. 4, 5 e 7)

Brasília — Josemar Gonçalves
COM ESTA EDIÇÃO
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Um roteiro revela
a mordomia do Rio
As dicas para quem quer se divertir
cora segurança e conforto na cidade.
Ingressos era casa, restaurantes com
recreadores, estacionamento para os
freqüentadores do Canecão, guardacostas na praia e transporte para
shows e peças são algumas das
jnQrdoroiasJLdisposição dos cariocas,--

enrique conversa com o presidente Itamar Franco sobre seu pronunciamento

Verão sobre rodas
Os patins tomam conta das ruas.
Descubra onde aprender e praticar um
esporte que já divide espaço com as
bicicletas nas ciclovias. E veja o roteiro
das lojas de equipamentos para quem
pretende aderir à nova onda.

Maradona

Os blocos na rua
Samba, suor e muita animação. O
carnaval de rua agita os foliões neste
fim de semana. Blocos como o
Simpatia é Quase Amor e bandas
como a do Leblon desfilam sua
irreverência pelos bairros da Zona Sul.

O atacante argentino Diego Maradona poderá ser condenado a até
dois anos de prisão. Ele está ameaçado de processo pela Justiça da cidade de Moreno pelos ferimentos
causados anteontem em cinco repórteres, com tiros de espingarda
de ar comprimido. A policia foi ontem à casa do jogador, mas não encontrou nenhum armamento. (Página 19)
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Filme

gera

de

terror

pânico

criança

PF

em

ao

inglesa

PC

Um programa sobre fantasmas, na
televisão inglesa, causou uma síndrome
de estresse pôs-traumática em dois meninos, relatada na última edição do Britisli
Medicai Journal. Após o filme, eles passaram a ter medo de fantasmas e só
dormem com a luz acesa. A síndrome é
comum em vítimas dc crimes violentos
ou sobreviventes de guerra. (Página 12)

liga

Collor

esquema
na

Ceme

Investigações da Polícia Federal na
Central de Medicamentos sobre as
propinas pagas pelos fornecedores ao
esquema PC apontaram indícios de
que o ex-presidente Collor estaria entre os beneficiados. O procurador-geral da República, Aristides Junqueira,
que receberá o relatório na segundafeira, disse que poderá abrir novo processo contra o ex-presidente. (Página 8)
Marcelo Régua

Fidel mentiu sobre
visita de Collor
Página 6

Ec
Equipe

admite

deixar

o governo
O assessor especial do Ministério
da Fazenda, Edmar Bacha, admitiu
que a equipe econômica deixará o
governo caso o Congresso não
aprove o plano de combate à inflação. As negociações estão tirando o
ânimo dos técnicos, que se sentem
''cozinhadoscomreqiunTescle

Coluna do Cast
Uma luta entre
dois fracos
Página 2
Clinton suspende
embargo ao Vietnã
O presidente dos EUA. Bill Clinton,
anunciou oficialmente a suspensão
do embargo comercial ao Vietnã, em
vigor há 19 anos. (Editorial e pág. 13)

versidade" pelos parlamentares.
(Negócios e Finanças, página 3)

tempo
I
No Rio e cm Niterói, céu
claro a parcialmente nublado. Possibilidade de
pancadas dc chuva c Iro?
O
voadas isoladas ao entardéccr. Temperatura em
elevação. Máxima no Maracanà e mínima no Alto
da Boa Vista. Mar calmo,
com visibilidade boa.
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Fotos do satélite e mapas do tempo, página 17.

A demora do Congresso em
aprovar a emenda que cria o Fundo Social de Emergência está causando grande apreensão no mercado financeiro. As bolsas
fecharam ontem em queda de
3,4%, enquanto o dólar paralelo
subiu 2,15%, cotado a CRS 465
para compra e CRS 475 para venda. (Negócios e Finanças, pág. 1)

Indefinição
bolsas

A proximidade da favela ameaça os moradores da Rua Nascimento Silva, em Ipanema
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A juíza da 8a Vara de Fazenda
Pública, Leila Mariano, adiou para
hoje, às 11 h, sua decisão final sobre
o desmonte dos 42 camarotes extras
do Sambódromo. Ontem, a juíza sc
reuniu com representantes da Liga
das Escolas de Samba (Liesa), Riotur e do arquiteto Oscar Niemeyer.
Ela chegou a visitar o Sambódromo
para ver as obras de perto. (Pág. 15)
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Um confronto de duas horas entre
licial. A policia usou mais dc seis mil
traficantes e cerca de 200 policiais nos
balas, mas ninguém ficou ferido.
morros do Pavão-Pavãozinho e Can0 tiroteio voltou a assustar moratagalo levou pânico aos moradores de
dores dos imóveis próximos aos morCopacabana c Ipanema, na madrugaros da Zona Sul, onde o IPTU c um
da dc ontem. O tiroteio foi provocado
dos mais caros da cidade. Muitos deles já instalaram nas janelas placas de
pelo suposto seqüestro de agentes da
Divisão Anti-Scqüestro (DAS). Os
aço ou vidros à prova de bala. Nos
traficantes cortaram a luz na Favela
hotéis próximos, turistas ficaram apado Cantagalo para impedir a ação povorados com a batalha. (Página 16)

faz

ter

desconta
quorum

O presidente da Câmara, Inocêncio Oliveira, decidiu aumentar
a pressão sobre os deputados faltosos para permitir a formação de
quorum e acelerar as votações da
revisão constitucional com mais
descontos nos subsídios. Os deputados que faltarem às sessões das
quintas-feiras terão descontadas
a quinta e a sexta e os que faltarem às sessões das terças perderào a segunda e a terça. (Pág. 2)

B
Shows e exposições
para recordar Henfil
O cartunista Henfil, que amanhã
completaria 50 anos, será lembrado em um
grande evento no Teatro João Caetano,
com shows de Ney Matogrosso, Wagner
Tiso e Tini Rescala. Haverá uma mostra de
seus trabalhos e o lançamento do livro .-I
volta de Ubaldo, o paranóico. Também está
prevista para este ano a publicação de sua
biografia, escrita por seu filho Ivan
Cosenza de Souza.
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Marianne
e Prince
Marianne Cotrirn
(foto), que teve um
caso no Brasil com
o pop star Prince,
foi aos EUA gravar
um clipe com o
astro, mas negou
qualquer
envolvimento com
ele durante a viagem.

A arte na
Inglaterra
Este é o ano artístico
da Grã-Bretanha.
Uma série de
exposições,
espetáculos teatrais
e concertos está
programada para
ocupar os melhores
teatros, galerias e
óperas do país.

I
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6gazeteiros
Câmara
COLUNA

DO

perdido

desestabiliza
impasse entre o goO verno e o Congresso
em torno da votação de
um fundo de emergência
considerado vital para o
plano de estabilização da
economia é reflexo de uma
monumental desagregação
das forças políticas.
O governo está enfraquecido, sem forças para
impor a sua vontade a um
Congresso igualmente debilitado. Paga o preço de
não ter um coordenador
político competente, papel
que os ministros da Justiça e da Casa Civil e os
líderes do governo na Càmara e no Senado não
conseguem executar.
O presidente da República não é coordenador,
é presidente. E o ministro
da Fazenda, de tanto ser
coordenador político,
acaba não sendo nem
uma coisa nem outra.
Sua capacidade de negociação. de transigência e
de resistência política
chegou ao limite.
O amável Fernando
Henrique Cardoso do
sorriso de aeromoça, na
definição de Antônio
Carlos Magalhães, substituiu por dois tiros no
escuro o pulo do gato que
se acostumou a dar a cada obstáculo ao seu piano de salvação nacional.
Primeiro, está mesmo
disposto a ir embora se o
Congresso não aprovar o
tal fundo de emergência.
Passando recibo da condição de primeiro-ministro, Fernando Henrique
acha que se o Congresso
lhe nega instrumentos
que considera decisivos
para consertar a economia não tem razão para
continuar no governo.
Se o parlamentarismo
que ele defende tivesse sido implantado no Brasil,
o ministro cairia, mas o
Parlamento também seria
dissolvido e se convocariam novas eleições. Na
falta disso, o ministro deu
o segundo tiro no escuro.
Sem reconhecer crédito ao
deputado Miro Teixeira,
autor da idéia, Fernando
Henrique propôs a convocação de uma nova Constituinte.
Pode ser diversionismo
para abrir um atalho no
bombardeio dos candidatos a presidente da República ao plano que viabilizaria a trajetória de um
concorrente de respeito,
como pode ser também já
uma plataforma do candidato Fernando Henrique
Salários

FHC

Cardoso. De qualquer
maneira, é, como o outro
tiro, uma alternativa de
ruptura.
O ministro da Fazenda, segundo vários interlocutores, jogaria a sua
cartada final na próxima
semana. Espera até quarta-feira que o Congresso
lhe dê os chamados instrumentos necessários para baixar a inflação. Se
perder, a Quarta-Feira de
Cinzas seria antecipada
em uma semana.
O Congresso fica contra o governo nào porque
queira, mas porque está
perdido. Fragilizado pela
roubalheira da Comissão
de Orçamento e pelo processo em andamento de
cassação de apenas 18
parlamentares, que golpearam profundamente o
PMDB — partido que
desde a queda do regime
militar, em 1985, servia de
equilíbrio institucional—,
o Congresso está também
fragmentado pelos interesses de todo tipo que deságuam na revisão constitucional.
Já não se tem saudade
lá apenas de doutor Ulysses Guimarães, que durante a Constituinte de
1987-88 tinha autoridade
moral e estatura política
para conduzir o Parlamento no grito e na marra, se fosse necessário. Já
se tem saudade até de Genebaldo Correia, que encobria desvios éticos
apontados pela CPI do
Orçamento com uma reconhecida habilidade de
negociador político"
Um Congresso que de
repente é obrigado, como
constatou ontem o deputado Paulo Delgado, a se
aplicar o princípio fabril
de corte de ponto dos
parlamentares que faltam
às votações está regrediudo a uma forma primitiva
de organização.
Com uma representação tão desorientada, ou
tão apodrecida como disse o governador Ciro Gomes, o Congresso tornouse presa fácil dos candidatos a presidente da
República antes de assumir o papel que lhe cabe
na crise econômica.
A sensação que se tem
é a de que o Congresso
discute tudo, principalmente a eleição presidenciai deste ano, mas não o
que incomoda o resto do
país: uma inflação enibicando para 50% ao mês.

de militares

O governo nào tem adversários do tal fundo de
emergência apenas no
Congresso, mas também
em seus próprios quadros.
Assessores parlamentares dos ministérios militares
percorreram ontem desesperadamente gabinetes de
líderes de partidos, pedindo
a rejeição do artigo 74. que
urviriza os salários.
A interpretação dos

dos
pente

CASTELLO

MARCELO PONTES

Congresso

corta

militares é a de que os seus
salários ficarão congelados durante um ano, sem
direito a choro e a reclamaçào de perdas.
O líder do PFL, deputado Luis Eduardo Magalhães, apóia a retirada desse artigo. Edmar Bacha,
um dos principais assessores de Fernando Henrique,
nào aceita mudá-lo, segundo Luís Eduardo.

Descontos no salário têm objetivo de
garantir quorum para as votações da revisão
Brasília - Arnildo Schulz
—
BRASÍLIA
A Mesa da Camaggysyi
ra dos Deputados decidiu que vai
aumentar os descontos nos venci- l
mentos dos faltosos. Embora ainda nào esteja totalmente definido,
o presidente, deputado Inocêncio
Oliveira (PFL-PE), anunciou que
vai descontar as sextas e quintasfeiras dos deputados que faltarem
às quintas. Quem faltar às terçasfeiras perderá também o salário
de segunda-feira. Atualmente, o
deputado só precisa comparecer à
Câmara de terça a quinta-feira
para receber o vencimento integral do mês. A cada ausência corresponde um desconto de 1/30.
"O
objetivo é aumentar o quórum da revisão", disse o 3o secretário da Mesa, deputado Aécio
Neves (PSDB-MG).
Em janeiro e fevereiro, o vencimento de um deputado foi de
CR$ 2,594 milhões, o que representa CR$ 86,5 mil diários. Assim, a ausência na quinta-feira
representará um desconto de cerca de CR$ 173 mil. Se faltar a
Inocêncio e Lucena querem forçar a presença dos purlumenlcires para cicelercir a aprovação du reforma•
terça-feira, perderá mais CR$ 173
mil. A intenção inicial era descamente o mandato. O dispositivo
sença e pagamento dos depucontar também os sábados e do- cisa estar presente à Câmara para nào ser descontado.
ressalva, porém, que, em caso de
tados, ficam por conta das justifimingos, mas a presidência consiDecisão — A decisão final da
derou a iniciativa muito forte. O
licença ou missão autorizada pela
cativas para as ausências.
controle de presença será feito
Mesa da Câmara deverá ser
Câmara, a ausência não deve" ser
As ausências também poderão
através do painel eletrônico de
anunciada de hoje até terça-feira,
considerada. Um ato da mesa, áinser computadas para o cálculo de
votação. No caso das bancadas
depois que a assessoria jurídica
da em vigor, relaciona essas justifiperda de mandato. De acordo
que comunicarem oficialmente a
cativas,
concluir
os
estudos sobre o tema.
com o artigo 55, inciso 111 da
permitindo até mesmo que
obstrução das sessões, a Câmara
O desconto, no entanto, é consio trabalho nas bases sirva para
Constituição, o deputado que deicontrolará a freqüência através
'
derado definitivo. As dúvidas, esabonar as faltas. A intenção inicial
xar de comparecer a um terço das
das portarias da Câmara. Mesmo
Neves,
a
bancada
Aécio
sessões
clarece
o
deputado
esteja
é limitar as justificativas às viagens
ordinárias
numa
mesma
obstruindo
que
uma votação, o parlamentar preresponsável pelo controle de piesessão legislativa perde automatioficiais e aos casos de doença. I

O
¦

estranho
Mesa é acusada de

golpe para ocultar
falta de governistas
— Minutos após
a tentativa fracassada do
BRASÍLIA
governo de votar na noite de
quarta-feira a emenda constitucional que cria o Fundo Social de
.Emergência, um mistério tomou .
•;#conta do Congresso: o desapare- '
cimento da lista de votação, registrada pelos computadores do
sistema eletrônico. A lista é que
permitiria a identificação dos
parlamentares governistas que
faltaram à votação de um dos
principais itens do plano de estabilização econômica. No jogo de
empurra-empurra, surgiram diversas versões, que iam desde um

sumiço

simples erro técnico até um ato
proposital da Mesa do Congresso
Revisor. O PDT já se prepara para
pedir uma apuração rigorosa.
Apontado por parlamentares
do PT, PDT e PPR como o "mentor" e "executor" do desaparecimento, o presidente do Congresso
Revisor, senador Humberto Lucena (PMDB-PB), não sabia ex"Vamos
plicar o que aconteceu.
verificar,.porque o sistema não gravou a votação", limitou-se a dizer.
O líder do PPR no Senado, Esperidião Amin (SC), considerou o sumiço proposital. "Não interessa ao
governo e ao PMDB mostrar que
foram eles, e não os partidos, que
obstruíram a votação, que traíram
o ministro Fernando Henrique",
alardeava Amin.
Os técnicos do sistema eletrô-

da

lista

de

nico também não tinham explica"A lista foi apagada nào sei
çòes.
como", disse um deles, que pediu
para não ser identificado. Um integrante da Mesa Diretora do
Congresso desconfia que Lucena
— "talvez sem querer" — acionou algum mecanismo ou deslios votos
gou o sistema antes que "Conhetivessem sido gravados.
ço bem o funcionamento da Casa
e garanto que o fato é no minimo
estranho", comentou.
O deputado Miro Teixeira
(PDT-RJ) disse que não aceita o
"Lista
não pode sumir,
sumiço.
até porque o Diário cio Congresso
tem que publicar o nome dos que
estavam presentes para explicar
que a sessão foi suspensa por falta
de quorum". A liderança do PDT

presença
pediu aos assessores que tentem
identificar os faltosos à votação
do pedido de preferência para o
FSE e estudar as medidas jurídicas
que poderão ser adotadas, caso a
lista tenha desaparecido de fato.
O deputado Paulo Delgado
(PT-MG) preferiu não comentar o
assunto, mas deixou no ar uma
suspeita: "Calculamos que uns 35
parlamentares do PMDB estavam
em Brasília, mas negaram fogo ao
governo". A suspeita procede. À
tarde, a Mesa do Congresso regis^
trava a presença na Câmara e na
Senado de 510 parlamentares. Às
22h47 de quarta-feira, o painel re?
"Ord!
gistrava a presença de 348.
onde é que se meteram os outros
162 deputados que passaram por
aqui?", questionou Delgado.

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

m

CONCESSÃO DE LICENÇA
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSSOSP torna público que recebeu da
Fundação Estadual de Engenharia de
Meio Ambiente-FEEMA a Licença
Prévia-LP n° 054/93 com validade de
730 dias para a unidade de incineração de resíduos hospitalares na Estação de transferência de São João de
Meriti-Venda Velha, município de
S.João de Meriti (E-07/200854/93).
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PORTO SEGURO %¥RECIFE
7 noites, 7 refeições. Traslados. City-tour histórico/praias eshow de
4 ou 7 noites no Hotel Canarius |4-fc), a unia quadra da praia de
lambada. Hotel Sol Tropical |3 *), oulras opções de Hotéis: Gaivota,
Boa Viagem. Passeio a Olinda Iprograma operado em vôo
Costa Esmeralda e Paradise.
regular).
3 x CR$ 1 60.500,
A partir de 3 x CR$ 168.910,
Salda 12 fev.
7 noites no Hotel Ponta Negra |3*|, a 2 quadras da Praia de Ponta
Negra. Traslados, clty tour, Genlpabu em buggy, show noturno,
passeio a Praia da Pipa e Parque Acqua Center. Outras opções de
Hotéis: Atlântico Norte, Novotel, Imirá Plaza e Vila do Mar.
3 x CR$ 1 77.400,
Saída 12 fev.
7 noites no Hotel Estoril (3*|, a I quadra da Praia de Ponta Verde.
Traslados, City-tour, passeio ao Litoral Sul. Outras opções de Hotéis:
Costamar e Sete Coqueiros.
3 x CR$ 1
Saída 12 fev.
7 noites no Hotel Magna Praia |3*|, frente à Praia de Iracema.
Traslados. City-tour e passeio a 8each Park. Outra opção de Hotel:
Praiano |4*|.
3 x CR$ 1 67.560,

•ysoletur
'
Em turismo a número 1
CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS

SERRAS GAÚCHAS f3t.
5 noites em Gramado no Hotel Serra Azul (o único 5 estrelas de
Gramado], ou no Hotel Bavária Ipreço reduzido) e 2 noites no Alfred
Palace, em Caxias do Sul.
3 X CR$ l^S^!Pa2l50^ (Htl. Serra Azul)
Saída 13 fev.
7 noites, 7 refeições no Hotel Bavaria Mar |3*|, com piscina
térmica, sauna e quadra de tênis. Passeio por Florianópolis,
Laguna, etc.
fV

3 x CR$ 178.250,

Saída
FOZ DO IGUAÇU 12 fev.
4 noites, 4 refs. no Hotel Internacional |5*j. Passeios às Cataratas,
lados argentino e brasileiro, visita a Ciudad dei Este (Programa
operado em vôo regular).
3 x CR$ 112.100,
CENTRO: 2Z1-4499
IPANEMA: 521-1183
MÉIER: 593-4048 •
N. IGUAÇU: 768-3673

• COPA: 255-1895
• TUUCA: 264-4893 §
BARRA: 494-2137 2
• NITERÓI: 710-7401 í

PLANTÃO DOMINGO DAS 9 ÀS 1 5
521-1 1

SECRETARIA DE ESTADO D€
|'f OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCESSÃO DE LICENÇA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS — SOSP torna público que recebeu da FUNDAÇÃO
ESTADUAL DE ENGENHARIA DO
MEIO AMBIENTE — FEEMA, através
do Processo n° E-07/200852/93 a Liconça Prévia n" 52/93, com validade de
730 dias para disposição final de reslduos sólidos (usina de reciclagem e
compostagem, aterro de rejeitos e incinerador) do Morro do Cóu — Alto do
Cubango, Município de Niterói.
I SECRETARIA DE ESTADO DÍ
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCESSÃO DE LICENÇA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS — SOSP torna
público quo recebeu da FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO
AMBIENTE — FEEMA, através do Processo E-07/200851/93 a Licença Prévia LP n° 053/93, com validade de 730
dias. para disposição final de resíduos
sólidos (usina do reciclagem e compostade rejeitos e incinerador) na
gem. aterro
Rua A — Loteamento Murimárcia — Vila
Inhomirim/Piabetá. Município de Magé.

CONCESSÃO DE LICENÇA
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS —
SOSP torna público que recebeu da
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE —
FEEMA, através do Processo E-07/
200853/93 a Licença Prévia LP n°
051 /93. com validade de 730 dias para
disposição final de resíduos sólidos
(usina de reciclagem e compostagem.
aterro de rejeitos e incinerador) em
Itaocara, Município de São Gonçalc
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Em 1993, o Itaú
Itau não
nao perdeu tempo. O Banco renovou a sua
sua
HIH!7f,lfJ::l'7llf9T7flE:flHfl
Serviços !taú
I uUBB
marca, mudou a cara
cam de suas agências,
agendas, lançou
langou novos produprodullVrf
•¦¦.
tos e serviços,
serves, sem esquecer de aprimorar os que
existiam,
.....v
já existiam.
ja
Agências
;,
Agenciasltau.Aevolu?aonaoficous6nafachada.
Itaú. A evolução não ficou só na fachada.
jjjjg
Nunca o Banco foi tão ativo ou fez tantas mudanças. Resultado: o Cliente Itaú ganhou mais Itaú.
'
ÍWÜÍ^i
riosnssM
Este é um compromisso que o Itaú tem com seus clientes.
"¦" . '.;.i
O compromisso de ser um banco moderno e tecnológico,
sempre preocupado em melhorar seus produtos e serviços.
Bplli
Mais que isso: preocupado em facilitar sua vida.
O Itaú trabalhou pensando no que o cliente pedia e
JÊÊÊ
esperava do Banco. Tanto é que suas iniciativas foram
JH|!|
'
imediatamente correspondidas e logo se transformaram em sucesso.

11?

Por isso, tudo o que o Itaú fez em 93
pode ser ava'
liado tanto pelos números quanto pela satisfação
ê
:
dos clientes, que é o grande resultado do nos\
,
so balanço.
W^SÊ

Investimentos

Itaú Bankfone.
Onde tem telefone, tem Itaú.
O Cliente Estrela tem um banco
completo por telefone. Mais de 3,6
milhões de atendimentos só em dez/93.
Pagamento de contas, transferências,
^aplicações, resgates e informações na
m?ÍT i i i suacasaouescritório.

Itaú

iSHiiãliss

'gãitâm
Fundos de Investimentos Itaú
Definitivamente,1993 rendeu
rendeu
osCiientesItau.
Clientes Itaú.
para os
Entre os bancos privados, o Itaú é o
maior administrador de fundos de
de invéstimentos, lançando novos produtos e
facilidades pára oferecer aos
aos seus clientes rentabilidade, liquidez e segurança.

WÊÊm m.

|
f

O Itaú ficou mais bonito por fora. Mas a
grande mudança foi interna: gerências
mais privativas, balcão de informações,
área de auto-atendimento (12 e 24h)
entre outras inovações.
Itaufone.
Você ligado no Itaú.
O Itaú ligado em você.
Mais de 4 milhões de clientes atendidos
em dezembro de 93.

Itaufax. 1993 foi um ano
de faxilidades.
O número de HSflfinHBKiiflp
consultas /mês InMHMMtifir. I
cresceu para 60QW.
mil em dezembro?
~
I de 93. E com
* wl^'*?Ea •
I uma nova faci- Jl{#|Mjr a^STT _""'l
£ade°oa
^
lidade: o
Itaufax
Automático.

Poupança
Poupanca Itaú.
itau.
Sua poupança
murto
'"s^^mMW
WBj'
poupanga rendeu muito
mais
illll^^
W*.
e
a
&
mais que juros
c^rreção-fRonetária,
dOiTe^ao-monetaria. jJ
'-¦
"
W$$0$yJ"
Em
93,
o
Itaú
0
Itau
implantou
If»
ZZ.
/ ®-r?
\ .-.
*
o cartão
magnético
*
cartao magnetico •
exclusivo para
ij
-,-.r-,
s**aafflw®
a
mL
para
.*»''*,
langou,
Itaú Private Bank.
,.
Bank.
„.,
Itau
w\ Jm v §
poupadores. Ee lançou,
IIBIii
a 1t=i «T3 HPif!H?iWfHl1
Financiamentos
O Itaú poupou trabalho
Itaú
alA3ifcJJLJUflLlla UllU
Para você
Para
voce cuidar das finanças
Conta
finangas sem descuidar
-5 • »^a
j
junto
descuidar J^U
E°iu'30li
junto com a Conta'
trabalhou a vida
vidainteira.
inteira.
quem
universal Itaú,
Itau, novas
da
£%.
dafamilia.
querntrabalhoua
.
família.
......
.«.'»-•
f% -tm
f'm
,
' ^
Itaú.
Itau. Financiando
FinanciandO
Itau. Ajudando
I
facilidades para aber";2^
aberO Itaú
facilitou
Itau
a vida jS®, f8^.
tura e movimentação
movimentacao da Poupança.
Poupanga.
o sonho de muita gente.
de 730 mil
mil toSLEESB
gente.
o Brasil a crescer.
^de
aposentados,
com oo *<^§|g*sP'
Em 93, o banco ajudou a realizar planos
0 Itau ajudou empresas, investiu na
pianos e
'%.
"Cartão
"Cartao Pagamento
«k tr
"A"'#
de vida. O itaú
Itau financiou
flnanciou o sonho de
safra
apoiou
agrtcola
a
de
producao,
\ .,.
e
projetos
^
^r
x
Eletronico
Eletrônico
de
de
I,
muita gente.
m
gente.
incentivou as exportacoes.
\
Benefícios".
Beneffcios".
•
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O Itaú na vida
V'^a^a
da
'
]j^
'
Automatico Itau
comunidade.
com3
ppr-^-. ^.p.
Leasing
Serviço de Atendimento Itaú.
O Itaú esteve ativamente
"
O
Itaú
Itau atendeu a milhares de clientes
r^a":'ro'Ima
de
ciientes que,
multas nmnmcomunipresente na vida da comunicarta ou pelo Disque Itaú,
""" ",«»(¦Ti das menores PLMHjMaag'''j^Hgli sas.Triplicouo
Itau, tiraram suas
por
porcartaou
dade, investindo US$ 19
^
¦
¦
19
^„,,.n Universal
dúvidas
duvidas e resolveram seus problemas.
1
'ax?s c'e Jur9s
numero de conmilhões
milhSes em educação,
educapao,
% .Jltej||
j&jjjg
jjjf
saúde e cultura. E parti- jj^^»';..'"
j^g
'
declientes- 4 'WW^KK^M saldode US$
cipando
cipandodecentenas
de centenas MBl
Ha^'oanhou
um jiflS^CZ^
nno o
n
%
™i|
Olha a»tprnnlnnin
tecnologia
xecnoiogia que
WÊÊKmrnt^
9®""°"um
iwftg.IWlWSSawWI 450,9 milhaes.
de
feiras,
exposições
laj»
uina
defeiras,exposicaes
m
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Itaú
Itau
colocou
COkDCOU
no
n°
seu
e
eeventoscomunitarios.
eventos
comunitários.
Crediario Itaú
Crediário
Itau
Credito Rural
...
Iisk
ÊÊSíÊÊÊmiÊiÊm
faciTSes
ipftv
cheque.
O Itaú abriu esta
|
linha de crédito
Agora, o Cliente itaú conta
BL \.
aoconsumidor
campo. Milhaies numero, o
ao
consumidor
<,
com novas facilidades: Leitora
y¦
financiar a
de Cheque, Digitalização
para
Digitalizagao de
para,inaJnc'ara
VM
de
cohtra/tas
e
MKHBKF
Vgh
Cliente
Itau
Din
compra
comrade
de bens
bens
volume de US$
Assinaturas, Emissão
wSS&f
movimentaa
|
e serviços.
Eletrônica
^Assinaturas^Emissao
827
de Cheques e
^ mil clientes
^
'
Entrega
de
Talões
optaram por uma
pelo Correio.
jjgjHr
forma emocionante de
Autobank
^uto,3an,<
Financiamento Exportagao
Facilidades do Itaú
dinheiro.
Itau
juntar dinheiro.
hvestimentos;|H^
mSSjp
'¦¦
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Através
doEm 93, o Itau ajudou os exportadores na
você não
VOC§
nao ter que
jBr^
MPPAAtravesdo
-11 "f
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para
Autobank, o Itaú
Itau hora de produzir e negociar o seu produto.
:
ir
1^/gMKL
ilr#'
ir ao
SO Itaú.
Itau
PMHES^
-4 •
financiou mais
mais As operagoes totalizaram um saldo de
- . . - .
ki^BIB'PvVv
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, 'iif^iili^Miriiilii'li'ill
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Rede
de
Caixas
Eletrônicos.
Eletronicps.
42
mil
de42mil
USS773milhoos.
WMÈ$ÊÊÊÊk
iMH
tCa!x??
A
maior
rede
eletrônica
eletronica
veículos
do
veiculos
mEF
para
para
V
^5
;
país: 4.957
pais:
Caixas Eletrônicos
Eletronicos que realizam em
seus clientes.
$J*M®
Caixas
ciientes. Renasses do SNDES
•*
. ^PCJ^C^SP*,#
'¦'
média
^
media 13,8 milhões
milhoes de operações/mês.
operacoes/mes.
:
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SeoanoolaSouas empresas a
na
Débito
Automático
Debito
Automatico
repassando
Itaú.
Itau.
so
em
mm :0mm
Em um ano, o
produgao,
investirem
numero
Fintel
número de pagamentos pelo Débito
Fintel
FINAME US$ 283,2 milhoes.
Debito
ypF
"X
'\
"
•'"
Com o Fintel, o banco financiou mais de
Automático
Automatico cresceu para 650 mil.
de
.
......
,.
39 mil linhas telefônicas
telefdnicas em todo o território
.
territorio Financiamento Imoblliario
1HK
\ Terminais
Stauprev
Itauprev
Terminals
ermina.s em Empresas
Emn^. (Office
^fWirP
' ''"'
K'r,t
(Offiee
nacional.
nacional.
Ajudando a construgao civil na produgao
I'-;;.,.n"
F'ill
iW«T¥^
n,t
Itau lançou
lancou em 93 o ltauprev.
OO Itaú
Itaup'ev.
_
1W
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I I Banking).
?PnKin9'.
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imowk novo* p na an ifeiran ria
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Nas empresas,
empresas,ja
Credicard Itaú
sao mais de
Itau
ra^^D^^te^rtratou
Um plano
já são
piano de previdência
previdencia privada
. ;&#¦
privada
W&
-\<r... MI
..
11.500 os terminais SIGMA,
vida
que garante o seu padrão
Itau oferece a você
O0 Itaú
H
voce o cartão
padrao de vida
¦
-^mk
cartao de crédito
credito USS 171,9 milhoes correspondentes
^
interligados
interl?oados^l!npSrpa?^
on line, real time
fvida.
para toda a vida.
5 estrelas.
estrelas.
a 55.800 operagoes.
aos computadores Itaú.
a^cSmputadol^C'^

y
;

t

I
p-"

"

v

,,

^

itau.
}
~ "wv^
T '
:
...

Semprs psrto,
atendendovocd.

NH

Q o sexta-feira, 4/2/94

JORNAL DO BR AS li

POLÍTICA e governo

Aprovada

mudança

na

Constituição

primeira
Votação do Fundo de Emergência e da redução do mandato do
presidente dependem de acordo e ficaram para a próxima semana
Brasília — Arnildo SchuT?1
BRASÍLIA — O Congresso Revicar e pedir informação a os minisPercebendo que o quorum estasor aprovou ontem a primeira altetros. Os secretários de Estado, por va muito baixo, o que inviabilizaria
ração no texto da Constituição de
exemplo, estão livres de qualquer a votação da emenda que reduz o
1988. Entretanto, um acordo entre
investigação e pedido.
mandato presidencial, os líderes reo governo e os líderes que defenO plenário rejeitou, por votação visionistas articularam o esvaziadem a revisão constitucional prosimbólica, o pedido de votação glo- mento da sessão. Os deputado Chivocou o adiamento para terça-feira
bal das emendas da deputada San- co Vigilante (PT-DF) e Carios
da votação do Fundo Social de
dra Cavalcanti (PPR-RJ), que dava Luppi (PDT-RJ) insistiram na voEmergência e da redução do manao Legislativo o poder de convocar tação de um requerimento que
dato presidencial de cinco para
titulares do Judiciário. "Na vota- adiava a votação da emenda por
Até
lá,
as
lideranças
espequatro.
ção de segundo turno, vou insistir três sessões, mas foram derrotados.
"A
ram fechar um acordo para aprovar
nessa proposta", disse Sandra.
aprovação dos quatro anos está
o Fundo e mobilizar, no mínimo,
A primeira emenda aprovada segura, mas não vamos correr o
400 parlamentares para garantir as
pelo Congresso Revisor exigiu mui- risco de votar com menos de 400
duas votações.
ta paciência da Mesa Diretora. Fo- deputados em plenário", afirmou o
A emenda aprovada ontem, em
ram necessários 40 minutos para senador Marco Maciel (PFL-PE).
Um parlamentar petista expliprimeiro turno, inclui os titulares
que se alcançasse o quorum minide órgãos diretamente subordinamo de 293. A aprovação da maté- cou que o requerimento do PT e
dos à Presidência da República na
ria, porém, só foi possível porque
PDT não era apenas mais uma malista de autoridades que podem ser os deputados do PDT (que estão
nobra para tumultuar as sessões da
convocadas pela Câmara e pelo Seobstruindo as sessões) concordarevisão. Os dois partidos defendem
nado para prestar informações em
ram em votar quando o quorum foi
o mandato de quatro anos e os
plenário ou nas comissões e obriga- atingido."Se não fosse o PDT, o deputados petistas esperam se lios a responder aos pedidos de in- vexame seria enorme", reconheceu
vrar na próxima semana da proibiBiP'1
formação de qualquer parlamentar.
o vice-lider do PMDB, Germano ção da Executiva Nacional de votar
Hoje, o Congresso só pode convoRigotto (RS).
a revisão.
prosseguimento da revisão vai depender de acordo entre os lideres dos partidos no Congresso Nacional
Brasília — Jamll Bittar
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Um erro da avaliação poliítica

overno no Congresso

Partidos

são

que
negociam
BRASÍLIA — Os partidos contrários â revisão decidiram negociar
com o PMDB uma agenda mínima
de temas para participarem da reforma da Constituição. O primeiro
passo foi dado na noite de quartafeira, quando o presidente do
PMDB, deputado Luiz Henrique
(SC), reuniu-se com os líderes do
PT, José Fortunati (RS); PDT,
Luiz Alfredo Salomão (RJ); e PC
do B, Aldo Rebelo (SP). "Estamos
discutindo uma agenda mínima para dar operacionalidade à revisão",
disse Luiz Henrique.
Na conversa, houve consenso de
que se poderia chegar a um acordo
para votar emendas relacionadas
com as reformas partidária, administrativa, tributária e da Previdência.
Mas os contras insistiram no adiamento dos temas econômicos e sugeriram que o PMDB oficializasse a
proposta da revisão em duas etapas,
lançada pelo líder da bancada na
Câmara, Tarcísio Delgado (MG).
"Sem um
acordo amplo, nem a
direita e nem a esquerda deixam a
revisão andar", afirmou Luiz Henrique, ao defender a necessidade de
se construir um processo que tenha
a participação de todas as forças
"Eles conseguem
políticas.
juntar
293 parlamentares para votar, mas
vão ter dificuldades para mobilizálos para dizer sim às mudanças",
afirmou Aldo Rebelo, sobre os partidos pró-revisão. "A falta de unidade no Congresso e os fatores externos impedem que a revisão
deslanche". concordou Salomão.
Os contras pretendem ao negociar com o PMDB dividir o bloco
revisionista, atraindo os partidos de
rcentro (PMDB e PSDB) para um
entendimento preferencial com a

contra

'operação-kamikaze'
A
¦

noite

com

que o apoio do PFL à inversão de
pauta garantiria a aprovação.
Mais uma vez. o governo se
enganou. O líder do PFL na Câmara, Luís Eduardo Magalhães
(BA), deu o seu aval ao requerimento. Sem se comprometer com
—íL-méxila da prapasU»._Ljiül
Eduardo alertou, às 22h. para o
risco da falta de quorum. O ministro, que estava no gabinete da
senadora Eva Blay (PSDB-SP)
pensou em buscar o apoio de parte do PTB. Com o auxílio do
senador Mário Covas (PSDB-SP)
tentou, em vão, convencer o deputado Gastone Righi (PTB-SP)
a votar a preferência.
A derrota foi resultado de uma
desastrada avaliação política. Até
o inicio da tarde, Fernando Henrique considerava que o maior
empecilho para a aprovação da
proposta de inversão de pauta era
o PPR. Não percebeu a divisão
interna do PMDB, PFL e PTB.
No fim da tarde, foi ao Congresso, convencido de que tinha argumentos para vencer as resistências
do PPR. A conversa durou duas
horas e não teve resultados práticos: o PPR manteria a obstrução.
Ameaça — Só depois deste
contato é que o ministro percebeu
o problema no PMDB. Conversou rapidamente com o líder do
governo no Senado, Pedro Simon

Cardoso insistiu

na votação quando
derrota era certa
— Alertado pelas
lideranças no Congresso de
SRASÍLIA
\ -„que a_tentativa_de votaria preferência para a emenda que cria o
Fundo Social de Emergência, na
noite de quarta-feira, era uma
operação kumikaze, o ministro
Fernando Henrique resolveu pagar para ver. Estava certo de que
sua ameaça de se demitir mobilizaria parte do PMDB, do PTB e
do PFL. O preço da aposta foi
alto: além de não sensibilizar os
parlamentares (e não obter quórum) teve que ceder ainda mais
nas negociações ontem.
Com mais de dez anos de experiência no Senado, o ministro e
sua equipe só conseguiram entender que a derrota era inevitável ás
22h40. Por volta das 19h, o deputado Nelson Jobim (PMDB-RS)
procurou o líder do governo na
Câmara, Luiz Carlos Santos
(PMDB-SP), e soube das dificuldades. "O PMDB está dividido e
há ameaça de boicote em outros
partidos; é melhor deixar para a
próxima semana", aconselhou Jobim. Fernando Henrique discordou e pediu a mobilização da
bancada do governo. Entendia

'contras'

o

PMDB

nega

de
pedido
so Revisor. Na qualidade de relator da matéria, o ministro —
que. em outubro, havia concedido polêmica liminar que atrasou
o inicio da revisão — não viu
ofensa aos limites "formais e
materiais" estabelecidos na
Constituição.
O ministro afirmou que o arligo 3" do Ato das Disposições
Transitórias, ao prever a revisão
constitucional, indicou, apenas,
"o
período dentro do qual ela

h Ministro não vê
ofensa da revisão

M
£Mp:

WmÊÊm mm

mm ;
Wm'"
'
Wmf
8» •:•»?=

H

m
' '"VWb
,
«Aitóíàiiik., W

a limites da Carta
— o ministro
Marco Aurélio Mello, do
Brasília
Supremo Tribunal Federal, negou a liminar pedida pelos lideres dos partidos contrários à revisão constitucional, em mandado de segurança destinado a suspender os trabalhos do Congres-

Jobim

está

nega

I

*

-

(PMDB-RS), e reclamou de não
ter sido informado da situação.
Em seguida, teve uma reunião
tensa com a bancada no PMDB
na Câmara. Foi aí que ameaçou
deixar o governo: "Não sou de
ficar fazendo as coisas melhores
do
"Se que são. Estou no meu limite.
não dãpãra levar isso adiantei"
alguém que venha no meu lugar.
E que vocês apoiem este alguém".
Minutos depois, repetiria a ameaça para os senadores do PMDB.
Ciente da derrota, Fernando
Henrique decidiu acompanhar a
votação do requerimento de inversão de pauta pelo sistema interno de TV no gabinete de Eva
Blay. Às 23h35, quando o senador Humberto Lucena anunciou
os 20 minutos finais antes de declarar encerrada a votação, os assessores ainda se mobilizavam.
O ministro não esperou a proclamação do resultado para deixar o Congresso. Abalado, culpou
os parlamentares pelo resultado.
"O Congresso, ao não
decidir,
mais uma vez, sequer a urgência,
mostrou que está sem gás. mostrou uma ferida que pode ser letal:
a incapacidade de tomar posição
no momento em que o Brasil mais
"O
impasse é
precisa", acusou.
muito grave, porque o Congresso
saiu da crise da CPI para entrar
na crise da inação".

revisão
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agenda

da
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1 revisão
Luiz Henrique ac reditu que ha chance para superar mipass
esquerda e isolando o PPR e o
apoio dos tucanos. "O regimento
PFL. Eles avaliam que o início do
da revisão é maluco. Primeiro se
vota os destaques, depois o mérito,
processo deu demonstrações suficientes de que ele será extremamendesse jeito ela vai demorar um
te penoso se não houver um entenano", comentou o deputado José
"Uma
agenda mínima
dimento.
Anibal (PSDB-SP). As regras regimentais, que prevêem primeiro a
pode destravar o debate político
vive
um
impasse",
traduziu
um
votação dos destaques e requerique
dos contras presentes à reunião.
mentos para depois votar as emen"Se não for feito um acordo, limidas, são o mais novo entrave da
(ando as propostas e o conteúdo, a
revisão. Vêm sendo usadas pelos
revisão não anda"", completou o decontras como arma de obstrução e
entre os revisionistas já há quem
putado José Genoino (PT-SP).
A necessidade de se chegar a
defenda mudanças no regimento,
implicando nova perda de tempo.
uma acenda mínima também tem o

que
BRASÍLIA — As estratégias desastradas do governo para tentar a
aprovação do Plano de Estabilização Econômica e a falta de interesse
dos parlamentares em participar da
revisão constitucional estão deixando o relator Nelson Jobim (PMDBRS) cada vez mais desanimado.
Ontem, o Congresso foi tomado
a
pelo boato de que Jobim deixará
relatoria na próxima semana. "Não
procede", explicou o relator, sem
muita convicção. Parlamentares ligados a Jobim confirmaram, no entanto, que ele está pensando seriamente em deixar o cargo.
"Ele. os
relatores-adjuntos e os
assessores técnicos trabalham para
valer, enquanto que a maioria dos
parlamentares não tem compromisso com o mandato", explicou um
deputado paulista que tem auxiliado Jobim informalmente e procura
convencê-lo a permanecer na relatoria. Um senador do PFL empenhado na revisão entende o desâni-

vá

não poderia ocorrer, ou seja. os
cinco anos seguintes à promulgaçào da Carta". Quanto aos
limites materiais, considerou não
existir nada que leve à presunção de que cláusulas pétreas da
Constituição poderão ser atingi- •
das no processo de revisão. Ale- ¦"
"sob
o àngou, além disso, que,
da
oportunidade, de estar-se
guio
em ano eleitoral, inexiste. à primeira vista, obstáculo à revisão."

desanimado,

deixar

a

mo do relator: "Não é falta de
acordo o problema, é vagabundagem mesmo".
No inicio da semana. Jobim
ameaçou deixar a relatoria caso
seus colegas não manifestassem
vontade de fazer a reforma. Na madrugada de ontem, diante do tumulto provocado pelo governo, que
pôs a revisão em xeque ao tentar
aprovar a preferência para emenda
que cria o Fundo Social de Entergência, desanimou mais uma vez.
"Por
que estamos insistindo ainda
se o governo não se empenha e os
parlamentares não tem compromisso e assiduidade para assegurar a
revisão", desabafou Jobim.
Na tarde de quarta-feira. Jobim
e o relator-adjunto, Gustavo Krause (PFL-PE). estavam certos de que
haviam traçado a estratégia mais
correta para deslanchar a revisão.
Com a presença de 510 congressistas na Casa e percebendo que não

mas

relatoria
haveria acordo para a votação do
Fundo. Jobim e Krause aconselharam os líderes pró-reforma a votarem primeiro lugar a redução do
mandato presidencial de cinco paru
"Manteremos
o quóquatro anos.
rum alto e a votação ao garantirmos a aprovação de uma matéria
de impacto", acreditavam.
O governo não ouviu o conselho
e decidiu votar a preferência para a.
Fundo. "Isso é loucura, não há clima para essa votação", disse o relator para o líder do governo na Câmara. Luiz Carlos Santos
(PMDB-SP). Depois de acompanhar irritado a derrota do governov
o relator decidiu: "Não apresentaremos mais nem um parecer". Ontem. Jobim comentou sobre a aprovação da primeira alteração nq
texto constitucional limitou-se a dizer: "Parece que começamos a aií»/
dar. vamos ver se continua".
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eleitorais

o

prejudicam
Faltou ao governo, mais do
que articulação política, perceber
DORA K.RAMER
Fernando Henrique avaliou
direita e à esquerda que levam à
desconfiança generalizada de que
que o acordo fechado dentro da
.-.BRASÍLIA — Os interesses eleicomissão que examinou o ajuste suas declarações possam indicar
tarais de cada partido, muito mais
onde
o
trabalho
a luta interna do PSDB pela
foi
essencialmenque
qftie a desarticulação do governo,
- valeria quando entraste
técnico
sucessão
começou nesta semana.
eftão impedindo a votação uo
sem em jogo os interesses polítieconômico.
Essa
O PT foi considerado o mais
constataplano
cos de cada partido. "Nas
razoável de todos. "Pelo simples
çâo era feita por lideranças partipreliminares, ninguém explicitava
cúrias que iam do PFL ao PT,
fato de que o partido sabe que o
isso, havia como uma postura ce"O
ano de governo do Lula
Rasando pelo PPR e PMDB.
primeiro
rimoniosa que se rompeu à medidepende do último ano de Itagoverno não percebeu que sem
da que se aproximava a hora de
capital político de monta ninguém
mar", definiu um pefelista que
entregar
a uma corrente política a
se arrisca a votar plano econômiobteve apoio imediato do petista
oportunidade de mostrar resultaco em ano de eleição", avaliava
ouvia a constatação. O PFL
que
dos e, com isso, aumentar suas
um deputado que conhece a funfez jogo duro no começo, mostrou
chances eleitorais", analisou um
do os meandros do ministério da
ao governo que falava sério e tiex-ministro
de Itamar Franco.
Fazenda e acompanhou de perto
nha força e terminou fazendo um
o desenrolar da negociação.
Opositores — O PPR mirou
acordo que aceitava até mesmo a
firme na inviabilização de uma
aprovação do Fundo de EmerSegundo ele, houve falta de licandidatura
de centro, na figura
gência. Isso tudo, como admitiam
derança forte para ajudar o gode Fernando Henrique. O PMDB
pefelistas, porque o partido não
verno, mas o principal erro foi o
teve
em
José
Sarney
e
a perspectiva de, mais
Orestes
perdeu
de imaginar que os partidos não
os
adiante,
de
integrar uma aliança eleilança
da
Quércia
pontas
entrariam num jogo político cujo
revolta.
Na
toral
de
centro-direita.
Sarney
Por isso, o
quarta-feira,
de
fundo
é
a eleição presipano
foi quem mais bombardeou o piaPFL não mostrou-se tão aguerridencial. Cada um tratou de auno, questionando até sua validade
do quanto o PPR, que joga numa
mentar o seu cacife de negociafaixa mais à direita.
Chamado
às
jurídica.
pressas,
çâo, usar o plano para colocar
Nelson
Jobim
desfez
a
tempo
a
Descrédito — Ninguém
&as posições frente ao eleitorado,
tentativa do ex-presidente de confortalecer ou enfraquecer candiacreditava ontem no Congresso
vencer a bancada de que a prodaturas. As "águias da sucessão
que haverá, na quarta-feira, uma
de Fernando Henrique era
posta
fizeram um vôo rasante sobre o
definição sobre o mérito da emeninconstitucional. A tese - que pada que cria o Fundo. A interpreplano", explicou um influente
recia chancelada tecnicamente petação era a de que, como Fernanparlamentar do PMDB.
lo advogado Saulo Ramos, que,
do Henrique não teria condições
Antecedentes — De acordo
na votação da Constituição de 88
políticas de deixar o ministério
com a avaliação de uma liderança
levantou objeção semelhante - era
antes que o Congresso recusasse
autorizada do PFL, quando chea de que, por se tratar de matéria
claramente o plano - por falta de
gou o momento da decisão, em
das "Disposições transitórias",
uma justificativa concreta para a
todas as cabeças surgiu a lemnão era objeto da revisão. Pelo
opinião
pública - o ideal para os
brança de que as duas últimas
lado de Quércia atuou o deputado
- eleições ..foram ..disputadas sobre
partidos seria manter a. situação,
- - - Marcelo Bar-bieri.
em banho-maria até que a fragilios efeitos de planos econômicos
Ontem ninguém creditava apedade do ministro diante do Conque, naquele momento, renderam
nas
às declarações de Ciro Gomes
dividendos aos autores. Foi assim
gresso ficasse mais evidente. Só
diagnosticando o "apodrecimencom o Cruzado, repetiu-se com o
que um interloculor habitual do
to" do Congresso e rechaçando
Plano Collor. Para complicar, o
ministro revelou que desde a sealiança eleitoral com o PMDB - a
líder do governo no Senado, Pemana passada Fernando Henrirebelião peemedebista. Foi deterdro Simon, fez duas declarações
minante não o que o governador
que já manifesta a intenção de sair
consideradas desastrosas. Primeido Ceará disse, mas a possibilidaquando considerar que lhe faltaro disse que era preciso isolar o
ram "instrumentos de poder". E,
de de sua intervenção servir como
PFL e o PPR e, depois, acusou
uma luva a quem busca pretextos.
de madrugada, o ministro referiaAo reagir como reagiu - em tese
se exatamente à "falta de instruparlamentares de terem votado
contra o governo para defender
mentos de poder" que estava lhe
em defesa de Fernando Henrique
Ciro fez surgir interpretações à
seus financiadores de campanha.
impondo o Congresso.
¦

Ministro
BRASÍLIA — Fernando Henrique Cardoso decidiu permanecer no Ministério da Fazenda
porque ainda acredita que o
Congresso vá aprovar seu plano
econômico. Na segunda-feira,
eile ocupará cadeia nacional de
radio e televisão, às 20h. para
fazer uma exposição de 12 minutos. sobre a situação econômica
do pais. O pronunciamento foi
anunciado pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto logo
após o encerramento da reunião de
Fernando Henrioque com o presi^nteTtamarfrnrrar
: Em várias entrevistas concedidas ao longo do dia. o ministro
da Fazenda fez duras críticas ao
Congresso. Ele chegou ao Paládio do Planalto às 17h45, para
um encontro de avaliação do
quadro com o presidente que só
terminou às 20h40. "Eu luto até
quanto posso, até onde percebo
que há espaço para uma ação
construtiva", disse ao justificar,
em uma das entrevistas, a dccisão de ficar no cargo. "Eu posso
ficar ou sair, depende do presidente, não de mim. O presidente
foi todo o tempo absolutamente
solidário e me deu carta branca.
Não estou em choque com o
país. O choque é do Congresso
com o país, a falta de capacidade
do Congresso em decidir".
Pretexto — "Não vejo energia suficiente no Congresso para
tomar decisões, e isto é grave",
afirmou o ministro em outra das
várias entrevistas concedidas ao
longo di dia. Ele falou ao sair de
casa. ao chegar ao Ministério, e
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O líder do governo Luiz Carlos Santos (E) tenta acordo com ^bnin, coordemdordasobstruções^^^ndu ^
Bacha fez concessões ao PMDB
O governo fez mais uma concesmos recursos do ano passado, represidente do PPR, senador Esperisão aos partidos políticos para tendião Amin (SC), o coordenador de
tendo apenas a diferença que houtar a aprovação do Fundo Social de
todas as obstruções para impedir a
ver entre a receita de impostos de
Emergência na próxima semana.
votação do FSE nos últimos dias.
93 e de 94.
Em reunião na quarta-feira à noite,
Se houver acordo, Amin disse que
O PPR não aceita a compensao assessor especial do Ministério da
poderá apoiar a aprovação do Funda receita do IPMF para a
ção
Fazenda, EdmarBàcha, propôs" aos
~
dcfnã lerÇã-feira:—
hãbiração
conremendas -orçamenparlamentares do PMDB desvincu"O
Ainda não há acordo sobre a
tárias.
orçamento é uma lei aular apenas a metade dos recursos do
retenção de 20% das receitas vincutorizativa que não garante a aplicaIPMF destinados à habitação. "Até
ladas à Educação e o estabelecição dos recursos", disse o senador
US$ 500 milhões, dá para arrumar
mento de um limite de receita que
Esperidião Amin.
em outras fontes, mas tirar mais do
seria resultante do aumento de aliNo PSDB, partido do ministro
que isso do Fundo comprometeria
quotas do Imposto de Renda das
a credibilidade do ajuste", disse BaFernando Henrique Cardoso, desâPessoas Físicas e do Imposto Terricha aos peemedebistas, que ameanimo era a palavra que traduzia
torial Rural (ITR). O governo quer
melhor o estado de espírito da bançavam romper com o governo após
estabelecer um limite de 5,9% e o
cada. Segundo o senador Mário
as críticas do governador Ciro GoPPR insiste em 4%, mas Amin acha
Covas (PSDB-SP), é muito difícil
mes, ao partido.
que poderá fechar em torno de 5%.
aprovar o Fundo na semana que
O líder do governo na Câmara,
Segundo o líder do PMDB na Câantecede
o Carnaval: "Na terça-feiLuiz Carlos Santos (PMDB-SP),
mara, Tarcísio Delgado, o governo
ra dirão que com menos de 400 não
agora procura um acordo com o
garantirá para a Educação os meshá segurança para votar".
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O anúncio publicado ontem neste jornal, continha no
box n° 6, uma foto trocada por erro técnico. A foto correta
é: FITA DE VÍDEO VAT T-120, como consta no texto.
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Fernando Henrique: "Lulo
Luto ate
até quanto
onde percebo que há
ate ondepercebo
ha espaço
espa^o para uma
construtiva
unia ação
agao construtiva"
quantoposso,
posso, até
explicou muito sua posição em
conversas por telefone. A seu ver,
atribuir-sc a derrota do governo
às críticas que o governador do
Ceará fez ao PMDB ou à ausência dos próprios parlamentares
tudo é apenas pregovernistas,
texto. "O problema é mais ampio do que isso. Na verdade, há
um impasse, porque os que querem a revisão constitucional têm
medo das reformas, e os que
querem as reformas — pelo menos essas, de aumentar impostos
no setor financeiro, no setor ru-

ral — não querem a revisão",
definiu. A esquerda, segundo o
ministro, tem medo da revisão e
os conservadores têm medo da
reforma. "De medo em medo o
Brasil fica chupando o dedo.
Não é possível", reclamou.
'O
fato do governo não ter
praticado a troca de favores, o
"é
dando que se recebe", para
conseguir aprovar seu plano
econômico no Congresso, como
todos os governos vêm fazendo,
foi destacado por Fernando

continuar
algum mecanismo orçamentário
para permitir o funcionamento
normal da administração, é dificil. disse. O ministro justifica também o seu limite: "Não posso colocar a faca, dizendo 'vote hoje'.
O Congresso tem sua independeucia. Mas o Brasil tem responsabilidades internacionais, levamos
uma negociação da divida externa. O mundo inteiro espera que o
Brasil coloque suas contas em ordem para entrar na comunidade
financeira internacional. Há necessidades preementes do pais. como o financiamento da safra",
emendou.
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Henrique. Para ele, a questão
central não é de ausências porque muitos presentes não votaram. É o impasse político.
Reafirmando que é candidato
apenas a ajudar o Brasil, o ministro foi dúbio sobre o problema de sua candidatura. "Não
vou tomar decisão que prejudique o Brasil. Embora algumas
pessoas possam especular. As dificuldades são reais. Eu acho que o
Brasil está acima disso. O que não
quer dizer que um ministro seja
indispensável", afirmou.

"Vou
O ministro Fernando Henriafirmou que não vai
que Cardoso
desistir: "Vou insistir, verificar
liçje o que vai acontecer, os lidere.s do Congresso vão ter que tomar decisões. Tenho responsabilidade para com o país e vou
continuar trabalhando, como
sempre fiz. Vou continuar explicando. Agora, o tempo passa...",
comentou.
.. Mas o ministro também insistiu na tese de que não haverá um
dia D para a aprovação do Fundo
Social de Emergência. "A coisa
não deve ser colocada assim".
Mas sem que o Congresso aprove

plano
ii

_

Pill

s

explicando"

BB — Quanto a esta questão,
ele se lembrou de outra derrota
sofrida anteontem, em que a Càmara resolveu, ao aprovar projeto
de decreto legislativo, que o Banco do Brasil tem que assumir uma
dívida de bilhões de dólares (USS
92 bilhões, segundo o presidente
do Banco do Brasil), e não diz
como isso poderá ser feito. "E eu
tenho que resolver estas questões.
'gasta tal coiÉ muito fácil dizer:
sa". e eu não sei onde é que vou
arranjar este dinheiro", disse.
A estrutura jurídica brasileira
também foi criticada pelo minis-

tro. Ele disse que ela manieta o
país, em beneficio dos que sempre
mandaram. "Qualquer tentativa
que se faça, por exemplo, de combate á sonegação, ou do imposto
que o setor financeiro paga, enfrenta resistência. É curioso.
Aqueles que sempre falaram mal
do sistema financeiro, quando
apresentamos proposta que penaliza o proprietário de terra improdutiva e toma imposto de quem
tem. não votam. "Está se vendo
que a cultura política brasileira é
de acomodação, e quem paga o
preço é o povo", afirmou.
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Desfile de carros alegóricos, shows artísticos,
degustação de vinhos, uva de graça, folclores italiano e
gaúcho, parque de diversões e muito mais.
SERRAS GAÚCHAS. GRAMADO
E CAXIAS DO SUL (Rodoviário)
8 dias e 8 refeições-Os melhores Holéis
da Serra: Alfred Palace ou Samuara, (ambos
•4+), em Caxias do Sul e o magnífico Hotel
Serra Azul (5*), em Gramado. Costa Verde,
Paraty, Ubaluba, São Paulo, Lages, Benlo
Gonçalves, Garibaldi, Nova Petrópolis,
Canela, Curitiba etc.
Saídas diversas a partir de 23 fev
CR$ 210.000,00
ou 3 x CR$ 96.980,00
SERRAS GAÚCHAS, GRAMADO
E CAXIAS DO SUL (Aéreo)
Vôo especial no jato F-l 00 da TAM.
8 dias e 7refeições-5 noites em Gramado:
Hotel Bavária (3*) ou Serra Azul (5*), e 2
noites em Caxias do Sul: Alfred Palace ou
Samuara (ambos 4*). Visitas a Canela,
Cascata do Caracol, lago Negro, Parque
Knorr, Benfo Gonçalves, Garibaldi etc.
Saídas: 20 e 27 fev e 6 mar
Desde CR$ 246.500,00
ou 3 x CR$ 113.830,00
CONSULTE O SEU
AGENTE DE VIAGENS

SUL DO BRASIL itoMMi
Hotéis categorizados
Curitiba, Joinville, Blumenau, Camboriú,
Florianópolis, Laguna, Torres, Porto Alegre,
Novo Hamburgo, Gramado, Canela, Nova
Pelrópolis, Caxias do Sul, Bento Gonçalves,
Garibaldi etc. Possível extensão a Foz do
Iguaçu.
Roteiros rodoviários
com 10, 12 ou 14 dias.
Meia-pensão incluída.
Saídas diversas a partir de 22 fev
Desde CR$ 250.000,00
ou 3 xCR$ 115.450,00
QUATRO BANDEIRAS
(Rodoviário)
16 dias e 15 refeições - Brasil, Uruguai,
Paraguai, Argentina.
ViagensnasSOLNAVES, os melhores ônibus '
de turismo do País. Hospedagem em Caxias
do Sul na Festa da Uva, em Montevidéu, ¦
Buenos Aires e Assunção.
Saidas: 26 fev, 5 e 6 mar
Desde US$ 811 .00»

^soletur
'
Em turismo a número 1
CENTRO-221-4499 COPA - 255-1895 - IPANEMA - 521-1188
TIJUCA - 264-4893 - MEIER -593-4048 - BARRA (Kolibri) - 494-2137
N. IGUAÇU: (Marcotur) -768-3673- NITERÓI: (Contactur)-710-7401
;
PLANTAO DOMINGO DAS 9 ÀS 15h - 521-1188

© o scxta-lcira, 4/2\/94
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CARNAVAL
do
TEODOMIRO BRAGA, com sucursais
governo cubano mentiu: o ex-presidente Fernando ColO lor, sua esposa Rosane e os amigos Luís Carlos Chaves e
Eunícia Guimarães ficaram hospedados numa casa de hóspedes de Fidel Castro no balneário de Varadero.
Por três dias, Collor e sua comitiva receberam tratamento vip das autoridades cubanas, apesar dos veementes
desmentidos do governo local.
Collor tentou mas não conseguiu se encontrar com
Fidel. O presidente cubano preferiu evitá-lo após os telegramas de protesto que recebeu do PT e outros partidos
brasileiros de esquerda.
O ex-presidente ficou numa casa de hóspedes modesta,
a poucos metros da suntuosa mansão que, nos anos 30, era
usada pelo gangster Al Capone.
Em seus deslocamentos em Cuba, Collor foi acompanhado por um segurança, de nome Francisco Marchante,
que teria sido designado pelo governo cubano.
?
O episódio arranhou a credibilidade de Fidel, que
agora faz jus ao apelido: Pinòquio Vermelho.
No extremo
Desabafo do ministro
Fernando Henrique ao final
de sua fracassada batalha de
dois dias para aprovar o resto
do seu plano no Congresso.
Cheguei ao meu limite.
FHC estava especialmente irritado com as articulações dos ministros Murílio
Hingel. da Educação, e Henrique Santillo, da Saúde, contra itens dos planos.
Depois da CPI
O Congresso virou um
grande balcão de negócios
nos últimos dois dias. com as
exigências de todo o tipo feitas por parlamentares para
aprovar o Fundo de Emergència Social.
O Congresso não mudou nada — espantou-se um
assessor do ministro da Fazenda.
Hora da verdade
O líder do PSDB na Cãmara. José Serra, acha que o
ministro Fernando Henrique
Cardoso chegou ao fim da
linha.
Segundo ele. a aprovação
do plano não pode passar da
próxima semana e não dá para fazer mais concessões.
O
plano já perdeu
muito do seu peso e com novas concessões vai ficar anêmico — diz Serra.
Em rede nacional
O ministro Fernando
Henrique vai se demitir em
uide estilo, na próxima semana, se o Congresso não
aprovar o fundo de emergência.
Vai ter até pronunciamento á nação pela televisão.
O Congresso que se prepare.
Homem certo
indicado pelo PMDB para integrar a CPI das Empreiteiras. o senador Alfredo Campos abriu o jogo antes mesmo
do início dos trabalhos:
Enquanto
parlamentar de Minas Gerais, cabe-me
defender os interesses da Andrade Gutierrez ou da Mendes Júnior — afirmou ele ao
jornal Diário da Tarde.
Pelo menos foi sincero.
Folia na cadeia
PC Farias completou ontem dois meses de cadeia.
Todo alegre, recebeu a visita de dona Elma, que veio
especialmente de Maceió para

preencher a solidão do marido.
PC abriu mão até mesmo de ver filmes em seu video novo.
Tinha mais o que fazer.
Benesses
Vários políticos e amigos
de autoridades estão entre os
ganhadores de autorização
para abertura de bancos nos
últimos 10 anos.
Entregue pelo Ministério
da Fazenda ao deputado
Carlos Luppi (PDT-RJ), a
"
lisl;r rnclurmomes como os
deputados Sérgio Naya e
Paulo Octávio e o ex-governador Adauto Bezerra.
Das 329 concessões, 161
foram autorizadas no governo Sarney.
Nova campanha
O Banco do Brasil será o
patrocinador de uma grande
campanha de assinaturas a
favor da indicação de Betinho para o Nobel da Paz.
Após o Carnaval, todas
as mais de duas mil agências
do BB no país distribuirão e
receberão as folhas de assinaturas pró-Betinho.
Os miseráveis
Em matéria intitulada
"Um
presidente de US$ 2
mil", o jornal paraguaio Opinión critica o baixo salário de
Itamar Franco.
O jornal afirma que se
Itamar fosse paraguaio seria
chamado de "presidente dos
miseráveis".
Quando até o Paraguai
debocHlT:
Quadro de horror
São chocantes os dados
sobre a violência contra a
criança no Rio revelados pela
Associação Brasileira de Protcção à Infância e Adolescência.
Somente em janeiro foram registrados 30 casos de
violência sexual contra meninas de quatro a oito anos. A
maioria dos casos foi praticada por pais ou padastros.
Promoção já
Por iniciativa da deputada Yara Vargas, a bancada
do PDT na Assembléia carioca enviou ontem carta ao presidente Itamar, pedindo sua
urgente decisão sobre a promoção do capitão Sérgio de
Carvalho a brigadeiro.
— Antes que seja tarde —
diz o manifesto, numa alusão á
gravidade do estado de saúde
do herói do Caso Parasar.

LANCE-LIVRE
Dc impasse em impasse, o Brasil está
chegando ao fundo do poi;o.
O presidente Itamar vai ao Sambódromo,
no domingo dc Carnaval, acompanhado do
ministro da Indústria. Klcio Alvares, c alguns
assessores. Depois vai para Juiz dc Fora.
Osvaldo Russo, presidente do Incra,
está desde ontem na Bahia agilfeando os
processos de desapropriação de terras
para fins de reforma agrária.
O Descoberta uma provável ra/ão do
inesperado ataque do governador Ciro
Gomes ao PMDB: bombardear reunião
entre as cúpulas do PSDB e PMDB, marcada para quarta-feira, para discussão de
coligação nas eleições.
® Collor. em Cuba. trocou o scotch Logan pelo tradicional Morilo, uma bebida
feita com rum. soda. >uco de limão e
folhas de hortelà.
O deputado Sidnev de Miguel (PV) e
mais 40 entidades ecológicas indicaram ao
ministro dn Meio Ambiente. Rubens Ricúper», o promotor João Batista Petersen
Mendes para a superintendência do Ibania
no Rio.
O bloco Pcier Pan. formado apenas

por crianças, faz sua estréia no Carnaval
amanhã, ás lOh. A garotada sai da Rua
Francisco Sá com Raul Pompcia.
O presidente Itamar deu um chá de
banco por três horas, ontem, nos 12 deputados, de diversos partidos, que foram ao
Planalto convencê-los a reintegrar 100 mil
servidores demitidos por Collor.
O deputado mineiro Raul Belém, amigo
do peito de Itamar, foi escolhido por unanimidade o novo líder do PP na Câmara.
O Congresso aprovou quarta-feira projeto dc lei que cria a primeira agência
espacial brasileira.
A Brahma e a Liga das Escolas de
Samba promovem neste domingo, ás
17b. desfile com a participação das 16
escolas do Grupo Especial. As escolas
irão do Forte de Copacabana até o Rio
Oihon Palace Hotel.
A campanha mineira Contra a fome e
a violência, troque as armas, criada pelo
vereador Betinho Duarte (IT-MG). incinera amanhã, nos fornos da Mannesmann,
todas as armas brancas já recolhidas.
Que Congresso é esse?

Passe 5 dias
na Inglaterra
sem sair do
Brasil

SÍTO-ESCOLA O.
I
ÜTTLE ENGLAND
feedbach
(021)221-1863
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ULTIMO DIA
COM DIREITO A 2 OPÇÕES
E 50 BOLSAS DE ESTUDO
MATEMÁTICA
Formação em Informática
50 VAGAS
ESES3
Curto Superior soltado para área de
Informática e Magistério.
Acesso sem s-estibular para portadores
de Diploma de E. S. Transferências
até S!2.
LETRAS
Português, Inglês, Literatura
105 VAGAS
Seja
Conte com a mais motlerna
estrutura professor.
Acesso sem vestibular para porta'iw de Diploma de E. S. Transferências
até
INFORMÁTICA
Curso Superior em TPD
80 VAGAS
Em apenas 3 anos você
TPD nas Faculdades M V 1. se forma em
sem vestibular para portadores
de Diploma de E. S. Transferências
até 8i2.
S
BOLSAS DE ESTUDOS
951: Aís primeiros em Lctiii t se t • em Informática
t Hítemitica. •
501; tal2S mtthoret em letras e do 2' ao t0* em
Iflíwmáfee Materna ti ca
RIA BARÃO DE MESQU I A, 426
TIJITA-PABX: 571-6160

PDT
que

tumultuou

revisão

m Paulo Ramos (RJ) ainda terá mandato suspenso
por 5 dias
Jamil
Bittar — 24/1/94
BRASÍLIA — A Mesa da Câmara resolveu punir com adveríência por escrito os deputados do
PDT Luiz Salomão (RJ), Wilson
Muller (RS) e Paulo Ramos (RJ),
que tumultuaram a sessão de instalação da revisão, no dia 22 de
novembro. No caso de Ramos, a
Mesa recomendou ainda a suspensão de seu mandato por cinco
dias, já que ele chamou o presidente do Congresso, senador
Humberto Lucena (PMDB-PB),
de "moleque", numa sessão posterior. O Regimento Interno da
Câmara prevê a suspensão nos
,||j
Hjjjjp
ro
casos de reincidência de atitudes
que firam o decoro parlamentar.
As suspensões serão votadas em
plenário.
No dia 22 de novembro, quando o Congresso tentava votar o
Regimento Interno da revisão
/
constitucional, os três pedetistas
-JrhHB
w"
lUr
interromperam a sessão, depois
de arrancar o fio do microfone da
presidência e tirar e rasgar o projeto das mãos do Io secretário,
deputado Wilson Campos. A alegação é de que não havia quorum
Ramos: punição mais rigorosa
Muller: solidário com os colegyp_
e, por isso, a sessão deveria ser
interrompida de qualquer jeito.
veículos de comunicação "fizeram
deputados para ser aprovada," ir
Ontem, Salomão disse que "se for
campanha pela punição".
suspensão depende apenas cie.
necessário" fará tudo de novo.
As
advertências
ao
trio
serão
maioria simples.
Afinal, disse, "aquilo que fizemos
lidas na sessão da Câmara da próA decisão da Mesa não foi'
foi uma santa violência, para evixima terça-feira. No caso de Pauunânime, mas foi a posição do
tar uma sessão sem quorum".
lo Ramos, porém, a Mesa terá
presidente, Inocêncio Oliveira'
O líder do PDT considerou a
representar
à
Comissão
de
que
(PFL-PE), que acabou prevale-;
"descabida
e arbitrária já
punição
Constituição e_Justjeu,_Lá^o deccncio. Quatro integrantes —
que-a-Mesa da-Câmara-é desq-uaAdylson Motta (PPR-RS), Fer*
pütildõ enfrentará um processo
li ficada e não tem autoridade moidêntico ao dos 17 colegas que
nando Lyra (PSB-PE), Aécio Neral" e destacou que Wilson Camestão sujeitos a cassação por proves (PSDB-MG) e B. Sá (PP-PI)
pos já foi cassado por corrupção.
— seguiram a opinião de Inocênda CPI do Orçamento. Deposta
Para Salomão, a Mesa "se dobrou
cio. Cardoso Alves (PTB-SP) é
pois de se defender, a punição de
a uma campanha sórdida" contra
Ramos terá que ser aprovada pelo
Wilson Campos (PSDB-PE) queeles. Ontem mesmo, ele anunciou
riam a suspensão dos três e, por
plenário da Câmara, em sessão
aberta, mas com voto secreto. Dique vai recorrer à justiça, já que se
isso. votaram contra o presidente.'
"Isso vai incentivar
considera vítima de calúnia e difaferente da cassação, que depende
novos atos
maçâo. Ele afirmou que os alguns
da maioria absoluta dos votos dos
como esse", atacou Alves.

• Compro
• Vendo • Avalio
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Classificados
Alongamento profissional é
tão importante quanto
alongamento físico. Afinal, é
u sua vitória na vida que está
em jogo.
Estenda e consolide seus
conhecimentos, fazendo um
curso de pós-graduação na
Universidade Gama Filho. É
o ensino superior do Ensino
Superior.
Escolha aqui o seu aparelho de alongamento:
BIOMÉDICAS
Dentística (novo)
Endodontia (novo)
Periodontia (novo)
Hematologia (novo)
Ortopedia e Traumatologia
(novo)
Enfermagem do Trabalho

¦ Formação de Docentes
Psicopedagogia
para
o Ensino Superior
Sexualidade Humana
MedicirKi^do-Jrabalho
INFORME-SE lAMBtM SOBRE
OUTROS CURSOS.
SOCIAIS
Inscrições Abertas.
Ciências Ambientais
Direito Civil e Direito Pro- Início dos Cursos: março de
1994.
cessual Civil
Direito de Família
Maiores Informações:
Direito do Trabalho e Direito Coordenação Central de PósGraduação e Atividades
Previdenciário
Engenharia Econômica
Complementares - CEPAC, rua
Formação de Docentes
Manuel Vitorino, 553 - Piedade
para
Tels.: 599-7136 e 599-7217o Ensino Superior
Gestão de Recursos Huma- Fax: 289-8394.
nos (Pedagogia Empresarial)
HUMANAS
Ciências Ambientais
Formação de Docentes
para
o Ensino Superior
Gestão de Recursos Humanos
(Pedagogia Empresarial)
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TELEFONES
REDAQAO 585-4422
DEPTO COMERCIAL
NOTICIARIO 585-4566
REVISTAS 585 4479
CLASSIFICADOS 580-4049
ANUNCIOS POR TELEFONE 580-5522
ANUNCIOS FUNEBRES 585-4320
CIRCULAÇÃO
ASSINATURAS NOVAS GRANDE RIO
585-4321
ASSINATURAS DEMAIS CIDADES (021)800-4613
ATENDIMENTO AO ASSINANTE
589-5000
EXEMPLARES ATRASADOS
585 4377
EMCRS
PREÇOS DE VENDA
AVULSA EM BANCAS
LOCAL
DIAS
DOM
PERIODO
ÚTEIS
RJ,MG.5P.ES
SEG.1DOM
400 00 SEG a SEX
30000
60000 lErG-.dDr?^
AL,OA,CO,MS,MT
PRRS,SC,SE,PE
CE,MA,PB,Pi,RM
AC.AMtAP.PA
RO,RR,TO

900 Ofl

80000 %ar-lD°y
SEG a SEX
SEG..DOM
1 000 00 SEGjS£x
"
1 200.00 11°
SEG a SEX

CIDADE
BRASÍLIA, DF
S PAULO SP

Avenida Brasil, 501) — CTI> 209-W-900 — Caixa Postal 23100 — São Cristóvão — CEP 20922-970
Rio dc Janeiro — Tel.: (1121) 5S5-4422 o Telex (11211 2.1
— (1121) 23 262 — (021) 2! SS«>

SUCURSAIS
ENDEREÇOS CEP TELEFONE TELEX
Setor Com SulQd. 1, BI. K, Ed. Denasa 2° andar (70398-900) 061-223 5888 1011
Av. Paulista. 777/15° e 16° (01311-914)
011-284 8133 37516

CORRESPONDENTES
BELO HORIZONTE. MG Rua Guajaiaras. 977/406
(30180-100) 031-273 2955 —
PORTO ALEGRE. RS R Joscdc Alencar. 207/501
(90880-181) 051-233 3666 —
RECIFE PE
Rua Aurora, 295/1216
(50050-901) 081-231 5060 —
SALVADOR BA
Av Anlômo Carlos Magalhães. 2671/605
(41850-000) 071-359 2986 —
Rua da Paz. 236
(30060-160) 041-362 2599 —
.CUnlT'BA.PR
Serviços noticiosos: Arp. Tass. Ansa. AP. AP. Oow Jones. DPA. EFE. Reulers.
Press UPi
Serviços especiais: BVRJ. The New York Times. Washington Posl. Los AngelesSportTimes,
Le Monde. El
Pais. L Express
Correspondentes: Acre. Alagoas. Amazonas. Esp Sanlo. Goiás. Maio
do Sul. Pará. P«u^. Sla
Catarina. No exterior: Bonn. Buenos Aires. Genebra. Lisboa. Londres. Grosso
México. Moscou. Nova loroue
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Fernando

Henrique

assembléia

revisora

quer
m Ministro insiste em que o país não pode esperar indefinidamente uma decisão do Congresso e desmente
que vá sair do governo
0 ministro da Fazenda, FerBrasília—JamiiBittar
^
"Há um choque do Congresso
tjajido Henrique Cardoso, atacou
com o país'
o Congresso e pediu a convocação
É verdade que, como informaram
as eleições e faremos a revisão
querem a revisão têm medo das
dè uma assembléia nacional revialguns parlamentares, o senhor marreformas. Os que querem as reforquando? Com o outro presidente?
sopa especifica para contornar o
cou um pra/o para pedir demissão?
mas, pelo menos essas — imposto
Quem vai ser o outro presidente?
ajauil impasse político. Em sua
Em primeiro lugar, eu não disse
Hoje é quinta-feira e ainda não há
no setor financeiro, no setor rural
opinião, o país não pode esperar
—, esses que não querem a revisão,
decisão. Esse impasse não pode
que deixaria o governo, até porque
definidamente uma decisão do
não tenho nada contra o governo.
da chamada esquerda, não sei o que
apressar a sua saída do governo?
Congresso. 0 ministro desmentiu
Eu tenho responsabilidade com
Pelo contrário, o presidente tem me
é isso hoje, o que ela tem medo é da
JSSSboatos de que estivesse demisajudado no que pode e o governo
revisão. E os conservadores têm
o país. Não sou pessoa de agir pen©lário em função dos insucessos
também. Eu acho que a questão é
medo da reforma. De medo em mesando nos meus interesses. Tenho
HíWiegociação do plano econômidiferente.
É mais séria do que isso,
*
do o Brasil fica chupando o dedo.
It
t
j
dito isso reiteradamente. Aí fazem
IIHhBMk
¦¦k'
fiWCÒm os deputados e senadores.
> ill
iMMBF
hSHI itse fulano deixa ou não deixa. O que
Não é possível!
infâmia dizendo que vou sair candi' ¦# Jragg
*m£k
•
•
Henrique
ll\
Ministro, faltaram apenas 20
explicou
ÜIIlFernando
eu disse é que a não-decisão pelo
¦'
dato. Não é nada disso. Já disse um
que o Congresso Nacional deixou
Congresso implica numa dificuldamilhão de vezes. Sou candidato a
parlamentares do próprio governo
den otar uma proposta já modifide crescente para o país e que isso
ajudar a resolver os problemas do
para fazer o quorum necessário para
cada para atender reivindicações
tem limite. Não é limite meu, pesa votação.
país. Não vou tomar decisão que
dos parlamentares. E disse que,
Veja, se nós começaraios a fazer
soai. É do próprio país. Nós apreprejudique o Brasil. Embora alguem nome do governo, sempre teve
sentamos um programa. Quando
uma contabilidade, é verdade. Mas
mas pessoas possam especular. As
uma atitude de transigência:
eu discuto, e discuti ontem intensaeu pergunto: é disso que o Brasil
dificuldades são reais. Eu acho que
'.Acho
que nenhum ministro jamente com várias bancadas, nino Brasil está acima disso. O que não
precisa? Que esteja o governo, o
|M
1
mais foi ao Congresso tantas veministro a pressionar, telefonar, peguém dá alternativa. Ao mesmo
dizer que um ministro seja
quer
zes quanto eu, para falar com totempo, vêm com detalhes. Quando
dir? Evidentemente, como esse goindispensável. Não é. E também
Ct2"s as bancadas. Não estou
<J||B
se consegue consertar o detalhe,
verno não é franciscano, no sentido
V
não quer dizer que só se pode fazer
gSr
atuando em função de partido,
vêm com outro. Mas, na verdade, o
do "é dando que se recebe", que
esse plano que nós propusemos.
mas de uma situação do Brasil e,
não é nosso sistema, nós só podeque o Congresso deixou de votar é
Nós propusemos um programa paffj&mo assim, não vejo energia no
uma proposta dele mesmo, porque
mos ter argumentos. Nós damos
ra um país democrático que, ao
aw
Qgngresso suficiente para tomar
a nossa foi totalmente modificada,
argumentos. Será que o Congresso,
WPfrcfjSBa
^M||
invés de congelamento, de quebra
efeeisòes. E isso é grave".
composto de gente madura, não saguardando o que eu disse e mantende contrato, de arrocho salarial, tido o déficit zero, mas foi modificaX) ministro da Fazenda contesbe que o dever é votar? Não, não é
vesse uma negociação ampla e conHH|H|
da para atender as reclamações, as
tou o governador de São Paulo,
isso. Aliás, eles estavam presentes e
sistente com todos os setores. O
reivindicações justas de vários setoLuiz Antonio Fleury Filho, senão quiseram votar. Eu não faço
Brasil está muito preparado para o
res do Congresso. Nós tivemos uma
essa injustiça aos congressistas. A
crescimento econômico e a estabiligundo o qual as declarações do
atitude de absoluta transigência.
zação. Lá fora, lodo mundo está
questão não é de ausência porque
governador do Ceará, Ciro GoAcho que nenhum ministro jamais
alguém não foi informado; é polítimes, seu correligionário do
apostando no Brasil. Me parece
foi ao Congresso tantas vezes quanca. Há um impasse político. Como
PSDB. tenha despertado uma reaque os setores políticos não estão
"Tudo
to
eu
fui
falar
com
todas
as
eu
acho
para
esse
impasse
está
enxergando
muito
isso, não estão vendo
contrária
do
PMDB.
que
çào
bancadas. Não estou atuando em
e não é relativo somente ao
é agora o momento.
isso é pretexto", rebateu. Em sua
grande
que
JH
"o PMDB.
função de partido. Estou em função
Como fica a situação se o
plano, é a "ensanduichado"
questão que eu disse: o
na verdade,
opinião,
plano
de
uma
situação
do
Brasil
e,
mesmo
está
não
for votado até o Carnaval?
na
replano
correspondeu". Em sua opinião,
"ha
assim, não vejo energia no ConEvidentemente, a
visão constitucional e, nesse enor* iB
Hp
umlmpasse porque os que
questão não é
suficiente para tomar decime
desespero
gresso
da
sociedade
o
acontece
evicom
o plano. A
que
que.
querem a revisão têm medo das
sões e isso é grave.
dentemente, está precisando de
é que nós temos compro: ; ?i:
questão
reformas: e os que querem as reHouve quem justificasse
alguma coisa para que a inflação
missos. Temos que fazer a tempo
que o
formas não querem a revisão. E
não foi votado devido às criti"De
baixe. Não é possível continuar no
plano
oportuno, de tomar nossas decisões
concluiu:
medo em medo. o
cas de um governador de seu próprio
nível
em
está:
a
taxa
de
que
para resolver a questão da dívida
juros
Brasil fica chupando o dedo. Não
ao PMDB.
também
partido
não
é
E
a
externa,
possível.
:
/
para que possamos efetivagente
m
é possível!", exclamou.
Tudo isso é pretexto. Na verdaexplica por que está assim. Precisa
mente
manter
a confiança da socie"Ele
i« "Itamar —
é um ministro
de, haverá outro pretexto de outros
de recursos para poder combater
dade. Isso me preocupa.
leal com o país e com o governo.
O senhor não
essas taxas nesse nível. E, se mesmo
partidos. E devo dizer que o
pedirá demissão?
É-um patriota", comentou, moPMDB, na verdade, correspondeu.
Isto é uma
assim, não há resposta, é porque o
fcv
/'
„'
questão menor. Não
O líder foi muito eficaz, tanto do
mentos antes de receber Fernando
Congresso está num grande impasresolve a questão. Eu posso ficar ou
se. Eu até tenho pensado, essa noiHenrique em seu gabinete, no fim
governo, que é do PMDB, quanto o
sair. Depende do presidente. O predo próprio PMDB, quanto o líder
te, lá com o meu travesseiro, que
sidente foi todo o tempo absolutada tarde de ontem, o presidente
no Senado. Portanto, esse embaraé
um
bom
conselheiro,
mente
solidário e me deu carta
geralmente
Franco.
O
próprio presiÇtãmar
ço foi superado e não foi por aí.
branca. Não estou em choque com
quem sabe fosse o caso de convocar
dente orientou o ministro a susIsso é pretextç para imaginar que
uma assembléia nacional revisora
o país: o choque é do Congresso
foi
o
PMDB.
çender as negociações corpo-aÉ
mais
amplo
do
específica,
o
Brasil
com o país. a falta de capacidade
não
que
porque
pocorpo com os parlamentares.
Cardoso: "Não vejo energia suficiente no Congresso para decidir"
isso. Há um impasse porque os que
de esperar. Falta muito tempo até
do Congresso em decidir.
Itamar
a

acha

interessante

Líderes
99

i Parlamentar durante 16 anos,
0 presidente Itamar Franco defi"interessante"
hiü como
a idéia
do ministro Fernando Henrique
de convocar uma assembléia naèiorial levisoia coiuo solução para
p impasse em que vive o Congresso, neste momento de revisão
constitucional, votação de plano
econômico e ansiedade de todos
pela queda da inflação. Itamar,
comentando o que Cardoso disse,
destacou que o grupo poderia trabalhar independente das questões
usuais do Congresso Nacional.
Disse ainda não acreditar que esias atividades atrapalhem a sucessão presidencial. Itamar mostrou^interessado em aprofundar a
dScussão do assunto com o ministro.
Quando falou sobre o assunto,
Fernando Henrique não detalhou
o que significa sua idéia. Ao critiçar o comportamento do Congresso na votação das medidas do
plano econômico, o ministro atriIpuiu todas as causas disse a um
impasse político. "Esse impasse
£stá muito grande e não é relativo
só ao plano", disse.
f Ele explicou que o plano está
"e
atsanduichado entre a revisão
esse enorme desespero da sociedade que, evidentemente, está precisando de alguma coisa que faça a
ipflaçào baixar". Segundo seu raciocínio, se o governo explica que
pYècisa de recursos para corrigir
isto e, mesmo assim, não há res"é
porque o Congresso está
posta,
num grande impasse". Foi nesse
momento que, de passagem, lançou a nova idéia.

condenam

A proposta do ministro Fernando Henrique Cardoso de convocar uma Assembléia Revisora,
associada às críticas ao Congresso, foi considerada "inconveniente" por líderes de vários partidos.
_Soraeníe-os-'contr-aír,JLeomemoraram as declarações do ministro da
Fazenda. Há seis meses, o deputado Miro Teixeira (PDT-RJ) defendia uma Constituinte exclusiva
e sugeria que as eleições de outubro fossem antecipadas, mas sua
não vingou.
proposta
"Constituinte
exclusiva é inviável e significaria uma ruptura
da ordem institucional", afirmaram os líderes do PFL na Câmara, Luís Eduardo Magalhães, e no
Senado, Marco Maciel. Para ambos, a proposta é "extemporânea". Maciel disse que só se convoca Constituinte em caso de
ruptura e que chegou a recomendar ao ministro moderação no
tom: "Acredito que isso cria um
clima desfavorável para a aprovação do Fundo Social de Emergência no momento em que as negociações estão avançando".
"O
ministro deveria fazer um
mea culpa, em vez de investir contra o Congresso. Ele acordou de
mau humor", ironizou Luís
Eduardo. "É a primeira vez que
na História do Brasil querem exigir que a oposição faça o mesmo
que o governo." O líder do
PMDB, Tarcísio Delgado (MG),
classificou a atitude de Fernando
Henrique em relação ao Congresso como "pessimista".
Já o relator da revisão, deputado Nelson Jobim (PMDB-RS),
disse que a proposta adiaria a revisão por mais seis meses. "Tecnicamente é inviável, e criaria nova
polemica jurídica sobre se o Con-
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TUTiJ
«f® 06RASE SERVIÇOS
PÚBUC0S

CONCESSÃO DE LICENÇA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS — SOSP torna público que recebeu da FUNDAÇÃO
ESTADUAL DE ENGENHARIA DO
MEIO AMBIENTE — FEEMA, através
do Processo n" E-07/200850/93 a Licença Prévia n° 046/93. com validade
de 730 dias para a unidade de incineração para resíduos sólidos hospitalares
na Rua Major Leite de Castro c/Estrada
Olímpio Fonseca — Bairro Paiol/Olinda,
Municipio de Nilópolis.

CONCESSÃO DE LICENÇA
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSSOSP torna público que recebeu da
Fundação Estadual de Engenharia do
Meio Ambiente- FEEMA a Licença
Prévia-LP n° 049/93 com validade de
730 dias para disposição final de residuos sólidos (usina de reciclagem e
compostagem, aterro de rejeitos e incinerador) na Rua Olegário Dias s/n°
— Santo Expedito, município de
Queimados (E-07/201301 /93).

idéia
Brasília- Arnildo Schulz
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Jobim: adiamento de seis meses
gresso revisor pode convocar uma
Constituinte. Teria que haver
uma emenda constitucional que
demoraria meses para ser aprovada", disse.
O líder do governo no Senado,
Pedro Simon (PMDB-RS), ficou
tão indignado com a proposta de
Fernando Henrique que foi procurar o senador Mário Covas
(PSDB-SP), atrás de uma explica"Mas Covas, o
ção.
que significa
isso?", perguntou. Em defesa do
ministro. Covas respondeu: "Ele
não pregou Constituinte-já. Só está defendendo o que muita gente
boa. inclusive o senhor, já defendeu
também. Começar tudo do zero".
Simon foi um dos defensores da
Constituinte exclusiva em 1988.

COMUNICADO
Notificamos a Sra. Iara Gomes dos
Santos (Ed. Norfh Coast) para
comparecimento a nosso escritório à
rua Lauro Muller, 116/37° andar, no
prazo de 15 dias contados a partir
desta publicação, para regularização
da inadimplência já consumada. A
presente é feifa em cumprimento das
cláusulas de rescisão de contrato
assinado por Vsa.
Encol S/A, Engenharia,
Comércio e Indústria
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BRASIL

acusa

CUT

de

operar

no

paralelo
@ Armando Pinheiro entrega representações contra entidade na Polícia Federal e envia documentos à Receita, Procuradoria e BC
Reprodução
SÂO PAULO — 0 deputado Armando Pinheiro (SP), vice-líder da
bancada do PPR na Câmara, entreI iO I is
353995
í££?lu.t
lTas960ao00
,
Falta
de
gou ontem à Polícia Federal, em
ajuda
quorum
São Paulo, duas representações que
pedem a abertura de inquérito poliMm
ciai para apurar o suposto envolviincriminados
CPI
mento da CUT na conversão de
pela
r4"
dólares no mercado paralelo e um
BRASÍLIA
sados logo depois de receber a
Jã?
— A falta de
depósito de CrS 39.960.000,00, em
representação da Mesa Diretora
setembro de 1992 (cerca de USS
da Câmara, na manhã de quartaquorum on11.700 em valores da época), na
tem na Câmafeira. Até o início da noite de
umf\CA
conta do Comitê Eleitoral Unificara deu mais
ontem, três parlamentares ainda
s?
"O
do do PT, que alimentou financeium dia para a
Sjg
não haviam sido notificados: Raramente a campanha do senador
defesa
dos
deJc/'
c//quel Cândido (PTB-RO), hospitaEduardo Suplicy à Prefeitura paulizada depois de uma tentativa de
putados que
listana. Pinheiro foi recebido pelo
estão na lista
suicídio; Paulo Portugal (PP-RJ),
delegado João Càncio Neto, que
de cassações
em viagem; e Ricardo Fiúza
encaminhará a representação ao
da CPI do Orçamento. "Nossa
(PFL-PE), que exige a anexação
superintendente da PF, Renato Sudos documentos que comprovam
programação de julgamento corete.
meça a ser comprometida", admias acusações contra ele. A cada
tiu o presidente da Comissão de
sessão não realizada, os acusados
O deputado mostrou cópias de
O recibo de depósito na conta do Comitê Eleitoral Unificado do PT-SP tem o nome de Eduardo Haddad
Constituição e Justiça, deputado
um cheque de USS 1.932, de 27 de
ganham mais um dia.
José Dutra (PMDB-AM), que
Dutra pretende escolher os remaio do ano passado, enviado pela
Iti
votar
os
de
caslatores
Confederação Internacional das
pedidos
pretendia
para os processos no dia
INTERNATIONAL CONI]EDERATION Oí FREE TRADE UNIONS
sação
de
17
deputados
e
um
su11.
Até
lá, o presidente da Câma—
Organizações Sindicais Livres
BELGIQUE
I
HERBES
POTAGERES.
BRUXEILES
37 41 RUE KV0WTMH* AUX
DATI 27th May 1???.
ra, deutado Inocêncio Oliveira
plente até 9 de março. A previsão
(CIOSL), da Bélgica, endossado
TW« »mh or
w«r. ho.
to th» o»o«» or
de plenário vazio também para
(PFL-PE), terá definido a nova
pelo presidente da CUT, Jair Memil nine hundnd and NB Central 'Jnlca dot TrabalhAdorts
esta tarde, pode estender o prazo
composição da Comissão de Jusneguelli e pelo tesoureiro da entida3 US dollara o*vly.
(CUT)
de defesa para além do Carnaval.
tiça com os líderes partidários. A
de Delubio Soares de Castro, desP>r
Brazil
1,932.De acordo com as normas reeleição dos membros está prevista
contado no mercado paralelo. O
dinheiro foi convertido no black pegimentais, a contagem do prazo é
para o dia 22.
feita em sessões realizadas pela
No Senado, o presidente da
la Castellabate Viagens e Turismo,
Câmara. Quando não há pelo meComissão de Justiça e Cidadania,
uma agência de turismo da capital.
"Não
Id.
nos 50 deputados em plenário paIran Saraiva (PMDB-GO), desigimporta o tamanho do cheTãr^raTrai~a-afa£fía?a-do.s trqhR-,. nfin a t.itvid,-.."! Pva Rlnv ÍPÇDR.
lor|» Giurtntf Tlud
que. A verdade é que em vez de ser
lhos, o presidente da Mesa é
SP) para dar parecer sobre a re~~~H—|
trocado no Banco Central ou num
obrigado
a
encerrar
a
sessão.
Foi
banco autorizado a operar no eàmpresentação da Mesa contra o se^
o que ocorreu ontem e deve repenador Ronaldo Aragão
bio dê moeda estrangeira, o cheque
tir-se hoje, quando os parlamen**0000?5|6 l"*
foi endossado e descontado no
CO 2 ;Q0023Bi: " &QB au 223"*
(PMDB-RO). A comissão terá 15
I
tares viajam para seus estados. Se
dias para decidir se aceita ou não
mercado paralelo. E isso é ilegal",
não houver mobilização para reo pedido da CPI do Orçamento
sustenta Armando Pinheiro, que
ter em Brasília meia centena de
diz ter pedido a abertura de inquépara cassação do mandato de
deputados, o prazo de cinco sesAragão por quebra do decoro
rito em função da articulação do
sões para a defesa dos acusados
PT para protelar a instauração da
parlamentar. No Senado, o proO cheque recebido pela CUT do exterior (acima) no dia 27 de
— e na
só
começará
segunda-feira
cesso
de julgamento segue rito e
CPI da CUT.
maio de 1993, foi endossado no verso pela assinatura do
presidente
hipótese
favorável
de
haver
nos
núprazos diferentes dos adotada entidade, Jair Meneguelli (conforme reprodução ao lado)
Mais cheques — Ele afirmou
mero no início da semana.
dos na Câmara. A previsão é de
que possui ainda outros dois cheDe nada adiantou o esforço de
que o pedido de cassação seja voques que chegaram à CUT através
Dutra
notificar 12 dos acutado pelo plenário em abril.
para
—
de entidades internacionais
uma
delas da Alemanha — e que também foram descontados no mercado paralelo. Mas se recusou a esclaSuplicy e Meneguelli respondem
Esquema
PC na
Ceme
recer a denúncia, alegando que
Gilberto Alves — 3/6/9)
O senador Eduardo Suplicy afirainda está checando detalhes sobre
plicy desafiou Pinheiro e seu partimou ontem que não conhece o doa autenticidade dos cheques. Ardo a abrirem as contas das campaleiro Eduardo Haddad, autor do
também
envolve
mando Pinheiro garante que os
CoSlor
nhas eleitorais para uma auditoria
Arquivo
depósito de CrS 39.960.000,00 (ou
USS 11.700 que caíram na conta do
—
independente.
BRASÍLIA
O procurador-geUSS 11.700 em valores da época)
comitê petista da campanha de Sural da República, Aristides JunO presidente da CUT. Jair Mena
conta do Comitê Eleitoral Unifidepositados
doleiro
plicy,
pelo
neguelli, explicou que o cheque de
queira, vai receber na segundacado do PT, em setembro de 1992
Eduardo Haddad, dono de um esfeira o resultado das investigações
USS 1.932 foi enviado pela entida— quando disputava ?
critório no Jardim Europa, Zona
prefeitura
da
Polícia Federal na Central de
mBBK., MraHnBra
de
belga
para cobrir uma passagem
de São Paulo. Ele observou, no enSu! da capital, também foram reMedicamentos (Ceme), relacioaérea
usada
no
ano
tanto, que além da conta ter sido
passado pela
sultado de uma operação no mercanando as propinas pagas ao esconsultora social da entidade, Rosidoparalelo;-mas-ressalveu-queain--- aberta para receber recursos nsaHns
ver Pavan, faturada pela Castella:
da não tem provas.
por todo o partido, o valor da connecedores. Com base nos
BMftgMljfflM «|||
bate Viagens e Turismo Ltda, usatribuição é compatível com o limite
Logo depois de dar entrevista
depoimentos dos dirigentes dessas
da em maio do ano passado para
legal previsto na época para pessoa
sobre a denúncia, o deputado teleempresas, o DPF reuniu indícios
Suplicy contestou Pinheiro
fonou para o gabinete do prefeito
física, ou seja, inferior a 200 saláde
um
congresso
de que o ex-presidente Fernando
na
Bélparticipar
Paulo Maluf e relatou ao jornalista
Collor estaria entre os beneficiarios mínimos. "O deputado ArMeneguelli
disse
apenas
gica.
que
ficar atento aos milhões de dólares
dos
Carlos Tavares, secretário particumando Pinheiro faltou com a verendossou
pelas comissões de 20% a
o
cheque
a
divida
utilizados na campanha do senhor
porque
10%
cobradas por Paulo César
lar do prefeito, a converrsa com os
dade", disse Suplicy.
havia
sido
contraída e tratava-se
já
Paulo Maluf, de seu partido, o
Farias de 20 de setembro de 1990
repórteres.
Ele aconselhou o deputado "a
de uma operação direta.
PPR, através da Paubrasil". Sua 2 de abril de 1992, menos de
dois meses antes das denúncias de
Junqueira poderá abrir processo
Pedro Collor.
fc A/i
serviriam para "viabilizar no ftlLight
De acordo com os depósitos
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA
E
REFORMA
AGRÁRIA
BBASIL
% 5wvko* do EfetricadAda SA
/KKABt
turo a reeleição do presidente
bancários feitos pelos fornecedor/ií
Light
Fernando Collor". Havia tamServiço*
do
Eiotncidaòa
SA
©J
»«u i iMUbi Efctrobráa
Á,.
res em favor dos fantasmas de PC
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
a necessidade de "formar um
bém
Farias, a corrupção na Ceme renMnmu ¦iwuíkmiiu EtetrobrAi
COMUNICADO
caixa suficiente para concorrdr
AVISO
deu USS 2.919.423,19. Esse monA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO — CONAB. comunica que
AVISO DE REVOGAÇÃO
LIGHT - Serviços de Eletricidade
com o virtual candidato Orestçs
tante
foi
dividido
sete
laborairá realizar o transporte de arroz em casca, teijão e milho em grãos, totalizando 102
por
S.A., comunica que estará recemil toneladas, no estado e condições em que os produtos se encontram armazenaQuércia". Calheiros revelou ainda
tórios. As propinas foram
bendo solicitação para cadastraA LIGHT - Serviços de Eletricidade
—
dos,
conforme
determinação
expressa
a existência de um projeto imediaCONSEA
CONSELHO
DE
SEGUpelo
repassadas a PC de acordo com as
mento de profissionais e empresas
S.A., torna público que, a Tomada
RANÇA ALIMENTAR, objetivando fornecer alimentos para o Programa de Distrito de eleição de uma "forte baijde engenharia para preslação de
liberações
da
Central de Medicabuição Emergencial de Alimentos — PRODEA.
do Preços ns 335-625-6/12/93 serviços na área de Conservação
cada" de deputados e senadores.
Os interessados deverão procurar os escritórios da Companhia, na sua Matriz,
Gaxeta Tampa Interna Borracha, do
mentos. Ao examinar o inquérito
de Energia, a seguir relacionados:
em Brasília ou nas representações regionais nos estados, a fim de obterem
Aviso de Edital n® SSU.A-026/94,
Além da IQC, estão na lista dos
da Ceme, o Ministério Público
. Execução de Diagnósticos Enerinformações adicionais acerca da operação.
fica revogada por ter sido publicafornecedores envolvidos com o esgóticos
poderá estabelecer as ligações de
da indevidamente. A referida To. Execução de Estudos de OtimizaPC as empresas EMS Inquema
Collor e PC com um terceiro
mada de Preços foi publicada no
çáo Energética
dústria
Diário Oficial da Uniáo em
Farmacêutica, Sanval Cocúmplice
até
agora
tinha
esque
Os interessados deverão dirigir-se
PETROBRAS
31/01/94.
mércio e Indústria, Cazi Química,
capado
dos
na
Justiça:
á Divisão de Licitação e Cadastro,
processos
/
PETROLEO BRASILEIRO S.A.
Diretoria de Administração
União Química Farmacêutica
4
na Av. Marechal Floriano, 168 - 19
Luiz Calheiros Neto. Este empreRASIL \ o
Tomada
Comissão
de
Preçosde
A1.
Rio
de Janeiro
andar Sala
Nacional,
Virtus Indústria e Cosário seria o responsável direto
Material
RJ.
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
mércio
e
Laboratório
Lessel.
cobrança
das propinas aos
pela
Diretoria Comercial
Relação — De 20 de setenv
AVISO DE LICITAÇÃO
fornecedores da Ceme. Se ficar
bro de 1990 a 9 de setembro dp
convencido de que esse inquérito
TOMADA DE PREÇOS DPSE N° 136.98.0148/94
1991, a EMS Indústria Farmacêtrtem provas contra o ex-presidenObjeto: Aquisição de broca de PDC de 12 1/4".
tica
pagou USS 970.571,49 â em;te, o procurador-geral poderá peData para abertura das propostas: 21/2/94.
ALUVALE
EPC e a José C. Bonfirrç,
presa
dir
abertura
de
novo
processo no
Endereço para consulta, obtenção do Edital e abertura das propostas:
m \fole do Rio Doce Alumínio S.A.
Flávio
M. Ramos e Francisco SilSupremo
Tribunal
Federal
(STF).
Av. Elias Agostinho 665, Imbetiba/Macaé/RJ - DPSE/SECOM.
va. A Sanval Comércio e Indús1BRASIL
—
Mala
A Polícia Federal
// UNIAODETOOOS \\
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
tria pagou USS 45.860,28, de 2)
apurou que o esquema PC, por
de
setembro de 1990 a 17 de seAviso de Licitação
intermédio de Luiz Calheiros NeFURNAS
tembro
de 1991, a José C. Bonfim,
Tomada de Preços ALUVALE/vIs 002/94
to, concentrava suas operações
CENTRAIS ELÉTRICAS S A.
Francisco Silva e à empresa EPC.
Fornecimento de Banho EletroKtico. Maiores informações no DOU de 04/02/94.
em São Paulo, recebendo os emA Cazi Química Farmacêutica
A
presários num apart-hotel no Vipagou a José C. Bonfim USS
CGC-MEFPN*23.274.19V0001-19
tória Palace. O volume de propi17.101,20, de 27 de setembro a 23
mjkistéríõ
nas pagas era tão grande que o
ELETROBRÁS^
DE UMAS E ENERGIA
de novembro de 1990. A Uniãó
PETROBRAS
diretor do Instituto Químico de
AVISO DE EDITAL
~
Stj
PETRÜLEO BRASILEIRO S.A.
Química Farmacêutica Nacional
1.
TOMADA
DE
PREÇOS
OBJETO
Campinas (IQC), Alexandre Fuo
BRASIL
TP.DAN.G.033S4
Trarasoeplor Móvel
pagou USS 188.723,64 à empresa
nari Negrão, contou que, numa
TP-DAN.G.M2.94
Sistema de Comunicação Telefônica/
EPC e a Francisco Silva, de 17 de
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
visita ao apart-hotel, viu sobre a
Mesa de Comunicação Telefônica
setembro
de 1990 a 28 de agostp
TP.DAN.G.04354
Htpododto
de
Sódio/Carbonato
de Sódio/
cama de Calheiros vários enveloAVISO DE LICITAÇÃO
Sulfato de Alumínio
de 1991. A Virtus Indústria e Co
"com
TP.DAN.G.047.94
TOMADA DE PREÇOS RPSE 160.1.004.94-1
pes abertos
grande quantimércio pagou a José C. Bonfim
TPJ3AN.QXMSS4
Estruturas Metálicas para Subestação
dade de dólares â mostra". NeObjeto: Serviços de vigilância no Altíssimo do Pico da Caledônia, em
USS 64.553,11. de 2 de outubro à
Nova Friburgo/RJ, por um prazo de 730 dias corridos. (Cadastro
2. OBTENÇÃO DO EOfTAL: Divisão do Controlo de Compras - DCCP.G, Rua Roal
grão, foi quem mais pagou
23
de novembro de 1990.0 Labo
PETROBRÁS Item 9.3.1, grupo B).
Grandeza, 219-Bloco C-Saia 808 - Botafogo-Rio òo Janeiro-RJ, no horário do Bh às 11 h.
comissão ao esquema PC: cerca
3. Mato— irioniaçõ— no DUrio OOdai da Uotto de 04 J2S4.
ratório Lessel pagou USB
Edital encontra-se à disposição para consulta e/ou obtenção no Setor
de USS 1,5 milhão.
de Contratos da Região de Produção do Sudeste (RPSE) - Av. Elias
Departamento de Aquisição Normal - DAN.G
105.681.84 a Francisco Silva, de
Agostinho 665, sala 102, bloco B, em Macaé/RJ. A aquisição da
O depoimento do diretor da
18 de junho a 28 de aaosto dè
documentação será mediante apresentação de comprovante de
IQC é um dos mais fortes indícios
1991. E a IQC pagou USS
pagamento no valor de CRS 2.500,00.
do envolvimento de Collor com a
1.526.929,63 a Francisco Silva',
Recebimento das documentações e propostas: Dia 21/2/94, às 14h,
corrupção na Ceme. Segundo NeO caderno que faz parte
Flávio M. Ramos e Manoel Dl
na RPSE, ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes de
da cultura do país
DO
BRASIL
JORNAL
documentação.
grão, o testa-de-ferro Luiz CalheiAraújo, de 20 de junho de 1991 a
B
ros teria explicado que os recursos
2 de abril de 1992.
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Itamar

sexta-feira. 4/2/94 o 9

deixa

última

para
a

decisão

sobre

os

hora

demitidos

Presidente ainda aguarda os estudos técnicos do Planejamento
BRASÍLIA — 0 presidente Ita- de Planejamento defende o veto to_Z
mar Franco deixou para hoje, últital ao projeto enquanto a Fazenda
mo dia de prazo, a decisão sobre a e o
Secretaria de Administração Fereadmissão dos servidores demitideral (SAF) discutem o veto pardos no governo Collor. Até o meio
ciai. O projeto enviado ao Congresda tarde, o presidente aguardava
so pelo governo previa o estudo das
u estudos técnicos
para decidir. Às readmissões caso a caso mas foi
17h, Itamar receberia o grupo de
deputados representantes dos demi- modificado na Câmara, ampliando
a possibilidade de readmissão para
" tidos que ontem à tarde se reuniu os 108 mil demitidos
com o ministro interino da Casa
Civil, Tarcísio Cunha. A expectatiUma pequena manifestação foi
va
dos
deputados
organizada
é
de
não
pelos demitidos à tarde
que
'"'haverá
margem para negociação do em frente ao Palácio do Planalto.
Com faixas e uma grande cruz, simprojeto.
"o funcionário
"Se
sacrificaa decisão anunciada ama- bolizando
do", menos de cem manifestantes
nhã (hoje) for ruim, há pouca pos. sibilidade de alterá-la", queixou-se
protestaram, ao som de uma mara deputada Jandira Feghalli (PC do cha carnavalesca, e acabaram se
B-RJ), ao deixar o Palácio do Piamisturando ao batalhão do Exércinalto. De acordo com a deputada
Wi
to que ensaiava a marcha para a
Maria Laura (PT-DF), a Secretaria
cerimônia de troca da bandeira.
Feghalli: temor de decisão ruim

STF
garante
mês
para
ncí-ll-r — Os
r\, 27
n desembargado
1_
RECIFE
res do Tribunal de Justiça de Pernambuco ganharam no Supremo
"Tribunal
Federal (STF), o direito
üC iCCw8tr 4áriosJguais nns dos
deputados estaduais, que ganham
~,etn
torno de CRS 3 milhões por
0,mês. A decisão foi tomada por nove
votos contra dois. Com a liminar
concedida pelo STF ao mandado
de segurança que impetraram, os
desembargadores passam a ganhar
este mês, só de salário-base. CRS

CR$

Eleitoral

Justiça

Grêmio

cassa

e vice na Bahia
prefeito
SALVADOR — A Justiça Eleipapel. Antes de ser eleito, em
toral cassou o mandato do prefei1992, Wanzival Pinheiro Simões,
to de Gongogi, Wanzival Pinheiro
65 anos, tinha um pequeno negóSimões (PFL)), e do vice Edmuncio montado em uma barraca.
do Silva Santos, por abuso de
Mesmo como prefeito levava uma
vida humilde, que não lhe permipoder econômico e crime» eleitoral. O autor da denúncia foi o
tia sequer pagar as contas do teleex-prefeito Jaldo Batista Souza
fone da sua casa. Políticos da re(PTB). Procurador do município,
gião acreditam que ele foi
Souza recebeu cópia de um docuinduzido a assinar documentos,
mento em que Simões e Santos
sem saber o conteúdo, pelo filho
assumiram o compromisso de paJoão dos Santos Simões.
gar ao empresário João Tavares
Wanzival Simões foi eleito peLeite o financiamento dado à
lo
PFL
e em 1993 se indispôs com
campanha do prefeito com a veros
companheiros
do partido
ba de CRS 5 bilhões do Fundo de
Participações dos Municípios.
quando tentou se filiar ao PSDB.
Os tucanos rejeitaram sua ficha
A situação financeira da prede filiação por causa das irregufeitura de Gongogi, pequeno mularidades administrativas na prenicípio, localizado no sul da Bafeitura de Gongogi, complicando
hia, a 384 quilômetros de
mais ainda sua situação política
Salvador, é muito difícil. As linhas telefônicas foram cortadas
na região. Ele e o vice Edmundo
Silva Santos tentarão recuperar
por falta de pagamento, os veículos estão sucateados e falta até
seus cargos na Justiça.

contesta

a

CPI

gaúcha
PORTO ALEGRE — A direção
do Grêmio Futebol Portoalegrense enviou ontem convite ao
presidente da CPI da Propina,
deputado Flávio Koutzii (PT)
para comparecer à assembléia extraordinária de seu Conselho Deliberativo na segunda-feira,
quando será feito exame da repercussão prejudicial ao Grêmio
da divulgação da decisão da CPI
de quebrar o sigilo das contas
bancárias do clube na Caixa Econômica Estadual (CEE).
A notícia irritou profundamente os dirigentes tricolores,
que também vão fazer uma prestação de contas. A iniciativa de
um dos membros da CPI, deputado Beto Albuquerque (PSB), de
quebrar o sigilo bancário de operações do clube na CEE teve
grande repercussão.

milhões

3

por

27
desembargadores
t i
.
_
1,14 milhão, sem contar gratifica- sembargadores e deputados. O preções. No início da semana, uma sidente do tribunal, Luís de Belém
CPI criada na Assembléia Legislati- Castro, disse que a decisão do STF
va para investigar marajás em Per- confirma norma constitucional
que
nambuo constatou que há desem- vinha sendo descumprida
pelos deEãrgãdores ganhando safàrios
putados. O governador Joaquim
superiores a CRS 4 milhões.
Francisco (PFL) não quis comentar
O Tribunal de Pernambuco re- a decisão do STF. Segundo sua assolveu recorrer ao STF depois que sessoria, o governador vai acatá-la,
a Assembléiase recusou a aprovar, "porque decisão do Supremo Triem agosto passado, projeto que ins- bunal Federal não se discute, cumtituia a paridade salarial entre de- pre-se".

Casamento
¦

Filho de Flecha

de Lima se casa na
igreja da Glória
cerimônia para cerca
de 300 pessoas, incluindo
Uma
convidados como o governador
da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, o senador José Sarney e
o prefeito Paulo Maluf, marcou
ontem, no Outeiro da Glória, o
casamento do consultor de empresas e pecuarista João Pedro
Flecha de Lima, 30 anos — filho

reúne

políticos
— sendo recebidos
do embaixador do Brasil nos Espelo embaitados Unidos, Paulo Tarso Fiexador Flecha de Lima. João Pedro e a mãe, de longo salmão e
cha de Lima, e Lúcia — e Maricolete bordado, chegaram às
na Alexandra de La Riva, 22.
19h50 e foram direto para o alAcompanhada do pai, o fazentar. Antônio Carlos Magalhães e
deiro Fernando de La Riva, Masua mulher. Aríete, padrinhos
rina, que usava um vestido de
do
noivo, chegaram às 20h, se=~
—seda com_uma_ longa grjnalda,
gxridos
por convidados como
chegou ao Outeiro, às 20h 18. em
Carmem Mayrink Veiga.
uma Mercedes-Benz branca.
Após a cerimônia, celebrada
Convidados como Olavo Sedom Carlos Alberto Etpor
túbal começaram a chegar pouchandy Navarro, da diocese de
co antes das 20h — horário preNiterói, houve recepção no Itavisto para o início da cerimônia
nhangá Golf Clube.
Fernando Rabelo

OAB

da

vai

acionar

o

presidente

CPI
CPI

advogada
que
prendeu
BRASÍLIA — O presidente do
4.898 de 9 de dezembro de 1965.
O presidente regional da OAB,
Conselho Federal da Ordem dos
Eni foi liberada às 23h30 de Quarta- Esdras Dantas, prometeu que enca-Advogados do Brasil (OAB), José
feira, mediante o pagamento da minharia ontem à presidência da
.-Roberto Batocchio. anunciou onfiança de CRS 15 mil.
Câmara uma representação contra
"Causa
tem que vai encaminhar à Câmara
estranheza que no Par- o deputado Paulo Novaes. "Maniuma representação contra o presilamento não se observem os precei- festo, em nome dos advogados, o
dente da CPI, deputado Paulo Notos constitucionais. Trata-se de repúdio à atitude do deputado Pauvaes (PMDB-SP). que na quartauma violência inominável. O artigo lo Novaes, por ter agido com abuso
feira decretou a prisão, no plenário
133 da Constituição defende que o de autoridade e desrespeito às prerda Comissão, da advogada Eni de
advogado é inviolável nos limites rogativas profissionais da advogaOliveira. A advogada foi presa ao
da função. A advogada Eni Morei- da e cidadã Eni Moreira", disse.
tentar impedir que os parlamentara. pelo que fiquei sabendo até agoO deputado Sigmaringa Seixas
res da comissão pressionassem seu
ra. teve violadas suas prerrogativas
foi quem pagou a fian(PSDB-DF)
cliente, o motorista Alaíde Ximenes
profissionais. Ela tinha todo o dida
advogada
— recebede^-da maior indenização
e a acompanhou na
reito de defender a vontade de seu ça
da
Câmara,
onde ela ficou
da história da Previdência (USS 88
cSlentefqu^^—saida
—
detlda
mais
de
sete
Horas. lanF"
a
depor.
Para
Batoc^milhões)
Por
poimento", afirmou, por telefone, o
rchio. o deputado cometeu crime de
bém
o
deputado
José
Genoino (PTpresidente da OAB. que passou o
dia de ontem em Curitiba (PR).
^gbuso de poder, previsto na Lei
SP) foi prestar sua solidariedade.
PF

descobre

^ ~

...
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~

• .
£ v.

A-

O noivo João Pedro chegou para a cerimônia no Outeiro dcTüloria acompanhado da mãe, Lúcia

Prefeito

é

acusado

de

Assaltantes

contrabando
exterminar
de

Ladrões
a

de

Em Parintins, a

maior violência
é contra ciclistas
— Seqüestras,
assaltos a carros fortes e
MANAUS
roubos de carros não estão entre
as preocupações dos moradores
de Parintins. a 400 quilômetros
de Manaus. Lá, como no filme
de Vittorio de Sica, o maior problema são os ladrões de bicicletas. E não é para menos. Por
causa das ruas planas, a cidade

bicicletas
tem, proporcionalmente, o
maior número de bicicletas do
país: 60 mil para cem mil habitantes.
Dados da Polícia revelam
que, no ano passado, chegaram
a ser roubadas até 50 por dia,
índice que caiu para 15 a 20,
graças ao desmantelamento de
diversas quadrilhas. Mas a localização das bicicletas roubadas
continua difícil: elas se parecem
muito, porque são fabricadas
por cinco indústrias de Manaus.

madeira
MANAUS — A Policia Federal
e o Ibama estão em busca do
americano David Rotman, 40
anos, dono da Madeireira Rotman Importação e Exportação,
que fazia contrabando de madeira
para o Texas (EUA). Na terça-feira passada, foram apreendidas
1.600 peças de maçaranduba que
Rotman pretendia enviar do porto de Manacapuru, a 80 km de
Manaus, pura os EUA. Há oito
meses, o americano fazia exportações ilegais de maçaranduba para
o estado do Texas, onde a madeira era usada como dormente de
estradas de ferro.
O gerente da empresa, Walter
Martins, também está foragido. O
Ibama apreendeu ontem na sede
da Rotman, em Manacapuru, 50
moto-serras que seriam distribuidas aos caboclos da região para o
abate de árvores. Segundo estimativa feita pelo Ibama, a empresa
de Rotman conseguiu exportar
madeira suficiente para 300 quilometros de ferrovia.

ECONOMIA

VEJA

AS

NO

REAL

MANAUS — O prefeito Valdecir Raposo e Silva, do município
de Barcelos, a 300 km de Manaus,
foi acusado de ser responsável pelo extermínio de mil cães, gatos,
patos, galinhas e porcos que viviam nas ruas. A prefeitura teria
decidido eliminar os animais com
comida envenenada para garantir
o sucesso do I Festival do Peixe
Ornamental da cidade, situada às
margens do Rio Negro.
A professora Maria Zelaide
Socorro Autran Fonseca denunciou o extermínio de animais e
registrou queixa na delegacia policiai de Barcelos. Ela disse que a
matança começou na quinta-feira
"Parecia um cenário
de
passada.
As
ruas
ficaram
cheias
de
guerra.
animais mortos. Só no meu quintal morreram 30 animais, entre
porcos, patos e galinhas", contou.
Maria Zelaide pensou inicialmente que houvesse uma.epidemia, mas concluiu que os animais
tinham ingerido comida envene-

É

OFERTAS

JORNAL

NA

DE

DO
B

animais
nada. Os sintomas eram invariavelmente vômito seguido de morte. A professora fez um
levantamento na cidade e concluiu que foram mortos mais de
mil animais.
Valdecir Raposo negou que tenha ordenado o extermínio. Ele
disse que as suspeitas surgiram
porque mandou viaturas da prefeitura recolherem os animais
mortos. "Eu não podia deixar as
ruas cheias de gatos e cachorros
mortos", disse. Segundo sua estatística, "morreram apenas cem
cães e gatos".
O prefeito, que é técnico licenciado da Fundação de Nacional
de Saúde, mandou enterrar os
animais num local distante da cidade, alegando risco de contaminação. Ele informou ter aberto
sindicância para apurar o extermínio, mas continua sob suspeita.
Embora seja um profissional de
saúde pública, Raposo não providenciou exame para determinar o
veneno usado nos animais.

pegam

reféns

fugir
para
BELO HORIZONTE — Uma
quadrilha carioca de cinco assaitantes se envolveu durante todo o
dia numa aventura criminosa. Ao
tentar assaltar um caminhão na
BR 0267. na saída de Juiz de Fora
para Caxambu, os assaltantes foram surpreendidos pela polícia,
mas conseguiram fugir. Na fuga,
fizeram cinco reféns, funcionários
de uma fábrica de cobertor.
Depois de três horas, os reféns
foram trocados por dois advogados que viajavam pela estrada que
liga Liberdade ao distrito de Augusto Pestana, próximo da divisa
com o Rio. Os bandidos fugiram
no carro dos advogados.
Por volta das 15h30, os dois reféns foram libertados na estrada
que liga Barra Mansa a Pirai. Eles
ligaram para a Prefeitura de Liberdade e contaram que não foram maltrados pelos assaltantes.
Até o fim da tarde, a polícia
ainda não tinha conseguido prender os cinco assaltantes.
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sobre
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hora

demitidos

m Presidente ainda aguarda os estudos técnicos do Planejamento
BRASÍLIA — 0 presidente Ita- de Planejamento defende o veto to¦""mar
Franco deixou para hoje, últi- tal ao
projeto enquanto a Fazenda
mo dia de prazo, a decisão sobre a e o Secretaria de Administração Fereadmissão dos servidores demiti- deral
(SAF) discutem o veto pardos no governo Collor. Até o meio ciai. O
projeto enviado ao Congresda tarde, o presidente aguardava so
governo previa o estudo das
pelo
estudos técnicos para decidir. Às
readmissões caso a caso mas foi
17h, Itamar receberia o grupo de
modificado na Câmara, ampliando
deputados representantes dos demi"
a
possibilidade de readmissão para
tidos que ontem à tarde se reuniu
108 mil demitidos
os
com o ministro interino da Casa
"Civil, Tarcísio Cunha.
Uma pequena manifestação foi
A expectati"'.'va
organizada
dos
deputados
é
de
não
pelos demitidos à tarde
que
'.haverá
margem para negociação do em frente ao Palácio do Planalto.
- "projeto.
Com faixas e uma grande cruz, sim"Se
bolizando "o funcionário sacrificaa
decisão
anunciada
ama^
do", menos de cem manifestantes
nhã (hoje) for ruim, há pouca pos• sibilidade de alterá-la",
protestaram, ao som de uma marqueixou-se
'Ta
cha carnavalesca, e acabaram se
deputada Jandira Feghalli (PC do
-wmlm
misturando ao batalhão do ExérciB-RJ), ao deixar o Palácio do Piato que ensaiava a marcha para a
nalto. De acordo com a deputada
Feghalli: temor de decisão ruim
cerimônia de troca da bandeira.
Maria Laura (PT-DF), a Secretaria

João Pedro e Alexandra na saída da cerimônia: lua-de-mel em Búzios e mm giro pela Europa
Concórdia

STF

u
garante

mês
para
RECIFE — Os 27 desembargado...res do Tribunal de Justiça de Per_;:nambuco ganharam no Supremo
Tribunal Federal (STF), o direito
' de receber salários iguais aos dos
deputados estaduais, que ganham
-1 em tornoTíe' CRS-3-.miihò.es por
mês. A decisão foi tomada por nove
. votos contra dois. Com a liminar
^.concedida pelo STF ao mandado
de segurança que impetraram, os
. desembargadores passam a ganhar
este mês. só de salário-base, CRS

OAB

da

vai

CR$

27

por

desembargadores

1,14 milhão, sem contar gratificações. No início da semana, uma
CPI criada na Assembléia Legislativa para investigar marajás em Pernambuo constatou que há desembargadores ganhando salários
superiores a CRS 4 milhões.
O Tribunal de Pernambuco resolveu recorrer ao STF depois que
a Assembléiase recusou a aprovar,
em agosto passado, projeto que institula a paridade salarial entre de-

acionar

o

que
prendeu
BRASÍLIA — O presidente do
4.898 de 9 de dezembro de 1965.
Conselho Federal da Ordem dos
Eni foi liberada às 23h30 de quarta««Advogados do Brasil (OAB). José
feira, mediante o pagamento da
-Roberto Batocchio. anunciou onfiança de CRS 15 mil.
"Causa estranheza
tem que vai encaminhar à Câmara
que no Paruma representação contra o presilamento não se observem os preceidente da CPI. deputado Paulo Notos constitucionais. Trata-se de
vaes (PMDB-SP). que na quartauma violência inominável. O artigo
feira decretou a prisão, no plenário
133 da Constituição defende que o
da Comissão, da advogada Eni de
advogado é inviolável nos limites
Oliveira. A advogada foi presa ao
da função. A advogada Eni Moreitentar impedir que os parlamentara, pelo que fiquei sabendo até agores da comissão pressionassem seu
ra, teve violadas suas prerrogativas
cliente, o motorista Alaíde Ximenes
profissionais. Ela tinha todo o di— recebedor da maior indenização
reito de defender a vontade de seu
da história da Previdência (USS 88
cliente, que não queria prestar de— a depor. Para Batocpoimento". afirmou, por telefone, o
^milhões)
™chio,
o deputado cometeu crime de
presidente da OAB. que passou o
-abuso de poder, previsto na Lei
dia de ontem em Curitiba (PR).

Eleitoral

e

vice

prefeito
SALVADOR — A Justiça Eleitoral cassou o mandato do prefeito de
Gongogi, Wanzival Pinheiro Simões (PFL), e do vice Edmundo
Silva Santos, por abuso de poder
econômico e crime eleitoral. O autor da denúncia foi o ex-prefeito
Jaldo Batista Souza (PTB). Procu-rador do município, Souza recebeu
cópia de um documento em que
Simões e Santos assumiram o compromisso de pagar ao empresário
João Tavares Leite o financiamento
dado à campanha do prefeito com
a verba de CRS 5 bilhões do Fundo
de Participações dos Municípios.
A situação financeira da Prefeitura de Gongogi, pequeno município do sul da Bahia, a 384 quilôme' tros de Salvador, é muito difícil. As
linhas telefônicas foram cortadas
•
por falta de pagamento, os veículos

O presidente regional da OAB.
Esdras Dantas, prometeu que encaminharia ontem à presidência da
Câmara uma representação contra
o deputado Paulo Novaes. "Manifesto, em nome dos advogados, o
repúdio á atitude do deputado Paulo Novaes, por ter agido com abuso
de autoridade e desrespeito ás prerrogativas profissionais da advogada e cidadã Eni Moreira", disse.
O deputado Sigmaringa Seixas
(PSDB-DF) foi quem pagou a fiança da advogada e a acompanhou na
saída da Câmara, onde ela ficou
detida por mais de sete horas. Também o deputado José Genoíno (PTSP) foi prestar sua solidariedade.

estão sucateados e falta até papel.
Antes de ser eleito, em 1992. Wanzival, 65 anos, tinha um pequeno
negócio montado em uma barraca.
Mesmo como prefeito levava uma
vida humilde, que não lhe permitia
sequer pagar as contas do telefone
da sua casa. Políticos da região
acreditam que ele foi induzido a
assinar documentos, sem saber o
conteúdo, pelo filho João dos Santos Simões.
Wanzival foi eleito pelo PFL e
em 1993 se indispôs com os companheiros do partido quando tentou
se filiar ao PSDB. Os tucanos rejeitaram sua filiação por causa das
irregularidades administrativas na
prefeitura de Gongogi, complicando mais ainda sua situação política
na região. Ele e o vice tentarão
recuperar os cargos na Justiça.
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JB

AS

NO

filho de Flecha de
Lima une políticos
cerimônia do casamento
A do consultor de empresas
e pecuarista João Pedro Flecha
de Lima, 30 anos, filho do embaixador do Brasil nos Estados
Unidos, Paulo Tarso Flecha de
Lima, com Marina Alexandra
de la Riva, 22, às 20h26, na igreja da Gloria do Outeiro, füixele-"15rada~com
toda a pompa que
merecia. A começar pela música,
Pompas e Circunstâncias, de
Helgar, e finalizando com Aleluia, de Hãendel, tocada e cantada por 12 integrantes da Orquestra Sinfônica do Teatro
Municipal, sob a regência do
maestro Jonas Travassos.
Como toda noiva que se preza, Marina Alexandra atrasou
20 minutos. Vestida com um
longo de seda com detalhes feitos com tafetá importado da Itália e cauda de quatro metros de
comprimento, desenhado pela

da

Glória

estilista Glorinha Pires Rabelo, diretor da Cacex Carlos ViacaMarina chegou numa Mercedes va.
às 20h20, 30 minutos depois do
A cerimônia foi celebrada por
noivo. Na igreja, havia cerca de dom Carlos Alberto Navarro,
200 convidados. Como a ceri- arcebispo de Niterói, que veio a
mônia era destinada a 300 pes- convite dos pais da noiva. O arsoas, teve gente que ficou do cebispo já havia sido bispo em
lado de fora. Entre os convida- Campos, onde vive a família de
dos estavam o governador da
Marina. A mãe de João Pedro.
Bahia, Antônio Carlos Maga- Lúcia Flecha de Lima, vestida
lhães, o senador José Sarney , o com um longo salmão e colete
prefeito de São Paulo, Paulo
bordado, teve que se conformar
Maluf, o ex-ministro Olavo Se- com a ausência da
princesa Dia-túbafe os-dqratadorBenitir6H=- - "na,
suraitrrga-r
ma (PFL-BA) e Feres MendonOs noivos receberam os conça (PTB-BA).
vidados no Itanhangá Golf CluNervosismo — Marina enbe. O casal passará a lua de mel
trou na igreja com o pai, o faem Búzios e na Europa. João
zendeiro Fernando de la Riva,
Pedro é consultor na multinacionascido em Cuba. Nervoso,
nal McKjnsey, em São Paulo.
João Pedro recebeu a noiva, que
Nos fins de semana, ele se dedica
a todo momento ajeitava o vestia sua fazenda em Unaí, Minas
do. Logo atrás, vinham Antônio
Gerais, onde cria gado nelore.
Carlos Magalhães e sua mulher,
Marina è formada em Direito,
Aríete, padrinhos do noivo. Enmas também é apaixonada pela
tre os 12 casais de padrinhos,
vida rural. Seu pai tem usinas de
estavam os pecuaristas Ovídio
cana-de-açúcar em Campos, no
Carlos de Brito, Lélio Ravagnini
Norte do estado, onde também
e Aprígio Lopes Xavier e o excria gado.

descobre

de madeira
MANAUS — A Polícia Federal
e o Ibama estão em busca do
americano David Rotman, 40
anos, dono da Madeireira Rotman Importação e Exportação,
que fazia contrabando de madeira
para o Texas (EUA). Na terça-feira passada, foram apreendidas
1.600 peças de maçaranduba que
Rotman pretendia enviar do porto de Manacapuru, a 80 km de
Manaus, para os EUA. Há oito
meses, o americano fazia exportações ilegais de maçaranduba para
o estado do Texas, onde a madeira era usada como dormente de
estradas de ferro.
O gerente da empresa, Walter
Martins, também está foragido. O
Ibama apreendeu ontem na sede
da Rotman, em Manacapuru, 50
moto-serras que seriam distribuídas aos caboclos da região para o
abate de árvores. Segundo estimatíva feita pelo Ibama, a empresa
de Rotman conseguiu exportar
madeira suficiente para 300 quilometros de ferrovia.

ECONOMIA
VEJA

Casamento de

igreja

contrabando

Bahia

no seu

advogada

PF

cassa

na

sembargadores e deputados. O presidente do tribunal, Luís de Belém
Castro, disse que a decisão do STF
confirma norma constitucional que
vinha sendo descumprida pelos deputados. O governador Joaquim
Francisco (PFL) não quis comentar
a decisão dõ~5TF7 Segundo suiras-sessoria, o governador vai acatá-la.
"porque decisão do
Supremo Tribunal Federal não se discute, cumpre-se".

presidente

CP!
CPI

Justiça

¦

milhões

3

na

REAL

Dois ex-inimigos, Maluf e Antônio Carlos cumprimentam-se no casamento no Outeiro da Glória
Maluf

A cerimônia de casamento
de Marina Alexandra de la Riva e João Pedro Flecha de Lima, no Outeiro da Glória, promoveu o encontro de dois
ex-inimigos, o governador da
Bahia, Antônio Carlos Magalhães, e o prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. Eles apertaram as mãos e, rasgando-se em
elogios, Maluf lançou Antônio
Carlos à Presidência da República. "Pela história do governador, ele tem tudo para ser o
nome do consenso", disse o
prefeito, referindo-se à aliança
que PFL PPR, PTB, PL e PP
estão articulando para lançar
candidato único à presidência
da República. Antônio Carlos
não retribuiu os eloaios. "Foi

É

OFERTAS

JORNAL

lança

NA
DE

E
DO

ACM

à

Presidência

uma colocação hábil do prefeito. Quem quer união não veta
nomes", resumiu o governador.
Sem arestas — Quando o
Colégio Eleitoral escolheu
Tancredo Neves para a Presidência, Antônio Carlos Magalhães promoveu uma guerra
aberta contra Paulo Maluf,
chegando a vestir camisetas
com a inscrição Maluf não,
"Todos
os poMaluf é ladrão.
líticos têm arestas e, quando se
tenta o entendimento, recordam esses acontecimentos. Eu
olho para a frente, não para o
passado", afirmou Antônio
Carlos Magalhães, quando
lembrado do episódio.
Os dois, porém, mostraram

estar com posições idênticas
em relação ao candidato petista, Luís Inácio Lula da Silva —
"O
problema não é o Lula,
mas o PT", disseram — , e ao
"Angoverno Itamar Franco.
tes de culpar o Congresso, o
ministro Fernando Henrique
tem que cobrar o apoio de seu
próprio partido. Dos 47 deputados do PSDB, 24 faltaram à
sessão de aprovação do impôsto para pessoa jurídica", disse
Maluf. ACM. irônico, coinpletou: "Se o ministro deixar o
governo nesse momento, em
que está todo mundo saindo,
não será supresa. Surpresa será
ele ficar", alfinetou Antônio
Carlos.
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O

Caminho

negaças, delongas e boicotes, o Congresso
Entre
está levando a equipe econômica à exaustão e o
governo a um beco sem saída. O acordo que garantiu
ontem a aprovação do requerimento de inversão de
pauta, colocando o Fundo Social de Emergência
como terceiro ponto da votação, não passou de uma
vitória de Pirro. Com o adiamento da votação para a
terça-feira da semana que antecede o carnaval, o
governo permanece de mãos abanando e sem maiores
garantias quanto à aprovação.
Em matéria de tramóias e astúcias, o Congresso
se excedeu na noite da quarta-feira, quando o governo levou todo tipo de rasteiras e foi submetido às
mais vexatórias formas de chantagem. Até a lista dos
presentes desapareceu, lançando uma inquietante
sombra sobre a motivação das resistências parlamentares: se o receio de um eventual fortalecimento
político do ministro da Economia ou a mera proteção
dos grandes financiadores de campanhas.
Tudo isso faz com que o Plano de Estabilização
original de Fernando Henrique Cardoso se pareça
cada vez mais com o peixe de Santiago, o velho
pescador de Hemingway, que na viagem de volta à
terra assiste desesperado, e em meio a um trágico
delírio, a seu magnífico troféu ser reduzido pelos
tubarões a uma triste carcaça. Da mesma maneira,
foram enormes a mágoa e o desalento de Fernando
Henrique, que avisou ter chegado ao limite de seus
esforços e verberou duramente contra nossa cultura
do acomodamento.
Em primeiro lugar, por ter sido obrigado a engolir
a adulteração de um instrumento disciplinador dos
estados e municípios em um simples fundo para atender
às necessidades emergentes do governo. Em seguida, ao
constatar a má vontade, a falta de articulação parlamentar, a ausência de liderança, ao triste trabalho de
sapa de gazeteiros e obstrucionistas ao brandir argumentos de algibeira contra o plano e a revisão constitu-

de
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^

Santiago

cional, que não devem ser confundidos, mas que mantém uma relação de interdependência.
O recheio do Fundo Social de Emergência com a
arrecadação do PIS sobre o lucro operacional dos
bancos, ajuda a confeitar o objetivo de zerar o déficit
público, que é a premissa básica para derrubar a inflação e permitir a introdução da URV. Mas o gosto é bem
diferente da receita original: a União ficar com 15% das
transferências para os estados e municípios. O repasse
do ônus para os bancos foi uma saída engenhosa para
recuperar receitas extras, que a disparada da inflação
deu aos bancos sem eles fazerem força. Mas o gosto é
principalmente amargo para a sociedade, que'entrou
com mais sacrifícios do que era previsto.
Ao deixar os governadores e prefeitos à margem
de qualquer compromisso de austeridade, que é a
marca do Plano de Estabilização, o Congresso expôs
o governo não apenas ao risco de ver escoar pelos
ralos dos estados e municípios um excesso de gastos
capaz de comprometer a zeragem do déficit, como
desmontou o compromisso solene de Fernando Henrique Cardoso, de que 80% da conta do ajuste fiscal
seria paga pelo setor público, ficando a sociedade
com a cota minoritária de 20%.
O Congresso não se emenda e persiste no triste
papel de avestruz à beira do abismo. Em vez de votar
medidas que liquidam o déficit fiscal, preferiu, encorajado pela bancada ruralista, aprovar uma anistia de juros
e correção monetária para empréstimos agrícolas.
Se não for vetada pelo Executivo, a medida não só
ocasionará um considerável prejuízo para os bancos
¦nrü&dgt, estaduais c federais, como obrigara u ToOuiu a socorrer o Banco do Brasil para evitar uma catástrofe.
Em todo caso, ao perceber o ânimo perdulário do
Congresso, as bolsas imediatamente despencaram.
Em face deste retrato de corpo inteiro do Congresso Nacional, comentava-se ontem em Brasília que
a quarta-feira de cinzas foi antecipada para a semana
que vem.

Vietnã Ano Zero
do boicote comercial ao Vietnã, decretado
ta renovou sua liderança, aposentando velhos heróis
ontem à noite pelos EUA. é uma das últimas
Ofini
da guerra, discípulos diletos do Tio Ho, o secretário"Hoje
conseqüências do esfacelamento do império soviético.
são
geral Nguyen Van Linh fazia autocrítica.
Toda a enorme rede de influência, montada ao tempo
outras as tarefas de liderança. O estilo também está
mudando", disse, ao propugnar uma correção que
em que a URSS era uma das duas superpotências
mundiais, continua a se desfazer, ponto por ponto,
transitava pela desmontagem da burocracia centralicom uma determinação implacável.
zada, "baseada em subsídios estatais que causaram o
Os 19 anos de boicote poluíram a atmosfera do
sofrimento do povo". Era comum encontrar no Vietnã jovens — aos milhares — matemáticos, especialispós-guerra e incharam o balão da guerra fria, contrariando o destino dos povos, que, em última análise,
tas em computadores, engenheiros ou operários espeexistem para conviver, não para alimentar raízes de
cializados em outros países socialistas irmãos que, de
desentendimento. Quase dois decênios depois daquele
volta, não encontravam trabalho ou eram utilizados
dia em que os americanos se retiraram do Vietnã,
em tarefas simples. Além disto, a crise econômica;
carregando nas costas um saldo de 58 mil mortos
atiçada também pela guerra contra os khmers verme(contra 1.3 milhão de vietnamitas do Norte) e um
lhos, constrangeu milhares de vietnamitas a procurar
trauma que até hoje ainda não se desfez, o Vietnã
trabalho no estrangeiro. O arroz cultivado no delta
unificado continua a ser um dos países mais pobres
do Mekong não basta mais para saciar a fome em
do mundo, enquanto ao seu redor nações do sudeste
quase todo o Sul. O Vietnã sobrevivia graças à ajuda
asiático não-comunista presenciaram crescimento
consistente dos países comunistas, até a queda do
império soviético.
quase ininterrupto.
A reaproximação comercial entre EUA e VietNo início do ano passado o governo lançou uma
nã significa grande avanço histórico no sentido de
cruzada contra a corrupção, a burocracia excessiva, o
reconciliação. As conversações, realizadas nos últiroubo da propriedade do governo, a incompetência e
nios anos, vibravam sempre com a nota emocional
a falta de democracia. A cúpula busca desde então
-adoção de
que cerca u assunt07~Assocfações~de~vcteranos foprincipies—cht—
ram as primeiras a repudiar o gesto do presidente
economia de mercado sem abrir mão do sistema
Clinton, envoltas ainda em nebulosas dúvidas a
político de partido único. O embargo americano
respeito de soldados desaparecidos (os MIAs). Sevinha sendo progressivamente relaxado à medida que
emissários realizavam conversações com dirigentes
gundo os veteranos, ainda há 2.200 americanos
desaparecidos de guerra, sobre os quais, de acordo
vietnamitas, desde o governo Bush. E não deixa de
com eles, o governo do Vietnã não presta esclareciser bom presságio que caiba ao presidente Clinton,
mento. Estas águas ainda movimentarão o moinho
que na juventude se manifestou contra a guerra do
da discórdia, mas indiscutivelmente o tapete do
Vietnã, e não se alistou para lutar nela, dar o passo
entendimento foi estendido.
decisivo para desmanchar o ressentimento que não
Desde que. no final de 1986. o governo vietnamicessava de latejar desde 1975.
Império
falta de segurança no Rio ganhou contornos
A dramáticos, na madrugada de ontem, quando a
guerra do tráfico chegou a Copacabana e Ipanema,
num tiroteio que confrontou 200 policiais e traficantes
dos morros Pavão-Pavãozinho e Cantagalo. Pela rua Sá
Ferreira chegavam à Avenida Atlàntida ecos de granadas e fuzis AR-15, seguidos das luzes de balas traçantes
— que deixam um rastro luminoso e
permitem ao
atirador acompanhar a trajetória do tiro. Foram três
horas de pânico entre moradores e turistas, num bairro
que sempre foi cartão postal da cidade.
A artilharia pesada dos traficantes se vale do fato
de que a polícia não tem uma estratégia de ocupação
das favelas. Os policiais sobem o morro uma noite e
depois passam semanas, às vezes meses, sem aparecer
por lá. Formam-se assim territórios sem lei encravados em todos os bairros cariocas. Nas favelas, impera
a lei do mais forte, com traficantes fazendo-se de
benfeitores da população, aliciando entre menores a
mão-de-obra farta com que o crime organizado se
renova de geração em geração.
Um correspondente estrangeiro que cobriu as
guerras do Vietnã e da Bósnia, depois de acompanhar
o tiroteio na subida do morro do Pavãozinho, registrou a diferença entre os conflitos em outros países e
o que tomou de assalto as ruas do Rio: "Lá, a guerra
acontecia entre militares; aqui ela envolve a todos,
bandidos, policiais, passantes e moradores que se
vêem no meio do fogo cruzado". Ele não tem dúvidas
em afirmar que assistiu á clara manifestação de uma
convulsão social de graves proporções.
A cidade não agüenta mais conviver com confrontos diários entre traficantes e policiais. Os mora-
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dores que pagam impostos, trabalham honestamente
e obedecem às leis — e que são a esmagadora maioria
silenciosa dos habitantes do Rio — se tornaram os
alvos móveis de tiros cruzados. Ficam trancados em
casa, com medo de sair as ruas e sem poder dormir
pelo barulho constante de metralhadoras e granadas.
Não há mais lugar seguro. Nem mesmo dentro de
casa se pode ter tranqüilidade, quando todo o cenário
em torno está sempre prestes a explodir.
É preciso desarmar as quadrilhas, cortar as ligaÇÕes entre traficantes e contrabandistas de armamento pesado, acabar com territórios à margem da lei,
impor a ordem e o rspeito â lei no espaço urbano,
onde quer que seja. É hora de priorizar o combate ao
crime organizado, sobretudo na prevenção de assaitos que financiam suas operações. As investigações
sobre os cinco ataques a carros-fortes ocorridos no
mês de janeiro demonstram que tais ações são formas
alternativas de arrecadar dinheiro para os traficantes
dos morros, quando as rotas do tráfico se tornam
mais arriscadas.
A gravidade da situação não comporta vacilaçôes.
A opinião pública está cansada de esperar soluções e
exige providências imediatas das autoridades. É urgente
uma ação conjunta de todos os níveis de governo para
enfrentar a convulsão social provocada pelo clima de
insegurança e violência no rastro das ações do crime
organizado. A população exige uma reação enérgica ao
crime que diariamente invade as ruas e não agüenta
mais viver com uma espada prestes a desabar sobre sua*
cabeça. Ou se tem uma polícia equipada e altamente
preparada para enfrentar a gravidade da situação ou
vamos para o império do caos.
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A carta do juiz Ricardo Sampaio, presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da 9a Região, publicada na edição de 27 de
janeiro desse jornal, sob o título acima, a pretexto de justificar sua
posição favorável ao controle externo do Poder Judiciário, cita,
como exemplos dessa necessidade, supostas irregularidades havidas na prorrogação do mandato da atual administração deste
Tribunal e na transferência de um juiz do Amazonas, na vaga do
Ministério Público, ambas as providências obtidas com o apoio
da maioria dos juizes classistas, a quem o missivista qualifica de
"tradicionalmente
fisiológicos e subservientes".
O missivista revela-se , no mínimo, maledicente e aético.
Conforme certid ões oficiais, não se deu nenhuma das indigitadas irregularidades. Além de que a aprovação da emenda regimental, que aumentou o prazo do mandato dos órgãos diretivos
desta Corte e o encaminhamento do pedido de transferência do
juiz do Amazonas ocorreram antes da posse da atual administração.
Quanto aos juizes classistas, eles votam e deliberam, como
magistrados que são, no conceito da Lei Magna. Por isso, causa
espécie a crítica desabrida que lhes fez o missivista. Juiz José
Maria de Mello Porto, presidente do TRT/P Região — Rio de
Janeiro.

GPI da Previdência
(...) Venho esclarecer à opinião
pública que não partiram de meu
cliente, Alaide Ximenes, as ofensas
dirigidas a mim, mas sim de parlamentares que compõem a CPI da
Previdência, que se utilizaram de
mais uma agressão para consumar
inominável violência contra a advogada que se encontrava no exercício
regular de suas funções constitueionais.
Quero esclarecer que meu clicnte, Alaide Ximenes, compareceu cspontaneamente para depor, inicialmente na Polícia Federal, em 1991,
depois nu Tribunal de Justiça, perante o desembargador Doreste Batista, c, finalmente, há poucas semanas, frente ao Juízo da 13-1 Vara
Federal da Seção Judiciária do Rio
de Janeiro. Em todas essas ocasiões
sempre foi-me dispensado, por cada
uma dessas autoridades, tratamento
respeitoso e civilizado.
Na semana passada, no dia 26/
1/94, o sr. Alaide Ximenes foi levado
para depor no Congresso Nacional,
na CPI constituída para apurar irregularidades no INSS, quando sofreu, absurdamente e para minha
perplexidade, toda sorte de deboche
e achincalhe, em inconcebível desrespeito à dignidade da pessoa humana que aquela Casa deveria, mais
do que qualquer outro Poder, garantir.
Mas não foi o que se viu. Alguns
parlamentares integrantes daquela
CPI levantaram-se para humilhar o
sr. Alaide Ximenes.
Tendo em vista tal desrespeito,
cm 28/1/94, como sua advogada dirigi petição ao juiz da 13a Vara Fcderal, sob cuja jurisdição está preso
preventivamente o meu cliente, narrando tais episódios c requerendo
que o sr. Alaide Ximenes fosse
transferido de Brasília para o Rio de
Janeiro, uma vez que já naquela
ocasião manifestara ele o seu propósito de usar de sua faculdade, constitucionalmente garantida, de se calar
como forma de evitar novas humilhaçòes e desrespeito.
Todavia em 2/2/94, com a presença do sr. Alaide Ximenes, a audiéncia perante a CPI se realizou,
quando então se pretendeu repetir
depoimentos sobre fatos já exaustivãmente esclarecidos na Policia Federal. nas Justiças Federal e Estadual. bem como na própria CPI,
insistindo alguns parlamentares nas
mesmas atitudes da vez anterior.

Contra mais esta arbitrariedade
da CPI, no desrespeito á garantia
constitucional de silêncio, insurgime e acabei sofrendo prisão e violências físicas, episódio sem precedente
em minha vida profissional até mesmo durante o período da ditadura
militar, quando na companhia de
um colega de escritório, o Dr. Sobral
Pinto, dediquei-me tenazmente à defesa de presos políticos.
Finalmente protesto mais uma
vez contra as violências recebidas
que configuram agressão não só a
mim mas á própria advocacia brasileira. Eni Moreira — Rio de Janeiro.

Sambódromo
Apesar de respeitar a opinião do
JORNAL DO BRASIL sobre a postura do governo estadual quanto às
adaptações feitas no Sambódromo,
protesto veementemente contra a insinuação-c-emida no editeria^-Pá-de
Cal", de 27/1/94.
Não posso admitir que sem nenhuma justificativa se pressuponha
"A demora
no acatamento da
que
decisão só acumulou as suspeitas de
que a obra serve de fachada para
negócios sinuosos". Mais inadmissivel ainda é a pergunta ali registrada,
"há
por trás dos camarotes lavagem
de dinheiro dos chefões do jogo do
bicho"? Nem a insinuação e muito
menos a pergunta correspondente à
minha posição pessoal, à tradição de
minha família que procuro preservar. e ao trabalho que durante tantos anos na iniciativa privada e agO'
ra em função pública venho
desenvolvendo a favor do Rio.
Não aceito essa posição agressi
vade um jornal tão importante e
respeitado como o JB.
Os camarotes especiais (...) re
presentam um faturamento de mais
USS 1,2 milhão, e uma receita para
o município de cerca de USS 300
mil. Estou convencido de que o Rio
não pode abrir mão de nenhuma
receita a titulo de uma defesa estética discutível, até porque política. O
gesto político do tombamento provisório é mais uma violência contra o
Rio somada a um desconhecimento
da realidade do Sambódromo, projeto incompleto que exige a cada ano
USS 1,5 milhão de obras provisórias
para a viabilização do Carnaval. A
-ihrtir é enorme.
Os camarotes especiais e as frisas
representam uma experiência nova
de quem deseja mais alternativas,
que se exitosas poderão se converter
em projeto definitivo, ai sim, com a
audiência do arquiteto Oscar Niemeyer que, não há dúvida, é autor
do projeto mas não é proprietário
do Sambódromo c muito menos ditador dos destinos do Carnaval e da
nossa cidade. José Eduardo Guinle,
secretário de Turismo — Rio de Janeiro.

Ponte Rín.Nifprnj
Com relação ao fechamento da
Ponte Rio-Niterói na noite de 26/1,
no protesto de diversos sindicatos e
associações de funcionários públicos
(...) contra a revisão constitucional,
creio que os baderneiros em questão
não levaram cm conta os transtornos que causaram a milhares de pessoas que retornavam para casa e
outros que ainda trabalhavam na
hora do acontecido. Isso com certeza porque não imaginam o que é
trabalhar realmente, tendo como
meta produtividade, assiduidade e Luz
acima de tudo, um patrão fiscalizam
Dirijo-me a esse
com a
do. Pena que as autoridades presen- finalidde de corrigir jornal
um certo radites ao fato não acabaram com a calismo manifestado
nesta seção, em
bagunça da forma mais objetiva: carta
na edição de 20/1,
publicada
cassetete e uma semana de cadeia
por um de meus munícipes. A opipara cada participante. Antonio Fer- nião registrada, acusando a Companando Maia Forte Gonçalves — Ni- nhia Força e Luz Cataguases-Leoterói (RJ).
poldina de incompetência na
Retrato
prestação do serviço de distribuição
Vivemos num pais em que a po- de energia elétrica em São João Nepulação não tem mais fé. milhares de pomueeno é isolada e solitária. Pricrianças morrem de fome, o ensino meiro município a receber luz elétriestá decadente, os políticos já não ca da Companhia, em 1908. São
são bem vistos, os salários não são João Nepomuceno desfruta de um
eficiente atendimento da Cataguamais salários.
Este é o retrato de uma nação ses-Leopoldina. Problemas de falta
de energia elétrica devido a intempéque. através do voto, confiou o seu
destino a políticos que se esquece- ries, ocorrem nas melhores empreram do seu compromisso de honra sas. Aqui eles são incomuns e, quando ocorrem, podemos contar com o
com o povo. (...)
O futuro do pais depende do rápido e eficiente atendimento da
resultado desta CPI. Cabe ao poder Cataguases- Leopoldina. Na condiJudiciário a responsabilidade de pu- ção de prefeito, desejo corrigir o manir os maus políticos. (...) Cassação, nifesto desapreço do leitor, que nada
constrói. Agradeço pela oportunidaseqüestro de bens. prisão.
Não se iludam os que não acre- de de fazer justiça a toda uma equipe
ditam em Justiça. Nós brasileiros, que se esmera em servir com zelo e
conscientes de nossa responsabilida- eficiência seus usuários. Antônio
de, continuaremos lutando e crendo Jacques Barbosa de Moraes, prefeito
municipal de São João Nepomuceno
que, num dia bem próximo, mudaremos essa situação caótica e daremos (MG).
ao país uma verdadeira democracia. As cartas serão selecionadas para publicação
no todo ou em
entre as que tiverem
(...) Carlos Augusto da Silva Cabrera assinatura, nome parte
completo e legive' e endere— Rio de Janeiro.
ço que permita confirmação prévia
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\T oves fora os destemperos verbais do governador
XN Ciro Gomes e as encenações presidenciáveis do
ministro Fernando Henrique Cardoso, o Congresso,
nos últimos dias — qualquer que seja o resultado final
da trapalhada —, conseguiu a proeza de exibir-se no
picadeiro, executando piruetas patuscas, uma mistura
de incompetência política, obtusidade de análise e a
mais crassa ignorância das regras da campanha eleitoral, que ainda não começou mas interfere nas ambições
e convicções dos carreiristas.
Se Fernando Henrique ajudou falando demais e
expondo-se além da conta, o Congresso, nos passos da
ginga contraditória de intercalar surpreendentes decisõgs com a rotina da mediocridade e da preguiça
gazeteira, empenhou-se em tascar a candidatura prematura, lançando mão dos expedientes mais irresponsáveis.
Em primeiro lugar e antes de mais nada, o êxito do
ministro Fernando Henrique, ou seu insucesso, só terá
influencia direta na disputa interna do PSDB, na hora
da indicação do candidato partidário à sucessão de
Itamar. E mesmo isso, lá para começos de abril.
Ninguém que consiga enxergar alguns palmos no
nevoeiro acredita que, mesmo com a improvável aprovaçào integral do plano do governo de estabilização
financeira, o ministro-candidato emplaque êxito tão
retumbante que popularize seu sorriso e sua fluência
verbal, criando do dia para a noite fenômeno eleitoral
de carisma diabólico, capaz de levar de roldão a Lula e
aos demais pretendentes que patinam em magros índices nas pesquisas.
Portanto, se a candidatura está verde para ser colhida, as pedras atiradas para derrubá-la parecem travessura de moleques que estragam frutas só para atazanar
o vizinho.
Os esboços do quadro sucessório, nos rabiscos iniciais, projetara, para. a. arraneada do primeiro turno,
com feitio de classificatório, a candidatura de Lula,
a!inhando-se como favorita, e a absoluta imprevisibilidade quanto ao adversário para a decisão no segundo
turno.
Mesmo Lula não atravessa fase brilhante. Por mais
léguas que percorra nas caravanas do voto, por mais
que navegue nas águas do rio Amazonas, as pesquisas
advertem que seu índice empacou nos 30% de folgada
liderança. Na última rodada do Ibope, apesar da
confusão armada com a divulgação incompleta dos
resultados, caiu de dois a três pontos, conforme a
simulação. Não despencou; deu uma balançada na
primeira inversão da inclinação de voto.
Mas Lula está á vontade, por enquanto, na corrida particular pela classificaçào do candidato à esquerda. A barafunda grassa da
O Congresso
outra banda. O centro, ou
destroça o
centro-esquerda— se prefe—,
rem, o lado de lá
não
plano apenas
consegue articular candidapara derrubar
tura de líquida viabilidade
eleitoral. Lideranças e prea candidatura
tendentes batem cabeça com
de Fernando
cabeça, no minueto de noHenrique.
mes dos mais diversos calibres, alguns até respeitáveis,
mas que não vingam, não
inflam nas pesquisas, perdem forças antes de alçar vóo, sacudindo asas no
desespero dos 10%, quando não baixam para a
desmoralização do dígito único.
Não há, portanto, nenhum projeto de candidato
que ameace implodir para disparar na frente da fita
de largada, com corpos de vantagem. No balaio
centrista sobram ambicàes_na-iftflaffiift^^
-falta o caílcficlãto. Isso, bem entendido, apenas
para
a partida. Porque a decisão do primeiro turno só
acontecerá mais adiante, nos 60 dias finais do horário de propaganda eleitoral em rede nacional de
rádio e televisão.
Na aflição parecida com a do afogado com água
pela canela, algumas lideranças de notória experiência estão se perdendo na desfrutável encenação dc
alianças no primeiro turno para a composição da
frente anti-Lula.
Com franqueza, isso não pode ser coisa séria. Não
existe a mais remota possibilidade de aliança entre dois
partidos, entre os 11 que podem lançar candidato â
Presidência para a campanha do primeiro turno.
Experiência ajuda a decifrar charadas que embatucam
principiantes. Vá lá a historinha didática. Nos remotíssimos idos de 60 — há 33 anos e meses —, a fervente
campanha presidencial, no ensaio de racha ideológico,
confrontou Jânio Quadros, sua oratória entusiasmante,
sua magreza de flagelado, o carisma da vassoura, símbolo
falso do moralismo de comício e o espigado marechal
Lott, mais pesado de carregar que caixão de americano
gordo. Entre parênteses: americano quando dá para
engordar, entupido de molhos e sanduíches, arredonda
em banha fofa, balouçante, molenga, deformante.
Quem deu um jeitinho ficou com Jânio, a certeza do
puxador de votos. Na campanha simultânea para governador do Rio Grande do Norte, a UDN rachou ao meio.
O então governador Dinarte Mariz sustentou a candidatura de Djalma Marinho; a dissidência udenista apoiou a
candidatura vitoriosa de Aluizio Alves.
Jânio marcou visita a Natal e pousou no aeroporto, a
bordo do DC-3, com reduzida comitiva. Não pôde descer. Por mais de hora esperou no avião, sob calor
sufocante, que Castilho Cabral negociasse com as metades desavindas a fórmula de comparecimento aos dois
comícios.
Jânio subiu aos dois palanques, discursou, não apoiou
candidato ao governo estadual. Desagradou aos dois
lados: Dinarte ameaçou romper, acomodou-se.
O caso ilustra as insuperáveis dificuldades para compor alianças de cúpula e que esbarram na resistência das
rivalidades estaduais. Até entre alas do mesmo partido.
Imaginem de legendas diversas e inimigas.
È isso ai. O Congresso está desestabilizando o governo, destroçando o plano econômico antes de ser testado,
para derrubar candidato errado: FHC, por ora. é apenas
aspirante a candidato dos tucanos.
• Comentarista político do JORNAL DO BRASIL

RUY CASTRO *
"Quércia
vem aí!" apareceu pichada em
\ frase
l \ letras monumentais no muro do cemitério São
João Batista esta semana. Imagine o pânico que se
apossou dos mortos. Mas os transeuntes, a princípio,
também se espantaram. Apesar dos rumores que de vez
em quando correm sobre a sua saúde, não se imaginava
que o ex-governador de São Paulo estivesse tão pela
bola sete para que o próprio cemitério apregoasse a sua
próxima chegada. Passado o susto, as pessoas concluíram que era apenas propaganda eleitoral. E acharam
muito condizente o local escolhido para a pichação. De
fato, para um cadáver político, nada mais adequado do
que a fachada de um belo cemitério.
O sucesso da pichação de Orestes Quércia alterou as
estratégias de campanha dos outros políticos que, com a
modéstia que os caracteriza, se consideram presidênciaveis. De repente eles terão de pensar duas vezes antes de
despachar seus desocupados para sujar muros. A grande
pergunta agora é: onde fazer a decisiva pichação inaugural?
O governador Brizola não tem dúvidas: mandará
"Brizola
vem ai!" na fachada do
pichar um enorme
Museu da República, na Rua do Catete. A escolha é
óbvia. No que hoje é um museu, funcionavam, até a
mudança da capital para a Disneylândia, os poderes da
República. Era o antigo Palácio do Catete. Ali o nome
de Brizola se sentirá em casa, junto aos esqueletos
residentes, como o de Getúlio e até o do seu antigo
inimigo Jango, postumamente promovido à condição de
amigo.
Lula, o candidato que, indiferente às pesquisas
que o dão como tendo batido a cabeça no teto, já
mandou encomendar o smoking de posse — ainda

não decidiu por onde começar as pichações. Uma ala
do PT quer começar imediatamente, já na própria
caravana das águas que ele empreende pelo Amazonas, pichando "Lula vem aí!" em todos os cascos de
tartaruga, estacas de palafitas e botos que forem
encontrando pelo caminho. Mas a turma do show
boat manda pouco. A outra ala do PT, muito mais
radical e, aliás, majoritária, só admite pichações nas
paredes internas dos sindicatos, fábricas, igrejas e
quartéis. Qualquer pichação
voltada para a rua significaOs mortos
rá um recuo a valores revisionistas e pequeno-burgueses, como se eles estivessem
susto ao ler
gostando de tomar o poder
o nome de
pelo voto.
Já o prefeito Paulo Maluf está num dilema. Se começar suas pichações por
São Paulo, os paulistanos
podem não entender. Muitos acharão que a frase
"Maluf
vem aí!" significa
que ele finalmente tomará posse do cargo para o qual
loi eleito há mais de um ano. Por isso, antes de
candidatar-se a outra derrota, ele deveria começar
pichando com essa frase os muros da própria prefeitura de São Paulo. Quanto ao governador Fleury,
não há nem o que piscar: mandará pichar "Fleury
vem aí!" na penitenciária do Carandiru — antes
que
seus adversários o façam — e cruzará os dedos para
que os prisioneiros sobreviventes á sua administração
tenham um mínimo de senso de humor e não ensaiem
outro sururu.
Quércia no
São João
Batista.

Posse
NI:\VTON' CARLOS *
s eleições de 5 de dezembro na Venezuela, depois
/v de duas tentativas de golpe e muita violência nas
ruas, foram "voto de confiança no sistema democrático". Agora a posse do vencedor, o veterano Rafael
Caldera, em meio a continuado quebra-pau, sem clima
de grandes festas, dá partida a expectativas sobre a
validade ou não desse voto, do ponto de vista de
angústias populares. Uma coisa é certa: o que acontece
na Venezuela em algum tipo de mudança resultará e
com prováveis repercussões em outros países latino-americanos.
Temendo a repetição do "caracazo" (motins em
Caracas) de 1989, provocado pelas medidas de austeridade do ex-presidente Andrés Perez, tirado do palácio
no ano passado sob acusação de corrupção, o governo
provisório em fim de linha suspendeu a vigência de novo
imposto, agregado aos preços das mercadorias, e colocou sob controle remarcações de medicamentos e alimentos de primeira necessidade. O "Concejo Nacional
de Comércio" reagiu, denunciando "intervencionismo
contrário ao espírito da abertura econômica". Embora
o novo imposto seja considerado essencial â cobertura
do déficit público, o próprio Caldera apoiou a suspensão, como antídoto contra rebeliões.
O novo presidente venezuelano diz que continuará
com "disciplina fiscal", ao mesmo tempo em que propõe abolir de vez o 1 VA (imposto sobre valor agregado)
e descarta a eliminação de empregos públicos e em
empresas do Estado e a nacionalização da indústria

O

—"tV Curiria &d~Belíiulia — essa crosta recorrente
/v que, a partir das capitanias hereditárias, teima em imaginar-se típico produto ocidental num
país em cujas entranhas sobrenadaria uma ilha de
US$ 16,5 mil de rendimento/habitante nas águas
da terceira comunidade científica do mundo —
não tem como enganar-se: o país de Ho Chi Minh
engatinha rapidamente e saltará cm breve com a
elegância felina de um Tigre asiático. Não é surpreendente que esse grupo que se crê algo semelhante
aos belgas só registre que o Vietnã — um dos países
mais pobres do mundo que derrotou o mais rico e
poderoso há pouco mais de 18 anos — tenha custado
aos EUA mais de 55 mil mortos, 300 mil feridos e, a
custos de 1975, US$ 107,7 bilhões dc despesas orçamentárias diretas. Claro, essas perdas — não a de 3
milhões de vietnamitas, nem a de seus arrozais e
florestas com nàpalm e desfolhantes — inauguraram
o ciclo de déticits norte-americanos e a inflação
cumulativa, fenômenos decisivos da crise monetária
conducente à primeira desvalorização do dólar em
1972. As vilegiaturas no exterior ficaram mais caras,
dc modo que mais recursos deveriam ser subtraídos
de orçamentos, prêmios lotéricos, licitações, verbas
previdenciárias e outros...
Em alocução emocionada que proferiu cm Seattle faz dois meses c pouco, o presidente Bill Clinton mudou o discurso, pois quer ver um Vietnã
"...mais
integrado à vida econômica e política da
região", cujas economias estão crescendo quase
quatro vezes mais do que a das nações industrializadas. E um apelo novo à opinião pública, todo o
tempo fustigada pelos veteranos desempregados
do apocalipse que mudou o sentido de cada 4 de
Julho, desde que Henry Kissinger e Le Duc Tho se
avistaram sorridentes em Gif-sur-Yvette. Eram
tempos em que alguns "belgas" iam assistir aos
happenings do Living Theatre na Europa ou nos
EUA, já que Julian Beck e Judith Malina tinham
sido presos em Ouro Preto e deportados, ou Joan
Baez proibida de apresentar-se no Maracanãzinho.
Em que as tropas de Vo Nguyen Giap se assenhoreavam das ofensivas e Richard Nixon, em resposta. nem explicava a seu povo por que mandara seus
B-52, F-4 e F-ll l despejarem em Hanói e Haiphong, por 10 dias antes e depois do Natal de
1973. mais bombas do que todas as caídas sobre a
Grã-Bretanha, durante a II Guerra Mundial.
Foram marcos históricos, de vez que o ciclo da
hegemonia dos ugly American iniciado nos anos 50
se encerrava com humilhação no Sudeste Asiático,
de certo modo "compensada" a seguir. As autoridades de Hanói cedo revelaram ambições na península indochinesa, sob a conivência da URSS e a
inquietação de Pequim. Seu exército entrou em
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Jornalista e escritor. Escreve todas as sextas-feiras nesta página

Venezuela

petrolífera. Em seus discursos de. campanha procurou
dar "feição humana" ás propostas econômicas, "assalto
verbal", segundo tecnocratas, às reformas de livre mercado introduzidas a partir de 1989, da eleição de Andrés
Perez, um socialdemocrata, enquanto Caldera sempre
teve um perfil mais conservador.
A Venezuela dá no mínimo forte travada em "versões extremas" de economias abertas, chamadas na
América Latina de "neoliberalismo", cujo pontapé iniciai, na direção do domínio global dessas idéias, foi o
"consenso
de Washington". Com o fim da Guerra Fria
qualquer intervencionismo na economia ficou sob suspeita. Mas os governos latino-americanos se tornaram
mais realistas do que o rei, tentando cativar instituições
financeiras internacionais, investidores potenciais e aplicadores à cata de mercados seguros. Sem outros recursos senão medidas recessivas severas para combater a
inflação, salários despencaram.
São conclusões de estudo feito pelo americano Ian
Roxborough, que cita a Venezuela como caso exemplar.
Ela teve em 1991, no rastro da austeridade de Andrés
Perez, o melhor desempenho no continente. Crescimento de sete por cento. Apesar disso e da longevidade
democrática, enfrentou rebeliões militares ;e populares.
Os poucos mecanismos de proteção social começaram a
ser desmontados, em meio a desigualdades crescentes. A
participação do trabalho na renda nacional caiu de 44%
em 1988 para 37% em 1989 e 35% em 1990. O
aviltamento dos salários continuou em 1991, trágico

Vietnã

ARNALDO CARRILHO ?

Já o ex-presidente Sarney não tem desses problemas.
Se quisesse começar as pichações pelas suas propriedades, poderia abanar-se com um amplo leque de opções
— teria muros
para escolher do Leblon ao Amapá.
Mas, ostracizado no seu próprio partido, o PMDB, e
rejeitado por todos os outros, Ribamar não terá por que
sair garatujando as ruas do país. Sua única chance de
ressuscitar a inscrição "Sarney vem aí!" será se a inflação ultrapassar a histórica marca em que seu governo a
deixou — 84%! — e ele usar isso para dizer que no seu
tempo era "melhor".
Quem está encrencado para decidir onde pichar é o
ministro Fernando Henrique Cardoso. O tradicional
símbolo do seu partido — o muro — seria a escolha
ideal, mas os precários resultados do seu plano econômico até agora não estimulam que se saia escrevendo
"FHC
vem aí!". Podem achar que se,
pelas paredes que
enquanto ele não vem — embora já esteja lá —, a
inflação já anda pelos 42%, imagine quando ele vier de
verdade. E, especificamente no seu caso, toda vez que
ele se diz candidato ou se senta numa cadeira, algo dá
errado. Mas como campanha é campanha, e FHC não
pode dar-se ao luxo de começar depois dos outros, a
alternativa è Isabelita dos Patins desfilar pelo calçadão
com uma faixa em seu louvor durante o carnaval.
Os outros pré-candidatos, como Antônio Britto,
Jarbas Passarinho e até mesmo Antônio Carlos MagaIhâes — nenhum deles assumido —, ainda têm tempo
até a Páscoa para decidir onde escrever seus nomes. Mas
há um político que deve ter-se sentido pessoalmente
roubado de uma grande idéia ao ver o nome de Quércia
pichado no cemitério — Mário Covas.

caminho

Phnom Penh a 7/1/79 e submeteu o Camboja per
mais de uma década, coincidindo esse período com o
desastre econômico do Vietnã, ampliado pela colctivização forçada: sua economia colocada na 161"
posição dentre as 164 classificadas pelos organismos
internacionais. A eliminação dos killing fields e a
contenção dos protocomunistas de Pol Poi foram de
certo modo um "serviço prestado" ao Ocidente até o
Acordo de Paris (1989), assinado por 19 países em
conjuntura de grandes mutações, cujo símbolo maior
foi o divisor dc águas representado pelo desmantelamento do Mauer-Grenzen berlinense, com ele ruindo
a construção bipolar em que não só o Vietnã se
escorava. O remédio capitalista foi a solução encontrada no período em que a glasnost e a perestroika
gorbatchevianas pontificavam.
Ainda cm 1986 o regime instaura a Doi-Moi, isto é,
a renovação do aparelho socioeconômico. Reforma a
constituição c elimina-lhe artigos, expressões e vocábulos denotadores e conotativos do centralismo e da
planificaçao do mercado. Mantém-se o dirigismo político c inaugura-se a abertura econômica, marca cm
voga na Ásia Oriental. Nos últimos quatro anos, uma
economia abalada começa a dar passadas gigantescas
e se retorce cm sacrifícios dolorosos, como atestam os
índices inflacionários descendentes de 67,2%, 17.5% e
5,2% anuais, em 1991-93. Formosa, Hong Kong,
Austrália, França, Japão, Coréia do Sul, Reino Unido. Países Baixos, Malásia, Cingapura c ultimamente
a China investem ali US$ 3,2 bilhões pela via direta
ou de capitais associados. No corrente exercício, o
Vietnã conta com uma ajuda de US$ 1,8 bilhão e
desembolsos de US$ 700 milhões, uma dinheirama
para um PNB de apenas USS 11 bilhões (US$ 150 per
capita) e uma população jovem, a crescer 2,2% ao
ano. Apesar de os investimentos não ultrapassarem os
12% da riqueza nacional, os lluxos de capital estrangeiro permitirão um crescimento de 8,2% da economia em cada um dos cinco anos vindouros, taxa
admitida pelo próprio Banco Mundial.
O Vietnã, país e líder em sua região, na qual
reconhecia potencialidades, faz 42 anos. Um memorando secreto do Conselho de Segurança Nacional dos EUA reconhece que "A área da Indochina é imensamente rica em arroz, borracha,
carvão, petróleo e minério de ferro: sua posição lhe
vale uma chave estratégica para o resto do Sudeste
Asiático". O Vietnã vê-se então diante de grandes
corporações norte-americanas que se acotovelam
em seu encalço nos balcões de ofertas, a despeito
do embargo de quase três décadas. A geografia
ajuda, uma longa faixa costeira onde se amontoam
67 milhões de pessoas nos deltas dos Rios Vermelho e Mekong, este com bacia aproveitável que
interessa a outros cinco
países (China. Myanmar.
Tailândia, Laos e Camboja), já em entendimentos
preliminares. A exportação vietnamita de petróleo

contraponto- a êxitos "macroeconômicos", afinal aparentemente esgotados com a queda do PIB de dois por
cento no ano passado.
O petróleo, base da economia, rateia em seus preços
e a situação fica ainda mais preta. Há um déficit fiscal de
três bilhões de dólares e uma dívida externa pública de
USS 28 bilhões. Anda na cabeça de Caldera submetê-la
à Corte Internacional de Justiça, em Haia. A Unicef diz
que a pobreza na Venezuela (oito dos 20.7 milhões de
habitantes) aumentou seis por cento nos últimos sete
anos. O "ajuste" devorou 40 mil pequenas e médias
empresas. "Dinâmica de destruição do aparato produtivo", sentencia o Colégio dos Economistas venezuelanos,
enquanto o sociólogo Nelson Perez. falando de marginalidade e matanças de meninos, escreve que "o Herodes dos nossos tempos se chama fome, abandono,
injustiças e inseguranças".
A posse de Caldera encerra, por tudo isso, um
desafio. Saber se é possível a transição de "democracias
neoliberais" a "democracias sociais". Há muita gente
convencida de que o novo presidente da Venezuela salta
no escuro. Ele depende da coligação de 17 partidos —
um saco de gatos no qual estão até ex-guerrilheiros dos
anos 60. Sem um "acordo nacional" dificilmente conseguirá governar. Mas a questão é: Caldera teria outra
alternativa senão fazer o que faz? Parece que não. O
"neoliberalismo"
na América Latina estaria num beco
sem saída.
Jornalista, da equipe de articulistas do JB

certo
e de ou mil bpd e chegará a mais de 200 mil dentro
de cinco anos, extraídos por empresas estrangeiras
sob contratos de risco.
A produção de autoveículos triplicou, a Mekong Car é uma joint venture em que sul-coreanos
e japoneses detêm 70% do capital e 30% pertencem a uma firma do exército (modelo chinês: a
força armada explora até hotelaria c centros de
diversões). Produzirá 15 mil veículos este ano e a
previsão é a de 50 mil automóveis e utilitários em
2003. A Chrysler, Daewoo. GMC. Mitsubishi, Renault. Toyota e outras já estão em liça na disputa
do mercado. Cervejeiras como a Carlsberg, Halida
e Heineken competem abertamente, associadas a
firmas locais; a IBM c a Digital Equipment encontram concorrência na Olivetti (12% do mercado
vietnamita de computadores), a Fujitsu e o Groupe Buli; o Bank of America, a Pepsi International,
até a MacDonald's já querem lá chegar —enfim, o
país é cobiçado pelo big business porque sabe que,
se o capital não tem cheiro, também não tem cor,
só a miséria é negra ("... um rato negro" — disse
Deng Xiaoping), e o Vietnã quer, e pode ser. um
Tigre regional no ano 2000.
Por que tudo isso? O Vietnã tem uma política de
macroestabilidade, qualquer despesa inútil é cortada,
fechou 50% das 4 mil empresas estatais e privatiza as
restantes. O país é pobre, suas rendas são baixas
(salário mínimo de USS 35 mensais) e não é incomum a carga de 10 horas diárias de trabalho revezaido. E população disciplinada e qualifica-se progressivãmente: o russo e o francês não são mais línguas
obrigatórias, substituídas pelo inglês, que só em Hanói mobiliza 50 mil estudantes extracurriculares; a
União Européia já investiu USS 890 milhões no
Projeto de Educação Mercado-Livre; a população se
alfabetizou e quer aprender mais. O pais precisa de
estradas, bons aeroportos, sistema de telecomunica"fazer
como amigos todos os povos ao
çòes e quer
redor do mundo", como se lê em documento governamental. O FMI, o Banco Mundial e o BAD
(Banco Asiático de Desenvolvimento) reiniciaram os
empréstimos e a rede privada multinacional já efetua
financiamentos. Depois da China, é o maior pólo de
atração de investimentos na Ásia Oriental. Das bombas à devolução de ossadas dos Ml As (perdidos em
combate), os lobbvings corporativos norte-americanos impacientam-se e não vêem hora para o fim do
embargo. Aí. quem vai segurar o Vietnã, como dizia
do Brasil o general Médici? Confesso que prefiro
uma frase como a de Michel Camdessus, presidente
do FMI. em sua visita a Hanói. há quatro meses: "O
Vietnã está no caminho certo." Eis por que Bill
Clinton vai desembargá-lo o mais cedo possível.
Diplomata, cônsul-geral em Hong Kong, Macau e países e territônos da Micronèsia
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mínimo

coração

de

mulheres
vi: LONDRES — Dois estudos sobre fumantes passivos constataram que o tabaco não afeta somente quem fuma mas também
deixa seqüelas em crianças e causa
doenças cardíacas em mulheres
que convivem com fumantes.
¦. Os estudos, publicados na Revista Médica Britânica, mostram
que mulheres cujos maridos fumavam eram duas vezes mais propensas a desenvolver doenças coronarianas, enquanto nas que
trabalhavam ao lado de fumantes
esta proporção aumentava para
d,\ias vezes e meia.
p^.Um dos trabalhos foi realizado
nas universidades de Xian e
Hong-Kong, na China. "O fumo
passivo no trabalho é um fator de
risco para as doenças do coraçào". dizem os pesquisadores.
"-Medidas
urgentes são necessárias para reduzir o fumo e proteger os não-fumantes na China e
em outros países onde o hábito é
muito difundido". No segundo
estudo, cientistas descobriram derivados de tabaco e nicotina na
saliva de crianças expostas ao cigarro. Segundo o trabalho, coordenado pelo epidemiologista Derek Cook, do Hospital Escola
Saint George. 53% das crianças
examinadas haviam sido expostas
ao cigarro dentro ou fora de casa.
Mais de 2 mil crianças inglesas, de
cidades com alta e baixa incidência de fumantes foram avaliadas.
Os pesquisadores mediram a incidència de cotinina, um derivado
do tabaco, na saliva das crianças.

Cérebro

de

Aids

em

desportiva
prática

m Franceses afirmam que chance de infecção
PARIS — Estudo da Academia
do vírus com uma ferida não-cicade Medicina francesa mostra que o
trizada de uma pessoa saudável.
risco de contágio pelo vírus da Aids
0 caso de contaminação em
durante a prática desportiva
(H1V)
uma
partida de futebol na Itália é
é "mínimo". Esta conclusão foi dicitado no informe. Um jogador de
vulgada no relatório Esportes e
25 anos contaminou-se com o vírus,
Aids. A notícia surge no momento
logo após ferir seu supercílio em
em que a Federação Internacional
um choque violento com outro jode Associações de Futebol (Fifa)
gador, viciado em drogas injetáveis
anuncia a realização de um cone soropositivo e com um ferimento
gresso na cidade de Nova York,
no mesmo local.
neste mês, para discutir a Aids no
0 estudo define os riscos relaciofutebol e outros temas de saúde.
nados com a atividade desportiva,
O estudo ressalta que a transonde os fatores potenciais de contámissão possível da Aids em esporgio são múltiplos. Primeiros socortes se refere somente ao risco resulros prestados a esportistas feridos,
tante de contato com feridas na
viagens a países com alta incidência
de infecção e o uso de seringas ou
pele ou nas mucosas. Isto. segundo
os especialistas, poderia acontecer
de objetos de asseio compartilhanos esportes de combate e nos esdos por jogadores com escoriações
são alguns deles.
portes coletivos que envolvam contato corporal.
0 texto recomenda "excluir de
uma competição esportiva qualSegundo a Academia de Medieina, o risco de transmissão do vírus
quer atleta com ferimentos que não
estejam curados, desinfetados ou
da Aids durante atividades esportivas é muito baixo, e pode ser comprotegidos". Sangramentos, por
mais limitados que sejam, devem
parado com o dos profissionais de
determinar o afastamento do atleta.
saúde (0.3%), sempre que ocorra
A limpeza imediata da ferida com
contato do sangue de um portador

passa de 0,3%
anti-sépticos apropriados e a aplicação de um curativo, além da troca imediata do uniforme ensagüentado são medidas necessárias,
segundo a entidade.
"Só
será autorizada a entrada
do atleta no local da partida quando desaparecer qualquer vestígio de
sangue", ressalta o texto.
O informe recomenda medidas
mais específicas para certos esportes, como o boxe profissional, no
qual a utilização de protetor dental,
de luvas e do material dos auxiliares técnicos deve obedecer a regras
de proteção semelhantes àquelas
empregadas no manuseio de materiais de primeiros socorros.
O uso de caneleiras no futebol é
estimulado. O informe enfatiza que
as federações esportivas têm feito
sugestões neste sentido.
A Academia considera "necessária" a realização de exames que
detectem o vírus da Aids no caso do
boxe profissional , afirmando que
eles devem ser feitos de um modo
"esgeral em atletas envolvidos em
hemorragias
onde
são freas
portes
qüentes".
não

mm

"

por
'alto-falantes'

WASHINGTON -Pesquisadores descobriram uma técnica empregada pelas células cerebrais
para se comunicar com suas vizialias, oferecendo a primeira prova
dõ que eles suspeitavam há 15
anos. Daniel Madison. da Univervisade de Stanford. afirmou que
"em vez
de depender somente das
conexões diretas para enviar suas
mensagens, as células cerebrais
podem funcionar como alto-falantes, transmitindo mensagens e intltíenciando toda a vizinhança".
O método mais conhecido para
tomunicacào das célnliis nervosas
erá o das conexões diretas, mas
esta técnica não explicava como
as células não conectadas passavam suas mensagens adiante.

• '

AS RECOMENDAÇÕES
Jogadores de futebol devem
usar caneleiras.
Atletas com ferimentos que
não estejam curados têm de ser
afastados das competições esportivas.
B As feridas dos desportistas
devem ser imediatamente limpas

com anti-sèpticos apropriados e
cobertas por curativos.
Uniformes ensangüentados devem ser imediatamente trocados
por outros que estejam limpos.
Pugilistas têm que conservar
seus protetores dentais e luvas
dentro dos padrões de proteção

adotados para materiais de primeiros socorros.
¦ Testes de Aids periódicos são
necessários para pugilistas e para
todos os atletas que pratiquem
esportes onde hemorragias são
freqüentes.
^
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Discovery
Tevê

W

A nave decolou às 15h em
condições climáticas
favoráveis, levando o
russo Krikalev (E) e o ,
americano Reightler (D)
na tripulação que fará
testes médicos e
científicos, como
experiências na
microgravidade e
pesquisas
biotecnológicas

decola

inglesa
provoca

missão

de oito
dias
—
CABO CANAVERAL
A nave
alemão, que será usado em expeespacial Discovery foi lançada
rimentos físicos com cristais e.su?
ontem, às 15h (hora do Brasil), do
percondutores.
centro espacial de Cabo CanaveO engenheiro russo Krikalev
ral, na Flórida, com condições clidecolou acompanhado do comanmáticas favoráveis. O vôo é o pridante Charles Bolden. do co-pilp,meiro de uma série de oito
to Kenneth Reightler. do engeprogramados pela Nasa (a agênnheiro de vôo Ronald Sega e dos
cia espacial americana), para este
astronautas
Franklin Chang-Diaz
ano, e faz parte do programa dee
Jan
Davis.
senvolvido entre russos e americaA prazo previsto para a missão,
nos. A nave permanecerá em órda Discovery é de oito dias. Entre
bita a 352 quilômetros da Terra.
as tarefas da tripulação estão: o
A tripulação inclui o cosmodesenvolvimento de um disco de
nauta russo Sergei Krikalev, que
aço puro capaz de criar um ultra
já passou 15 meses na estação
vácuo que facilitará o estudo de
espacial russa Mir, estabelecendo
supercondutores;
a realização de
um recorde de permanêncin no
biotecnológicas;
o moespaço. Ele participará de expepesquisas
nitoramento de 13 experiências no
riências médicas e.científicas, colaboratório Spacelab; e expe_riên-,
mo a manipulação de um braço
robô para o resgate de um satélite
cias com microgravidade.

Meninos sofrem
trauma grave após
filme de fantasmas
— um programa de terror sobre fantasLondres
mas apresentado no Dia das Bruxas na televisão inglesa, causou a
síndrome de estresse pós-traumática em dois meninos. Os casos
sobre esta síndrome relatados até
então foram associados a sobreviventes de guerra e de crimes
violentos. A ocorrência foi descrita na última edição do Britisli
Medicai Journal.
Os psiquiatras, do Gulson
Hospital, em Coventry, uma pequena cidade na região central dã~
Inglaterra, a duas horas de Londres, disseram que os dois meninos apresentaram sintomas clás-

para

pânico
mu

sicos de estresse pós-traumático,
uma síndrome comum em refugiados de guerra e vítimas de crimes violentos. Após o programa,
eles passaram a ter mcdo-de-fan^_
tasmas e só dormiam com a luz
acessa.
Os médicos contaram que os

m

meninos foram levados à unidade de psiquiatria infantil quatro
meses após a exibição do programa, feita no dia 31 de outubro de
1992. Secundo os especialistas, o
programa causõuãHesordem de
estresse pós-traumática nas
crianças.
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Classificados

JB.

589-9922

O telefone dos Classificados JB mudou. Mudou para você anunciar seu
carro sem rodar. Seu imóvel sem se mexer. Seu emprego sem ter trabalho.
Porque nos Classificados JB você faz tudo por telefone. E agora pelo novo
telefone. A partir de 5 de fevereiro você liga para 589-9922 e coloca o seu anúncio.
O telefone mudou. Mas a eficiência dos Classificados não. Classivende JB.
É assim que se anuncia. É assim que se vende.
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Shevardnadze (D) e Yeltsin (C) ouvem
onvem o patriarca Ilia II durante visita a uma igreja ortodoxa em Tibilisi
y».Yeltsin

e

Shevardnadze

acordo
para

já

justificam
ao

ANA MARIA MANDIM
Correspondente
WASHINGTON — "Esses relatórios pretendem ser avaliações
justas e cuidadosas sobre a situação dos direitos humanos em todo o mundo, incluindo o Brasil,
onde há uma série de questões
evidentes, afetando padrões internacionalmente reconhecidos
na declaração universal dos direitos humanos", afirmou ontem
John Shattuck, titular do departamento de Direitos Humanos e
Assuntos Humanitários do Departamento de Estado. Shattuck
comentava a reação do governo
brasileiro ao relatório anual divulgado pelo Departamento de
Estado, na terça-feira. "Essas
"são
o asquestões", prosseguiu,
sassinato de crianças de rua, dificuldades com povos indígenas e
discriminação racial, assuntos da
pauta regular de discussões entre
os Estados Unidos e o Brasil".
O relatório é submetido ao
Congresso e utilizado pelo governo americano como subsídio
para a tomada de decisões de

Brasil

novo

política externa (exceto quando
estão em jogo interesses estratégicos dos Estados Unidos).
"O fato
de ser uma democracia não significa que o país esteja
livre de críticas", disse Shattuck,
e exemplificou com a situação
dos Estados Unidos, "cuja agenda de violação dos direitos humanos é pesada". Ele lembrou
que, há dois anos, Warren Cristopher, atual secretário de Estado, investigava os abusos cometidos pela polícia durante os
distúrbios raciais em Los Ange"As
democracias nem sempre
les.
têm os melhores registros de respeito aos direitos humanos. A
diferença é que nós enfrentamos
esses fatos, levamos à Justiça os
responsáveis pelos abusos e trabalhamos para assegurar que eles
não continuem".
Perguntado se os Estados
Unidos pretendem fazer um relatório interno sobre a situação
dos direitos humanos, .Shattuck
respondeu que isso já é feito por
várias repartições, entre elas o
Departamento de Justiça.

rever •--M

imposto

TÓQUIO — O primeiro-ministro
japonês Morihiro Hosokawa atra1vessou ontem uma jornada difícil;
enfraquecido internamente pela crise
política detonada pela proposta de
criação de um novo imposto, e enfrentando no plano externo um im*
passe nas negociações sobre o comércio com os Estados Unidos. A
nova contribuição nacional social,
de 7% sobre produtos e serviços,
substituirá, a partir de abril de 1997,
o imposto sobre o consumo, de 3%..
Diante da crescente oposição',
Hosokawa disse-se disposto a rever
a proposta. A posição dos sociaíistas contra o imposto foi reforçada
ontem por outros partidos da coli,gação, sindicatos e empresários.
No front externo, o representais
te comercial dos Estados Unidos;
Mickey Kantor, deixou o país, depois de dois dias de negociações
inconclusivas, definidas como "du:
ras e complicadas". Kantor insjnuou que os EUA poderão adotar
sanções contra o Japão, para pres=
sionar Tóquio a abrir seu mercado.

assinam

cooperação

militar

Rússia vai treinar exército geórgio em troca de bases no país
Da parte dos georgianos, há a
TIBILISI — Os presidentes da vili detonou uma granada ao abrir
acusação de que os conflitos étnicos
Rússia, Boris Yeltsin, e da Geórgia, uma porta.
Eduard Shevardnadze, assinaram
O acordo com a Rússia prevê um no país são instigados pela Rússia.
em Tibilisi um acordo de coopera- sólido apoio econômico e militar
de As relações entre Tibilisi e Moscou
ção que inclui o reforço da presença Moscou. Entre outras cláusulas, a se deterioraram de vez no ano pasmilitar russa na antiga república so- Rússia se compromete a ajudar, sado, quando a Geórgia acusou geviética. A visita de Yeltsin à Geór- treinar e fornecer armas às novas nerais russos da linha-dura, ainda
gia coincidiu com ataques a bomba forças armadas geórgias. Em troca, baseados na república, de armar,
que feriram o ministro da Defesa e vai manter três bases militares na aconselhar e mesmo lutar ao lado
mataram seu vice, colocando em Geórgia.
dos rebeldes abcázios, que lutam
evidência a instabilidade do pais.
se separar da Geórgia.
Os dois lideres, no entanto, en- para
O atentado no apartamento do
relações só melhoraram deAs
vice-ministro da Defesa, Nika Ke- frentam uma forte oposição ao traShevardnadze concordou
que
pois
kelidze. ocorreu poucas horas antes tado em seus países, onde ele ainda
a Geórgia â Comunidaem
integrar
da chegada de Yeltsin a Tibilisi. De precisa ser ratificado pelos respectide dos Estados Independentes
vos
da
O
acordo com um porta-voz do minisparlamentos.
presidente
tério, o "ato terrorista" foi realiza- Duma (câmara baixa do parlamen- (CEI), dominada por Moscou.
do por adversários do acordo com to russo) disse que a cláusula pre- Moscou, por sua vez, deslocou troMoscou. O ministro Georgy Karka- vendo a ajuda ás Forças Armadas pas para o pais vizinho com o objerashvili foi ferido pouco depois, da Geórgia poderia desestabilizar a tivo de esmagar uma rebelião cohtra o governo de Shevardnadze.
quando visitava o local. Karkarash- situação no Cáucaso.
¦

Comunistas
Xenofobia
¦

Marroquino fica

18 anos na cadeia,
apesar de dúvidas
ANY BOURRIER
Correspondente
— 0 jardineiro Ornar
Raddad foi condenado onPARIS
tem a 18 anos de prisão. 0 júri
considerou-o culpado do assassinato da milionária Ghislaine
Marchai, de 65 anos, morta com
, ^ facadas no porão do palacete em
: v que residia, em Mougins, um dos
1' setores residenciais exclusivos da
Riviera Francesa.
0 crime e a sentença, pronunciada depois de sete horas de
deliberação dos jurados, provocaram emoção e polêmica em
toda a França, por ser o suspeito
de nacionalidade marroquina e
pelo clima dramático do processo. Havia também fortes dúvidas quanto à culpabilidade e as
circunstâncias em que a milionária morreu ainda parecem misteriosas.
Nos momentos que precederam sua morte, Ghislaine marchal escreveu com o próprio sanduas frases deseperadas:
gue
"Ornar me matar" "Ornar
me
e
m...'\ Na primeira frase, quando
ainda lhe restavam forças suficientes, cometeu um erro de gramática empregando o verbo no
infinitivo em vez de no passado,
o que parece inverossímel por
parte de uma senhora tão educada. A segunda frase é quase ilegivel porque, segundo grafologistas, foi escrita quando
Ghislaine já estava agonizando.
Ambas constituíram o argumento mais forte da acusação.
A severidade do veredito deixou a opinião pública francesa
perplexa quanto ao sistema judiciário do pais, por causa das
dúvidas que não foram esclarecidas ao final de oito horas de
julgamento.
Ornar Raddad teria assassinado Ghislaine Marchai no domingo 24 de junho entre 11 e 14
horas. Depois de fechar à chave
o porão onde o corpo da milionária ficou caido, teria retornado à casa, almoçado e depois
telefonado para amigos. Masco-

francesa
mo a investigação policial não
conseguiu precisar o momento
da morte, que passou de seis
para 12 e depois para 30 horas
antes do cadáver ter sido encontrado, o jardineiro tem álibe em
todas as hipóteses apresentadas.
Primeiro, porque não trabalhava aos domingos. Se o crime
ocorreu mesmo 30 horas antes
de sua descoberta, naquele momento Ornar estaria almoçando
em casa. Se foi mais tarde, o
jardineiro estava na cidade de
Toulon, portanto não poderia
ser o assassino. Também não foram encontradas suas impressões digitais na faca, na barra de
ferro jogada por cima do corpo
ou nas fechaduras.
Outro mistério: Madame
Marchai teria dado uma inexplicável folga extra de três dias à
empregada, após ter recebido
um misterioso telefonema. A
porta de sua casa, além disso,
não poderia ter sido forçada do
lado externo por causa do sistema de segurança e ornar não
tinha direito de entrar na La
Chamade, o nome do palacete.
Restam os motivos do crime.
É verdade que o relacionamento
entre a patroa e seu jardineiro
sempre foi difícil, portanto poderia ser uma vingança, sobretudo porque Ornar gostava de jogar nas máquinas caça-níqueis
dos cassinos da Costa Azul e
vivia endividado. Ghislaine
Marchai adiantou-lhe mil dólares do salário mensal para pagáIas.
Como a culpabilidade de
Ornar não foi comprovada, o
advogado de defesa, comparou
o processo ao do judeu Alfred
Dreyfus, oficial do exército francês condenado injustamente por
espionagem, há um século. A defesa, porém, não conseguiu
apresentar nenhuma prova mais
convincente de do que as frases
escritas no porão. De modo que,
no parecer de muitos observadores, o suspeito, que demosntrou
calma e dignidade durante o
processo, foi mais uma vitima da
cor de sua pele. Uma boa dose
de racismo poderia explicar a
sentença.

Ma

f

-««

*

W,immBm
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Policial
onde estão as urnas para a
a eleição de domingo
guarda a entrada do Tribunal Superior Eleitoral,as

Costa

Rica

escolhe

italianos
domingo
são

acusados

ARAliJQ N ETTO.
Corrospondente
ROMA — De repente, o ex-empresário Cario Sama lembrou-se de
uma história de corrupção do exPartido Comunista Italiano (PCI)
contada pelo falecido Raul Gardini,
ex-presidente da Montedison e do
grupo Ferruzzi. Ouvido como testemunha, pela quarta vez, no processo contra Sérgio Cusani, amigo e
conselheiro financeiro do suicida
Gardini, Sama recuperou a memória e forneceu todos os detalhes sobre uma contribuição de um bilhão
de liras (hoje, cerca de USS 588
milhões) que teria sido paga em
1989 à alta direção do PCI. Em
troca, parlamentares comunistas teriam dado voto favorável á proposta de isenção de impostos do governo da época para facilitar o
programa de relançamento da
Montedison, maior indústria química do país.
As declarações de Sama foram
feitas, por estranha coincidência, no
início de uma campanha eleitoral
em que a Aliança dos Progressistas,
reunindo as forças de esquerda, é
vista como favorita.
A reação do Partido Democrático da Esquerda (PDS), principal
herdeiro do PCI, não se limitou a
desmentidos categóricos. Seu secretário Achille Occhetto, que em 1989
era também secretário do PCI, denunciou "o jogo sujo de quem se
vale de um morto para envenenar o
voto popular de 27 de março, com
revelações que funcionam e expiodem como bombas-relógio". Lenibrando que o ex-PCI foi o primeiro
e mais intransigente opositor â proposta de isentar a Montedison de
impostos que devia pagar ao Estado, Massimo d'Alemã, líder da bancada do PDS na câmara, afirmou
"muique, hoje, Sama é uma pessoa
to condicionável", que pode estar
representando o papel de grande
acusador numa farsa encomendada
por muitos que farão tudo para impedir a vitória das esquerdas nas
eleições de março.

presidente
CARLOS CASTILHO
-Correspondente
SAN JOSE — A campanha
eleitoral para a eleição presidenciai de domingo terminou na madrugada desta sexta-feira, mas os
pouco mais de 3 milhões de costarricenses continuam em festa.
Neste pequeno país, do tamanho
de Sergipe, carnaval e eleições
são quase um sinônimo. A politica excita os ânimos, os programas eleitorais criam o enredo, os
eleitores festejam e quem ganha
o carnaval, recebe como prêmio
quatro anos de mandato presidencial.
A festa eleitoral costarricense
é uma tradição desde 1948,
quando o país se tornou a primeira nação americana a abolir
seu exército, e ingressou num período de estabilidade política que
dura até hoje. Uma festa sem
pixações, escassas faixas nas
ruas, poucos cartazes de candidatos, mas muito barulho de buzinas, muita bandeira, botons,
bonés e balões. Tudo nas cores
verde e branco (oposição) ou roxo e azul (governo). As cores são
um elemento tão marcante na
campanha que um eleitor daltônico simplesmente fica perdido.
O carnaval deste ano está menos animado do que os anteriores, apesar dos partidos terem
gasto a soma recorde de US$ 15
milhões de dólares em publicidade, cerca de USS 10 por voto,
tomando por base uma abstenção histórica de 18% dos 1,8 milhões de eleitores inscritos.
Apesar disto, a campanha foi
considerada a mais suja de todos
os tempos: as denúncias de corrupção e até de homicídio ofuscaram completamente as idéias e
propostas do governo.
Mais da metade dos eleitores
acredita que seja quem for o vencedor pouca coisa mudará no
país, onde, segundo uma pesquisa do Gallup, a maioria da população não quer mudança alguma.

porque teme perder a estabilidaCosta Rica uma espécie de Suíça
da América Central.
A indefinição dos eleitores está materializada nas sondagens,
que mostram o candidato oposicionista Jose Maria Figueres, 39
anos, tecnicamente empatado
com o governista Miguel Angel
Rodrigues, 54 anos. A diferença
é de 1,4% das intenções de voto
para presidente da república.
A eleição para o parlamento
deve ser ainda mais parelha. As
pesquisas indicam que é muito
provável um empate entre os
partidos de Libertação nacional
(PLN-oposiçào) e da Unida~de
Social Cristã (PUSC-governo).
Ambos fariam 28 deputados e
um único independente teria poder de desempatar as votações.
Tanto o PLN como o PUSC
manterão o programa de ajustes
neoliberais introduzido pelo Libertação Nacional, no período
presidencial de Oscar Árias (prèmio Nobel da Paz de 1987), e
continuado por seu sucessor Rafael Angel Calderon.
A confusão ideológica ganha
cores mais nítidas na biografia
dos candidatos. O pai de Jose
Maria Figueres, o falecido caudilho que os costarricenses chamam de Don Pepe, foi quem
aboliu o exército, mas o filho é
tenente formado pela academia
americana de West Point e foi
acusado de participar de grupos
de extermínio.
Miguel Angel Rodrigues, um
próspero empresário e protótipo
de tecnocrata neoliberal, tem o
apoio dos escassos comunistas e
não vacilou em recorrer ao paternalismo estatal para atrair
"Se fosse
só política,
eleitores.
nem votaria, porque sinceramente não sei em quem votar", confessa um professor universitário,
"Mas não vou
que acrescenta:
perder a festa, porque outra, só
daqui a quatro anos".

Complô no Irã

^
Os serviços de segurança iraniar
nos afirmaram que o incidente
ocorrido terça-feira, durante a cerimònia do 15° aniversário da volta
do aiatolá Khomeini ao país, foi na
um complô paia assassinar
o presidente Ali Hachemi Râfsanjani, envolvendo vários cúmplices
que já se encontram presos. Rafsanjani discursava, quando um homem disparou vários tiros, antes de
ser dominado pela multidão.
Ucrânia nuclear
O Parlamento da Ucrânia decii
diu ratificar sem alterações o trata!
mento de redução de anuas estraté°
gicas Start-1. Os parlamentares
adiaram qualquer tomada de posição relativa ao Tratado de Nàa
Proliferação Nuclear e ao tratada
de desnuclearização do pais — assij
nado em 14 de janeiro pelo presi*
dente Leonid Kravchuk, em Mosjf
cou —, para depois das eleições
legislativas de 27 de março.
9
Viagem a Cuba
O governo dos Estados Unidos
está considerando a possibilidade
de relaxar as restrições a viagens d®
cidadãos americanos a Cuba, conj
o objetivo de permitir um maior
intercâmbio de informações com J
ilha governada por Fidel Castro,"
anunciou ontem o jornal Miamt
Herald. A proposta já teria obtido
aprovação do Departamento de Es=
tado e se encontra no Conselho dç
Segurança Nacional.
m
Violência em Gaza m
A violência voltou aos territórios palestinos ocupados por Israel?
Em Gaza, soldados israelenses ati»
raram indiscriminadamente sobre•
jovens que jogavam pedras, ferindo
na cabeça um garoto de 13 anos*
Na cidade de Rafah, tropas matai
ram um dirigente da organização
Falcões da Fatah. ferindo outro. A§
negociações de paz sobre o Oriente
Médio foram mais uma vez adiadajj
:
para o próximo dia 15.
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? Presidente diz que sua decisão deve aumentar a cooperação vietnamita
para localizar soldados americanos
"V •
Arquivo — Reuter
Arquivo
dos homens de negócios americaANA MARIA MANDIM
Ém
nos, que, como europeus e japoCorrespondente
neses, também vêem perspectivas
WASHINGTON — As oito da
de
crescimento do mercado vietnoite de ontem (hora do Brasil), o
namita.
Bill
Clinton
anunciou
presidente
sque suspendia o bloqueio comerQuando, na coletiva, uma reciai ao Vietnã, estabelecido em
pórter perguntou qual era o poten1975. Cercado de assessores miliciai desse mercado, Clinton res"Não
tenho idéia, nunca
Atares e alguns parlamentares,
pondeu:
: Clinton disse que tomou a decisão
vi
esses
dados.
Tomei
o cuidado de
"absolutamente
convenpor estar
que eles não pesassem na decisão
,'cido" de que é a melhor maneira
que anuncio agora". O presidente
,de conseguir a colaboração do gojá se preparava para as criticas que
verno vietnamita para localizar os
virão, de que o governo priorizou
2.239 soldados americanos desao comércio e esqueceu os soldados
mortos. A decisão de Clinton era
parecidos durante o conflito, invocando a opinião de muitos vetetão aguardada que, a partir da terranos da guerra. 0 anúncio veio
ceira pergunta da coletiva, os joruma semana depois de o Senado
nalistas já se interessaram por outer aprovado uma moção em fatros assuntos, como a reforma do
vor do fim do embargo.
sistema de saúde.
O presidente afirmou, entreAo expljcar sua decisão, o pretanto, que o levantamento do blosidente disse que "grandes procomercial ainda não signifiqtieio "normalização
gressos" foram feitos no último
"cO
das relações
ano, em quatro aspectos princientre os Estados Unidos e o Vietpais: a recuperação de restos mornà".
Antes
de
serem
reatados
os
tais (desde o início de 1993, foram
"vínculos
diplomáticos, o governo
recuperados os despojos de mais
«enviará uma nova delegação ao
67 soldados americanos); a busca
-pais com o objetivo de obter mais
de restos mortais de ex-combaten'"informações sobre os soldados.
Veteranos
Vetercutos protestaram contra suspensão
tes nas montanhas e selvas do
suspensdo do embargo, lembrando
Vietnã
hmbrando cenas de guerra como esta no Vietna
Vietnã,
Laos
e
Apesar
nptidi da
ua reic- Washington
—
—Reuter
>Washington Reuter
'sistencia de
"sistència
Camboja, e a
grugru-s0Y <'-' vipifti Camboja,
'traição'
Para ex-combatentes, é
de
de^^retat iv a"casos
rede veteranos
pos
p^d^veti^anc^
1 tentativa
^
solver
de guerra — logo
WASHINGTON — Dean — ele ção do governo de abraçar o ini- rou a campanha pela construção
—após o anúncio,
discrepantes",
-P*'r>
H;» r»
Veterano migo. Bruce Thiesen. comandante do Memorial. "Logo depois da
em que existiam
de Clinton, a
do Vietnã, guarda amargas lem- nacional da legião, escreveu uma Segunda Guerra Mundial, nos
motivos para
presidenta da asbranças da "guerra que ninguém carta ao presidente Clinton, exi- tornamos aliados da Alemanha e
acreditar
haque
sociação de busvenceu". Em Washington, junto gindo que ele reexaminasse pes- do Japão." Scruggs e outros vetevia sobrevivenca dos soldados
ao muro de granito negro do Metes;
a
abertll,ra
abertura
soalmente os indícios de que ame- ranos acham que o reatamento de
desaparecidos,
desaparetidos! MM
lP:
dos arquivos do
Vietnã,
morial
do
onde
estão
ricanos — fala-se em mais de 2 laços
graAnn Mills GrifGrit¦811 ' '*% dos
pode ajudar a afastar o pevietnav.etnavados
58
mil 191 nomes dos mormil — podem ter ficado cativos sadelo dos desaparecidos. Segungoverno
Hth. •jdisse que o
fith,
¦Kf"'
i<
tjg
S^erno
MsjM nuta
mita sobre os soltos em ação, ele se diz contra a
. esta
.• Ki MlWir'.
no Vietnã depois da guerra. Sc- do eles, com turistas, operários
jPaB
dados
presidente está
dados americasuspensão do embargo comercial.
suspensão do embar- das companhias de petróleo e emmal informado
informado
noS;
gundo ele, a"traição
nos; e, finalsobre os dados
dados
VHj
mente,
é
aos militares presários circulando mais livreuma
mente, a cooperaMas Dean não estava sozinho.
go
relativos aos exexHf
cao
Vietna e do
Os principais grupos de vetera- desaparecidos, a suas famílias e a mente pelo Vietnã, será possível
ção do Vietnã
—,
combatentes
combatentes—,
p||||||: /4$Pfi Laos
Laos para a busca
nos, como a Legião Americana — milhões de veteranos".
obter melhores informações do
"É
o governo atenaten- \k~j£ <i aBUBk na
na fronteira dos
3,1 milhões de membros — andaa maré da história", diz que as conseguidas até agora pedeu às
Clinton: usando o pragmatismo
as pressões
dois países.
prasmatisnto dois
Daises.
pressoes Clinton:
vam transtornados com a inten- John Scruggs, veterano que lide- Ias autoridades americanas.

ainda

desaparecidos

Costa
elege

Rica
domingo

seu

presidente
CÀRLOS CASTILHO
Correspondente
SAN JOSE — A campanha eleitoral para a eleição presidencial "de
domingo terminou na madrugada
desta sexta-feira, mas os pouco mais
de 3 milhões de costarricenses coiltinuam em festa. Neste pequeno país.
do tamanho de Sergipe, carnaval e
eleições são quase um sinônimo:1 A
política excita os ânimos, os programas eleitorais criam o enredo, os
eleitores festejam e quem ganha1 -o
carnaval, recebe como prêmio quatro anos de mandato presidencial.
Mais da metade dos eleitores
acredita que seja quem for o vencedor pouca coisa mudará no pais. A
indefinição está materializada nas
sondagens, que mostram o candidato oposicionista Jose Maria Figueres, 39 anos, tecnicamente empatado com o governista Miguel Angèl
Rodrigues, 54 anos. A diferença é
de 1,4% das intenções de voto para
presidente da república.
A confusão ideológica ganha cores mais nítidas na biografia dos
candidatos. O pai de Jose Maria
Figueres, o falecido caudilho que os
costarricenses chamam de Don Pçpe, foi quem aboliu o exército, em
1948, viabilizando um período eje
estabilidade política que dura até
hoje, Más o filho é tenente formado
pela academia americana de West
Point e foi acusado de participar de
grupos de extermínio.
Miguel Angel Rodrigues, um
próspero empresário e protótipo de
tecnocrata neoliberal, tem o apoio
dos escassos comunistas e não vacilou em recorrer ao paternalismo estatal para atrair eleitores.

Decisão é ironia da História
? Ao anunciar o fim do embargo, Clinton revelou uma enorme
preocupação em mostrar que sua
decisão era apoiada por veteranos
de guerra e até ex-prisioneiros, como os senadores John Kerry e
John MeCain. Não foi por acaso.
E realmente uma enorme ironia
que a decisão de pôr fim ao embargo venha de um presidente insis-

tentemente acusado, durante a
campanha eleitoral, de. quando jovem. ter fugido ao alistamento e
participado mesmo de manifestações contra a guerra do Vietnã no
exterior. Mas Clinton optou pelo
pragmatismo, motivado acima de
tudo pelos interesses comerciais dos
Estados Unidos em relação a mais
um mercado promissor na Ásia.

Novo
¦

mercado

Executivos de

multinacionais já
estão em Hanói
- A Coca-Cola,
a Pepsi, a Kodak e a GeBANCOC
neral Eletric estão prontas para
entrar a todo o vapor no mercado vietnamita e aguardavam
apenas o anúncio oficial do presidente Bill Clinton para colocar
seus planos
cm prátigjj.
Altos
pianos cm
XofTjo^k ~\T(& —yajp.syfkf*lfhg scug
prati^ti. Altos
negocies
llCgUl,lU5
f?^emVp
executivos
várias ou
dessas e de
de^varias
ouWU1IO
^desscas
tras empresas
com sede nos EsMuitas das grandes companhias
TÓQUIO — O fim das sanções
tados Unidos já se encontravam
econômicas dos Estados Unidos e bancos japoneses já abriram escm Hanói, na expectativa da decontra o Vietnã vai remover uma critórios de representação no Vietcisão presidencial.
barreira psicológica que impedia os nã, na expectativa de grandes oporO gerente da Kodak na Injaponeses de fazer negócios num tunidades de negócios. Entre estas,
dochina, Anu Boonyathai, afir-pais sem ligações com o maior par- está a Honda. Para aguçar o apetite
mou que a empresa está em condições de entrar imediatamente
] ceiro comercial do Japão. Maior japonês, representantes de firmas
no novo mercado. Ele esclareceu
, parceiro comercial do Vietnã, o Ja- vietnamitas compareceram recente-pão fica atrás de Formosa, Hong
há mais de uni ano a Kodak
que
mente a uma exposição de três dias
se prepara para se instalar em
Kong,
Coréia
do
Sul
e
Cingapura
em Tóquio. As autoridades de Ha'
Hanói, estocando suprimentos
como investidor estrangeiro. Agora, nói manifestaram esperança
de aufotográficos no porto livre de
a algumas firmas já pensam em invés- mentar as exportações de camarão,
Cingapura e preparando estratétir pesado no Vietnã.
café, artesanatos, móveis e roupas
gias de marketing adequadas à
"Até agora, algumas
firmas jaa- para o Japão.
realidade asiática, semelhantes
se
abstinham
de
investir no
ponesas
ás bem sucedidas campanhas já
Fabricantes japoneses de máVietnã", diz Akira Taguchi. diretor
realizadas na Tailândia.
quinas e eletrodomésticos também
de Pesquisa
. executivo do Instituto "As
O mesmo aconteceria com a
em investir no Vietnã para
< Econômica do Vietnã.
mais li- pensam
Mobil Oil, a General Eletric e os
bens
exportação.
produzir
para
- gadas aos EUA tendiam a pensar
eternos rivais — Coca e Pepsi
Outras oportunidades tentadoras
duas
"executivos
—, que
vezes".
já tem
de investimentos para os japoneses
préVietnã, pronno
De sua parte, Tóquio suspendeu são os setores de cimento — a
posicionados"
"
tos para fazer negócios, assim
a ajuda de desenvolvimento a Ha- Mitsubishi Material e a Nihon Cenói, depois que o Vietnã invadiu o ment
que isso fosse legalmente possíjá montaram uma joint ven' Camboja, em 1978. O Japão reinivel, o que passou a acontecer
ture (USS 300 milhões) perto de
ciou o
com
programa de ajuda em noa suspensão do embargo
Hanói — e a exploração de petró_ vembro de 1992, depois que Hanói
anunciada ontem á noite pela
« acertou uma dívida anterior de 23,5 leo, onde a Nissho Iwai e outras se
Casa Branca.
1 bilhões de ienes a Tóquio.
associaram à Mobil.

EUA

;
;

;

.
;
.

justificam

ao
críticas
Washington — John Shattuck, titular do departamento de
Direitos Humanos e Assuntos
Humanitários do Departamento
de Estado, comentou ontem a
reação do governo brasileiro ao
relatório anual divulgado pelo
Departamento de Estado, na ter"Esses
relatórios pretença-feira
detn ser avaliações justas e cuidadosas sobre a situação dos
direitos humanos em todo o
mundo, incluindo o Brasil, onde
há uma série de questões evidentes. afetando padrões internadoualmente reconhecidos na decla-

as

Brasil
ração universal dos direitos
humanos", afirmou. "Essas
"são
o asquestões", prosseguiu,
sassinato de crianças de rua, dificuldades com povos indígenas e
discriminação racial, assuntos da
pauta regular de discussões entre
os Estados Unidos e o Brasil".
"O
fato de ser uma democracia não significa que o pais esteja
livre de criticas", disse Shattuck,
e exemplificou com a situação
dos Estados Unidos, "cuja agenda de violação dos direitos humanos é pesada". (A.M.M.)

à
vista
— AFp
^Honbi Honôi AFP

Hosokawa recua

O primeiro-ministro japonês
Morihiro Hosokawa admitiu ontem
que pode rever a criação de um
novo imposto sobre o consumo,
apelidado de contribuição nacional
social, a entrar em vigor em abril de
1997, diante da oposição de vários
partidos de sua própria coligação de
governo. O Partido Socialista, que
conta com seis ministros, ameaça
sair do governo
governo. ec ée ^pnúirln
;tpr»;irln pnr
ppr
sair
outros partidos e sindicatos.
O representante comercial dos
EUA, Mickey Kantor, deixou o
de negociapais, depois de dois dias
"duras
e comções definidas como
plicadas". Kantor insinuou que os
EUA poderão adotar sanções contra o Japão, para pressionar Tóquio
a abrir seu mercado.

;^

Complô no Irã

i

Os serviços de segurança iranianos afirmaram que o incidente
ocorrido terça-feira, durante a ceÇjmònia do 15° aniversário da volta
do aiatolá Khomeini ao país, foi ira
verdade
verdade um complô
complo para assassinar
assassinjr
fe\
''
o
Hachemi
RafsanjaAli
*fP''
presidente
o
$$&<%;¦.:'':.
'*%/,<<;' '¦'
ni.
ni, envolvendo vários
varios cúmplices
cumplicts
W&'tl'
~"V
que
cncontram presos. RafRitfque já
ja se encontram
IRftW
sanjani discursava, quando um hosanjani
varios tiros, antes de
J«t.A
memmerri disparou vários
:
serdominadopelamultidao.
ser dominado pela multidão.
u
Ucrânia
Ucrania nuclear
,

;.

Ucrania deoiO Parlamento da Ucrânia
0
o trataalterações
sem
diu
ratificar
Apesar do embargo, compra-se C ca-Co/a facilmente em Ilanòi
mento de redução de armas estratégicas Start-1. Os parlamentares
adiaram qualquer tomada de posjção relativa ao Tratado de Não
Proliferação Nuclear e ao tratadü
Yeltsin
e Shevardnadze
assinam
de desnuclearização do pais — assinado em 14 de janeiro pelo preáldente Leonid Kravchuk, em Mosacordo
cooperação
militar
cou —, para depois das eleições
para
legislativas de 27 de março.
TIBILISI — Os presidentes da
si. Para o porta-voz do ministério, frentam uma forte oposição ao
"ato
Rússia, Boris Yeltsin, e da Geóro
terrorista" foi realizado tratado em seus paises, onde ele
Viagem a Cuba
gia, Eduard Shevardnadze, assipor adversários do acordo com ainda precisa ser ratificado pelos
Moscou. O ministro Georgy Kar- respectivos parlamentos. Da parte
naram em Tibilisi um acordo de
O governo dos Estados Unidas
karashvili foi ferido quando visi- dos
cooperação que inclui o reforço
está considerando a possibilidade
georgianos, há a acusação de
tava o local, detonando uma grada presença militar russa na antide relaxar as restrições a viagens de
que os conflitos étnicos no país
nada ao abrir uma porta.
ga república soviética. A visita de
americanos a Cuba, coüi
cidadãos
são
instigados
Rússia.
As
repela
O acordo com a Rússia prevê
Yeltsin á Geórgia coincidiu com
de permitir um maiôr
objetivo
o
um sólido apoio econômico e mi- lações entre Tibilisi e Moscou se
ataques a bomba que feriram o
de informações com'a
intercâmbio
litar de Moscou. Entre outras deterioraram de vez no ano passaministro da Defesa e mataram seu
ilha
governada
por Fidel Castro,
cláusulas, a Rússia se comprome- do, quando a Geórgia acusou gevice. colocando em evidência a
anunciou
ontem
o jornal Miaityi
te a treinar e fornecer armas às nerais russos da linha-dura, ainda
instabilidade do pais.
Herald.
A
proposta já teria obtido
novas forças armadas geórgias. baseados na república, de armar,
O atentado no apartamento do
aprovação
do Departamento de E|Em troca, vai manter três bases aconselhar e mesmo lutar ao lado
vice-ministro da Defesa, Nika Ketado e se encontra no Conselho de
militares na Geórgia.
dos rebeldes abcázios, que lutam
kelidze, ocorreu poucas horas anSegurança Nacional.
Os dois lideres, no entanto, en- para se separar da Geórgia.
tes da checada de Yeltsin a Tibili-
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'camisinhas*
Inmetro

recolhe

no

DF

Jl. Blitz que teve início nas farmácias da Asa Sul se estendeu ao Ministério da Saúde
-Uma
Wanderley Posenbom
"ÜjSScias blitz feita ontem nas farda 102/302 sul, para averi»»guar o controle de qualidade dos
-preservativos, terminou com a inde aproximadamente 20
üüfcrdição
"-jfiil
camisinhas estocadas pelo Mi.-mistério da Saúde para distribuição
gratuita na campanha contra a
, Aids. Os preservativos foram interr-ditados por fiscais do Instituto Naw cional de Metrologia
(Inmetro)
porque não continham o selo da
"¦•instituição, que atesta, no mercado
-«nacional, a
qualidade do produto.
""Numa
das farmácias da 302 sul, os
¦¦¦•fiscais recolheram 152 camisinhas
-«das marcas Deluxe e Honey. Além
aítâ'
falta do selo impresso no invólue na caixa, os preservativos não
—tinham instruções em português,
ffiCBtob determina o Inmetro.
sww^Walter Souto, superintendente
~-çfa: regional do Inmetro no centro".
oeste, disse que os preservativos do
- .Ministério da Saúde só serão libe"
Fados após a realização dos testes
jie. qualidade exigidos pelo instituAs camisinhas, importadas da
""Coréia, são o
que sobrou do estof!Me de seis milhões de unidades
„.,j3;va distribuição gratuita em todo
"* o
pais. Segundo o diretor substituto
A blitz acabou interditando aproximadamente 20 mil camisinhas, porque não continham o selo do Inmetro
do Programa de Aids do Ministério
da Saúde, Pedro Cherquer, a religam para a entidade reclamando
interdição cautelar suspendendo a li- cias do DF e também nos motéis
messa repassada pela Organização
de
evitar
a
comercialização
do
estoque
e
todo
restante
beração
para
que a camisinha se rompeu, na verMundial de Saúde para o ministédade, desconhecem como usá-la.
camisinhas
sem
nos
estados
mesma
atitude
mará
a
qualidade, princirio chegou ao país na última semado
com
a
superintendência.
fiscalizados
palmente
proximidade
No início de janeiro, durante
pela
na de novembro, por ocasião do
carnaval, quando aumenta o con"O
blitz nas fármacias na 102/302
uma
Dia Mundial da Aids, comemorado
dos
é
um
propreservativo
sumo. Eles informam que um preserde algumas cidades-satélites,
sul
e
em Io de dezembro.
dutos que para ser comercializado
vativo deve possuir boa elasticidade,
os
fiscais
recolheram cerca de 200
no mercado deve, por lei, ter o espessura, e látex de
Confiança — Ele garante que
qualidade para
que apresentavam irpreservativos
controle de qualidade do Inmetro", ser aprovado em laboratórios creum acordo entre a direção do Inregularidades, principalmente os
no Rio de Janeiro, e o mijustifica. Ele lembra, também, que denciados pelo Inmetro.
n metro,
das marcas Honey, Playmate e
u»
a camisinha distribuída pelo minisnistério, permitiu a liberação do esEntre as irregularidades mais coPlayboy. Este último, um dos mais
tério contém outras irregularidades,
toque, em função da urgência de
muns estão a ausência do selo do
criticados
pelos consumidores, além
como não especificar a data de validistribuição. "Confiamos no conde não conter o selo de qualidade do
Inmetro, da data de validade —
dade do produto. O Ministério da
— e instruíróle de qualidade feito pela OrgaInmetro, não tinha data de validade e
geralmente de três anos
Saúde aguarda uma segunda renização Mundial de Saúde", afirinstruções de uso. Neste caso, o proçòes de uso somente em língua esmessa de preservativos que para semou, ao mostrar os testes
duto é recolhido pelos fiscais que
trangeira. Um outro problema é
rem distribuídos terão, também,
encomendados pela instituição a
multam o fabricante em até CRS 1,8
levantado pelo presidente do Gruum laboratório na Austrália.
que passar pelo crivo do Inmetro.
mil. As farmácias devem ser reemde
Apoio
à
Prevenção
a
Aids
po
Mesmo assim, o superintendente
Ele
diz
Blitz — Os fiscais do Inmetro
Marcelo
Idalgo.
bolsadas pelss distribuidoras para
(Gapa),
redonal do Inmetro entrou com uma
continuarão a fazer blitz nas farmáque cerca de 90% das pessoas que que não sofram prejuízo.

IE IDF
INFORME

Zôo
para
a morte da elefanta Nely, de 54 anos, os técnicos do
Zoológico de Brasília começam a fazer contatos para conseguir
Gom
outro exemplar. A veterinária Lúcia Magalhães diz que não existem,
no momento, elefantes em cativeiro no país que possam ser doados.'
Em Belo Horizonte, dois filhotes nasceram em cativeiro, müs"
"è
em outros estados, os zoológicos dispõem apenas de um macho
uma fêmea.
Hoje, Lúcia segue para a África do Sul, onde acontece o encontro
de dirigentes de Zoológicos da América Latina. Os participantes irão
visitar reservas e parques e a veterinária vai aproveitar para tentar
negociar um casal de elefantes para a cidade.
Elefantes

Câmara sem quorum
A movimentação que marcou
Laura (PT) iria apresentar o
os dois últimos dias na Câmara
projeto de decreto legislativo,
Legislativa, ontem acalmou. Não
que susta a transferência do
houve quorum para a sessão que
DNER para o Rio de Janeiro, já
estava marcada para a manhã.
estabelecida por decreto pelo
Na sessão, a deputada Maria
presidente Itamar Franco.
Pacotão

Pernilongos

A Secretaria de Turismo está
tentando animar o Carnaval,
anunciando 70 bailes no Plano
Piloto e cidades satélites, além
de trios elétricos e blocos na rua.
Mas o fato é que, este ano,
duas tradições na cidade estão
sendo rompidas: o desfile das
escolas de samba no Eixão e a
saída do Pacotão que anima a
cidade desde o início dos anos 80
com a sua irreverência.
Como vai ficar a cara do
Carnaval de rua de Brasília? É
esperar.

Bastou a estiagem dos últimos dias para que os pernilongos voltassem a infernizar a população do Plano Piloto.
Na Asa Sul, ambulantes reapareceram vendendo cortinados,
alternativa que começa a ser
adotada pelos brasilienses que
tentam evitar inseticidas que
nem sempre dão resultado.
Para evitar a repetição da invasão de insetos verificada no
ano passado, está na hora da
área de saúde tentar identificar
os focos para borrifação.
,

PELA CAPITAL
O grupo instrumental
Naipe encerra hoje o
projeto Verão no Teatro,
no foyer da Sala Villa
Lobos. Às I8h30, com
entrada franca. Bandas
de rock, reggae, música
clássica e popular brasileira conseguiram levar
um grande público aos
shows, ajudando a cidade a sair do marasmo
tradicional de janeiro.
O filme Montanhas da

ás 8h30, no auditório da
reitoria, reunindo o reitor. João Cláudio Todorov. e o professor Kuppermann. do Califórnia
ínstitute of Technology.
¦ Prorrogado até o dia
11, o prazo de inscrições
para o concurso público
da Fundação Hospitalar
para médicos em 22 especialidades. Estão sendo ,
disputadas 82 vagas.

Lua, de Bob Rafetson. é a
atração de hoje na sessão
de sexta no auditório do
Espaço Cultural da Câmara dos Deputados. O filme
recria a expedição do explorador inglês Richard
Burton na busca da nascente do rio Nilo. As 18h30.
¦ A possibilidade de a
Universidade de Brasília
adquirir um supercomputador será tema do debate marcado para hoje.

SECRETARIA DE OBRAS
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE BRASÍLIA- CAiSB
AVISO DE LICITAÇÃO
FIQUE
^^^^¦¦HlJ
Casseta e Planeta
4Os
Leopoldos'
com
. a A turma do Casseta & Planeta
apresenta hoje, ás 21 h30, na Sala
Villa-Lobos do Teatro Nacional, o
r show Os Leopoldos, uma paródia
du peça A Noite dos Leopardos,
. sobre garotos de programa que fez
muito sucesso no Rio de Janeiro.
"Vamos mostrar
que além de inlelitemos
um
corpinho",
ironiza
gentes
Hélio de Ia Pena, um dos integrantes da troupe. Paralelo ao show, a
turma lança O Grande Livro dos
Pensamentos de Casseta e Planeta,
com tarde de autógrafos a partir
das I6h. no Carrefour.
Os garantem que o show não
tem nada a ver com o programa
mensal apresentado pela tevê. "É o
"
' primeiro show de humor erótico,
cõhi números musicais", assegura
Pena, dando uma idéia do que o
-'
público pode esperar. Além das conhecidas Mãe é Mãe e 77) Tristão, o
repertório terá músicas novas como
Caldo Verde e Mundo Animal.
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Brasília, 24 de janeiro de 1994.

NESTES
Rentabilidade
em janeiro/94 (%)
NÚMEROS.

BRB Ações
77,81
BRB FAF
39.92

VOCÊ

BRB FIX
42.93
BRB Commodities
42,77

CINEMA
Mistérios e Paixões - Cultura Inglesa
— 708/709 Sul (Fone: 244-5650). Diretor,
David Cronenberg. Às 19h e 21 h de segunda à sexta. No sábado e domingo, às
16h, 18h, 20h e 22h.
Sempre aos Domingos — Cine Brasilia — 107 Sul (Fone: 244-1660). Ás 17, 19
e 21h.
Uma Babá Quase Perfeita — Cine
Park 1. As 14h30, 16h45, 17h e 21h15. O
Atirador — Cine Park 2 (Fone: 2343336). ás 15h. 17h 19h e 21h. O Filho da
Pantera Cor de Rosa — Cine Park 3
(Fone: 234-3336). Às 14h20, 16h, 17h40,
19h20 e 21h.
Zona de Perigo — Cine Park 4 (Fone:
234-3336). Às 14h10, 16h, 17h50. 19h40 e
21h30. Mudança de Hábito 2 — Cine
Park 5. Às 15h, 17h10, 19h20. 21h30.
Abracadabra (dublado) — Cine Park 6
(fone 234-3336). As 15h30, 17h20,19h10 e
21 h
Era Uma Vez — Cine Park 7 (Fone:
234-3336). Às 14h10 e 16h. Exterminador de Andróides. às 17h50. 19h40 e
21h30.
Mogli - O Menino Lobo (dublado) —
Cine Park 8 (Fone: 234-3336). Às 14h.
15h40 e 17h20 Lua de Fef— As 19h10 e
21 h30.
Dcnny e Joon - Coração em Conflito Kanm — 110/111 Sul (fone: 225-1233). às
15h. 17h, 19 e 21h.

aplicações

suas

A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE BRASÍLIA — CAESB. torna
público, para conhecimento dos interessados, que realizará as seguintes
licitações para execução de obras do sistema de esgotamento sanitário da
Bacia do Laao Paranoà. em Brasília Distrito Ferlera! rlpntm rtn programa
do Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID:
CONCORRÊNCIA N° CP — 015/94 — CAESB, para execução de redes de
coleta de esgotos sanitários nas Bacias AE II, III, IV e V do Setor Habitacional Individual Sul (SHIS).
Data de realização: 07/03/94, às 08:30 horas.
CONCORRÊNCIA N° CP — 016/94 — CAESB. para execução das redes
de coleta de esgotos sanitários nos setores SIG, SOF NORTE e SAA.
Data de realização: 07/03/94, às 15:00 horas.
Estas licitações são regidas pela Lei N° 8.666/93, observadas as normas e
procedimentos do BID. O local de apresentação das propostas será no
Auditório
da CAESB, no sexto andar do Edifício-Sede, localizado no Bloco
"A", n°s 67/97,
da Quadra 04, do Setor Comercial Sul, em Brasília —
Distrito Federal. Os Editais estarão à disposição dos interessados a partir do
dia 4 de fevereiro de 1994, no endereço acima. Outras informações poderão
ser obtidas no mesmo endereço ou, ainda, através do telefone (061)
226-1222 ou do fax (061) 226-2160.

GANHA
Indicadores
da inflação
em janeiro/94 (%)
MAIS
IGP-M
39,07
TR
41,44

AMBROLINO CASSIMIRO DE GODOY
Comissão de Licitação
Presidente/Substituto

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL
E URBANO DO DISTRITO FEDERAL — IPDF
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, através do INSTITUTO DE
PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL— IPDF está convocando profissionais de engenharia, arquitetura
e urbanismo, empresas, universidades, institutos, fundações e outras
entidades legalmente habilitadas que possuam tecnologias e processos
alternativos de baixo custo para construções habitacionais, desenho
urbano e de componentes relativos às infra-estruturas; para participarem da implantação da "Vila Tecnológica do Distrito Federal" e
de sua "Quadra das Tecnologias", a execução de tais projetos está
prevista no protocolo firmado entre a União e o Distrito Federal, e visa
difundir e avaliar novos sistemas construtivos, soluções de desenho
urbano e de infra-estrutura, dentro dos princípios do PROTECH —
Programa de Difusão de Tecnologia para Habitação de Baixo Custo.
O regulamento contendo as informações para inscrições e cadastramento, o memorial descritivo e planta do plano de ocupação preliminar
da área estão à disposição dos interessados no Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do DF — IPDF, situado no Anexo do
Palácio do Buriti, 13o andar, sala 1314, CEP 70075-900, Brasília—DF.
Informações pelo telefone (061 )225-6830, ramal 441,
ou ainda pelo Fax: (061 )321 -8049.
Período de inscrições: 08 de fevereiro a 10 de março de 1994.

Dólar Paralelo
38,46
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ASSINATURAS EM BRASÍLIA:
ANÚNCIOS PARA PÁGINA BRASÍLIA:

(061)223-0888
(061)225-2463
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surfe

50

N
Não basta
saber pegar onj
da, tem que ter
estilo. Para confirmar esta máxima entre seus
alunos, a escolinha de surfe do
0 ratio DO IU81L
Rjco, uma das
mais antigas e tradicionais do
Rio, promove campeonatos todos
os meses. Sempre que o mar está
Jlat, ou seja, baixo — uma conseqüência do tempo bom e do vento
Leste — as crianças enfrentam a
adrenalina de um profissional em
águas havaianas. Uma diferença
superior a 10 metros que o minisurfista Alexandre Mota, o Iuri,
11 anos, melhor entre todas as
categorias do último campeonato,
promete superar sem problemas.
São cerca de 50 alunos de 8 a
16 anos, cujos pais se dispõem a
pagar CRS 13 mil por mès por
aulas três vezes por semana que
podem durar mais de três horas,

JORNAL DO BRASll

CIDADE

Isabela Kassow

do

crianças

se o mar estiver bom. Eles podem
ser encontrados pela manhã bem
cedo ou no fim da tarde, em dias
alternados, do lado esquerdo do
Barramares, onde as ondas costumam ser boas. É a única escolhinha que conta com a supervisão
de guarda-vidas do Salvamar, para garantir a segurança.
"Não
gosto que chegue atrasado, tem que ter disciplina", ensina
Rico. A exigência pode ser sentida
através dos critérios utilizados para avaliar o campeonato. "Vale a
interferência. Vou ficar triste com
quem entrar na onda do outro",
chantageia o surfista. O critério
de interferência prega que, por
melhor que tenha manobrado sobre as ondas, o concorrente que
interferir na onda do outro perde
os pontos obtidos. Quatro meninos do Orfanato São José, na Cidade de Deus, já aprenderam os
primeiros truques das boas ondas.
Eles freqüentam as aulas há seis
meses, de graça.

I

^20
^escuttwas
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^EspertdtSo
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f> demora,
Jerezmha
Terezinha Espericliao
em
cm media,
nu'ciut, 20 minutos
nunutos para Jazer suas esculturas na areia,
areut, uma
coni(\ <>it a desenvolver em Camburiu
unui arte que começou
Cainburiu

Isabela Kassow
Mulher
¦

de

Artesã mineira

faz esculturas que
encantam crianças
costas, imóvel, a cabeça
De baixa, braços estendidos à
frente. Todo mundo ficou intrigado ao passar por aquele corpo
perfeito, esculpido em dimensões
naturais, em frente ao Barramares, na Barra da Tijuca. Parecia
que ela ia se mexer, de repente.
Um pouquinho mais de observaçào e via-se que só podia ser mes-

I

"Oswfista
CFstfífista ((E)
E) promove
campeonatos e exige disciplina
disciphna dos alunos
promove,campeonatos

areia

na

mo uma escultura. Sua autora,
uma artesã mineira de 44 anos, se
escondia, curiosa com a reação
das pessoas.
Terceira vez — Tímida, Terezinha Moreira Esperidião demora não mais do que 20 minutos
para esculpir corpos na areia,
uma arte que começou a desenvolver na Praia de Camboriú,
Santa Catarina, há dois anos. Nada a ver com a novela Mulheres de
Areia, onde um dos personagens
fazia as mesmas esculturas. "Não
gosto de novelas, sou meio anti-

Fraia

da

Globo", despista. Depois de
Camboriú, Terezinha ensaiou
suas esculturas na Praia de Camboinhas, em Niterói. Ou seja, a da
Barra foi apenas a terceira tentativa da pintora que ganha a vida
estampando camisetas.
"Achei mteCanudinho —
ressante quando uma menina passou e perguntou quem estava aí
embaixo. Eu falei que era minha
filha e ela perguntou se ela não
respirava. Eu disse que sim, com
um canudinho. E não é que ela foi
olhar?", contou. Casada com um

Barra

médico e mãe de dois adolescentes, ela nasceu em Uberaba mas
sente-se "uma carioca", pois já
mora no Rio há mais de 20 anos.
Sensível, um olhar que lembra
o da atriz Marianne Ságebrecht,
do filme Bagclad Café, Terezinha
compara sua escultura com urna
Auden. sobre o
poesia de H. W."Enquanto
a vida
vôo de ícaro.
corria tranqüila na praia, ícaro
despencava lá de cima. A minha
mulher fica aqui. parada, enquanto todo mundo fica preocupado
consigo mesmo".
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CONDIÇÕES DAS PRAIAS

Sol garantido
até o sábado
d O tempo bom deve
continuar até sábado. A
máxima prevista para hoje é
de 41 graus, mas é maior,
desde já, a possibilidade de
chuva nos finais de tarde, já
que há uma frente fria de
atividade moderada no Sul
do país.

O TEMPO HOJE
i Ragüo
Regiao Miiima
MáximaMinima
Mínima
f|f
Rio
Rio 41 23 g pi
Regiao dos Lagos
Lagos 35 25 ||
: Região
Regiio Serrana
Serrana 33 16 ||
i Região
Norte Fluminense
Fluminense 37 22 ||
Fluminense 32 20
Sul Fluminense
^Sul

iBBl
fawwywri
Grumari

" i—y/*\"
sf&&Ls~\

Copacabana: imprópria, com exceção dos trechos em frente às ruas Hilário de Gouveia, República
Pra$a do Lido e Avenida Princesa Isabel. Santa Clara e Baráo
- -dodo Peru, Rodolfo Dantas, Praça
Barao de Ipanema
voltam a ficar interditadas.
voltam
Barra: as praias oceânicas,
oceanicas, até
sao as indicadas
ind'eadas para o banho de mar.
at6 o Recreio, são
Barra:

Prainha
Botafogo
Flamengo

Recreio

0*,no Atlântico
Atlintico
mm.ano

WINDSURFE

^

São Conrado

--Í-X .i
; ¦ As condições estão ótimas
para a prática do esporte, já que
o vento Leste está forte, deixando o mar flat. A melhor opção
para o fim de semana deve ser
Búzios.
Informativo da Equipe Barão
Windsurfe.

¦ Ondas em torno de meio
metro, de Leste. As pranchas
hot-dog (para ondas pequenas) são uma boa opção. As
melhores praias são meio da
Barra, Prainha e Macumba.
Informativo da Equipe
Rico-Triple Crown.

^iJS

^#g7
Vermelha

Leblon
Leme
'wypanwwBi
'
O
diagnóstico
diagn6stico
sobre
a
condição
das
condig&o
das
^
rr——m—I—
O
Ipanema
semaUj£iiMaU£jKX •> *,
praias é6 elaborado pela Feema sema¦
s
nalmente, com base na amostragem de
O Própria
de
arwm^mmrpmq^x'xi^, Ill
OPPOQ^ia
praias
|| nalmente,
Arpoador
colifonmes fecais em cada 100ml de
_
de
UUlUfiE£13
coliformes
^
água do mar. Recomenda-se evitar os
os
llllliPP^S^y
Impropria ^9ua
/
• Imprópria
#
'língua negra'.
trechos com
com'lingua
negra'.
___
"^i„, ......-' (
trechos
¦»——I
mmmZ
Efg$!?3
V
j
Carlos Mesquita

MAM
de

seu

monta
acervo

jl) Com obras de 23 autores, foi
,,inaugurada ontem a exposição
Arte com a palavra! no saguão da
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ). Ela é a terceira organizada pelo Museu de Arte Moderna (MAM) na Bolsa e a
. primeira em que são expostas
obras do acervo do museu — parte da coleção Gilberto Chateaubriand.
De acordo com Denise Mattar,
'coordenadora
de artes plásticas
do MAM e responsável pela sele"ção das obras, as exposições, "pe'TJuenas e com charme",
como define, são ideais para a Bolsa de
Valores. "Emprestamos nosso conhecimento e eles investem no
MAM. É uma permuta inteligente
• e< favorável", explica.

Leve
neste

IMS

exposição

o
fim

na

Viva

debate

Bolsa

Carlos Alberto Reis, presidente da BVRJ, estima que as cerca
de cinco mil pessoas que circulam
no local a cada mês terão chance
de conhecer a arte de importantes
nomes brasileiros deste século. A
mostra, em cartaz até 10 de abril,
reúne obras de Wesley Duke Lee,
José Roberto Aguilar, Ângelo de
Aquino, José de Paiva Brasil, Milton Machado, Carlos Zílio, Glauco Rodrigues, Carlos Scliar, Anna
Maria Maiolino e Roberto MagaIhães, entre outros.
Além de Carlos Reis, participaram da inauguração o presidente do MAM, M.F. do Nascimento Brito, e os artistas Milton
Machado, Anna Maria Maiolino
e Gilberto Chateaubriand.

JB
de

à

terá

com

empresários

, e Gilberto Chateaubriand elogiaram a iniciativa do MAM

Ele

praia
semana.

Rio

v

vai

vai
te

gostar
dar

um

O movimento Viva Rio vai
reunir hoje, no Hotel Rio
Othon, em Copacabana,autoridades, empresários e representantes da sociedade civil que vão
pensar como somar esforços pela segurança dos corredores de
lazer da cidade e pela promoção
do turismo no Rio, a curto e
médio prazos. Respondendo às
dúvidas estarão o ministro Élcio
Álvares, da Indústria, Comércio
e Turismo: o vice-governador
Nilo Batista; o prefeito César
Maia; o coronel Nazareth Cerqueira, comandante da PM: r'épresentantes da Embratur. do
comércio e do setor hoteleiro.

tanto

que

prêmio.

Nos próximos
ate dia 19
19
do do Verao
Verão JB. E quem for premiado vira
proximos finais de semana, até
de fevereiro, quem for flagrado lendo
lendo
notícia, porque a promoção
Imjjr
noticia,
promoqao vai ser
o Jornal do Brasil ou qualquer outro
outro
t%^,.S
acompanhada
acompanhada
pelos nossos
Rio
reporteres.
repórteres. Pegue uma praia
produto JB nas principais
principals praias do Rio
e Niterói
Niteroi pode voltar para casa equipado.
equipado.
v>
comoo seu JB no fim de semana.
semana.
vm
2^—^" com
E a promoção
Bote
do
Verão
Verao
JB
vai
vai
air
Voce
Você
vai
acabar
um —-_.fi §"%
promo^ao
que
ganhando um
com
camisetas
e
adesivos
adesivos
TMKJJPt
premio
premiar
tão
tao bem
prêmio
por andar
os leitores encontrados pelas
informado.
promotoras
promotoras
'
informado.
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Dois organizadores do Carnaval são apontados como coordenadores de um esquema
que lesou a Funarj em CR$ 300 milhões
""*
0 Ministério
O promotor afirma que as
Público apresenduas entidades receberam, em valores da época, um total de Cr$
tou ontem denúncia na 8a Vara
248,3 milhões para executar a
Criminal incrimiprogramação do Rio Rua, com
nando dez pesassessoria técnica da Coarte Assessoria e Administração de Emsoas por irregula"Através
r id a d e s
em
da Coarte,
presas Ltda.
è
espetáculos reali- 0 as duas entidades teriam contrammfm
"'H|B
tado várias outras empresas (um
zados em 1990 e 1991 pela Funda7> v»m1
Hfi
\
Bflililr
total
de
de
oito)
com
notas
frias,
Artes
do
estado
ção
(Funarj)
pois
no Projeto Rio Rua. A denúncia
algumas delas nunca existiram".
atinge diretamente dois assessores
Fantasmas — As outras emespeciais do prefeito envolvidos
presas, de acordo com a denúncia,
na organização do Carnaval canunca foram de fato contratadas
rioca — Rodrigo José de Farias
pela Funarj ou pelas entidades
Lima e Sylvio Fernando Murça
subcontratadas pelo órgão, como
Helt, ao apontá-los como coordeatesta o depoimento de Carlos
nadores de um amplo esquema de
Augusto Senra, sócio da Senra
emissão de notas frias, em um
Produções Artisticas Ltda. A emprejuízo calculado hoje em torno
teria recebido CrS 20,5 mipresa
de CRS 300 milhões.
lhões,
em valores da época, diBandas e teatro — Segunnheiro que Carlos Augusto alega
do a denúncia, assinada pelo pronunca ter recebido.
motor Luiz Carlos Caffaro, de
O promotor observa na denúnabril de 90 a março de 91 a Funarj
cia
que no mesmo endereço da
realizou diversos eventos culturais
Coarte — Rua Barata Ribeiro,
com verbas repassadas pelo Fun391/601 e 602 — funciona a Fado de Desenvolvimento Social
—
rias Lima Amarante Arte e Cultuhoje
(Fundes). Farias Lima
ra Ltda., de propriedade de Farias
coordenador dos carnavais de
bairro da cidade à frente da AsLima. Ele e Sylvio Helt são acusasessoria Especial de Eventos da
dos de peculato (pena de dois a 12
Prefeitura — contratou na época,
anos de reclusão) e formação de
como presidente da Funarj, a Asquadrilha (pena de um a três
sociaçào Carioca de Empresários
anos). Farias Lima acha que a
Teatrais e a Federação Fluminendenúncia faz parle de "um pro"*%£,*>
w ^''
i<. 'Y''&fflW^$0fyr'*'&'S }> v '
se de Bandas de Música Civis.
Farias Lima contvcitou
cesso político" contra ele.
contratou empresas fantasmas
com
notas
Quando
nulas
Quanclo presidiu a Funarj, farias
mas
/?/c/.v
etc
denúncia
tem
objetivos
ele
a
ante
denuncia
Jantasmas
/Has,
garante
Jrias,
politicos
gar
que
políticos
¦

Rio

receberá

cem

Camarote

mií
Carro

.
1

{

1
I

da

Estácio
. -I mw.., iiiiMMmminniiti

de

é
liberado
cervejaria
«f
MUI
Evandro Teixeira
turistas
rirDPimiBMDMimuMiiMMBii^ Evandro
no
Carnaval
¦ Promotor vai ao
"
será animado
Cem mil turistas — 22% mais
na Zona Sul, já indicam ocupação
barracão e diz que
"fato
—
Em time que está ganhando
estão sendo espede 100% nos dias de festa,
que em 1993
rados para o Carnaval deste ano
não
se mexe. No Carnaval da Conão
há
ilegalidade
não
ocorre
na
cidade
desde
que
no Rio. dos quais 35 mil chegarão
pa, a cervejaria Brahma vai repe1987", segundo o presidente do
polêmico carro alegórico
do. exterior, de acordo com cálcutir este ano a escalação para seu
Sindetur (Sindicato das Empresas
Estácio de Sá — Casas
da
0
O
camarote
los da Riotur. Na segurança, denna Passarela do Samba:
de Turismo no Estado do Rio de
Lotéricas — poderá desfilar na
tro e fora do Sambódromo, estamuita
animação
movida a festival
Janeiro), George Irmes.
avenida, exibindo os 25 animais
rão destacados 5,3 mil homens
gastronômico,
gente famosa e
—
Lucros
Ainda de acordo
do jogo do bicho e um globo da
1.500
litros
de
das polícias Civil e Militar, Defechope
por noité!''"É
com a Riotur, os estrangeiros gassorte gigante. Em visita oficial
na
certa",
sa Civil e Guarda Municipal.
aposta
o publicitágol
tam em média de USS 80 a USS
ontem ao barracão da escola, o
rio Eduardo Fischer, presidente
As duas novidades na proteção
100 por dia com hotel, alimentapromotor Mendelssohn Pereira
da agência Fischer, Justus. que
dos foliões estarão na presença do
e passeios turísticos, fora o
ção
verseocarro
se o carro fazia
taziaapologia
apologia
quis ver
elaborou a estratégia de markeGET (Grupo Especial de Atendi"Não
"Nao
aos contraventores presos.
que deixam nas lojas na compra
ting da cervejaria e anunciou onmento ao Turista), que contribui'*
de
lembranças.
A
Riotur
afirma
encontramos
nada de irregular",
ggff»iipr'' itM''"'
irregular",
tem as ações para a folia de 94.
rá com 500 homens no esquema
MTT
T
disse, para alívio
alivio do presidente
que novas nacionalidades comepresidente
Salada de abacate, nozes' e
de policiamento, e na estrutura da
ffroM1
da escola, Acyr Pereira Alves.
çam a descobrir os encantos da
Alves.
*;M
amêndoas, camarão ao gengibre.
Divisão Especializada de Atendi"A
cidade, como os russos, que agora
escola tem liberdade de mama¦
«¦•/
arroz de amêndoas e sorvete de
mento ao Turista, com policiais
têm
dois
vôos
semana
nifestação.
Retratar
nifestagao.
da
Aedo
o
do
jpmBHy
por
jogo
f
baunilha com gomos de pera e
de formação própria ao atendi*
roflot para o Rio.
bicho não
nao ée crime", afirmou o
'I
calda de chocolate são algumas
mento a visitantes. O esquema esDos turistas brasileiros, os que
promotor.
promotor.
^
das delícias que serão servidas<aos
pecial no Sambódromo vai vigo"O intuito
mais participam do nosso Carnanão
nao foi fazer apo650 convidados que a cada noite
ràr de 15h de quinta-feira, dia 10,
vai são paulistas e mineiros. Hoje,
logia a ninguém
ninguem e sim ao Saara.
Saara.
circularão pelo Camarote N°T7de
$
até a madrugada do dia 20, no
a Secretaria Municipal de TransA escola nem tem mais patro^
mil metros quadrados, traneforfmal do Desfile das Campeãs.
patro||kE
apresentará
a
estratégia
—
de
no",
disse
Acyr,
referindo-se
ao
ao
mado
macro em campo ide futebol e'com
portes
c'com
Promoções
Segundo a
controle do trânsito
transito para os dias
banqueiro José
dias banqueiro
Jose Petros, o Zinho,
Zinho,
*
efeitos tridimensionais.
tridimensionals.
Riotur.
Riotur, entre
cntrc os estrangeiron
estrangeiros a- controle
I
Vips—
da festa e para o hm de semana
esta preso.
semana que
I s^jMsL*--;
Vips— Além
Alem do rei Pele. dos
' '#
maior parte virá
vira de países
vizique está
preso, begundo Acyr, oo
paises viziseguinte,
desfilam
carro, com nove metros de altuas esRomario e Benhos, como o Chile e a Argentina.
quando
príncipes
principes da bola Romário
><
colas campeãs. A polícia colocará
ra, representa as casas lotéricas
beto
beto ec de outras dezenas de ftoiy>
A direção da empresa explicou
W*g'
à disposição da população os teleda Saara, que doou USS 110 mil
bres dos esportes — como a tepislepis..
que promoveu o turismo e o Car...M¦.m-.Mait
"O
—, Ricardo
fones 511-5767 e 511-5112. A Dita Gabriela Sabatini
Sabatini—.
1
naval nestes dois países e agora
^ <qH
globo pode ser ?V j^SSSSSt
para a escola.
^j^jfcTy. .rftlir "at:f^P
retora do Departamento Geral de
o da Loterj, Sena, Papa-Tudo e
Amaral prepara a lista dos Vips
está colhendo os frutos do investiPolícia Especializada, delegada
até o da Loto Zoo on-line",
com
mento.
eoni lugar cativo no camarote:
,>§¦
"du1 Os hotéis do Rio,
Martha Rocha, garante que "não
comparou. Sobre os 25 bichos,
Regina Marcondes Ferraz,
Ferraz. aaduRegina
principal-.rT-fe^M
haverá problemas de segurança".
mente os de três a cinco estrelas,
dinamica Renato Gaúcho
Gaucho e
que virão com o número respecpia
pla dinâmica
'
tivo ao do jogo, ele frisou que
Gaúcho,
Maurício Mattar e muiGaucho, Mauricio
nmiV*
,'*4H
houve a preocupação de desedireito a
S^HHMHHf
;'WW%
t°stos mais. Todos, com direita
nhá-los de maneira diferente.
nara
\JW
desfrutar também
¦<,§
tambem das salas jp^ra
il SlflBIB.
"Pediram
'Dãsque-samba'
que os bichos fossem
foi adiado
descanso com vista para a passafe.'V--Jgsly descanso
caricatos, infantis", disse o deserela,
rela, bares, chuveiros, dez banheilg :^
confirmando que a inauguração
? a Liga Independente das
nhista e pintor Alfredo Soares.
**
ros
e outras mordomias esp^lfoaespi\lj]a~:*i
2
.
Escolas de Samba (LIESA)
»^.
será hoje às 15h, de qualquer
i
,
O trecho do samba — Sonhei,
^
,)JB
do
das
em
mil
metros
era
metres
"Se
quadrados
adiou para esta tarde a inaugumaneira.
não for o presidenacordei. Na minha visão na cabeda
cervejaria.
,5^;
prédio
predio
IB
ração do disque-samba, linha tete, vai ser o ministro da Indúslivre
ça dá leão — também está
ajjfin.^p "p NoNo domingo, a festa vai afiflnlefôníca destinada a informar o
<5
tria e Comércio, Élcio Álvares",
de qualquer restrição. "Posso
|
na
Avenida
Atlântica,
tecer
Atlantica,
em
v
sambistas
e
a respeito
público os
garantiu.
sonhar com quem eu quiser. O
-• • '- .• • .!
o
Abre
N"
Copacabana.
Sera
Será
Alas
N°
Jr Copacabana.
do desfile do Grupo Especial
'¦
A Liga passou toda a tarde de
símbolo da Estácio é o leão. Socom
representantes
I
rePrescnt;intes
das
16
1.6
•
,
ps'
deste ano. O assessor de imprenontem recebendo telefonemas de
colas
nhei que dava Estácio na cabecolas de samba do Grupo Espe%
sa da LIESA. Mauro Vasconcepessoas querendo informações
••/ cial.
ciai. 250 ritimistas e comandado
coniandudo
Acyr
ao
promoça",
justificou
los, apresentou as desculpas do
sobre o disque-samba. Mauro
metres quapor um palco de 40 metros
tor
em
seu
depoimento,
na
confirmou que o número é 518presidente da Liga, o deputado
drados montado em cima de. um
am
terça-feira. Problema que já haPaulo de Almeida, e uma justilicaminhão.
1994, e que o expediente é das
caminhao. O Abre Alas N° 1 pervia sido esquecido por Mendelscativa: "Queremos ver se o presicorrerá
lOh às 22h. O serviço também é
correra a orla a partir do Posto 6,
6.
"O samba?
sohn.
Tinha algum
dente Itamar Franco faz a ligaas 17h,
!7h, no sentido Leme. O objetiàs
destinado aos turistas, já que as
O carro, que foi
n00
problema?", indagou.
vo, segundo Fischer.
bicho vo.
Joi avaliado por Mendelssohn, retrata o jogo
telefonistas serão bilíngües.
Fischer ée atrair 200
jogo do biclto
ção inaugural do serviço", disse,
mil pessoas.
"m
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denunciados

m Dois organizadores do Carnaval são apontados como coordenadores de um esquema
que lesou a Funarj em CR$ 300 milhões
Carlos Mesquita
0 Ministério
O promotor afirma que as
*$Ê&
Público apresenduas entidades receberam, em va^
^^L.
lores da época, um total de Cr$
tou ontem de248,3 milhões para executar a
dffisISy^
núncia na 8a Vara
^
Criminal incrimiprogramação do Rio Rua, com
^Irk9
nando dez pes- ®\4f^|^
assessoria técnica da Coarte Assessoria e Administração de Emsoas por irregulaB±1*JP
"Através
rid a d es
da Coarte,
em
presas Ltda.
espetáculos reali- I as duas entidades teriam contratado várias outras empresas (um
zadosem 1990 e 1991 pela Fundam.
total de oito) com notas frias, pois
ção de Artes do estado (Funarj)
algumas delas nunca existiram".
no Projeto Rio Rua. A denúncia
atinge diretamente dois assessores
Fantasmas— As outras emespeciais do prefeito envolvidos
presas, de acordo com a denúncia,
na organização do Carnaval canunca foram de fato contratadas
rioca — Rodrigo José de Farias
pela Funarj ou pelas entidades
Lima e Sylvio Fernando Murça
subcontratadas pelo órgão, como
Helt, ao apontá-los como coordeatesta o depoimento de Carlos
nadores de um amplo esquema de
Augusto Senra, sócio da Senra
emissão de notas frias, em um
Produções Artísticas Ltda. A emprejuízo calculado hoje em torno
presa teria recebido Cr$ 20,5 mide CRS 300 milhões.
lhões, em valores da época, diBandas e teatro — Segunnheiro que Carlos Augusto alega
do a denúncia, assinada pelo pronunca ter recebido.
motor Luiz Carlos Caffaro, de
O promotor observa na denúnabril de 90 a março de 91 a Funarj
cia
que no mesmo endereço da
realizou diversos eventos culturais
— Rua Barata Ribeiro,
Coarte
com verbas repassadas pelo Fun391/601 e 602 — funciona a Fado de Desenvolvimento Social
—
rias
Lima Amarante Arte e Cultuhoje
(Fundes). Farias Lima
ra Ltda., de propriedade de Farias
coordenador dos carnavais de
Lima. Ele e Sylvio Helt são acusa, bairro da cidade à frente da Asdos de peculato (pena de dois a 12
sessoria Especial de Eventos da
anos de reclusão) e formação de
Prefeitura — contratou na época,
como presidente da Funarj. a Asquadrilha (pena de um a três
anos). Farias Lima acha que a
sociaçâo Carioca de Empresários
Teatrais e a Federação Fluminendenúncia faz parte de "um prose de Bandas de Música Civis.
cesso político" contra ele.
as supercamarotes
sunercamaroies
A juíza
est do sendo montadas paru os
iuiza Leila Mariano(de branco,
bi anco, àa direita)foi
direita) foi àa Passarela do Samba conhecer as estruturas que
una estão
'Disque-samba'
[~1 A Liga Independente das
Escolas de Samba (Liesa) adiou
para a tarde de hoje a inauguração do Disque-samba, linha telefônica destinada a dar ao público e aos sambistas informações a
respeito do desfile do Grupo Especial deste ano. O assessor de
imprensa da Liesa, Mauro Vas"concelos. apresentou as
descul„.pas do presidente da Liga. o deputado Paulo de Almeida, e uma
"Queremos ver se o
justificativa:
presidente Itamar Franco faz a
ligação inaugural do serviço",
disse.
Ele confirmou que a inaugu-

Rio

foi adiado

Decisão

ração será às 15h desta sexta-feira, de qualquer maneira. "Se
não for o presidente, certamente
vai ser o ministro da Indústria e
Comércio, Élcio Álvares", garantiu o assessor.
A Liga Independente das Escolas de Samba passou toda a
tarde de ontem recebendo telefonemas de pessoas que queriam
detalhes sobre o serviço do Disqite-samba. Mauro confirmou
que o número é 518-1994, e que
o expediente será das 1 Oh às 22h.
O serviço também será destinado aos turistas, já que as telefonistas serão bilíngües.

receberá

cem

A juíza Leila Ribeiro Mariano,
da 8a Vara de Fazenda Pública,
adiou para hoje a decisão sobre o
desmonte dos 42 supercamarotes
montados pela Riotur na Passarela
do Samba. Acompanhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a juíza esteve ontem no Sambódromo com
técnicos do Corpo de Bombeiros e
da Defesa Civil, além de um perito
nomeado pela Justiça para ver as
estruturas.
Também foram ao local o vicepresidente da Riotur, Luis Tadeu
Raja Gabaglia, a procuradora-geral do Município, Sônia Rabelo, o
presidente da Liga Independente
das Escolas de Samba, Paulo de

sobre

Sambódromo

Almeida, e o advogado de Niemeyer, Wilson Mirza.
Segurança — Durante a visita, o chefe do setor de Diversão
Pública do Corpo de Bombeiros,
capitão Carlos Alberto de Carvalho, argumentou que as construções comprometem a saída do público das arquibancadas, não
atendendo às regras do Código de
Segurança contra Incêndio e Pânico. Além disso, o material utilizado
nos camarotes extras — revestimento em madeira — é inflamável.
A inspeção, que durou cerca de 30
minutos, foi necessária porque a
juíza chegou de férias há dois dias e

ainda não conhecia os camarotes
extras.
De acordo com o capitão Carlos
Alberto Carvalho, as exigências de
segurança do Corpo de Bombeiros
foram comunicadas verbalmente,
no dia 26 de janeiro, ao funcionário
Antônio Angione, da Riotur. No
entanto, elas não foram acatadas.
Para o presidente da Liga, a construção não traz riscos para a populaçào, já que há dois metros de
distância entre os camarotes extras
e as arquibancadas.
Durante a visita, o arquiteto Oscar Niemeyer ofereceu à Riotur um
projeto de módulos pré-moldados
para os jurados, capazes de atender

sai

hoje

às determinações da Liga. Os seis
módulos seriam doados por amigos
do arquiteto e feitos em material
que permitisse a construção em menor tempo.
Caso a juíza decida manter k>
desmonte dos camarotes, a Advocacia Geral da União vai entrar
com petição para que a questão seja
julgada pela Justiça Federal. De
acordo com o advogado Paulp
Gouveia, a transferência para a inStância federal foi requisitada pelo
"A
questão
prefeito César Maia.
envolve interesses da Embratur.
queé uma autarquia federal", justificou.

Camarote

mil
Carro

da

Estácio

é

liberado
Teixsira
Evandro Teixeira

turistas
no Carnaval
¦ Promotor vai ao
Cem mil turistas — 22% mais
na Zona Sul. já indicam ocupação
MHHHHp"1*"
-V'^-VU1L que
barracão eU diz
qUC
de niJ%
11)0% nos dias de
fesia, "fntücieTtstar~ftito
UctlldtctU
que em 1993 — estão sendo esperados para o Carnaval deste ano
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xV^feEnão
H
desde IlSoHS
que nao ocorre na cidade desde
llcgMidHtfe wBW||y^
IrâcTEaTlègãl
no Rio. dos quais 35 mil chegarão
1987", segundo o presidente do
1
do
/Sr-'•
",
RHHW
do exterior, de acordo com cálcu- ^SindeUJi^indicaUMJa^mpresaj,
carro
alegórico
„
alegorico
polêmico
polemico
Sindetur (Sindicato das Empresas
i n*
los da Riotur. Na segurança, denO da Estácio de Sá — Casas
de Turismo no Estado do Rio de
tro e fora do Sambódromo, estaLotéricas — poderá desfilar na
Janeiro), George Irmes.
exibindo os 25 animais
rão destacados 5,3 mil homens
avenida,
—
Lucros
Ainda de acordo
das polícias Civil e Militar, Defedo
bicho e um globo da
do
jogo
com a Riotur, os estrangeiros gassa Civil e Guarda Municipal.
sorte gigante. Em visita oficial
tam em média de USS 80 a USS
As duas novidades na proteção
ontem ao barracão da escola, o
100 por dia com hotel, alimentados foliões estarão na presença do
promotor Mendelssohn Pereira
ção e passeios turísticos, fora o
GET (Grupo Especial de Atendimm
quis ver se o carro fazia apologia
que deixam nas lojas na compra
mento ao Turista), que contribuiaos contraventores presos. "Não
de lembranças. A Riotur afirma
::7^^^Sggg^r^i
rá com 500 homens no esquema
encontramos nada de irregular",
que novas nacionalidades comede policiamento, e na estrutura da
disse, para alívio do presidente
çam a descobrir os encantos da
Divisão Especializada de Atendida escola, Acyr Pereira Alves.
\il\nn§^' ^aSKKl^Biai^' / ''Mutism,*
cidade, como os russos, que agora
"A escola tem liberdade de mamento ao Turista, com policiais
têm dois vôos por semana da Aede formação própria ao atendinifestação. Retratar o jogo do
roflot para o Rio.
mento a visitantes. O esquema esbicho não é crime", afirmou o
Dos turistas brasileiros, os que
pecial no Sambódromo vai vigopromotor.
mais participam do nosso Cama"O intuito não foi fazer
rar dc 15h de quinta-feira, dia 10.
apovai são paulistas e mineiros. Hoje,
até a madrugada do dia 20, no
logia a ninguém e sim ao Saara.
a Secretaria Municipal dc Transftnal do Desfile das Campeãs.
A escola nem tem mais patroportes apresentará a estratégia de
Promoções — Segundo a
no", disse Acyr, referindo-se ao
controle do trânsito para os dias
Riotur. entre os estrangeiros a
banqueiro José Petros, o Zinho,
da festa e para o fim de semana
maior parte virá de países vizique está preso. Segundo Acyr, o
seguinte, quando desfilam as esnhos, como o Chile e a Argentina.
carro, com nove metros de altucolas campeãs. A policia colocará
A direção da empresa explicou
ra, representa as casas lotéricas
à disposição da população os teleque promoveu o turismo e o Carda Saara, que doou US$ 110 mil
"O
fones 511-5767 e 511-5112. A Dinaval nestes dois países e agora
globo pode ser '
para a escola.
retora
do
Departamento
Gerai
frutos
colhendo
de
do
investios
está
«*4I
1
mffr
o da Loterj, Sena, Papa-Tudo e
Policia Especializada, delegada
mento.
Zoo
on-line
Loto
o
da
até
Martha Rocha, garante que "não
Os hotéis do Rio. principalcomparou. Sobre os 25 bichos,
haverá problemas de segurança".
mente os de três a cinco estrelas,
que virão com o número respectivo ao do jogo, ele frisou que
houve a preocupação de desenhá-los de maneira diferente.
"Pediram
Caderno
que os bichos fossem
caricatos, infantis", disse o desenhista e pintor Alfredo Soares.
O trecho do samba — Sonhei,
Idéias
acordei. Na minha visão na cabeLIVROS
'/
mm
'; 'v
.;H|
livre
ça dá leão — também está
"Posso
de qualquer restrição.
sonhar com quem eu quiser. O
símbolo da Estácio é o leão. Sonhei que dava Estácio na cabeSÁBADO
ça". justificou Acyr ao promotor em seu depoimento, na
terça-feira. Problema que já havia
sido esquecido por Mend.elsTB
no seu
"O samba? Tinha algum
sohn.
W
m
O carro, que foi avaliado por Mendelssohn, retrata o jogo do bicho
problema?", indagou.

cervejaria
será

de
_

animado

Em time que está ganhando
não se mexe. No Carnaval da Cópa, a cervejaria Brahma vai repe4ir~aste_ano a escalaçâo para seu
camarote na Passarela do Samba:
muita animação movida a festival
gastronômico, gente famosa "Ée
1.500 litros de chope por noite.
gol na certa", aposta o publicitàrio Eduardo Fischer, presidente
da agência Fischer, Justus, qne
elaborou a estratégia de marketing da cervejaria e anunciou ontem as ações para a folia de 94.
Salada de abacate, nozes* e
amêndoas, camarão ao gengibre.
arroz de amêndoas e sorvete de
baunilha com gomos de pera e
calda de chocolate são alguMas
das delícias que serão servidas aos
650 convidados que a cada noite
circularão pelo Camarote N° l ,.de
mil metros quadrados, transfórmado em campo de futebol e com
efeitos tridimensionais.
Vips— Além do rei Pelé, 4ps
príncipes da bola Romário e Bebeto e de outras dezenas de nobres dos esportes — como a tênista Gabriela Sabatini —, Ricardo
Amaral prepara a lista dos vips
com lugar cativo no camarote:
Regina Marcondes Ferraz, a dupia dinâmica Renato Gaúcho- e
Gaúcho, Maurício Mattar e muitos mais. Todos, com direito'a
desfrutar também das salas para
descanso com vista para a passarela, bares, chuveiros, dez banheiros e outras mordomias espalhadas em mil metros quadrados_do
prédio da cervejaria. No domingo, a festa vai açontecer na Avenida Atlântica, pm
Copacabana. Será o Abre Alas N°
1 , com representantes das 16 escolas de samba do Grupo Especiai, 250 ritimistas e comandado
por um palco de 40 metros qúadrados montado em cima de um
caminhão. O Abre Alas N° 1 percorrerá a orla a partir do Posto 6,
às 17h. no sentido Leme. O objetivo, segundo Fischer, é atrair 200
mil pessoas.

16 o sexta-feira, 4/2/94
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Copacabana
c
ip anema
pânico
Confronto entre policia e tra.fica.ntes nos morros do Pavão-Pavãozinho e
Cantagaio foi um dos mais violentos nas duas favelas
Marcelo Regua — M/94^
Os moradores de Copacabana
MarcaloRoqua
31/1/94
Serviço de Operações Especiais da
»ft*
i
e Ipanema viveram ontem uma
Polícia Civil e DAS.
madrugada de pânico com um ti, C: ; t\
Os policiais ocuparam todos os
roíeio entre traficantes e cerca de
Èmcm
acessos às favelas, mas foram sur200 policiais civis e militares nos
preendidos. Situados em pontos
morros do Pavào-Pavãozinho e
estratégicos, os traficantes utilizaCantagaio, entre os dois bairros.
ram granadas, fuzis AR-15 e balas
Até granadas foram detonadas no
traçantes — que deixam um ras—
confronto
um dos mais violentro luminoso e permitem ao atira¦S.I :
tos entre a polícia e o crime orgador saber a sua trajetória. Os traninado nas duas favelas, cujo tráficantes cortaram a luz em alguns
*J '!
fico é chefiado por Fábio Soares
^
'
do
Mini
Cantagaio,
onde
uma
*
pontos
Cabral,
o Fabinhò.
.
t
viatura do 19° BPM com seis poli,0 tiroteio durou duas horas e
ciais ficou encurralada por uma
meia e começou a partir de um
hora.
alerta da Central de Informações
Bloqueio — Para facilitar o
wmmmm.
da, Polícia Civil (Cepol), que coacesso dos policiais, a Rua Sá
nnmicara, às 23h45 de anteontem,
Ferreira foi fechada entre a Aveo suposto seqüestro de policiais
nida
Copacabana e a Rua Raul
dà Divisão Anti-Seqüestro
Pompéia.
Por volta de 2h25 de
O
delegado
Hélio
Vigio,
(DAS).
ontem a situação começou a se
diretor da DAS, negou ontem à
normalizar. Alguns suspeitos fotarde que seus policiais tivessem
ram detidos e logo liberados. Na
estado no morro.
¦ Reforços — Os
tarde de ontem 70 homens do Bopoliciais pepe e do 19" BPM voltaram ao
diram apoio do helicóptero Águia
Pavão-Pavãozinho, onde perma?
5. mas a decolagem não foi autoneceram menos de uma hora.
rizada. Uma gigantesca operação
Também na madrugada de anpassou a ser montada, com equiteontem policiais do 2" BPM (Bopes de delegacias da Zona Sul,
Barra da Tijuca, São Cristóvão,
tafogo) envolveram-se em dois ti19,° BPM (Copacabana), 23° BPM
roteios com traficantes do Morro
Dona Marta, em Botafogo. Três
(Lieblon), 2o BPM (Botafogo), Batalhão de Operações Especiais
PMs foram feridos por estilhaços
PI ü
(Bope), Coordenadoria de Intelide granadas e uma moradora pase
Apoio
Policial
(Cinap),
gèficia
'a
sou mal.
A bala que estilhaçou o vidro da janela, quase feriu Marlene e foi se encravar num armário veio
que fica bem diante do apartamento
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VERA ARAÚJO
Instalar nas janelas vidros à prova de bala, placas de aço ou mesmo
fechá-las com tijolos — vale tudo
para fugir das balas perdidas que
chegam do Morro do Pavão-Pavãozinho, em Ipanema, para quem
mora no prédio número 4 da Rua
Nascimento Silva. Enquanto os
traficantes usam armas cada vez
mais sofisticadas, a classe média
alta transforma as moradias em
fortalezas nem sempre livre de invasores — na mesma rua, o ex-ministro do Planejamento Reis Velloso
foi, junto com a família, refém de
bandidos segunda-feira passada.

de

levar

a

vida

Uma moradora do 14° andar,
que temendo represálias não quis se
identificar, fechou três grandes janelas com placas de aço. Apesar de
ficarem escuros e sem ventilação, os
quartos dão à dona do imóvel a
sensação de maior segurança. As
placas de aço têm cinco centímetros
de espessura, são pintadas de branco e custaram US$ 2 mil, "preço
baixo por ter sido feita na loja de
um amigo". A segurança, no entanto, é relativa, pois ontem à tarde,
passada a violência da madrugada,
um homem no meio dos barracos
deu tiros em direção ao apartamento, por não gostar de ver o fotógrafo com a moradora.

de

frente

para
Desvalorização — Cada vez
menos aparecem compradores para
os apartamentos. A técnica de turismo aposentada Marlene Azevedo, 60 anos, paraplégica, moradora
do 1.103 do Edifício Soares e Moreno, tenta vender o imóvel há cinco anos. Avaliado, há tempos, em
US$ 100 mil, o apartamento hoje
não encontra comprador por USS
60 mil. "As pessoas desistem. Já
coloquei janelas menores e fechei
parte da abertura com tijolos. Agora vou exigir na Justiça a isenção
do IPTU. Vim morar aqui antes
dos favelados e tenho mais direito
que eles a não pagar o imposto",
afirma.

o

crime
Além de presenciar tiroteios, os
moradores da Rua Nascimento Silva são obrigados a conviver com o
cheiro de esgotos e maconha e a
ouvir palavrões e o alto som dos
bailes funk promovidos no morro.
"O
pior disto tudo é que eles ainda
desmatam. Há 24 anos, aqui era
muito fresquinho, só havia vegetação. Perdemos tudo. O meu recibo
de IPTU é esta bala no meu armario", aponta Marlene. Antes de
atingir o armário, a bala atravessou,,
o vidro da janela e quase acertou
sua cabeça. Há um ano, uma vizinha de Marlene, Doris da Silva, do
apartamento 1.004, foi ferida nas
costas, dentro de casa.
João Cerqueira*

Moradia

cara

e

insegura

• A lei do silêncio, que sempre
nome e lembra em seguida que a
foi imposta aos favelados pelos
ex-síndica do prédio foi espancatraficantes, também passou a vida ano passado, quando voltava
górár no asfalto. Em Copacabana
para casa, pouco tempo depois de
e Ipanema, moradores de ruas viter denunciado traficantes do
zihhas às favelas de Cantagaio,
Morro do Cantagaio à polícia.
P^vão e Pavãozinho, não negam
Represálias— Segundo ela,
que. a cada tiroteio, aumenta o
até hoje guarda de lembrança
que
irfedo de tornarem-se vítimas indiuma
persiana furada e uma cáprétas da violência: seja na mira de
uma bala perdida ou munevitáveF sula dcfiagrada, o~àssassinato, no
ano passado, de dois rapazes da
desvalorização de seus imóveis,
Rua Alberto de Campos, em Ipapelos quais se paga uma das taxas
nema,
aconteceu após uma dede IPTU mais caras da cidade. A
núncia da família de um deles à
maioria até desabafa, mas prefere
" "
f
x '
aqueles que se
sao aqueies
o!anonimato,
o'anonimato. por medo de represe
l!£L«„ —
polícia. Poucos são
reprepolicia.
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arriscam e,c, nao
não sem
sahas.
scm receio, saem
salias.
arriscam
saem
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1 Uma moradora da Rua Nascido anonimato. "Mas veja bem,
rrfento Silva, que vive há mais de
não estou criticando o pessoal do
20 anos no mesmo endereço, conmorro. ", ressaltou a funcionária
ta que teve. há um ano, a janela
pública aposentada Elizabeth Lisdé seu apartamento estilhaçada
boa, moradora da Rua Sá Ferreira, bem na entrada do Morro Pappr uma bala perdida. Ela estava
na janela e por sorte não foi atinvão/ Pavãozinho. Se Elizabeth,
"E
não é só bala perdida.
gida.
que vai pagar este ano CRS 172
Há o cheiro ruim. do lixo jogado
mil de IPTU, resolvesse vender
nas nossas janelas" .
seu imóvel, não conseguiria mesI^HH»
-^™a™aT^1
não diz o
mo comprar
co^P^r igual.
igual.
fo,c
<///£-' e paraplégica,
^ Traumatizada, ela ^
de/icar
cnijiviitc
paiaplt'gica, tem medo de
debarracos
barracos construídos
ficar na janela,
construidos aceleradamente nos últimos anos
jancla, em
frente a dezenas de
Turistas

ficam

! A rotina do hotel quatro estselas Malibu Palace, na Rua Sá
Ferreira, em Copacabana, foi
quebrada ontem pela guerra entre policiais e traficantes. Muitos hóspedes — estrangeiros, na
njaioria — acordaram assustadps com o barulho dos tiros e
desceram para a portaria do liotel,- próximo ao Morro PavãoPavãozinho. Alguns ficaram impressionados com as proporções
do confronto.
, O croata Vinko Bareta, 49
anos, foi uma exceção. "Em meu
pfais a situação é pior. Além disso,
O; que vi aqui é comum em metrôpoles como Los Angeles e Nova
Iorque", disse ele. que está no Rio
pela terceira vez e pretende passar
reais três meses em Copacabana.
Jü os estudantes argentinos Cuido
Barraquero. 30 anos, seu irmão
Carlos. 23. Daniel Garcia. 23. e
Carlos Burgueno, 26. chegaram
ajo Brasil há 20 dias. Eles vieram
ajo Rio pela primeira vez preparados para enfrentar a violência da
cidade, divulgada com freqüência
na imprensa argentina. "Mas não
esperávamos encontrar um con-

assustados

fronto com essas proporções",
disse Guido.
Imagens — O tiroteio também despertou o interesse da imprensa estrangeira. Uma equipe
da TV BBC de Londres, que está
na cidade para cobrir o Carnaval,
documentou todos os fatos. O
grupo — formado por três poloneses — está hospedado num
apartamento na Sá Fereira e acordou com a troca de tiros. Assustados, eles olharam pela janela do
apartamento e viram os carros da
policia entrando nas favelas. Foi
o tempo para que arrumassem toda o equipamentoJá o correspondente da agência
inglesa International Press Association, Anthony Ângelo Maneini. 47 anos. há 14 morando na
Praça Vereador Rocha Leão. 11cou impressionado com a batalha.
Ele se preparava para dormir
começou o tiroteio.
quando
"Acompanhei
a guerra do Vietnã
e também estive na Bósnia. O que
vi hoje (ontem) foi uma guerrilha
urbana. Em outros países acontecem guerras, mas entre os militares". observou.

Operação

custou ao estado CR$ 3 milhões em munição
nn>»
Marialdo Araiijo
f~l A operação de ontem no Morro do Pavão-Pavãozinho e 110
'
*• >:
Morro do Cantagaio, que durante
I'
v 0 ;.,< ? J |*
»>&. i^'7-fck^M^S
11
horas apavorou os moradores de
várias ruas de Copacabana, custou
aos cofres públicos pelo menos
CRS 3 milhões. Isso foi gasto apenas com a munição usada por policiais civis e militares 110 tiroteio
— com os traficantes. A informação
partiu de policiais militares e civis
que
participaram da operação. Em
'It »&£&'
conversas com os colegas, eles ehevKKBIKKB^
'. f. 111^'
jP". WBK.
garam à conclusão que foram disparados mais de 6 mil tiros. Somente no 19HBPM (Copacabana)
foram gastas 1,2 mil balas calibres
38 e 9mm, dando um prejuízo que
incomodou ao tenente-coronel Reginaldo Alves de Pinho, que assume o comando do batalhão definitivamente no dia 17. Cada tiro de
pistola ou metralhadora custa CRS
500,00. Segundo comentários de
policiais daquele batalhão, o coronel reclamou que tantas balas foi
ram gastas sem que ninguém tivesse sido morto ou ferido. Para ele,
f
houve desperdício.
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Premiados: com a quina do
concurso 1.069 da Loto dois acertadores de São Paulo e Santa Catarina. Cada um vai receber CRS
25.704.248,00, já descontado o Imposto de renda. A quadra teve 384
acertadores, que receberão o prêmio individual de CRS 133.876,00.
Já o terno pagará CRS 4.451,00 a
cada um dos 15.361 ganhadores.

Estrelado: pela atriz Camila Pitanga (foto) e pela
musa do verão Sandra Bandeira o comercial sobre a
beleza do Rio e da carioca,
recém-filmado pela produtora Jodaf-Rio para uma TV
da Espanha.
O filme, que
conta ainda
com mais
cinco mulheres, servirá
para divulgar a revista
espanhola
Man.
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Jane
?ar
çar
gar um video
Fonda. A artista, que assina 11
11
!I
fitas de ginastica,
resolginástica, disse que resolveu se langar
lançar aà iniciativa por considerar esta pratica
antíprática um bom anddodo contra o estresse e por achar
vídeos sobre o
que a maioria dos videos
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Convidado: o programador
visual e artista plástico Mauro
Fusco para uma tarefa inusitada
— pintar manequins de fibra dos
carros da Portela e Vila Isabel.
"Nunca ninguém
fez esse tipo de
acabamento. A pintura sempre
da cor da pele. Eu delineio boca,
olhos e sobrancelhas, além de
roupas", conta. Mauro, que já
confeccionou adereços para várias agremiações, diz que a bossa
vai pegar: "Dá um efeito bonito
na avenida."

Considerada: a nova recordista de vendas da Tiffany &
Co., em Miami, a gerente-geral
Marci Mendes, ex-mulher do
cantor e compositor Sérgio
Mendes. Como não poderia deixar de ser. a clientela de Merci é
formada por brasileiros — em
sua maioria vips — que infestam
Miami. Alguns chegam indicados por Emerson Fittipaldi, um
dos sócios da Hugo Boss. Em
tempo: a Tiffany è famosa por
suas jóias, cristais e pratarias.
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Visitou: ontem o JORNAL
DO BRASIL, a diretora do Serviço de Divulgação e Relações Culturais (Usis) do Consulado Geral
dos Estados Unidos, a cônsul Katherine J[. Lee. Na ocasião, a diplomata foi recebida pela diretoria da empresa.

Assinado: pelo baterista e compositor José Ignácio Mena, o Natcho (foto), a direção musical do
evento Jazz no Mercado, que acontece todas as quartas-feiras, às
I9h30, no Mercado São José, em
Laranjeiras. Com a banda Quartet,
também formada por Paulinho
Trompete, Lulu Martin (teclados) e
Toni Mendes (baixo), Natcho mos-

Hoje, a boate Castejá, em Ipanema,
abre.as portas, com
uma festa típica dos
anos 70, para lançar a
trilha sonora do filme
O pagamento final
(Carlitoss irar).
Amanhã o quinteto vocal Maite-Tchu
encerra temporada no
restaurante Buffalo
Grill.
Também no sába-

tra um repertóno versátil, com músicas do grupo e de outros compositores. Não é à-toa que a platéia
quase sempre é brindada com canjas de grandes nomes da música
instrumental, como Raul Mascarenhas e Raul de Souza. "O projeto
está fazendo o maior sucesso. O
lugar é muito charmoso", diz ele.

Morreu: Arturo, aos 50 anos,
ontem, de causa não divulgada,
na Cidade do Vaticano, na Itália.
Sem-teio italiano, Àriuro ficou
conhecido por ter usufruído da
hospitalidade do papa João Paulo
II. Ele vivia perto da Praça de São
Pedro.

do, a partir das 22h, o
Olympico Club, em
Copacabana, promove o baile Quartel General Gay.
0 9" Desafio Araruama de Natação
acontece domingo, às
9h. Os competidores
atravessarão a nado a
Lagoa de Araruamaum percurso de 4.500
metros.
O instrumentista
Márcio Montarroyos

recebe a Mocidade ,
amanhã e domingo,
às 18h, no Centro
Cultural Banco do
Brasil, dentro da série
Samba em concerto.
No domingo, Ivan
Lins inicia uma turnê
coast to coast pelos
Estados Unidos.
O grupo Boca Livre faz amanhã sua
última apresentação
no Arabella, na Barra.

FALECIMENTO
ERNESTO CARRAZZONISABOYA
DJALMA TAVARES DA CUNHA MELLO
(Ministro apos. do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
FAMÍLIA, desolada, comunica o falecimento
do seu querido DJALMA ocorrido ontem e conrAvida para o sepultamento, HOJE. dia 04/02/94,
às Qhs, saindo e-4éfetf&-da-Capela n° 7
Grandeza, para o Cemitério São João Batista.

DE ALBUQUERQUE
Teresinha Germana, Maria Elisa e Marilia Carrazzoni, André e
Alexandre Carrazzoni Wilczek, Walter, Daniela e Luiza Rodrigues,
convidam para a Missa de 7o Dia do seu querido filho, sobrinho e
primo, que farão celebrar Dia 06 de Fevereiro àc 1Q horas na
Paróquia de Santa Mônica, à Av. Ataulfo de Paiva 527, Leblon.

RICARDO

AUSTREGÉSIL0

DE

Avisos Religiosos
e Fúnebres
580-5522
'
Do 2 a 5n clciG 8:00 às 19 00 horas
0'1 foira dos 8.00 ús 20.00 horas
Síibados do 8 00 ;'is 12 00 horas
585-4320/585-4476
Do 2•' a 5a-feiro após 19 00 horas
li' ti ira após as 20 00 horas
Sâb.irJus após 12:00 horas
Domingos o Foriados
JORNAL DO BRASIL.

ATHAYDE

Maciel Montenegro. Maria, Felipe. Regina e Antonio Vicente Austregésilo de
Athayde, Maria Luíza Aranha Maciel Montenegro, Ana Maria e Fernando Maciel
ÍMagda
Montenegro (ausentes), Laura, Cícero Sandroni e filhos e Roberto José Austregésilo
de Athayde convidam para a Missa de 7o Dia pela alma de seu inesquecível Ricardo
.sabado. dia 05 de fevereiro às 9:30 horas na Igreja de N.S. da
Glória do Outeiro.

JORNAL

PREÇOS

LARGURA
5.1cm
5,1 cm
5-1 cm

ALTURA
3 cm
4 cm

5cm

CR$
46.758,00

BRASIL

PARA AVISOS

RELIGIOSOS

DIAS ÚTEIS

DO

E FÚNEBRES

DOMINGOS
CR$
70.080,00

62.344,00 93.440,00
77.930,00 116.800,00

LARGURA

ALTURA

DIAS ÚTEIS

DOMINGOS

CR$

CR$

10,7 cm
7 cm 218.204,00 327.040,00
10,7 cm
8 cm 249.376,00 373.760,00
16,3cm 4cm 187.030,00 280.320,00

10-7 cm

3

cm

93.516,00

140.160,00

cm

233.790,00

350.400,00

4

cm

124.688,00

186.880,00

16,3 cm
16,3 cm

5

10.7 cm
JO,7 cm

6

cm

280.548,00

420.480,00

5

cm

155.860,00

233.680,00

16,3 cm

7

cm

327.306,00

490.560,00

10.7 cm

6

cm

187.032,00

280.320,00

DEMAIS

FORMATOS,

CONSULTE-NOS

De 2a a õ^-feira das 8:00 às 19:00 horas, ô^-feira
das 8:00 as 20:00 horas. Sábado das 8:00 as 12 00 horas
Tel.: 580-5522
De 2* a 5a-feira após as 19:00 horas - 6<Meira após
as 20:00 horas - Sábados após as 12:00 horas, - Dominqos e
feriados - Tels.: 585-4320 / 585-4476

DIA ÚTIL: CR$ 1 5.586,00 o cm
DOMINGO: CR$ 23.360,00 o cm
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Baixada
litoriinea
Baixada ' Baixada litorânea
fluminense %

XU 0

Litoral sul
j^^^ralsul
Rio tem mais um dia de muito sol e calor e a temperatura pode chegar a
O 41 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a chegada de
uma frente fria no litoral no Sudeste amanhã à noite pode provocar aumento
de nebulosidade e pancadas de chuvas ocasionais nas próximas 24 horas.
Para hoje, a previsão é de tempo bom, com pancadas de chuvas ao entardecer devido ao aquecimento. A temperatura varia de 16 a 36 graus na serras, 2
de 25 a 35 graus na Região dos Lagos e de 22 a 41 graus na capital. A taxa dff~ ¦
umidade relativa do ar fica em torno de 60%.
SOL
nascente 06h34min
19h38min
poente
nascente
nascent©
p0h53min
00h53min
14h34min
poente

10 A 27/1

?
Cheia
27/1 a 3/2

Minguante
Nova
11 a 18/1;
,3a 10/2
Fonte: Observatório
Nacional
A previsão da Marinha
para hoje na orla do Rio è
de céu claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da
tarde. Os ventos sopram
de nordeste, com velocidade de 10 a 15 nós e
brisa de sudeste durante
o dia. Mar de nordeste
com ondas de 1 m a 1,5 m,

Moteosat - 21 h (02/2) Uma linha de instabilidade de fraca
atividade atua no sul do país, provocando chuvas no Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e, à tarde, no Paraná. No Sudeste, a temperatura passa de 40 graus e podem ocorrer pancadas de chuvas à tarde
em todos os estados.

Niterói, a temperatura da
água fica em torno de 26
graus.
MARÉS
preamar
01h32min 0.9m
12h24min 0.8m
baixumnr
05h58min 0.7m
17h53min 0.5m

Motoosat - 1 Sh (03/2) O tempo fica nublado com chuvas em
todos os estados do Norte e parte do Nordeste. Estão previstas
pancadas de chuvas o trovoadas isoladas à tarde no Centro-Oesto.
Temperaturas; 16° a 36° Sul; 16° a 41° Sudeste; 16° a 38° CentroPRAIAS
I" irVWH
Oeste. 18° a 36° Nordeste, e 19° a 35° Norte.
CAPITAIS
Ckfcide
Condições max min
Recreio Proem Ckk,dc Co™**"
nubtehuvas 34 22"
Barra prdpim
"tichuw X ?l Wacciò
Aracaju
nub/chuvas 31 22
Pojimo Impttpria
Salvador nub'cbuvas 33 22.
SSoConrado Imprbpria ^nn'1'^.., .^.^Iiv,n,s
Loblon Imcrtptia' BoaVlsla ™Wado MJ3 Cuiabá
par/nublado 35 2-4;
ipa'naiM Imp^prla P".'™ nubWiuvas 31 2 Campo Grande par/nublado 35 21
Goiânia
Copocabm.i I(npr6pria
par/nub!ado 33 16
Lome Impropria
Prbpna sa°Lu(2
Bajmas partnubtado 33 JO Brasília
par/nublado 29 1?
Urea]
a Bolo Horizonte par/nublado 30 21
jcara'l Imprtoria T'.™™. .™SS«S5. j?...„?J Vitória ^ par/nublado 30 33
Piratfnlnga
" Propria Fwtato "OWmw 32 22 São Paulo par/nublado 33 M
ProptiaJoaoPwwa
N")"!
a Curitiba
llaipu
par/nublado 30 18
Propria
nutMiwai J? M Florianópolis par/nublado 34 22"
Itacoataa
nub/chuvas 32 22 Porto Alegro nublado 34 23
Maricá Própria
Itauna Própria
MUNDO
Jaconc Própria
C'dado
Coodip&M max min Cidade Condicoes max min
Cabo Frio Própria
Amstertfc
07 -01 Mexico claro 25 08
Arraial do Cabo Própria
Atonas claro 14 04 Miami nublado 16 12 °
Búzios Própria
Barcelona chuvas 14 -01 Montevideu claro 29 19
Rio das Ostras Própria
Bedim
claro 03 -03 Moscou nublado -10 -12
Font®: Fundação Estadual do Meio
Bruxelas nublado 06 02 Nova lorquo nublado -01 -03
Ambiente (Boletim de 2811194)
BuenOTAir^claro 39 19 Paris chuvas 11 08
ESTRADAS
Chicago
claro -05 -17 Rcma claro 15 05
Proaidont* Dutra (BR 110)
Frankfurt nublado 08 00 Santiago daro 31 13
Obras no acostamento no Km
163 (RJ-SP) o no Km 298 (SPJohanesburgo nublado 26 15 Sao Francisco nublado 14 10
RJ). Sorviços do conservação
Lima
claro 25 19 Sydney nublado 26 21
do Km 163 ao Km 251 e nos
Kms 268. 269. 286. 290, 315, 316.
Letsoa
chuyas
15 10 Toquio claro 06 01
32? e 328 Operação tapa-buraLondr.es. 11 03 Toronto neve -01 -09
co entre o Km 163 e o Km 333
Meia pista no Km 311, próximo
l^ Angeles nublado 21 10 Viena nublado 09 03 '
a PenedO; ambos os sentidos
Madri
etiuvas 09 03 Washington nublado 01 •05'"'
Rio - Juiz do Fora (BR 040)
Obras no acostamento do Km
64 ao Km 65 (RJ-JF). Interdição
na laixa da esquerda entre os
Kms 84 e 85 e do Km 87 ao Km
Galeão
.I?.ín.Rí}.^om- Chuvas à tarde.
88 (JF-RJ) e na faixa da direita
Santos Dumont
Tempo bom. Chuvas à tarde.
ontre os Km 82 e 83 (JF-RJ) e
Curnb^(SP).
Par/nublado. Chuvas à tarde.
do Km 98 ao Km 101 (RJ-JF).
Desvio no Km 121. ambos os
tojgonhasJSP) Par/nublado. Chuvas à larde.
sentidos
ViracoçosJSg
Par/nublado. Chuvas à tarde
Rio Santo» (BR 101)
Tempo bom. Visibilidade boa.
Obras no Km 34. Pista com onÇonf'ns (BH)
dulaçóes no Km 35. Meia pista
Bjssilia
Par/nublado Chuvas a tarde.
no Km 63 (Santos-Río) Obras
Manaus
Par/nubiado. Chuvas à tarde
Oe restauração entre o Km 80 e
o Km 85. Trânsito por variante
Fortaleza
Par/nublado. Visibilidade boa
pavimentada no Km 136.
Rec'/©
Par/nublado. Visibilidade boa
Rio - Campos (BR 101)
Salvador
Par/nublado. Visibilidade boa
Transito normal
Curitiba Par/nublado. Chuvas ocasionai
Rio - TcrMòpotta
118)
Trânsito normal (BR
Porto Alegre
Tempo mjttado. Chuvas ocasionais.
Fontat DNlRi DER
Fonts: Tasa

JORNAL DO BRASIL

—
Edição i: sexta-feira, 4/2/94 o 1 7

CIDADE

TEMPO

REGISTRO
Estrelado: pela atriz Camila Pitanga (foto) e pela
musa do verão Sandra Bandeira o comercial sobre a
beleza do Rio e da carioca,
recém-íilmado pela produtora Jodaf-Rio para uma TV
da Espanha.
O filme, que
conta ainda
com mais
cinco mulheres, servirá
para divulgar a revista
espanhola
Man.

Resultado
da

Loto

(oe) (14) (li) (57)
©
Premiados: com a quina do
concurso 1.069 da Loto dois acertadores de São Paulo e Santa Catarina. Cada um vai receber CRS!
25.704.248,00, já descontado o Imposto de renda. A quadra teve 384
acertadores, que receberão o prêmio individual de CRS 133.876,00.
Já o terno pagará CRS 4.451,00 a
cada unidos 15.361 ganhadores.

Convidado: o programador
visual e artista plástico Mauro
Fusco para uma tarefa inusitada
— pintar manequins de fibra dos
carros da Portela e Vila Isabel.
"Nunca ninguém fez esse tipo de
acabamento. A pintura sempre
da cor da pele. Eu delineio boca,
olhos e sobrancelhas, além de
roupas", conta. Mauro, que já
confeccionou adereços para várias agremiações, diz que a bossa
"Dá um efeito bonito
vai pegar:
na avenida."

Considerada: a nova recordista de vendas da Tiffany &
Co., em Miami, a gerente-geral
Marci Mendes, ex-mulher do
cantor e compositor Sérgio
Mendes. Como não poderia deixar de ser, a clientela de Merci é
formada por brasileiros — eni
sua maioria vips — que infestam
Miami. Alguns chegam indicados por Emerson Fittipaldi. um
dos sócios da Hugo Boss. Em
tempo: a Tiffany é famosa por
suas jóias, cristais e pratarias.
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de
aos 57 anos Jane eé dona de uma
aos
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forma fisica
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que
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Morreu: Arturo, aos 50 anos,
ontem, de causa não divulgada,
na Cidade do Vaticano, na Itália.
Sem-teto italiano, Arturo ficou
conhecido por ter usufruído da
hospitalidade do papa João Paulo
il. Ele vivia perto da Praça de São
Pedro.

MARCADAS

Assinado: pelo baterista e compositor José Ignácio Mena, o Nateho (foto), a direção musical do
evento Jazz no Mercado, que acontece todas as quartas-feiras, às
19h30, no Mercado São José, em
Laranjeiras. Com a banda Quartet,
também formada por Paulinho
Trompete, Lulu Martin (teclados) e
Toni Mendes (baixo), Natcho mos-

tra um repertório versátil, com músicas do grupo e de outros compositores. Não é à-toa que a platéia
quase sempre é brindada com canjas de grandes nomes da música
instrumental, como Raul Mascare"O
nhas e Raul de Souza.
projeto
está fazendo o maior sucesso. O
lugar é muito charmoso", diz ele.

Hoje, a boate Castejá, em Ipanema,
abre as portas, com
uma festa típica dos
anos 70, para lançar a
trilha sonora do filme
O pagamento final
's
(Carlitos way).
Amanhã o quinteto vocal Maite-Tchu
encerra temporada no
restaurante Buffalo
Grill.
Também no sába-

do, a partir das 22h, o
Olympico Club, em
Copacabana, promove o baile Quartel General Gay.
O 9o Desafio Araruama de Natação
acontece domingo, às
9h. Os competidores
atravessarão a nado a
Lagoa de Araruamaum percurso de 4.500
metros.
O instrumentista
Márcio Montarroyos

recebe a Mocidade ,
amanhã e domingo,
às 18h, no Centro
Cultural Banco do
Brasil, dentro da série
Samba em concerto.
No domingo, Ivan
Lins inicia uma turnê
coast to coast pelos
Estados Unidos.
O grupo Boca Livre faz amanhã sua
última apresentação
no Arabella, na Barra.
Marcos Vianna

Mello

Porto

usa

samba

Fórum
inaugurar
para
foram lidos durante a cerimônia.
Cerca de 300 funcionários do
"As vontades fracas se traduzem
Trtbtmai RfwwaJ-dn Trabalho
em discurso e as fortes, em açao"
(TRT) foram dispensados do ser— com esta frase foi aberta a
viço, ontem, para participar da
solenidade que incluiu vários discerimônia de inauguração do Edicursos, entre eles o do presidente
fício Fórum Ministro Coqueijo
do TRT. Mello Porto lembrou
Costa, às 17h. no Centro da cida"sepulde. Com direito a apresentação da
que agora que conseguiu
tar a morosidade na Justiça do
bateria da Mangueira, chuva de
Trabalho, poderá pensar numa
papel picado e fogos de artifício, o
possível candidatura". O juiz não
presidente do TRT. juiz José Marevelou o cargo a que deverá conria de Mello Porto, encabeçou
correr, mas garantiu que o que
uma minipasseata que começou
importa não é o título, e sim o
na sede do tribunal e seguiu até o
"com
trabalho para o povo,
novo prédio, que fica trés quadras
transparência".
adiante.
Primo do ex-presidente FerEm frente à Santa Casa de
nando Collor de Mello, o juiz
Misericórdia, vizinha ao prédio,
José Maria de Mello Porto já teMello Porto instalou dois carros
ve, em duas oportunidades, decide som. a banda da Polícia Milisões tomadas em sua gestão contar e o Coral Magistral. O patestadas pelo Ministério Público.
Ianque e o Edifício Fórum MiEle assumiu a presidência do Trinistro Coqueijo Costa, que vai
bunal Regional do Trabalho em
abrigar 30 juntas de Conciliação
1992 e, no dia 9 de fevereiro do
e'Julgamento, estavam decoraano passado, o procurador-geral
dos com diversas faixas que lembravam uma frase célebre do
da República, Aristides Junquei"Aquele
ra, entrou com uma ação direta
que abandona um
juiz:
de inconstitucionalidade contra a
amigo na estrada da vida jamais
aprovação inédita, pelo plenário
será resgatado".
do TRT do Rio de Janeiro, da
Ausências — Ministros de
ampliação do mandato dos carestado não compareceram à solenidade. mas todos os telegramas
gos de seus dirigentes de dois para três anos.
de felicitações que eles enviaram

Avisos

I presidente do TRT, Mello Porto, saudou Juncionarios que dispensara

ERNESTO CARRAZZONISABOYA
DE ALBUQUERQUE
Teresinha Germana, Maria Elisa e Marilia Carrazzoni, André e
Alexandre Carrazzoni Wilczek, Walter, Daniela e Luiza Rodrigues,
convidam para a Missa de 7o Dia do seu querido filho, sobrinho e
primo, que farão celebrar Dia 06 de Fevereiro às 19 horas na
Paróquia de Santa Mônica, à Av. Ataulfo de Paiva 527, Leblon.

Religiosos

FALECIMENTO

Fúnebres

e

DJALMA TAVARES DA CUNHA MELLO
(Ministro apos. do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
FAMÍLIA, desolada, comunica o falecimento
do seu querido DJALMA ocorrido ontem e contAvida para o sepultamento, HOJE. dia 04/02/94.
às 9hs, saindo o féretro da Capela n° 2 Real
Grandeza, para o Cemitério São João Batista.

585.4320
Ü <JÍ> 19 OO ho
abade* após 12 OO ».<
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ATHAYDE

Maciel Montenegro, Maria. Felipe. Regina e Antonio Vicente Austregésilo de
Athayde, Maria Luiza Aranha Maciel Montenegro, Ana Maria e Fernando Maciel
tMagda
Montenegro (ausentes). Laura, Cícero Sandroni e filhos e Roberto José Austregésilo
de Athayde convidam para a Missa de 7° Dia pela alma de seu inesquecível Ricardo,
sábado, dia 05 de fevereiro às 9:30 horas na Igreja de N.S. da Glória do Outeiro.

Avisos Religiosos
e Fúnebres
500-552 2
d- y .• 5 düs 8 00 ás 19 00 horas
2ira das 8 00 às 20 00 horas
Sàb.a cios !? 8 00 ás 12 00 horas
585-4320/585-4476
De 2 1 o 5 '-feira após 19 00 horas
feira apos as 20.00 horas
abados após 12 00 horas
Domingos e Feriados
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Rio tem mais um dia de muito sol e calor e a temperatura pode chegar a,
O 41 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a chegada de
uma frente Iria no litoral no Sudeste amanhã à noite pode provocar aumento
de nebulosidade e pancadas de chuvas ocasionais nas próximas 24 horas.
Para hoje, a previsão é de tempo bom, com pancadas de chuvas ao entarde-_
cer devido ao aquecimento. A temperatura varia de 16 a 36 graus na serras,. *
de 25 a 35 graus na Região dos Lagos e de 22 a 41 graus na capital. A iaxa de
umidade relativa do artica em torno de 60%.
I AMERICA DO SUL
EBH1
Foto»: Inpe

nascente 00h53min

j||

?
jg

Fonte: Observatório
Nacional
ONDAS
A previsão da Marinha
para hoje na orla do Rio é
de céu claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da
tarde. Os ventos sopram
de nordeste, com velocidade de 10 a 15 nós e
brisa de sudeste durante
o dia. Mar de nordeste
com ondas de 1 m a 1,5 m.
em intervalos de 4 a 5 seA visibilidade varia de 1Ò~T^rt!H2ôJaiL_^rn_
Niterói, a temperatura da
água fica em torno de 26
graus.
proamar
01h32min
12h24min
baixamar
05h58min 0.7 m
17h53min ^ ^ 0.,5m
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Visitou: ontem o JORNAL
DO BRASIL, a diretora do Serviço de Divulgação e Relações Culturais (Usis) do Consulado Geral
dos Estados Unidos, a cônsul Katherine 1. Lee. Na ocasião, a diplomata foi recebida pela diretoria da empresa.
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Mangaratiba Propria
Grumari Pr6pria
Recreio Pr6pria
Barra Propria
Pepino Impr6pria
Sao Conrado Impropria
Leblon Imprbpria
Ipancma Imprdpria
Copacabana Imprtpria
Lcme Pr6pria
Urea • Impr6pria
Icarai Imprdpria
Piratininga Propria
Itaipu Propria
Itacoatiara Prbpria
Maries prty?"a
Itauna Propria
Jaconc Propria
Cabo Frio Prbpna
Arraial do Cabo Prdpria
Buzios Prbpria
Rio das Ostras Pr6pna
Fonts: Funda^ao Esladual do Meio
Ambiento (Boletim de 28HI94)
Pr««ld*nt* Dutra (BR 110)
Obras no acostamento no Km
163 (RJ-SP) e no Km 298 (SPRJ). Serviços de conservação
do Km 163 ao Km 251 e nos
Kms 268. 269. 286. 290. 315. 316.
327 e 328 Operação tapa-buraco entre o Km 163 e o Km 333.
Meia pista no Km 311. próximo
a Penedo, ambos os sentidos
Rio - Juiz d« Fora (BR 040)
Obras no acostamento do Km
64 ao Km 65 (RJ-JF). Interdição
na faixa da esquerda entre os
Kms 84 e 85 e do Km 87 ao Km
88 (JF-RJ) e na faixa da direita
entre os Km 82 e 83 (JF-RJ) e
do Km 98 ao Km 101 (RJ-JF).
Desvio no Km 121. ambos os
sentidos
Rio - Santos (BR 101)
Obras no Km 34, Pista com ondulações no Km 35 Meia pista
no Km 63 (Santos-Rio). Obras
de restauração entre o Km 00 e
o Km 85 Trânsito por variante
pavimentada no Km 136
Rio - Campos (BR 101)
Trânsito normal.
Rk> - TaraaòpoH» (BR 11C)
TránsUo normal.
Ponta: DNER' DER.

Meteosat - 21 h (02/2) Uma linha de instabilidade de fraca
atividade atua no sul do pais. provocando chuvas no Rio Grande do
Sul. Santa Catarina e, à tarde, no Paraná. No Sudeste, a temperatura passa de 40 graus e podem ocorrer pancadas de chuvas à tarde
em todos os estados.

Motoosat -16h (03/2) O tempo tica nublado com chuvas em ' I
todos os estados do Norte e parte do Nordeste. Estão prevista^
pancadas de chuvas o trovoadas isoladas à tarde no Centro-Oeste.
Temperaturas: 16" a 36° Sul; 16° a 41° Sudeste; 16° a 38° CentroOesto; 18n a 36° Nordeste; e 19° a 35° Norte.
CAPITAIS
Cidade Condicoes max min Cidade Condkpdes max min j
Porto Vojho nub/cbuvas 32 21 Maceio nub/cbuvas 34 22 ;
RioBranco nub'chuvas 30 20 Aracaju nub/cbuvas 31 22
Manaus nub/cbuvas 32 22 Salvador nub'chuvas 33 22' >
Boa Vista nublado 33 23 Cuiaba par/nublado 35 24
Belcm nub/chuvas 31 22 Campo Grande par/nublado 35 21
Macapa nub/chuvas 32 23 Goi&nia par/nublado 33 15
Paimas par/nublado 33 20 Brasilia par/nublado 29 17
SSoLuiz nub/chuvas 32 23 Belo Horironte par/nublado 30 21
Toresina nub/chuvas 33 21 Vitoria par/nublado 30 23 .
Fortaloza nub'chuvas 32 22 Sao Paulo par/nublado 33 IV
N3tal nublado 32 23 Curitiba par/nublado 30 18
JoSo Possoa nub'chuvas 32 23 Florianopolis par/nublado 34 22
Recife nub/chuvas 32 22 Porto Alegre nublado 34
MUNDO
Cidado Condi^des max min Cidade Condi^des max min
25 08
Amsterda nublado 07 -01 M6xico claro
16 12
Atenas claro 14 04 Miami nublado
Barcelona chuvas 14 -01 Montevid6u claro 29 19
-10 -12
Berlim claro 03 -03 Moscou nublado
-01 -00
Bruxelas nublado 06 02 Nova torque nublado
11 08 •
Buenos Aires claro 39 19 Paris chuvas
Chicago claro -05 -17 Roma claro
15 05
Frankfurt nublado 08 00 Santiago claro
31 13
Johanesburgo nublado 26 15 S5o Francisco nublado # 14 10
26 21
Lima claro 25 19 Sydney nublado
lisboa chuvas 15 10 Tbquio claro 06 01
Londres chuvas 11 03 Toronto neve -04 -09''
09 03"
Los Angeles nublado 21 10 Viena nublado
01 -05
Madri chuvas 09 03 Washington nublado
Galeão
Santos Dumont
Cumbica (SP)
Congonhas(SP)_
Viracopos (SP)
Confins (BH)
Brasília
Manaus
Fortaleza
Recife
Salvador
Curitiba
Porto Alegre
Fonte: Tasa

Tempo bom Chuvas à tarde
Tempo bom Chuvas á tarde
Par/nublado. Chuvas à tarde
Par/nublado. Chuvas à tarde
Par/nublado. Chuvas à tarde
Tempo bom. Visibilidade boa. _
Par/nublado. Chuvas à tarde.
Par/nublado. Chuvas à tarde.
Par/nublado. Visibilidade boa _
Par/nublado Visib<««dade boa
Par/nublado. Visibilidade boa
Par/nublado. CtwvMOcas^nas^
Tens» nublado. Chuvas ocasionais.

\
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ESTER LIMA
! Agora é matar
ou morrer. Chegou Mill rim
i>v III 111
á hora da verdade n li. i vflL'j ]TT[ t
no Mundial de Vôlei de Praia. Quem
perder hoje, está foi!a. Brasil - ainda
com as seis duplas VÔLEB
dom chances de DE PRAIA
classificação -.
França, Canadá, Noruega. Austrália, Espanha e Estados Unidos segiiem na disputa, a partir das 9h,
tjas .quatro vagas nas semifinais.
' Ontem, os brasileiros mostraram
i)iais uma vez que são a maior força
do vôlei de praia mundial. A única
derrota para duplas estrangeiras
ijconteceu por uma bobeira de Alemão e André, que tinham o jogo na
mão, com 12 a 6 no placar e perderam por 15 a 13 para os americanos
Óriceno/Williams.
1 Os argentinos Perez e Conde, os
italianos Lequaglie e Ghiurghi e
Éida/Krastins, da Letônia e Hamilton/Hamilton, da Nova Zelàndia, deram adeus ao Mundial ontem, depois de sofrerem duas
derrotas. Três duplas brasileiras Moreira/Garrido, Alemão/Andre e
pennys/Everaldo e cinco estranseiras - Canadá, Austrália, Noruega, Espanha e França passaram
para a repescagem.
i A grande surpresa de ontem
ijconteceu no último jogo, com a
derrota da dupla cabeça-de-chave
Moreira e Garrido, de Pernambudo, para Zé Marco/Paulo Emílio,
por 15 a 9. Os pernambucanos estão há repescagem e enfrentam hoje
os experientes canadenses Drakich/
Çhild. Mas. de qualquer maneira,
sp se uma grande zebra acontecer. a
llnal desse oitavo mundial deixará
de ser entre duas duplas brasileiras.
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semifmalistas

a final da festa nas areias da Praia de Copacabana

Carlos Artliur Nuzman (E) e Telê estiveram ontem na arena

A

vips

dos
praia
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personalidades
a Copacabana
T7 nquanto aumenta a tempe_L_y ratura na quadra, cresce na
mesma proporção a movimentação nas. tribunas de convidados.
A cada dia que passa, fica mais
difícil conseguir uma boquinha
nas sociais. Credenciais e convites são disputados quase a tapa.
O presidente da CBV, Carlos
Nuzman, que o diga. Não fica
um minuto sem receber um pedido. Ou na porta de entrada, ou
pelo telefone celular.
Os convidados vips começam
a aparecer. Ontem, passaram pela arena na praia de Copacaba-

^RAINHA

'por
não encontrou dificuldade
A dupla formada por Moreira (D) e Garrido nap
dificitldade para derrotar Perez (E) e Conde
Condi

COMO ESTA O CAMPEONATO
Jogos de Ontem
Penigaud/Jodard (França) 15 x 9 Hamilton/Hamilton (NZD)
Drakich/Child (Canadá) 7 x 15 Aloisio/Emanuel (Brasil)
Dennys/Everaldo (BRasil) 15 x 7 Kvalheim/Maaseid (Noruega)
Ghiurghi/Lequaglie (Italia) 13 x 15 Franco/R. Lopes (Brasil)
Burdin/Prosser (Austrália) 15x8 Eida/Krastins (Letônia)
Briceno/Williams (EUA) 15 x 13 Alemão/André (Brasil)
Zé Marco/P. Emílio (Brasil) 15 x 4 Jimenez/Prieto (Espanha)
Perez/Conde (Argentina) 3 x 15 Moreira/Garrido (Brasil)
Hamilton/Hamilton (NZD) 10 x 15 Drakich/Child (Canadá)
Kvalheim/Maaseid (Noruega) 15x8 Ghiurghi/Lequaglie (Ita)
Eida/Krastins (Letônia) 4 x 15 Alemão/Andre (Brasil)

si
II

Mundial atrai

Jimenez/Prieto (Espanha) 15 x 10 Perez/Conde (Argentina)
Perigaud/Jodard (França) 9 x 15 Aloisio/Emanuel (Brasil)
Franco/Roberto Lopes (Brasil) 15x2 Dennys/Everaldo (Bra)
Burdin/Prosser (Austrália) 11 x 15 Briceno/Williams (EUA)
Zé Marco/P.Emilio 15 x 9 Moreira/Garrido (Brasil)
Jogos de Hoje
Drakich/Child (Canadá) x Moreira/Garrido (Brasil)
Kvalheim/Maaseid (Noruega) x Burdin/Prosser (Austrália)
Alemão/Andre (Brasil) x Dennys/Everaldo (Brasil)
Jimenez/Prieto (Espanha) x Penigaud/Jodard (França)
Aloisio/Emanuel (Brasil) x Franco/Roberto Lopes (Brasil)
Briceno/Williams (EUA) x P.Emilio/Zè Marco (Brasil)

na os técnicos Telê Santana, do
São Paulo, e Edinho. que recentemente treinou o Marítimo da
Ilha da Madeira, o ex-secretário
de esportes Bernard Rajzman e
Mario Gonzalez Filho, jogador
de golfe.
Nas sociais, a mordomia é
completa. Cerveja, água e refrigerantes são servidos por lindasgarçonetes. Embaixo das arquibancadas, lojas de sorvetes,
sanduíches naturais e roupas—
camisas, shorts e viseiras.
A mordomia para os jogadores é menor. Eles têm à disposição uma sala refrigerada, com
uma geladeira com bebidas,
além de outra com duas camas
para massagens e fisioterapia.
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Estas foram as placas sorteadas
Verao JB.
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pela Blitz do Verão
Passe no Posto Itaipava da Catacumba em, no máximo,
maximo, uma semana e retire o seu prêmio. 1
premio.
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Horários
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Campeonato Carioca
Fluminenso 0x0 Americano
Campeonato Paulista
1o turno, Verde
Palmeiras 5x0 Ponte Preta
Santos 1 x 1 Ituano
Guarani 4x0 Corinthians
Rio Branco 2 x 1 Mogi-Mirim
América 0 x 1 Santo Andró
Novorizontino 3 x 1 P. Desportos
Ferroviária 0x0 Bragantino
Amarelo
Taquaritinga 0 x 1 Botafogo
XV de Jaú 1 x 3 XV do Piracicaba
São Caetano 0x1 Olímpia
São José 0x0 Inter Limeira
Paraguaçuense 0 x 1 Araçatuba
Sãocarlenso 1 x 0 Marilia
Campeonato Mineiro
8" rodada
Cruzeiro 0x0 Democrata/GV
Campeonato Paranaense
1" (ase, 1o turno
Grupo A
Coritiba 0x0 Cascavel
Grêmio Maringá 1x0 Toledo
Londrina 1 x 0 Apucarana
Grupo B
Operário 1x1 Cel. Vivida
Paranavai 1 x 2 Batei
Iguaçu 0 x 1 Foz
Francisco Beltrão 2 x 1 Iraty
Campeonato Pernambucano
1o turno, 1o fase
Sport 1 x 0 Destilaria
Estudantes 1x3 Central
América 2 x 1 Náutico
Vitória 2x3 Santa Cruz
Grupo Azul. chave B
Sete de Setembro 5x0 Flamengo
Porto 1 x 0 Casa Caiada
Copa Carnaval
(Viareggio, Itália, juvenil)
Grupo A: Torino 1 x 1 Napoli. Cosenza 7 x 1
Indonésia. Classificação: Torino e Napoii
3. Cosenza 2, Indonésia 0
Grupo C
Atalanta 0x0 Cagliari. Sambenedettese 0
x 4 EUA Classificação: Cagliari e EUA 3.
Atalanta 2. Sambenedettese 0

Grupo D
Flamengo 2x0 Reggina (Gols de Lazaro e
Israel), Fiorentina 0 x 1 Roma. Classifica-,
ção: Flamengo e Roma 3. Fiorentina 2,
Reggina 0
Hoje: Grupo B — Juventus x Puma/Mex,
Lazio x Monza; Grupo E — Milan x Verona,
Vomiuri/Jap x Bari; Grupo F — Internazzionale x Parma. Serder Bremen/Ale x
Palermo

'{

.

NBA
Seattle Supersonics 97 x 84 Boston Celties. Cleveland Cavaliers 105 x 97 Filadelfia Sixers, New York Knicks 85 x 80 Washington Bullets, Indiana Pacers 124 x 112
Charlotte Hornets. Atlanta Hawks 118 x 99
Orlando, Detroit 104 x 90 Milwaukee
Bucks, Dallas Mavericks 92 x 88 Minnesota e Golden State Warriors 97 x 84 Donver
Nuggets.
Divisão do Atlântico: New York Knincks (32
vitórias e 11 derrotas), Orlando Magic 26/
18. Miami Hoat 21/21. Divisão central:
Atlanta Hawks 31/11. Chicago Bulls 30/12,
Charlotte Hornets 22/21. Divisão Meiooeste: Houston Rockets 31/11. San Antonio
Spurs 30/14, Utah Jazz 29/15. Divisão do >4 u
Pacifico: Seattle Supersonics 32/10, Phoe- .
nix Suns 29/13, Portland Trail Blazers 25/
18
TÊNIS
Torneio de San Jose
(Califórnia, segunda rodada)
Renzo Furlan (Ita) 7/6 (7-4), 6/3 Jaime Oncins (Bra), Jonathan Stark 7/6 (7-2), 6/4
FERNANDO MELIGENI. Michael Chang
(EUA) 6/3, 6/2 Kenneth Carlsen, Jim Grabb
(EUA) 7/5, 7/5 Brad Gilbert (EUA). Brian
McPhie (EUA) 6/2, 6/4 Byron Black (Zim)
Pan Pacific Open
(Tóquio, segunda rodada)
Marketa Kochta (Ale) 7/6 (8-6). 7/5 Gabriela Sabatini (Arg). Kristle õoogert (Hol) 6/4,
4/6. 1/6 Jana Novotna (Tch). Manuela Maleeva (Sui) 6/2, 6/2 Li Fang (Chi), Pam
Shriver (EUA) 6/2. 6/2 Kristine Radford
(Aus), Larisa Neüand (Let) 7/6 (7-5), 6^3
Natnalie Tauziat (Fra); Jana Nejediy (Can)
2/6. 6/3. 6/2 Caroline Kuhlman (EUA)
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final desse oitavo mundial deixara
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Dirigente vascaíno depõe na Polícia Federal e terá que explicar acusações

O depoimento do vice-presidente de Futebol do Vasco, Eurico Miranda, marcado
para hoje na Policia Federal, pode decidir o
futuro de Wagner Canazaro, principal acusado de ter montado um esquema para manipular resultados no Campeonato Estadual
deste ano. Eurico terá de explicar por que
acusou Canazaro de ter armado o resultado
do jogo em que seu time perdeu para o
Americano por l a 0, pelo campeonato de
1993. Ontem, Canazaro depôs na PF e caiu
em contradição.
O ex-dirigente disse que a lista de solidariedade assinada por 57 juizes foi uma iniciativa dos próprios árbitros. Canazaro só
não soube explicar por que o árbitro Márcio
Pereira do Nascimento assinou a lista e deesquema na
pois confirmou que ele falou em"Não
sei por
reunião do dia 3 de dezembro.
ele
fez
isso",
afirmou.
que
O ex-cartola garantiu que tem apenas um
carro (Monza 84) e uma casa em Campo
Grande e que não enriqueceu ilicitamente.
Canazaro afirmou ainda que Eduardo Viana, o Caixa ti Água, nunca interveio em seu
trabalho. "A Comissão era autônoma", tentou explicar, sem convencer o delegado. A
tese de que houve erro de interpretação de
suas palavras foi mantida.
Além de Canazaro, o delegado Matheus
Casado ouviu o árbitro Jorge Travassos,
Roberto Faustino Silva, o Robertinho, que
seria encarregado de transmitir recados aos
árbitros antes destes apitarem jogos especiais, e José Gonçalves de Oliveira, membro
da Comissão de Arbitragem da Ferj. O delegado tem até o dia 8 de fevereiro para
concluir o inquérito mas pode pedir mais
tempo porque quer aprofundar as investigaçòes.
Caso Caixa d'Água seja indiciado por
formação de quadrilha no inquérito da Policia Federal — o que está próximo de acontecer — a federação poderá sofrer uma intervençào. O pedido teria de ser feito pela
Secretaria Nacional de Desportos, comandada por Márcio Braga, arqui-inimigo do
Presidente da Ferj.
~Na
próxima quarta-feira encerra-se o
prazo para a entrega do inquérito da Polícia
Federal á Justiça. O delegado Luiz Torres
não tem mais dúvidas sobre a culpa de
Wagner Canazaro. Ele ainda espera ouvir os
árbitros Wilton Malaquias, Niiton Louza e
Cláudia Guedes, mas garante já ter dados
suficientes para provar a culpa do ex-diretor
de árbitros da Federação.
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/r"\ delegado Matheus CasaV/ do Martins deve estar
cansado de ouvir mentiras. Primeiro foi Wagner Canazaro,
que negou ter lucrado ou gasto
um só tostão de seu bolso com
o futebol. Torne a lembrar que
Berg disse no microfone da
Rádio Globo que Canazaro o
levara para o Campo Grande e
pagava os seus salários. Se o
delegado quiser ouvir Berg é só
procurá-lo no Madureira, onde joga atualmente.
Agora é a vez de Eduardo
Viana desfiar um rosário de
mentiras, a começar pela afirmação de que abriu um inquérito esportivo contra Canazaro
e o afastou imediatamente.
Nenhuma das duas ações
foi imediata ou voluntária. Se
o doutor delegado consultar os
jornais verá que a primeira
reação de Eduardo Viana foi
"Nem minha mãe tira
afirmar:
o Canazaro da federação."
A pressão dos clubes, a
ameaça da CPI do Apito e a
posterior instauração de inquérito é que levaram Eduardo
Viana a apelar para o Tribunal
de Justiça Desportiva e depois
a afastar Canazaro, em Hagrante desrespeito à sua própria mãe.
O doutor delegado também
pode requerer um exame nas
tabelas de arbitragem, e nelas
verá a assinatura de Wagner
Canazaro. E aí fica a pergunta:
Se Canazaro não era amigo de
Eduardo Viana e nem era seu
assessor especial, o que fazia
na federação?
?
Eu só espero que o torcedor
do Fluminense não tenha perdido o entusiasmo depois do
empate com o Americano. Faltou ao Fluminense tempo para
armar jogadas, e alguns joga-
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hostilidades da torcida tricolor com defesas seguras
O goleiro Ricardo Pinto respondeu as

A

vingança

do

vilão

praticamente banido do Fluminense depois da primeira
partida da decisão do Campeonato Estadual de 1993,
quando falhou nos dois gols
do vascaíno Valdir.
Alguns tricolores, entre eles
o folclórico roupeiro Ximbica,
quando souberam que Ricardo Pinto havia assinado contrato com o Americano e estava escalado para o jogo nas
Laranjeiras, o desaconselharam a jogar. "As coisas poderão ficar esquisitas", diziam,
ameaçadores. Realmente ficaram, mas para o time de astros
do Fluminense, que esbarrou
nas defesas do ex-goleiro do
"As
clube durante nove anos.
mais difíceis foram no chute
do Rogerinho e na cabeçada

Tricolor pára
nas defesas de
¦

Ricardo Pinto
ÁLVARO DA COSTA E SILVA
o juiz Carlos
Elias Pimentel apitou o
e Fluminense 0x0 AmeSuando
ricano, quarta-feira, nas Laranjeiras. a bola estava nos
braços de Ricardo Pinto. E
continuou assim, na corrida
desabalada do goleiro do time
de Campos em direção ao vestiário, debaixo de garrafas
d'água, latas de cerveja, pedras e otras eositas más atiradas pela irada torcida tricolor.
"Foi a
partida mais emocionante da minha vida", desabafou Ricardo Pinto, que foi

do Ézio", lembrou ele, sorriso
de orelha a orelha.
Ricardo Pinto reagiu às
hostilidades da torcida — o
mais leve xingamento foi o de
frangueiro - com profissiona"Para
lismo, mágoa e ironia.
mim, jogar no Americano é a
mesma coisa que jogar no Fluminense. Sofri mais quando
estava no clube e era xingado.
As vaias, hoje, só me dão força", contou ele. que, em 1991.
na gestão do vice de futebol
Valquir Pimentel, chegou a ficar quatro meses sem contrato. Foi enfim vendido para o
Cerro Porteno, onde conquistou o Campeonato Paraguaio
de 1992, para depois retornar
ao Fluminense, por imposição
do técnico Edinho.

impiedosa
dores estão evidentemente fora •
de forma física e técnica.
Houve momentos em que o >
time mostrava nitidamente que
não sabia o que fazer com a
bola. Ela era passada de um
lado para o outro, sem objeti- "
vidade, porque os jogadores
não tinham como chegar ao
ataque. Acrescente-se que ó'
Americano jogou para o em•->
pate, certo de que conseguiria
seu intento apenas enervando"'""'
o adversário.
Escondi-me o quanto pude
do tricolor irado, mas não fugi"'
de um recado ferino, deixado'
"Tem*"'
na secretária eletrônica:
gente jogando no Fluminense1
com a data de validade já vencida."
?
Júnior tem razão. Valdeir e "
Nélio têm as mesmas caracte-"
rísticas e exercem as mesmas".'
funções. A melhor maneira de conduzir as coisas era primeiro
vender Nélio e depois trazer
Valdeir, para evitar prejuízos
nos dois negócios.
Luís Augusto Velloso e Júnior podem ter feito as pazes,
mas continuam falando idio- r
mas diferentes.
?
"
;;
Cena deprimente aquela de
Maradona, atirando escondido
atrás de um carro e depois
ameaçando os repórteres que''
estavam na porta de sua casa.
"
Ficou mais que evidente o descontrole de Maradona, eane: „
cessidade de um apoio psicológico para que ele se salve ao-—
menos como cidadão. 'm
Como diz um velho amigo, :
ele deve estar fumando a palha '
j
do próprio colchão.
?
Itamar tem saudades dos $
Pierrôs da Caverna.
¦A

Moreno, Argentina — AP
Carlos
ainda

acredita

Sem esconder o aborrecimento com a
estréia do Fluminense no Campeonato Estadual — empatou em 0 a 0 com o Americano,
anteontem, nas Laranjeiras — e principalmente com o comportamento da torcida,
que o chamou de burro, o técnico Carlos
Alberto Torres lançou ontem um desafio.
"Pode
escrever que assino embaixo. Estou
falando agora, bem no início do campeonato. O Fluminense será o campeão carioca",
garantiu ele.
Carlos Alberto já esperava fortes cobranças desde que assumiu o cargo, com a promessa da diretoria de montar uma equipe
capaz de quebrar o jejum de oito anos sem
títulos. "Alertei os jogadores sobre a grande
expectativa que cercava o Fluminense. Não
poderíamos ser uma decepção, sob o risco de
termos o trabalho atrapalhado. Já começaram as picuinhas, as quizumbas, os boatos".
Mesmo assim, o técnico não se conforma
com o o mau resultando diante do Americano. "Time grande não pode perder ponto
para pequeno. Ainda bem que o campeonato não é por pontos corridos. Esta primeira
fase é classificatória. Tenho certeza de que,
na nossa chave, vão se classificar Fluminense e Botafogo. E, na outra. Vasco e Flamengo".
Como desculpa para o empate que frustrou os tricolores, Carlos Alberto aponta a
"Estamos
falta de entrosamento da equipe.
treinando desde o dia 9 de janeiro e demos
prioridade à parte física. Branco e Luís Henrique chegaram agora. Mas o time errou em
não usar as laterais do campo. E o Tilico.
que jogava como centroavante nu Espanha,
ainda não se libertou do cacoete de embolar
pelo meio", disse o capitão, prometendo a
vitória na partida de amanhã à noite contra
o América, no Estádio ítalo Del Cima, em
Campo Grande, às 20h40.
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A policia não encontrou a espingarda que Maradona (D) usou para espantar os
osmuitos
inni(ili\hi\
jornalistas

Polícia

na

não

casa

de

BUENOS AIRES — A polícia
foi ontem à casa de veraneio de
Diego Maradona, em Moreno,
para procurar a espingarda de ar
comprimido com a qual o jogador atirou contra repórteres que
o procuravam para uma entrevista, na última quarta-feira. A
busca durou cerca de 45 minutos
e a arma não foi encontrada,
mas a Justiça da cidade, localizada a 35km da capital Buenos
Aires, já intimou o Pibe de oro
a prestar declarações sobre os
ferimentos provocados em cinco
jornalistas.
O juiz Francisco Lila disse

encontra

Diego
D

arma

Maradona

que a presença dos repórteres á
frente da casa de Maradona
"não constituía
qualquer delito", e que o jogador deverá ser
"mesmo
que as diliprocessado,
gências não tenham encontrado
o objeto do crime". O magistrado pedirá o teipe do episódio às
emissoras de TV, para analisá-lo
com maior cuidado. Dieguitò
pode ser condenado de um mês a
dois anos de prisão.
Ontem à tarde, mais calmo,
Maradona disse que "lamentava
o ocorrido", e
profundamente
"à disposição da
Jusque estava
tiça para colaborar no que fosse

preciso". De qualquer forma,
seus advogados afirmam que
vão solicitar um "amparo judiciai" para "preservar a intimidade" do jogador.
Maradona recebeu ontem
uma cliuva de críticas da imprensa — da Argentina, e de inúmeros países. A Gazzetta dello
Sport, principal jornal esportivo
"o Pibe
da Itália, destacou que
foi despedido (do Newelfs Old
Boys) e está a ponto de desfazer
seu casamento", e que, agora,
"perdeu
definitivamente o juizo".

Indicações
paulo gama !
1° Páreo: Mister Talom ¦ Transhaus ¦ Majoritário
2o Páreo: Real Pretty Woman ¦ Kid Tour ¦ Colt-Runner
3o Páreo: Finatron ¦ Vekurbe ¦ Negócio
4° Páreo: Daytona Beach ¦ Just Class ¦ Gangdream
5° Páreo: By By ¦ Bordereau ¦ Demon Malak
,
6° Páreo: Paul Simon B Emperor of Tijucas ¦ Barrabás
:
7° Páreo: Gambito do Rei ¦ Visbek ¦ Kakol
>
8° Páreo: Dazari ¦ Le Cottage ¦ Sir Pig
9° Páreo: Great Puma ¦ Master Blue ¦ Rock Red
10" Páreo: Champion Richard ¦ Unetigajo ¦ Hottest
11° Páreo: Bhagavad-Gita ¦ Granreal S Obermaat
Acumulada: 2°3 (Real Pretty Woman), 5°3 (By By) e 9°6 (Great Puma)

Até 19 de março, o Jornal do Brasil
vai publicar, na seção Cidade, o Especial Dicas de Verão. Trazendo
matérias e reportagens especiais para você ficar por dentro de tudo
que rola de mais quente no verão da cidade: modismos, novidades,
dicas e serviços, além de mapas com as condições do mar e dos

'MB
I

ventos e os registros das temperaturas. E, aos domingos, o Tá Quente & Tá Frio
As pessoas, locais e espetáculos in e out do verão carioca. Não durma no point.
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Presidente da Federação é suspeito de conivência na falsificação de borderô de jogos
' A Federação de Futebol do Rio de JaSérgio Moraes - 2/2/94
nqiro pode sofrer intervenção, caso o presidente Eduardo Viana, o Caixa d'Água, seja
indiciado por formação de quadrilha no
inquérito aberto pela Policia Federal — o
que está prestes a acontecer. Viana, que
depôs na PF esta semana, pode ser acusado
7™ J3
de conivência com uma possível falsificação
de borderòs dos jogos no Campeonato Estadual. Ontem, a Receita Federal intimou a
ü
Federeção a entregar, em 10 dias, as súmula| de todos os jogos realizados por Bangu.
% !
Campo Grande, Olaria e Bonsucesso nos
|
cinco últimos campeonatos.
Segundo o procurador da República no
Rio de Janeiro, Alcir Molina, o indiciamento de Caixa, por formação de quadrilha e
^
estelionato, deve acontecer ao término do
inquérito da Policia Federal, que tem até o
dia 8 deste mês para tirar suas conclusões.
if
Existe ainda a possibilidade de o delegado
...
f|
••
"A
inMatheus Casado pedir mais tempo.
' '
v ""
•';
tervenção pode ser solicitada pela Secretaria
-V
Nacional de Desportos, que é dirigida por
Márcio Braga", explicou Molina.
^
Além do presidente da Ferj. a PF está
atrás de Wágner Canazaro, principal acusa^
dó de tentar montar um esquema para maniilKlk
pular resultados este ano; Roberto Faustino
Silva, o Robertinho, que seria encarregado
O goleiro Ricardo Pinto respondeu às hostilidades da torcida tricolor com defesas seguras
de transmitir recados de Canazaro aos árbitros; Plínio Jordão, diretor financeiro da
Ferj; e Jorge Travassos, árbitro acusado de
ter participação no esquema.
A
vingança
do
vilão
Robertinho e Travassos depuseram ontem na policia e o árbitro se saiu bem.
praticamente banido do Flu- do Ézio", lembrou ele. sorriso
¦ Tricolor pára
levando inclusive um atestado de meteorolominense depois da primeira de orelha a orelha.
Ricardo Pinto reagiu às
nas defesas de
gia provando que não poderia ter dado separtida da decisão do CamEstadual de 1993, hostilidades da torcida — o
qiíència ao jogo em que o Bangu vencia o
peonato
Ricardo Pinto
Americano por 3 a 0 — o que gerou sua
quando falhou nos dois gols mais leve xingamento foi o de
inclusão no inquérito. As investigações prosÁLVARO DA COSTA E SILVA
frangueiro - com profissionado vascaino Valdir.
"Para
seguem com o pedido para que as delegacias
o juiz Carlos
Alguns tricolores, entre eles lismo, mágoa e ironia.
da Receita Federal enviem a relação de bens
o
apitou
Pimentel
Elias
o folclórico roupeiro Ximbica, mim, jogar no Americano é a
em nome dos acusados em todo o
e Fluminense 0x0 Ame- quando souberam que Ricar- mesma coisa que jogar no FluSuando
que estão
Pais. "O processo está andando bem", coricano, quarta-feira, nas La- do Pinto havia assinado con- minense. Sofri mais quando
memorou o procurador.
ranjeiras, a bola estava nos trato com o Americano e esta- estava no clube e era xingado.
braços de Ricardo Pinto. E va escalado para o jogo nas As vaias, hoje, só me dão forOntem. Canazaro depôs na Policia Feassim, na corrida Laranjeiras, o desaconselha- ça", contou ele. que. em 1991.
continuou
deral e caiu em contradição ao afirmar que
desabalada do goleiro do time ram a jogar. "As coisas pode- na gestão do vice de futebol
a lista de solidariedade, com 57 assinaturas
de Campos em direção ao ves- rão ficar esquisitas", diziam, Valquir Pimentel, chegou a fide juizes sem grande expressão, apresentatiário. debaixo de garrafas ameaçadores. Realmente fica- car quatro meses sem contrada por ele em sua defesa no TJD. foi uma
d'água, latas de cerveja, pe- ram, mas para o time de astros to. Foi enfim vendido para o
iniciativa dos próprios árbitros. Canazaro
dras e atras cositas más atira- do Fluminense, que esbarrou Cerro Porteiio, onde conquissó não soube explicar por que o árbitro
das pela irada torcida tricolor. nas defesas do ex-goleiro do tou o Campeonato Paraguaio
Márcio Pereira do Nascimento assinou a
"Foi a
"As
de 1992, para depois retornar
lista e depois confirmou as acusações de
partida mais emocio- clube durante nove anos.
vida",
desabada
minha
nante
Cláudio Cerdeira e Cláudio Garcia, de que
mais difíceis foram no chute ao Fluminense, por imposição
fou Ricardo Pinto, que foi do Rogerinho e na cabeçada do técnico Edinho.
eie teria falado em esquema na reunião do
dia 3 de dezembro.
¦

]
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Mentira

impiedosa

delegado Matheus Casado Martins deve estar
cansado de ouvir mentiras. Primeiro foi Wagner Canazaro,
que negou ter lucrado ou gasto
um só tostão de seu bolso com
o futebol. Torne a lembraf que
Berg disse no microfone da
Rádio Globo que Canazaro o
levara para o Campo Grande e
pagava os seus salários. Se o
delegado quiser ouvir Berg é só
procurá-lo no Madureira, onde joga atualmente.
Agora é a vez de Eduardo
Viana desfiar um rosário de
mentiras, a começar pela afirmação de que abriu um inquérito esportivo contra Canazaro
e o afastou imediatamente.
Nenhuma das duas ações
foi imediata ou voluntária. Se
o doutor delegado consultar os
jornais verá que a primeira
reação de Eduardo Viana foi
"Nem minha mãe tira
afirmar:
o Canazaro da federação."
A pressão dos clubes, a
ameaça da CPI do Apito e a
posterior instauração de inquérito é que levaram Eduardo
Viana a apelar para o Tribunal
de Justiça Desportiva e depois
a afastar Canazaro, em fiagrante desrespeito à sua própria mãe.
O doutor delegado também
pode requerer um exame nas
tabelas de arbitragem, e nelas
verá a assinatura de Wagner
Canazaro. E ai fica a pergunta:
Se Canazaro não era amigo de
Eduardo Viana e nem era seu
assessor especial, o que fazia
na federação?
?
Eu só espero que o torcedor
do Fluminense não tenha perdido o entusiasmo depois do
empate com o Americano. Faltou ao Fluminense tempo para
armar jogadas, e alguns joga-

dores estão evidentemente fora
de forma física e técnica.
Houve momentos em que o
time mostrava nitidamente que
não sabia o que fazer com a'0
bola. Ela era passada de um""
lado para o outro, sem objeti- .
vidade, porque os jogadores"'1
não tinham como chegar ao'"
ataque. Acrescente-se que o _•
Americano jogou para o em-?»
pate, certo de que conseguiria
seu intento apenas enervando
o adversário.
nn
r"
o
Escondi-me
quanto pude
do tricolor irado, mas não fugi •
de um recado ferino, deixado
na secretária eletrônica: "Tem"'
gente jogando no Fluminense' •
com a data de validade já ven-"'
cida."
?
'
Júnior tem razão. Valdeir e
Nélio têm as mesmas caracte''
rísticas e exercem as mesmas
funções. A melhor maneira de
conduzir as coisas era primeiro .
vender Nélio e depois trazer "
Valdeir, para evitar prejuízos "
nos dois negócios.
Luís Augusto Velloso e Jú-'
nior podem ter feito as pazes. _
mas continuam falando idiomas diferentes.
?
Cena deprimente aquela de •
r
Maradona, atirando escondido"
atrás de um carro e depois
ameaçando os repórteres que""
estavam na porta de sua casa.
Ficou mais que evidente o des- mi
controle de Maradona. e a ne-«->
cessidade de um apoio psicológico para que ele se salve ao
menos como cidadão.
Como diz um velho amigo,
cie deve estar fumando a palha
do próprio colchão.
?
Itamar tem saudades dos
Pierrôs da Caverna.

Moreno, Argentina — AP
Carlos
ainda
no

HOJE

Alberto
acredita

F1 iimiiierise

Sem esconder o aborrecimento com a
estréia do Fluminense no Campeonato Estadual — empatou em 0 a 0 com o Americano, anteontem, nas Laranjeiras — e
principalmente com o comportamento da
torcida, que o chamou de burro, o técnico
Carlos Alberto Torres lançou ontem um
"Pode escrever
desafio.
que assino embaixo. Estou falando agora, bem no início do
campeonato. O Fluminense será o campeão carioca", garantiu ele.
Carlos Alberto já esperava fortes cobranças desde que assumiu o cargo, com a promessa da diretoria de montar uma equipe
capaz de quebrar o jejum de oito anos sem
"Alertei os
títulos.
jogadores sobre a grande
o Fluminense. Não
cercava
expectativa que
sob o risco de
decepção,
ser
uma
poderíamos
termos o trabalho atrapalhado. Já começaram as picuinhas, as quizuníbas, os boatos.
Mas não tem problema, estou acostumado
com derrubadas e vou em frente".
Mesmo assim, o técnico não se conforma
com o o mau resultando diante do Americano.
"Time
grande não pode perder ponto para
pequeno. Ainda bem que o campeonato não é
por pontos corridos. Esta primeira fase é ciassificatória. Tenho certeza de que. na nossa
chave, vão se classificar Fluminense e Botafogo. E. na outra. Vasco e Flamengo".
Como desculpa para o empate que frustrou os tricolores, Carlos Alberto aponta a
"Estafalta de entrosamento da equipe.
mos treinando desde o dia 9 de janeiro e
demos prioridade à parte física. Branco e
Luís Henrique chegaram agora. Mas o time errou em não usar as laterais do campo. E o Tilico ainda não se libertou do
cacoete de embolar pelo meio", disse o
capitão.

''
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A policia não encontrou a espingarda que Maradona (D) usou para espantar os muitos jornalistas
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BUENOS AIRES — A polícia que a presença dos repórteres à
foi ontem à casa de veraneio de frente da casa de Maradona
"não constituía
Diego Maradona, em Moreno,
qualquer delio
to",
e
a
espingarda
de
ar
jogador deverá ser
que "mesmo
para procurar
comprimido com a qual o joga- processado,
que as dilidor atirou contra repórteres que gências não tenham encontrado
o procuravam para uma entre- o objeto do crime". O magistravista, na última quarta-feira. A do pedirá o teipe do episódio ás
busca durou cerca de 45 minutos emissoras de TV, para analisá-lo
e a arma não foi encontrada, com maior cuidado. Dieguito
mas a Justiça da cidade, locali- pode ser condenado de um mês a
zada a 35km da capital Buenos dois anos de prisão.
Ontem á tarde, mais calmo.
Aires, já intimou o Pibe de oro
"lamentava
a prestar declarações sobre os Maradona disse que
ferimentos provocados em cinco profundamente o ocorrido", e
"á disposição da Jusque estava
jornalistas.
O juiz Francisco Lila disse tiça para colaborar no que fosse

preciso". De qualquer forma,
seus advogados afirmam que
"amparo
vão solicitar um
judi"preservar
a intimidaciai" para
de" do jogador.
Maradona recebeu ontem
uma chuva de críticas da imprensa — da Argentina, e de inúmeros países. A Gazzetta dello
Sport, principal jornal esportivo
"o Pibe
da Itália, destacou que
foi despedido (do Newelfs Old
Boys) e está a ponto de desfazer
seu casamento", e que, agora,
"perdeu definitivamente o
juízo".
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Ricardo.
Champion
56 5
Rlachfio. L. F. Gomes
56
E.
S.
Rodrigues
Triestino.
56 6
Von Nagy (*). J. Malta
56 7
Birt Flying. M. Almeida
11*
PáREO
A8
21
horas—1.100(
AREI
A)
Vsr.
CRS 56 8
Demon Malak. R. L. Santos Ap.
EXATA/DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA — '
56 9 302.900,00 —PRÊMIO
9Horr
Emlgma. F. Pereita F®
LESCAPATÓRIO
1003
«B
—
(*) Ex: Ribinsky
54
El Dodero. R L Santos Ap.
58 1^,
Unorth Classic. G. Euclides
6* Páreo— ás 10h30mln —1.000 (GRAMA) CRS
54 3
Cassino Verde. A. Esteves Ap.
440.000,00 EXATA/DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA —
Afamado. M. Almeida.
54
ÍS
PflÊMIO OLD PRETENDER 1080
50 ^
Maslick. R. G. Amorim. Ap.
Regenburg. J James
56 1
54 6^
Jirceu. C. G Netto
56 2
Lucchetto. J M. Silva
Para Quedas. J. Ricardo
544 í—^
56 3
Barrabàs. C. G Netto
58
Granreal, G. Souza
Emporor ol Tijucas, J Leme
56 4
54 9^
Jodey.
J.
Leme
Ferreira
56 5
Luxuoso. E. R.
54 10
Rocylon. C. Lavor
56 6 10 Obermaat. C. Lavor
58 1
Paul Simon. J. Ricardo
56 7 11 Bhagavad-Gita, M. Cardoso
PAULO GAMA
Indicações
Io Páreo: Mister Talom B Transhaus ¦ Majoritário
2o Páreo: Real Pretty Woman B Kid Tour B Colt-Runner
3o Páreo: Finatron fl Vekurbe B Negócio
4° Páreo: Daytona Beach B Just Class B Gangdream
5° Páreo: By By B Bordereau B Demon Malak
6o Páreo: Paul Simon B Emperor of Tijucas B Barrabàs
7o Páreo: Gambito do Rei fl Visbek ¦ Kakoi
8o Páreo: Dazari ¦ Le Cottage ¦ Sir Pig
9o Páreo: Great Puma B Master Blue B Rock Red
10° Páreo: Champion Richard B Unetigajo B Hottest
11° Páreo: Bhagavad-Gita fl Granreal fl Obermaat
Acumulada: 2°3 (Real Pretty Woman), 5°3 (By By) e 9°6 (Great Puma)

Até 19 de março, o Jornal do Brasil
vai publicar, na seção Cidade, o Especial Dicas de Verão. Trazendo
matérias e reportagens especiais para você ficar por dentro de tudo
que rola de mais quente no verão da cidade: modismos, novidades,
mom
dicas e serviços, além de mapas com as condições do mar e dos
ventos e os registros das temperaturas. E, aos domingos, o Tá Quente & Tá Frio
As pessoas, locais e espetáculos in e out do verão carioca. Não durma no point.
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Vasco

m Técnico

Jair Pereira

A comissão técnica do Vasco resolveu capitalizar os fracassos de
Flamengo e Fluminense na primeira
rodada do Estadual. Para valorizar
sua vitória frente ao Volta Redonda
(2 a 0) e seus prováveis sucessos futuros, o Vasco adotou a tática de exaltar os pequenos e negar favoritismo
aos grandes clubes do Rio. O técnico
Jair Pereira repete que os resultados
da primeira rodada servem como
"Conversei isso com
alerta ao Vasco.
o time. Ainda vão acontecer muitas
surpresas neste campeonato", disse,
enigmático, o treinador.
Se o técnico usa um discurso ensaiado, seus comandados parecem
acreditar que há equilíbrio entre
grandes e pequenos. Mesmo os mais
experientes, como Ricardo Rocha,
afirmam que o Vasco_ precisa redo"É um campeobrar seus cuidados.
nato muito curto, se você perde pontos não recupera nunca mais. Os
últimos resultados são um baita alerta", afirma Rocha.
O artilheiro Valdir segue no mes"O Vasco só
mo tom.
ganharia de
véspera se enfrentasse um adversário
com cinco. Como são 11 contra 11,
temos que confirmar o favoritismo
"Ninguém
em campo." E afirma:
pode dizer hoje que os quatro grandes vão se classificar."
Nesse espírito, Jair Pereira aproveitou para começar a pressionar o
juiz Cláudio Cerdeira, que apitará o
com o Bangu segunda-feira.
jogo
"Tenho certeza
que o Bangu fará
uma marcação severa sobre Dener e
Valdir. O juiz precisa agir com rigor
e coibir a violência. Aliás, a arbitragem precisa de coerência. Os critérios
para a aplicação dos cartões têm que
ser unificados."
f Em campo, o Vasco mostrou ontem em 40 minutos de treino dos
titulares que não precisa se preocupar com os pequenos. Sob forte calor
em São Januário, e sem seu grande
idolo Dener, poupado, o time passeou diante do São Cristóvão vencendo por 2 a 0, gols de Yan e Gian
(que substituiu Dener).
Negócios — O vice de futebol,
Eurico Miranda, disse que a única
possibilidade de Edilson reforçar o
Vasco é se ele for vendido ao Benfica
e emprestado sem ônus ao Vasco. O
presidente Calçada, para variar, desmentiu e disse que Edilson não será
vendido ao Benfica.
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'zebras' do Estadual
Rocha (E), que cedeu a condição de estrela do time a Dener, conversa com Jair Pereira sobre as

e

México
goleia
OAKLAND, EUA — A seleção russa, adversária de
estréia do Brasil na próxima Copa do Mundo, goleou
o México por 4 a 1 anteontem à noite no Coliseum de
Oakland, perante 18.162 torcedores.
A Rússia jogou desfalcada de alguns de seus principais jogadores, como Shalimov, do Inter de Milão,
Andrei Kanchelskis, do Manchester United, e Sergei
Yuran, do Benfica, mas sua equipe não encontrou a
menor dificuldade para penetrar na defesa adversária.
O atacante Alexander Borodiuk abriu o placar
logo aos 4m. Alberto Garcia Aspe empatou aos 25m,
Mas os russos começaram a liquidar a partida ainda
no primeiro tempo — Dimitri Radchenko fez 2 a 1
aos 37m, e Borodiuk aumentou aos 45m. Aos 1 lm do
tempo final, o mesmo Borodiuk, de 31 anos, que joga
no Schalke, da Segunda Divisão alemã, completou O
marcador.
A Rússia jogou com Khapov, Gorlukovich, Galiamin, Popov (Popdali) e Kuznetsov; Tetradze (Chezichev), Korneev, Tedeev e Salenko; Borodiuk e Radchenko (Tatarchuk). Os mexicanos atuaram com sua
equipe titular—o único ausente foi o artilheiro Hugo
Sanchez, que joga no Rayo Vallecano, da Espanha, e
não pôde viajar.
Oakland. EUA — AFP

'xerife'
Brilho

de

Quando chegou a São Januário no
final de dezembro, o xerife da seleção
brasileira, Ricardo Rocha, foi recebido
com festa, fogos, e tudo que tunha direito. Com a chegada de Dener, Ricardo
Rocha caiu no esquecimento. O fato —
curioso na medida em que Rocha recebeu
nada menos que USS 500 mil para jogar
no Vasco apenas até junho e é o único
jogador do time titular absoluto da seleção — não incomoda nem um pouco o
mais experiente jogador do Vasco. "Eu
não vim aqui para me promover e muito
menos para que falem de mim. Já passei
desta fase. Vim para ser tricampeào pelo
Vasco e é só nisso que penso."
Ricardo Rocha não teme que o excesso de badalação em torno de Dener possa
ferir suscetibilidades em São Januário.
"Nós, os
jogadores, até já conversamos
para que isso não aconteça. Não creio
nisso, esse negócio de ciúme é para jogador pequeno." O xerife, contudo, pede

Dener

ofusca
"Dejustiça a outro atacante do Vasco.
ner tem que ser elogiado, mas os outros
também. Acho que não podemos esquecer de Valdir, que é um tremendo de um
atacante com todo o direito de sonhar
com uma vaga na seleção brasileira."
O zagueiro está mais preocupado com
o Campeonato do que com quem aparece
mais ou menos nos jornais. Ontem ele
lembrou a melhora que observou nos times pequenos. "Os grandes se reforçaram
mas os outros também estão muito bem
arrumados. Quem achar que vai ganhar
com o nome ou antes de começar o jogo
vai se dar mal."
Com o tri estadual na cabeça, Ricardo
Rocha festejava ontem a conclusão de
sua mudança para o mesmo condomínio
de Dener, na Barra da Tijuca. "Para
completar a felicidade só falta a chegada
de minha mulher e das crianças, o que
deve acontecer por estes dias."

o
Jogador perto
da recuperação
O Os torcedores do Vasco podem ficar
tranqüilos. Seu maior ídolo, Dener, estará em campo contra o Bangu, segundafeira, em São Januário. Ele tem sido
poupado dos treinos — não deve participar do de hoje — por causa das dores no
tornozelo que o incomodam desde domingo. Mas ontem o médico Alexandre
Campello garantiu que Dener estará totalmente recuperado segunda-feira para
alegria dos seus fãs, principalmente os
mirins. São eles, aliás, os maiores seguidores do jogador. Dener é cumprimentado sempre, na entrada e na saída de São
Januário, e, se continuar fazendo partidas como a da estréia, cairá também,
com toda certeza, na graça dos barbados.

wmSBr

jfij&HBK «

JBjy
•

-

||gj

Gorlukovitc (D) foi um dos destaques da Rússia

Negociação
q
do
se

Botafogo
complica

As negociações para a contratação do meio-campo Sérgio Manoel
pelo Botafogo estão complicadas. O
jogador, que a princípio viria numa
troca-empréstimo por Marcelo e ficaria em Marechal Hermes por seis
meses, é aguardado hoje à tarde pela
diretoria botafoguense, mas o Santos
está prestes a renovar o contrato do
centroavante Guga. Caso isto aconteça, o clube paulista desistiria de
Marcelo — que iria para a Vila Belmiro para ser o centroavante titular
— e o Botafogo teria de pagar pelo
empréstimo, o que não estava nos
planos do presidente Carlos Augusto
Montenegro.
Ontem, o time perdeu para o
Hyundai, base da seleção coreana,
no Caio Martins, por 1 a 0, mas o
resultado não preocupou Dé. Embora o time sul-coreano tenha perdido
os jogos-treinos com o Flamengo e o
Fluminense, o técnico botafoguense
escalou a equipe reserva, mesclada
com alguns titulares. Wilson Gotardo, Grizzo e Eduardo jogaram bem.
Nélson, André, Vágner, Roberto Cavalo, Dedé, Túlio e Robson foram
poupados. Dé define hoje a equipe
que enfrentará o Olaria, domingo, na
Rua Bariri. LuisMorier
Apesar
da derrota,
o coletivo
serviu para
que o técnico observusse como
está o centroavante
Marcos
Paulo, que
pode entrar
no lugar de
Dedé para
que a equipe use mais
as jogadas
a é r e a s.
'Nosso time é baixo
no ataque", Gotardo treinou e
mostrou boa forma
explicou.

gm

O Flamengo não terá mais o atacante
Valdeir. Depois de várias tentativas
do São Paulo para
junto á diretoria
"conseguir
~o
empréstimo do jogador, -opresidente do clube, Luiz Augusto Veloso, voltou ontem ao Rio de mãos
"Eles não
abanando.
querem negociar
antes de acertarem com Müller e Cafu",
explicou. Ainda assim, ele garante que o
prazo final para o negócio ser realizado
será o último dia antes do Carnaval.
Além disso, a diretoria sãopaulina pagou os USS 200 mil relativos à última
parcela do passe de Júnior Baiano, o que
pode ser considerado o ponto final na
novela. Veloso comunicou também que a
proposta feita ao Mogi-Mirim pelo passe
de Rivaldo só não foi aceita porque o
presidente da Federação Paulista, Eduardo José Farah, fez pressões políticas.
Ao saber do fracasso nas negociações,
o técnico Júnior voltou a mostrar-se
a renovação do contrapreocupado com
"Seria
importante que ele
to de Nélio.
acertasse porque está muito acostumado
a jogar pelo setor esquerdo do campo",
disse o técnico. No começo da noite, o
jogador deixou todos os detalhes acertados para sua renovação. Hoje, ele deve
assinar o contrato por um ano e provavelmente jogará domingo. O clube lhe
deve USS 98 mil e devem entrar no negócio também os 22% de aumento pedidos
pelo meio-campo. Com isso, o salário de
Nélio chegaria a cerca de USS 10 mil
mensais. "Alguns jogadores pedem até
80%. Eu tenho ceteza de que não estou
pedindo muito", declarou.
Entre os casos de renovação, o mais
complicado é o do lateral-direito Charles.
Segundo ele, que sequer participou do
"as negociações
treino tático de ontem,
estão difíceis e o Flamengo não tem mostrado interesse em resolver".
Fabinho, que também era dúvida, está
praticamente garantido e. inclusive, já faz
parte do meio-campo que Júnior pretende escalar no domingo, contra o Madureira. De acordo com o treinador, ao lado
de Fabinho entrariam Marquinhos, Dias
e Nélio. ou Régis. No ataque, Charles e
Sávio. ou Júlio César.
Júnior também acredita que o recémcontratado Boiadeiro ainda não tem condições de jogo. Na terça-feira, o jogador
havia se colocado à disposição para ficar
no banco de reservas. Mas o técnico pre-
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Valdeir
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Sérgio Moraes
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dorminhoco
Parreira sente

cansaço e dorme
no jogo da Rússia
bom futebol exibido pelos russos na goD leada de 4 a 1 sobre o México, na CalifórO
nia, não foi suficiente para manter Carlos Alberto Parreira acordado. O técnico da seleção
brasileira, exausto pela quarta-feira movimentada que teve, acabou dormindo na poltrona,
diante da TV, pouco depois das duas horas da
manhã. Parreira ainda chegou a assistir ao
primeiro gol da Rússia, marcado logo aos três
minutos, mas já não viu os mexicanos empatarem com um gol de pênalti aos 25. O sono se
justificava. Parreira havia cumprido uma série de compromissos particulares durante o
dia, estivera nas Laranjeiras, de onde saiu
com a cabeça inchada por causa do empate
sem gols do seu Fluminense com o Americano, e ainda participou de um jantar.
O técnico da seleção gostou da movimentação de Rússia e México no começo da
partida, mas só hoje fará uma análise do
amistoso, depois de assistir ao teipe cedido
pela Bandeirantes.
Festa — Parreira disse que gostou da festa
organizada pelo Fluminense nas Laranjeiras —
"o futebol carioca
precisa disso" —, embora o
resultado tenha sido decepcionante. Destacou
as atuações do meia tricolor Luís Henrique e do
goleiro Ricardo Pinto, do Americano.
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Nélio treinou e deixou tudo certo pcirci renovar contrato hoje e jogar no domingo
fere que Boiadeiro treine durante o do- que prefere não arriscar qualquer tipo de
mingo. "Vou conversar com ele. É me- palpite. Carlos Alberto Dias participou
lhor ter 90% do potencial dele na quarta- normalmente das duas horas de treino tátifeira do que vê-lo jogar quinze minutos co e mostra estar recuperando a forma,
contra o Madureira", declarou Júnior. Júnior está animado com o talento do meia.
Enquanto isso, o centroavante Char- "Ontem (anteontem) vi bons lançamentos,
les. já garantido no time titular, afirmava que era um tipo de jogada que não se via
aqui há muito tempo", afirmou.
que o campeonato não tem favoritos
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Você sabe quanto custa
Vccesabequantocusta
»
aasaudedesuaempresa?
saúde de sua empresa?
A Sempre sabe.
TEL.221-8414
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Bolsas iniciam o dia em queda, diante das divergências entre o
governo e
o Congresso para aprovar o Fundo Social de Emergênda e à ameaça
de
demissão
demissao do
<to ministro Fernando Henrique.
Henrique.
i
i
|
J

Congresso concorda em reverter a pauta de votação colocando
o Fundo como a terceira prioridade
pnondade com possibilidade
possibihdade de aa
medida
m«Ma ser votada até
at6 oofim
fim do dia.
dia.

Apesar do acofdo, a votação foi transferida para terça-feira. Ficando as
dúvidas
dOvidas sobro
sobro-oo futuro
future do plano,
des'izeram de
piano, os grandes investidores se desfizeram
de|f/
de suas posições,
derrubando as bolsas.
parte
bolsas.
posigoes,
|
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m Resistencia do Congresso em aprovar
medidas basicas para o piano
provoca
apreensao em empresas e investidores
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j inflação".
I: fase do plano".
país".
i na terça-feira".
aconteceu".
isso"
= contra
terca-feira"
piano". ! aconteceu".
, a o0 **ras"
Brasil".' :
olho no noticiario. coragem de investir em um mo——
'
A baixa das bolsas — os indimento assim."
~—
ces chegaram a ficar
Economistas oupositivos, por volta
vidos no Rio considas I4h30, quando o
deram
que a difieulDificuldade
mercado tomou codade de conseguir
de conseguir
nhecimento de que
pôr em votação o
um acordo garantia a
Fundo Social de
votar Plano
votação do Fundo
Emergência reflete a
mostra falta
ainda ontem — só
enorme desarticulanão foi maior devido
de articulação
CHEIA
DE
ção entre o ExecutiPAIXAO
à entrada maciça de
vo e o Legislativo, e
entre governo
recursos externos,
isso tem um efeito
e legislativo
atrás de boas perspecruim sobre as expectivas de ganhos ofere- _
tativas. "A rejeição
cidas pelas ações de
da emenda desmonempresas brasileiras. Essa migrataria o cronograma do plano.
ção de recursos acabou surtindo,
Mas para mim essa probabilidatambém, efeitos positivos no merde é zero", avalia Francisco de
cado de câmbio.
Assis Moura de Mello, do Banco
Bolsas — Na Bolsa do Rio, o
Marka. O ex-diretor do Banco
IBV fechou em queda de 3.4% e
Central Alberto Furuguem, conmovimento de CRS 15.2 bilhões.
sidera o ajuste apenas "o pontaEm São Paulo, o índice Bovespa
pé inicial de um jogo que será
caiu 3%, com CRS 156.7 bilhões.
muito duro e disputado", avaAs ações mais afetadas foram as
liando por isso que a questão
de primeira linha, que estão nas
não pode ser encarada como um
mãos dos grandes investidores e
tudo ou nada. O que mais o preoespeculadores. Os preços apresencupa, nesse contexto, é que a
taram grandes oscilações.
dificuldade da negociação com o
As taxas de juros apresentaram
Congresso desgasta ainda mais
ligeiro recuo. Na média, os CDBs
uma equipe que vem se desgasforam negociados a 6.620% ao
tando paulatinamente. Discurso
ano, garantindo ganho efetivo de
era muito bom. Mas ninguém
45.36% em 32 dias. O dólar paraagüenta mais esse imobilismo. O
leio teve alta de 2.15%, fechando
anúncio da URV foi um fator de
cm CRS 465 para compra e CRS
desestabilizaçào." Rubens Cys475 para venda. O comercial ficou
ne, professor da Escola de Póscotado a CRS 485,290 (compra) e
Graduação cm Economia da Funa CRS 485.300 (venda).
dação Getúlio Vargas, considera
Para o presidente da Bolsa do
terríveis os efeitos do impasse poRio, Carlos Reis. o nervosismo do
lítico sobre a economia, e espera
À Rede de Postos Itaipava, loucamente apaixonada
mercado acabou diminuindo no
que o Congresso não inviabilize o
pela Antarctica,
fim do dia. O que. no entanto,
O
plano.
governador de São Paucomprou um super estoque e faz esta super oferta: lata
não evitou a venda de grandes
Io. Luiz Antônio Fleury Filho, deCR$ 199,00.
lotes de ações devido às dúvidas
tende Fernando Henrique, afirNos póslo.s Itaipava BR: na C ntacumlni;Tívoli Park; na Ihirra, 1 e 2 (no ¦ ¦
¦
mando que não é hora de agir
que ainda pairam se o plano de
(,a Av:das
dos dois lados): Belvedere, na Dutra,
estabilização será ou não colocanas
eleições.
pensando
é Barão, nò Km 12 da Rio-Pctrópòlis. Shcll: nóCáslelitili(»,etn Ipaticnia: ria
1«r ^01.
Equipe econômica desanimada, sem alternativa c o novo
Voluntários. ej»q. com 19 de Fevereiro, e São Clemente com Mal ri/. F.sso: w-mmrmmrwTwaiamM
dinheiro, pá«inas 3 c 5, e a votação da revissão e o ataque
ao lado do Rio Sul. Texaco: na Ilha. no Dendê. Ipiranija: em Pendotiba. ¦ Posto
orj;l
24 Horas
de Cardoso ao Congresso, na Política,
2
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18 Elf
da
privatização
PARIS — Teve início ontem o
nimo de 376 francos fixado pela
leilão das ações da estatal franceComissão de Privatização. Nos
sa Elf-Acquitaine. A operação demeios financeiros, entretanto,
vera render 33 bilhões de francos
alguns acreditam que o governo
(USS 5.7 bilhões) ao Estado e é a
poderia pedir mais.
maior venda de ativos públicos já
A estratégia de subavaliar os
realizada na França. Serão postas
ativos
estatais já deu certo antes
à venda 33,2 milhões de ações
no
de privatização
programa
(385 francos cada, ou USS 65),
francês,
a venda de 23
que
prevê
das quais 27 milhões ficarão à
importantes empresas. As empredisposição de investidores institusas vendidas atraíram um enorme
cionais, franceses e estrangeiros.
interesse no mercado. No caso da
Em comentários publicados
Elf, parcela equivalente a 8,5%
hoje pelo ministro da Economia,
das ações vai ficar em poder de
Edmond Alphandéry, o jornal
um grupo empresarial que inclui
Le Figaro-Economie observa que
nove importantes bancos, emprenesta operação "o governo ressas de seguro e indústrias da
peitou os interesses patrimoniais
França, Bélgica e Suíça. O prodoÜEstado. assim como os interesses dos particulares". O migrama de privatização francês vinistro acrescentou que o preço
sa aliviar o déficit orçamentário
de ,385 francos por ação é um
do governo e fazer com que a
"preço
indústria seja mais competitiva.
justo" pois supera o mi-
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Malan nos EUA
O presidente do Banco Cenno, e com o diretor-gerente do
trai. Pedro Malan. chegou quarFMI, Michel Camdessus. "Estou
ta-feira á noite em Washington
tranqüilo', foi seu único comenpara. segundo informou, convertário quando perguntado sobre a
sar com autoridades do Federal
Reserve, o banco central americasituação no Brasil.
Black & Decker

Lei de

patentes
Desde ontem de manhã, funcionários brasileiros e americanos
reunidos nos escritórios da Agência de Representação Comercial
dos Estados Unidos (USTR). em
Washington, discutem acusações
feitas ao Brasil de desrespeito à
propriedade intelectual. Se o Brasil for considerado culpado das
acusações poderão surgir represálias comerciais.

A indústria de eletrodomésticos e ferramentas elétricas Black
& Decker, de Santo André (SP),
está demitindo 356 empregados
de seu efetivo de 1.112. alegando
ter sido atingida pela atual politica econômica e também a diminuição crescente das exportaçõés. Todos os funcionários
estão em licença remunerada
desde o último dia 17.

Carro

ultrapassa

Morar sobre quatro rodas
pode não ser um privilégio apenas de aventureiros ou donos de
traillers. Dirigir modelos de primeira linha, hoje, já sai mais
caro que carregar a casa nas costas — literalmente.
O preço de um Vectra GSi 2.0
I6V, por exemplo, é USS 3.800
mais alto do que o de um apartamento de dois quartos na Barra da Tijuca. A mais barata das
unidades ainda disponível no
Villa Borghese Residence Service da Encol, está sendo anunciada por USS 41.000, à vista. Com
o aumento de 40% que vigora
desde anteontem sobre os carros
nacionais, o preço de tabela do

imóvel

modelo da GM, em fevereiro,
fica em torno de USS 44.800.
Nem os carros importados —
que andam com fama de mais
baratos que os nacionais — parecem uma bom negócio perto
da campanha da Encol. A diferença entre um Peugeot 405 e
um apartamento de dois quartos
em Jacarepaguá é de apenas
USS 1.100. Imóveis que ficam
nos primeiros andares dos condomínios Hyde Park, Central
Park e Green Park estão sendo
vendidos a USS 27 mil, no minimo. Mil dólares separam o dono
de dois desses apartamentos de
um Omega CD 3.Oi. O carro já
custa USS 53 mil.

R^cofda dB I
alta «m 93/B41

Racorda da I
baixa am 93 |

.T^i?.Mkkei)
Enw
ItiJ7871
3.967,66 -Ugpu' ISliijai' 3-M1.95
-28,8 pts 3.491,8
3.491,5
2 737 6
IwnWffrt.jPAx® .JMBIW;
lum
SjjrfrjT' I!516,5O
Hong Kong 11.851,13
+0,65%
12.20^09 5i437,'80

Onlom

Jjj^.

Varlaefio tI

Iene
Marco
Franco
Franco «utço
Libra
Lira
Dólar canad.
Florim
Coroaaueca
Etcudo
Peaeta
Cruzeiro
, Peaoarpent.
Peão uruguaio

[ Anterior j

108,0
...IWSL
''5,871'"'
1.446
0,667"
1.682,5
"lii"
"ijsiüü"
''174,25'"
.jH"

108,05
1,733^
..'"'5,884^'
"0,668"
1.(690,0
"1,943^
I.73Í2'
"174,6'

Tesouro
"cja']"'

0,9980
4,47

0,9983"
™.

QURO
Ontem

Anterior

Novalorquo 385,65
384,70
Undrea 386,75
3M.?5
..Paria 383,71 'm5,33"
385,15
..ZuHçjue 38&3S
HonpKong 384,55 385,25"
Fonta: UPI
O O barril do petróleo voltou a subir
ontem, impulsionado pelo rigoroso inverno nos Estados Unidos, que se reflete num maior consumo. As altas
registradas em janeiro foram suficien-

Oferla

N.D.
N.p!'
N.D.

C. Paper
Eurodólar
Prime

N.D,

|

N.D.
n.d"
N;D.
N.D.
N.D.

Fonta: UPI (Londras a Nova lorqua)
COMMODITIES

'"«7,»'
JWji"

Font«: agências

ügiW

^o'dff8° {Fechamento|

ppr'tjf

Ontem

Anterior j
72,50 71,75
Tri^(mar)
3711/4 3743/4
Attar (mart
11,00 10,48
Carau(mar)
1.071 1.051
Suco de laranja
(mar)
103,70 105,65
Fonta: UPI (Londras, N. lorqua a ChiCOSO):' arábica braalleiro

(jarrf/) Ontem

j Anterior j

15_4o
.Lw^res 15,55
Fonta: EFE; óleo cru tipo Brent para
entrega em fevereiro
tes para reverter parcialmente a enorme queda durante todo o ano passado,
mas analistas não apostam na sustentação dos preços, que segundo eles vão
cair assim que chegar a primavera.

í'
B INDICADORES

ano

Inflação
^H90%\^/+2,1 5%v\^^-'+2^66%xX^ | -3,43% ]
Dolar rn Ouro
IBV V*
P°'ar, n Paraleto
Comeroal
______
(Em CR$)

n (Em CR$)
(Em CR$) (Em pontos)
485.30 I
5 990,00 31 ngp
475.00
5.535,00km 30.734 Sfr
465 00 mm
ie,7V ilib fPP 1
Ml w 21996
5 65500,: 1
m
¦p
^I
¦¦¦
%p
bm
Wm
WM.
I§
01/02 02/02
02/02 03/02 j 01/02 02/02 Pa/02 01/02 02/02
Qa02 03/02
03/02 01/02
01/02 02/02 03/02
Fonte: AndtmaJCasas üe Câmbio
Fonte: BM&F
Fonte:BVRJ

BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS
Contratos I Numaros de I Contratos I
Participa
em abcrlo | nagdclos | negoclados I Volume
(CRJ)
<%)
1.92
22.259 932.139
W' 76? SCO 35 319
18
49
..teS,
.4.04.1 49 480 214 369 637 500
12 329767.130 1 06
.589.746 140 7 646
208 537 593 000 17.99"'
?.1.®.®54 236 64.211
617
47.892 SM»7.°104°600 59.91 \
...P.1.. 84 053
7.277.000 000 0.63
4.!S?M
5?°.
350
0 * •
Soja.Camb.
t?
0
204
1.159331.034.169 iwST™
.„Jolal, !,M?786
5 539
Ouro/disponfvel
Valor do contrato: 260g.
Cota^o* am eruzairos reals por grama
"Veto.
Conlr. Neg6closj Abert.
|
[
| Mlnlmo j Minlmo | On. | Oacllataoj
-••• M.9S MO S9S0.W

&MMjr"~'"'sM8in
V'2'7
Ouro/Mercado de op<;des sobre disponfvel
Valor do contrato: 250g. CoU?oe9 em cruzeiro* mats por grama
Veto.
Exerc.
Contr.
| Neg. | Abart. | Mlnlmo [ Maximo | lilt
|
|
|
*g7o!oo
ajojo
.M'O.i 'J.8??.?.? 6.038 it
Smb 27000
1.729
180.00 180.00
22000
..M'.02. 10 OCO .00
200 00
oo
2.795
7
22.00
22.00
22.00 22.00
,.f:!.r.o?. ;.i.:'oo
"iisipO
115 :
..M'M ?.8W00 4895 11 9000 MJJoJ
00
asjjjj 20000
205.00 155.00
.M'27. ?.9..99?..9.9. 1;?2S 7
B17!00
7
827.,00 810.50
827.00
!.!.400.0q 2.795
Mercado Futuro/Índice
Valor do contrato. CRW0.00 p/pomoa
Velo.
. F(;v4

|

Conlr.

j

Negócios

Abert.

J

Cotaç6«9 em números da pontos
Máximo
Último
HÊl I
85000

49480
4041
16.000
Futuro/Café
Cambial
Mercado
Valor do contrato: 100 aacaa de 60 kg. Ifq.
Cota{ãe9 em pontos de Indico pl saca
'
256 __88,50
84,50 ' .84.50 aiá
.'.MaM 2.140
85.90 I
¦ MJÍ4 2072 31
86,30
67.50 87.30"
Mercado de Opções/Café Cambial
Valor do contrato: 100 sacas de 60 kg Hq.
Cotações em pontos/por saca da 60kg Ifq.
•/«§!
60.99 «8
.25.20
25.20
J6:00..
_ 26.00
Fe64 130.00 249
0.10
0.10
0.10
0.10
Mercado Futuro/Soja Cambial
Valor do contrato: 30 ton. métricas
Cot. em pontos p/60 kg em gráos
Mercado Futuro/Câmbio
Dólar - Valor do contrato US$ 5.000 Cotações em cruzeiros reais por dólar
'üím
|
i JftíL.
<bu»
íüí 649.75 ' «ws"
H..'.?.)
Mercado Futuro/Dl ¦ Depósito Interfinanceiro de 1 dia
Valor cio contrato: SoUOuUNov. = CR$ 3 milhões Cotacòos am pontos do P U
Deiembro em diante x CRS 5 milhões
ponosoep.u.
«£!_ 601. 73.300 73 MO 73440 73430
Abr4 12,4 '6 51.391 51.102 51.391 51370
IGP-M
Valor do contrato: CoUçâo a luturo x CRS 4 mil Cotações em pontos do íntíicê
5 .
.
.
.5198 5.198 5.197

IGPM/FGV
Outubro
Novembro
Oozembro
Janeiro
Acumulado no ano...
Em 12 meses

%
3504
36,15
33.32
3907
39.07
2848 23

FIPE/IPC %
Setembro
34.12
Outubro
3523
Novembro
3554
Dezembro
3352
Acumulado/ano
2490.99
Em 12 meses
249099

INPC/IBGE
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Acumulado no ano...
Em 12 meses

3563
34 12
3600
37,73
2469,11
248911

DIEESE/ICV %
Setembro
35,70
Outubro
34.6I
Novembro
36.83
Dezembro
3675
Acumulado/ano 2.702.72
Em 12 meses 2.702.72

INDICADORES
BTN02Q2 CRS 257,2901*
BTN0302 CRS 262.4183*
BTN0ÍG2 CRS 266,8706'
UPC |l°trimestre).... CRS ?537,84
UPF dia 0*02 -CRS 3 321.34
lítir 0102
CRS 261,32
Ufir diária 04 02 CRS 281,15
N= Índice IGPM
Janeiro
3 709,64"
IBA/CNBV 4.137.324 563
l-SENN 30.383 pontos
DER Acumulado de
a 0102 94... 1 371.460337
*15/08-91
atualizado
pela TR acumulada
** Base Dezembro
92 = 100

TR dia 02 01 a 02 02.
TR dia 03 01 a 03 02.
TR dia 04.01 a W.02.

44,29%
47.19°/=
47,61%

991
('atores para contratos de seguros Fenaseg) *
lia 02.02 2,02810354
dia 0302
2.0685J215
dra (M02 2.10362768

(fatores para outros contratos do sislema bancários) '
dia 02 02
2.02810863
dia 0302
2.06853220
01.02
2.10362794
*diaFatores
acumulados desde 01.02 91

Salário Mínimo H 3 Aluguel
Novembro
CRS 15021.00
Fator de Correção
Oewitbt» CRS 18.76000
Janeiro CRS 32882.00»
Residencial
Fevereiro
CRS 42 829 00
IPCA
De*. Jan.
3%
6%
Anual
23.7714
25,7415
Agosto 29.4384 29.7484
Semestral 5,5688 5.6587
Setembro 34,0197 34,3407
Quadrimestral
3,2753 3.3708
Outubro..;....... 36,3053 36.6316
Novembro 36,6461 36.9734
Dezembro 36,4657 36.7926
Comercial
Janeiro 36 0346 36.3605
Caderneta
IGP IGPM
Jan. Jan.
Novembro dia 01.11.
37.2126%
Dezembro dia 01.12..
Anual
368408%
28.0855 26.6746
Semestral
6.0860 5,9503
Janeiro dia 01.01
37,4W0%
Ouadrimestral
3,4539 3.4403
Fevereiro dia 0102..
42,1472%
Trimestral
2.5213 2,5431
Dia M 02
Bimestral
48,3481%
1.8657 1,8832

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - Competência de Janei ro 1*1 TAXAS ANDIMA
aai
Autônomos, Empresários e Facultativos
Taxas médias de
-Financiam
Taxa over Rent.
Rent.
Rent.
Pro],
:% a.m.) diaj%) som.(%) mes (%) mês (íi)
(por um dia útil)
Numero mlnimode Salirio ...
.
Classe mosos do pormandncia base Allquotas Apagar
CR$
CR*
Titulo» PúbHcos Federais
em cada classe
M.20
101 8,0
6.14
43,00
H0T MONEY
60.30
2.01 8,28 6,15
43.08
A,° 12
32.88?. 00 10.00 3.288,20
Dl-.Owr
Mais do 12 ate 24 59.159.06 '0 00 5.915.91
2.01 «U7 6.14
43,j'
LFTE
Mais do 24 ate 36 88.738,58 '0.00 8.873.86
M.50 2,02 S.09 6,17 43,25
Mais do 36 at6 48 118.318.13 20.00 23.663.63
Mais do 48 ate 72 147.897.64 20 00 29.579.53
Morcado Futuro
Mais do 72 ate 108 177.477,19 20.00 35.495.^4
P.U.em
Taxaover
Rent.
Pro).
de Dl(3)
Mais do 108 ate 144 207.056.71 20 00 41.411.34
CR$
dia. (%)
més (%)
(% a.m.)
Mais do 144 at6 204 236 636.26 20 00 47.327,25
Mais do 204 at6 264 266215.77 20 00 53.243.15
OIOVERFUT.
10 Mais do 264 295.795.39 20 00 59.159.08
™rÇo'M
73.433 58,46
1,95
41,70
abril/94
51.370 49,12
1,64
42,95
Assalariados, Domfesticos e Trabalhadores Avulsos
Apanu de Í7/ÍÓ/9Í .9 Circulai ir> 2063 do Banco Central, peimite a realização de (tpeucòescompromissadas com
to
pessoas
nao
'
,
nanCGIfas
apo^is
com
títulos públicos de 30 dias.
„..!U
Saiario de contribuifio (CR$) SSnVde
Preço CRS
I
Var.
Var.
Var.
Proj.
paradetormfn^oda
Indicadores
base de cilwilo do IRPF
/indico Dial%) Sem(%) Mes(%) Me»(%)
„recolnlmento ao INSS |
TR(2| 30/01
42,39
TR 31/01
7.77
8 00
42,39
do 88.738,59 ató ;89V.64
UFIR diária04/02
276,05
fl.oo"
1.85
9,38
7,59
9,77 8.77
10,OÒ"
39,02
IG P- M Futuro f eye reiro/M
do 147.897;65 ate 295.795.39
•• •• 40,18
5.200,000
CÂMBIO
Obs: Percentuais Incidentes rio forma náo cumulativa.
• Contribuição do empregador doméstico: 12% do salário paflo, respeitando o teto acima.
USS Comercial (2)
compra
"f!?. ?s,'?° sujeitas a limito do incidência
485,296
venda
Pratos puro pn^amonto: ató 01/02. som coueçâo; até 08/02 convortcr om quantidados do Ufir do"dia 01/02 e "
485.306 1,90 7,82 5,81
US9 Flutuante (2)
multiplicá-las polii Utir do dia do pagamento. np6s 08/02 acrn3con|ar multa o |uros. • Autônomos, Oomélticos,
Empresários o Facultativos: aplicar o môtodo acima, muda apenas n data do 08/02 p.ira 11/02
compra
482,200
venda
482.400 2.20 7,56 5.74
USSPoralclo-RJ(l)
compra
468,00
venda
RENDIMENTOS DA POUPANÇA
475,00 2,59 8,94 6,74
•
US6 BM&F Comercial (3)
março/94
do
Fevereiro
Môs
Jjpj
1102
6*8.887
38,84 1
..50.0867 20.02
45.4737
03 02 47.9260 12 02
abril/94
..50.7701 21 02
....42.6497
42,7, :?S
926,000 .. .. ..
04 02
48.3481 13 02
..48.3179
42.6195
22
02
AÇÕES
05 02 48.8405 14 02
..46.0064 23 02
45.4838
ISENN (4)
06 02
30.383 -3,74 14,41 8,24
45.9260 15 02
..43.6448 24 02
48.4184
IBVRJ (4)
07.02
43.2527 16 02
29.996 -3,43 16,85 11,00
..43.6446
..
48.4284
25.02
08 02
IBOVESPA
43.6348 17 02
(5)
..46.5491
79.835
-3,00 15,84 7,81
48.5490
26 02
.. SS
09 02
48.4988 18 02
BOyCSPA
Futuro
feyereiro/9
..47.3732
....45.8154
27.02
..
..
..
I
86.721
|; '
10 02 49.4234 19 02
..47.9360 28.02
42.9914
OWOSPOT
Pre^oCRS Var. Var. Var.
USS/
Grama
dia(%)
som(%)
mcs(%)
Onqa
SINO - Fecti.(l)
5.990,00 2,66 10,01 8,03
.. ^
BM&F-Fedi.
5990,00
2,66
10,01
8,03
IMPOSTOS, TAXAS E ÍNDICES
COMEX • Mos presente ('
6.006,84 .. .. ..
387,30
COMEX-abril/94 (¦)
389.10
6.034,75 .. .. ..
Setembro | Outubro | Novembro | Dozombro | Janoiro
(). ^0r^c c0f1vers^0 31,103487 gramas/onça troy
| Fevereiro
Fonte (1) ANDIMA: (2) Banco Central; (3) BM&F; (4) BVRJ; (5) BOVESPA
.V.?.1.'. M?M9 1.941..12
4.755.04
6 698.79
2 625.41 3.539.67
M'.SCi ?.497.86 ,?. 356.62 4 537.14 6.075,23
8 304.19 11.556,96
?.eiB..pp 3 564.00 4.830.00 6 576.00
8 800.00 12.420,00
yff.
923,37
3.321.34'
H'.lC 56;48 75.90 1?!?.-§9. ...*.!.!!!!! J??:'??!!!™.".""''""'87.77 261.32
rid
UT 32.00 43.00 59.00 80.00 112.00
(CR$ - llngote por gramas)
¦
m >
hmi ~
,,
^ c -Vi Compra |l Venda {
• •
-,
.
Compra
Venda
(CR$)
(CRJ)
•••
IMPOSTO DE RENDA
Dblar
430,00 465,00
IR na Fonte (Fevereiro)
Estmto
2,00
5.989,00 5.990,00
Cindam (2S0g)
2.70 §
Franco
de
cálculo
Suiqo
285,00
320,00
Parcela
a
deduzir
(CR$)
j
Alíquota
%
(CRJ) j
Base
nd nd
Franco Frances
70,00
80,00 Ourinvest (250b)
Atò 261.320,00
isento
26i'.32o!66
15.0"
Ian®
3,50
4,50
De 261.320,00 a 509.574 00
5.970,00 5.990,00
Libra
620,00 700,00 S.8',a '10M9'..
Do ,5M.574,(fi a 4.703 J60.'6b
369.767.80
26 6"
0,30
... .4.Z?3: 1^:99.
...lira
0,20
1.409*82^,40 35!o
Deduções
Marco Alamao
240,00
-.
r..... 5.990,00
.'. 270,00
Simonscn
a) CRS to 452,80 cor dependente (sem limite). D) Faixa adicional de CRS 261320.00 para aposentados,
(1000g), 5.989,00
Peseta
2,70 3,60 :7 11
pensionistas o transferidos para a reserva remunerada com mais de 65 ano6. c) Pensão alimentícia, valor
.
j
determinado por dectsáo judicial tí) Contribuição Prewdenciáría oficiai valor rntearal.
Fontt:
Banco do Brasil
Fundidoras fornecedoras
credenfonte: Socrelar&t oe Receita Fetíerai
- aados na Bolsa Mercantil eo custodiantes
de Futuros
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Governo
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ECONÔMICO

GILBERTO SCOFIELD JÚNIOR , com sucursais

Um ajuste aos soluços
dois últimos dias devem ter sido os mais estressantes da
Os rotina do ministro da Fazenda e equipe. Neste meio tempo, o
ajuste fiscal andou aos soluços, ora caminhando com desenvoltura. ora empacado. Ontem, as bolsas seguiram o ritmo do
Congresso — em altas e baixas. Ainda na quarta à meia-noite, não
Emergência, o
conseguida a inversão para votação do Fundo de "Se
não houver
ministro Fernando Henrique chegou a desabafar:
votação, eu me demito." Ontem, nova bateria de negociações
aprovou a urgência na votação do Fundo, mas a votação, em
si, acabou ficando para a próxima semana.
O cientista político Sérgio Abranches tem uma opinião sobre o
"Não è a candidatura à Presidência.de Fernando Henriassunto.
que que está criando obstáculos ao ajuste. É a possibilidade de,
com o sucesso do plano, o PSDB vir a ser a força hegemônica nas
próximas eleições, abocanhando várias esferas de poder, principalmente São Paulo", diz. O deputado Luís Roberto Ponte (PMDB"É a
RS) tem outra opinião:
primeira vez que um pacote econômico inclui a revisão constitucional como medida. Isto mexe com os
ânimos e cria situações difíceis. A esquerda, por exemplo, apóia
o plano mas não quer revisão. O PPR, por sua vez, quer revisão mas não apóia o plano."
O deputado José Aníbal (PSDB-SP), um dos mais ativos nego"Não há
ciadores do ajuste junto à equipe, estava preocupado.
mais espaço para negociar nada", afirmava, depois de um longo
telefonema ontem para o assessor especial da Fazenda, Edmar
Bacha. Nos corredores do Congresso, o ministro pedia uma posi"Está na
hora de mostrar a cara e dizer
ção de cada parlamentar:
quem è contra e quem é a favor do ajuste. O país não agüenta
mais a indefinição."
Reação
O assessor especial de preços do Ministério da Fazenda,
José Milton Dailari. se reuniu
ontem de 8h às 9h30 com o
presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ruy Coutinho. para traçar
a estratégia de acompanhamento
dos preços, principalmente dos
oligopólios, até a consolidação
do ajuste econômico.

Ficou acertado que o banco
de dados de preços montado
por Dailari na Fazenda vai alimentar investigações diárias do
Cade. Detectado o abuso, aplica-se uma multa de 10 mil Ufirs
por dia, no caso de rompimento
dos acordos celebrados por Dallari com os setores industriais.
Sem o fim imediato dos abusos,
a multa pode ser ampliada para
100 mil Ufirs diárias.

Palpites

Sem recuos

Executivo americano é mesmo um sujeito esquisito. Numa
recente pesquisa da Câmara
Americana de Comércio entre
101 associados, fez-se a seguinte pergunta: quem você quer
que seja o próximo presidente
do Brasil? Ganhou o ministro
Fernando Henrique, com 30%
das preferências.
Mas é de assombrar algumas sugestões dos americanos.
Foram votados: o presidente
do México. Salinas de Gortari.
Norberto Odebrecht. Augusto
Pinochet e até o presidente do
Peru, Alberto Fujimori. Uma
dúvida: os El'A não são a
maior democracia do mundo?

O deputado José Aníbal
(PSDB-SP) afirma que não há
como vincular 20% da arrecadação do IPMF para habitação — cerca de USS 1 bilhão —. como queria ontem o
PPR. nas negociações do
ajuste. "O governo pode pensar nisso, mas, de vinculação
em vinculação. se descaracteriza o fundo e o plano vai por
água abaixo", dizia.
É bom lembrar que o governo precisa muito mais do
que quorum — 293 parlamentares — na votação de
terça-feira. Para que o fundo
seja aprovado, são necessários 293 votos a favor.

Hipocrisia
ilico ligou para esta coluna para falar
que recebeu este mês. a título de
salário-família. CRS 81,87. Não

dá para pegar um ônibus no
Rio ou comprar um saquinho
de amendoins.

Descrédito

Na Justiça

O ministro da Agricultura,
Synval Guazzelli. acha que o
Senado não vai aprovar a
anistia crediticia ao setor rural
sancionada pela Câmara. Para
ele. foi d maneirn que o Legislativo k*vc Jc chamai a atenção du Executivo para o assunto Suspensa a execução
das dividas do setor pelo Banco do Brasil, o ministro espera
agora negociar mais facilmente uma saída, inclusive com
uma proposta dc mudança no
modelo de crédito rural.

A Federação dos Corretores de Seguros vai entrar com
um mandado de segurança na
Justiça Federal contra a Marinha. Os corretores querem saber por que, em recente licitação do Ministério da Marinha
para contratação de seguros de
automóveis e vida, os corretores foram dispensados. Nos termos da concorrência, o contrato será celebrado diretamente
entre a Marinha e as seguradoras. cabendo a estas últimas a
escolha das corretoras.

Salto
A PolyGram do Brasil re
gistrou em 1993 um aumento
de 54° o no segmento de clássi
cos e jazz, que passa a ocupar
8o u do faturamento da empre
sa Tal desempenho coloca a
companhia brasileira como a
segunda maior em crescimento

neste segmento entre todas as
gravadoras PolyGram no
mundo, só perdendo para a da
Finlândia
Com o resultado, a PolyOram passa u abocanhar 58%
do mercado de clássicos e jazz
no Brasil

PELO MERCADO
O que o Congres
so nacional tem contra trabalhar às sextas e segundas1 Para
o governo, uma modesta contribuição
desta coluna. Que tal
alimentar o Fundo
de Emergência com
os salários dos parlamentares nas sextas e segundas, já
que eles não comparecem mesmo ao
plenário?
A Oracle do Brasil doa hoje l'SS 10
mil para o projeto
Meninos da Man-

gueira £ de quebra,
o presidente da Orac!e. Zeke Wimmert.
também presidente
da Câmara Americana de Comércio, vai
desfilar pela escola
em pleno asfalto da
Marquês de Sapucaí.
¦ Joalheiros de todo o país estão comemorando o crêscimento de 35% nas
vendas do setor em
1993. E responsabilizam o setor de roupas por parte deste
sucesso Diz um mi-

portante executivo
da área. "Com a alta
desenfreada de certos itens de vestuário. principalmente
acessórios de couro,
a jóia ficou mais perto do consumidor do
que nunca."
¦ Em Londres, o
presidente do Banco
Central, Pedro Malan, fugiu da imprensa como o diabo da
cruz. E, na palestra
para os investidores,
acusou a imprensa
por todas as mazelas
da equipe.

está

sexta-feira, 4 2 44 a 3

sem

alternativas'

Bacha acha que o combate à inflação vai ser inócuo sem aprovação do ajuste fiscal
Arnildo Schulz
Brasília — Arnlldo
Brasilia
BRASÍLIA — O assessor especial
do Ministério da Fazenda, Edmar
Bacha, afirmou que a equipe ecoIBSI
*hL
ill
|.
-Jill
nômica não tem alternativa de
combate à inflação se o Congresso
não aprovar o ajuste fiscal para
equilibrar as contas públicas este
ano. Segundo Bacha, sem a aprovação do Fundo Social de Emergên*llff
B
cia o Orçamento de 94 ficará defici- mm ij-w^'
tário e a equipe econômica não terá
como dar credibilidade à Unidade
Real de Valor (URV), prevista para
março, e à moeda-forte que virá em
seguida.
"Não
há alternativa. Só resta
tentar votar amanhã, tentar na próxima sexta-feira", disse um resignado Bacha na madrugada de quintafeira, após presenciar mais uma
derrota do governo no Congresso,
quando não houve quorum para
votar a inversão de pauta que colocaria a emenda do ajuste em primeiro lugar na lista de prioridades
da revisão constitucional.
PFL, Luis
Bacha sai do gabinete do líder do
lli^u^^cthinctc
</o
MugaHuws,
Eduardo Magalhães, apôs
ci^u.s buscar
hu.war apoio
apoio para plano do governo
Principal braço de Fernando
—
A equipe trabalhou,
Rotina
acredita nos motivos encontrados
do Congresso não repercutiu por
Henrique na negociação com o
ontem, como se nada houvesse
aqui", contou ele.
Congresso, Bacha descartou ainda
pelos partidos, à última hora, para
acontecido. Em São Paulo, o assesimpedir mais uma votação do Funqualquer defecção na equipe econôA inflação de janeiro medida pesor especial para preços, José Mildo Social de Emergência. "Por que
mica antes da decisão do ministro,
la
Fundação
Instituto de Pesquisas
ton Dailari, negociou com os labosó agora reclamam da desvinculaque na quarta-feira à noite ameaEconômicas
da USP. ficou
(Fipe),
ratórios
farmacêuticos
de receitas do IPMF para a
çou pedir demissão se o Congresso
"Acom- ção
em
40,30o/o,
ou
1,78
fiscal.
norte-americanos
um
reajuste
de
Isto
está
na
emenda
desapoiar
o
ajuste
habitação?
não
ponto percentual acima da de dezembro
igual
de o começo das negociações e ninpreços, em fevereiro e março,
panharemos a decisão do minisà inflação do período. "A decisão (38,52%).
tro", resumiu. Ele disse que não guém havia falado nada."
Desânimo

na

equipe

deranças políticas no Congresso
foram decepadas pela CPI do OrBRASÍLIA — Estamos sendo
çamento e isso não se reconstitui
cozinhados com requintes de perde uma hora para outra.
versidade. A frase, dita em tom
Aparentemente, a equipe manteve-se inabalada com a não decipausado por um assessor do ministro da Fazenda, Fernando
são do Congresso. Os técnicos da
Henrique Cardoso, que não esSecretaria especial de Política
condia o seu cansaço após um dia
Econômica, liderados pelo secrede duras negociações com o Contário Winston Fritsch, passaram o
dia no quarto andar discutindo os
gresso, é o reflexo do ânimo da
equipe econômica. Sem plano
mecanismos de implantação da
econômico, a única saída da equifase 2 do plano econômico. Nesta
fase, a equipe quer que seja adotape é sair fora do governo. A avaliação é que, da atual estrutura do
da a URV, indexador diário que
Ministério da Fazenda, ficaria
reflita a inflação presente, de forapenas o secretário da Receita Fema a criar bases para a adoção da
deral, Osíris de Azevedo Lopes
moeda conversível da fase 3 do
Filho. Um dos integrantes da
plano.
equipe aposta, porém, que FerA avaliação dos integrantes da
nando Henrique se decidirá por
equipe é que as declarações do
permanecer no Ministério da Fagovernador Ciro Gomes contra o
zenda até o fim do governo ItaPMDB e o anúncio de candidatumar Franco, como forma de viara à Presidência da República fobilizar um outro programa
ram meros pretextos levantados
econômico.
pelos parlamentares para não dar
O desânimo tomou conta da
quorum à votação. E tudo como
se fosse um jogo de cabra cega: no
equipe. Se o Congresso não votou
o pedido de preferência, como vaque espetar, vale, afirmou um dos
integrantes. Esse assessor contou
mos conseguir quorum para votar
o caso de uma conversa com um
o Fundo, indagava um dos assesdeputado do PMDB, que apresores, antes da aprovação, ontem,
sentou uma série de obstáculos
da inversão de pauta. A avaliação
.feita pela equipe de Fernando eefttftrtmrdélüfminaclo artigo.
Mesmo depois de feita a alteraHenrique é que a decisão do Convotar
a
inversão
de
de
não
ção, o deputado não considerou
gresso
superados os obstáculos para parrebelião
das
bases.
uma
foi
pauta
ticipar da votação.
Segundo o mesmo assessor, as liNELIA MARQUES

Osíris

acusa

BRASÍLIA
O secretário da
Receita Federal. Osíris de Azevedo Lopes Filho, afirmou ontem
que os bancos privados não têm
idoneidade para administrar impostos federais. O fato de terem
aberto contas fantasmas para esquemas de corrupção exemplifica,
na opinião do secretário, a falta
de credibilidade dos bancos.
"A
prevalecer a tese dos bancos de que a Receita não pode ter
acesso à relação dos contribuintes
do IPMF, ter-se-ia privatizado,
por paroxismo do liberalismo, a
administração tributária no país",
ironizou.
O secretário disse que, apesar
do Superior Tribunal de Justiça

Ação contra MP400
BRASÍLIA — A Confederação
anterior, fere o princípio da anteNacional dos Trabalhadores Metarioridade. explícito na Constituição
lúrgicos ingressou, ontem, no Su- e já confirmado pelo STF. Para
eles, o Congresso "não pode. sob o
premo Tribunal Federal (STF),
com ação de inconstitucionalidade
argumento de que estaria contricontra a Lei 8.848/94 que, fruto da
buindo para o desenvolvimento do
Medida Provisória n° 400, datada
plano econômico do governo do
de 30 de dezembro de 1993, aumenmomento, suspender uma garantia
tou alíquotas do imposto devido
constitucional". E acrescentam: "A
por pessoas físicas. Os advogados
União utilizava-se dos malfadados
da confederação alegam que a lei
decretos-leis para a imposição de
afronta o princípio da anterioridanovas exceções, passando depois a
de e o entendimento constitucional
valer-se de medidas provisórias, de
segundo o qual os tributos são desforma incondicional; não pode-o
tinados a criar benefícios para os
Executivo, agora, sob a alegação de
"cobrir
cidadãos, e não a
os romdar garantias de vida a mais um
bos de caixa causados pela má adplano econômico, receber a chanceministração da coisa pública".
la do Legislativo para introduzir
A mesma confederação, reprenormas
jurídicas que se contra
sentada pelos advogados Ubirajara
a
princípios constitucionais
põem
Wanderley e Célia Teixeira, propôs
de direitos e garaiíassecuratórios
ação idêntica atacando a Medida
tias
individuais".
Provisória n° 408, que modifica a
A M 423, editada, ontem, motif'legislação sobre seguridade social,
a de n° 402, estabelece que
ficando
obrigando o trabalhador a se deslidas regras do IR relatia
mudança
gar, espontaneamente de seu emem aplicações financefvas
a
lucros
prego, para obtenção de aposentaras só se aplica aos dividendos, bodoria. Esta MP não tinha sido, até
nificações, lucros e outros interesses
ontem, convertida em lei.
pagos ou creditados por pessoa juAlegações — Os advogados
rídica tributada com base no lucro
defendem a tese de que a conversão
real a pessoas físicas ou ii
em lei, ocorrida já em 1994, de uma
medida nmmóna-edrtnriirTKTInTcr lonnciliadas no pais.

CAMISAS?
Qualidade e preço é aqui!

bancos

(STJ) ter concedido liminar desobrigando os bancos da remessa à
Receita das listas de contribuintes
que pagaram o IPMF no ano passado, o mérito do mandado de
segurança impetrado pela Federação Brasileira das Associações
dos Bancos (Febraban) ainda será
julgado.
Cerca de 400 instituições financeiras, não-filiadas à Febraban, cumpriram a determinação
do Fisco. Os técnicos constataram, porém, diversas falhas nos
CPFs dos contribuintes e, por isso, a Receita não poderá iniciar a
devolução em 8 de fevereiro, conforme estava inicialmente previsto.

PETROBRAS
PETHOLEO BRASILEIRO S.A.
tu
IRASILO
^
«AMSfe,
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
AVISO DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS RPSE 160.1.002.94-6
Objeto: Serviços de soldagem, rebaixamento de cordão de solda,
inspeção, radiografia e pintura em tubos e conectores para tie back
de Carapeba III, por um prazo de 90 dias corridos (Cadastro
PETROBRÁS, item 7 18, grupo B ou C)
A aquisição da documentação será mediante apresentação de
comprovante de pagamento no valor de CRS 3 280,00
Recebimento das documentações e propostas Dia 22/2/94, às 14h,
na RPSE, ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes de
documentação.
TOMADA DE PREÇOS RPSE 160.1.006.94-7
Objeto: Serviços de operação e manutençao de equipamentos de
movimentação de cargas, por um prazo de 365 dias corridos
(Cadastro PETROBRÁS, item 09.03.11.03, grupos B ou C)
A aquisição da documentação será mediante apresentação de
comprovante de pagamento no valor de CRS 2.600,00
Recebimento das documentações e propostas Dia 22/2/94, às
15 30h, na RPSE, ocasião em que será iniciada a abertura dos
envelopes de documentação.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital Setor de Contratos
da Região de Produção do Sudeste (RPSE) Av Elias Agostinho 665
sala 102, bloco B, em Macají RJ

15.0m!
Tncoline super 15.0(H)!
Tnco'lnesuparfPeQ'
"So,
FilafJtfcTSaW^
FiS^cor"98
., 12.950,
Tricolirie especial :
Ptccos4 vista, villdos atf «lm do cstoqua.
ãACJlh
Sob medida
Barata Ribeiro, 344 Êstacionc no 370 -.255*1029
Prudente de Morais.237-B T,el.287-8497

^
o
IRASIL
^

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
OURO PRETO
/brasil\
/ uwio om TOOO» \

BUTRia
EDITAL 013/94 - TOMADA
DE PREÇOS N° 001/94
OBJETO Aquisição de vidrurias p ab-.
ratóno
ABERTURA Habilitação ate trés Jias
antes da data da abertura da proposta
Proposta 24 02/93 às l 5 horas
LOCAL Sala de Reuniões Ja .omissa*"*"
—
de Licitação da UF OP
EDITAL na CoGrdenadona de Suprimen
Preto F )ne
tos da UFOP em Ouro "00
r ">b <-96
(031) 55) 2OCO ou 557
e no Lscritório da Uf OP Rua P* M Ant^nif
Aleixo /56 s/501 em Belo Horizonte lono <031) 291 0607e291 04/5

Idéias
1. I V R O .S

SÁBADO
- JB

PETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO S.A.
MINISTÉRIO 0E MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÕES
1. CONCORRÊNCIA RPSE 160.0.009.94-3
Objeto Serviços de entrega, recebimento, conferência, afiação
preservação, manutenção, controle, cadastramento e inventário de
ferramentas e materiais de ferramentaria da oficina da DIMAN, por
um prazo de 730 (setecentos e trinta) dias corridos
A aquisição da documentação será mediante apresentação de
comprovante de pagamento no valor de CRS 2 800,00 (dois mil e
oitocentos cruzeiros reais)
Recebimento das documentações e propostas Dia 8/3/94, às 14h, na
RPSE, ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes de
documentação
2. CONCORRÊNCIA RPSE 160.0.012.94-1
Objeto Serviços de detalhamento, preparação para instalação
condicionamento, as built trafo estrutura, sistema elétrico e
instrumentação industrial nas Plataformas de Pargo-1, Carapeba-1
Carapeba-2, Vermelho-1 Vermelho-2 e Vermelho-3, por um prazo de
180 (cento e oitenta) dias corridos
A aquisição da documentação será mediante apresentação de
comprovante de pagamento no valor de CRS 5 000,00 (cinco mil
cruzeiros reais)
Recebimento das documentações e propostas. Dia 11/3/94, às 14h
na RPSE, ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes de
documentação

Classificados

Disque (021)580-5522 JB
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Centralcard
Gerdau

forma

Capital da nova
instituição

será de

CR$ 4,55 bilhões
ALEGRE — O Rio
Grande do Sul terá, em
PORTO
breve, o seu 1 Io banco múltiplo
com a decisão do grupo Gerdau
de também constituir um banco,
o Banco Gerdau, com um capital social de CR$ 4,55 bilhões,
conforme solicitação encaminhada ao Banco Central após a
publicação de um edital com essa intenção, no Diário Oficial da
União.
O Gerdau é o terceiro maior
grupo empresarial gaúcho (atrás

apenas da Ipiranga e da Varig,
conforme levantamento dos 100
maiores grupos feito pela revista
Amanhã)), com 16 usinas metalúrgicas e siderúrgicas e três holding.
Assim, a Gerdau se transformará no primeiro banco do estado originário de um grupo
empresarial. Todos os outros 10
bancos múltiplos gaúchos surgiram de alguma instituição financeira.
Diretoria — O grupo Gerdau, segundo maior em patrimônio líquido entre as 100
maiores empresas gaúchas, conforme o mesmo levantamento
da Amanhã, identifica, no edital,

Títulos tipo DBS

RESUMO DAS OPERAÇOES
QtdeVol.em CR) Mil
Lote
12.531.993
17.270.678
Mercado de Opções
338.680 1.872.225
Mercado à Vista
12.193.213
15.397.293
Das 50 ações componentes do l-Senn, 12 subiram, 29 cairam, seis
permaneceram estáveis e três não (oram negociadas.
Mínima Máxima Média Última Oscilação Há um Há um
Anterior
Mês
Ano
-3,7% 31.564 14.286 32.240
31.458 30 780 30.383
30.144
AÇÕES DO SENN
Maiores Altas
Copene ane 12,50%
Paulista de Força e Luz on 6.67%
Mannesmann on 3,33%
Acesita on 3.03%
Refripar pn 2,99%
Maiores Baixas
Ipiranga Petróleo pn 12.26%
White Martins on 9.40%
Cerj on
8.02%
Banco do Brasil one 8,01%
Eletrobras bn 7,92%

AÇÕES FORA DO SENN
Maiores Altas
Eluma pn 57,07%
Dijon pn 31.25%
Brumadinho pn 30,49%
lap pn
29.03%
Aços Villares pn 25.00%
Maiores Baixas
Varig pn .« 9.09%
Propasa pn 8.00%
Paraibuna pn 7,14%
Hering Brinquedos pn 6,86%
RandonPart. pn 6.67%

MERCADO A VISTA • LOTE
Títulos tipo DBS

Qtd.

Fech. USí/mil

seu

Min. Mòd. Osc.
%

I.L
Ano

Preço em CR$ Por Mil Ação
Arthur Lange PN 110000 92,80 194.79 9 2 80 92.80 226.34
B.Progresso PN 12.155000 24.51 51.44 24.51 24.51 5.72- 163,67
206.600000 12.49 26.21 12.70 12,52 1.02- 20524
Barer} PN
BanestesON 17.0CO 170,00 356,83 170.00 170.00 147.82
Brumadmho FN— 8292000 107.00 224,59 107.00 95.08 30.49 189,17
1801 -136000 32.01 67,19 34,00 32.83 8.01- 169,40
Cerj ON
EberlePN
40010.000 13.70 28.75 13,70 13.34 1.48 205,23
FertibrasPN 5915000 248.00 520.56 248,00 240,83 12.73 283,32
MinuparPN 2438.000 67.00 140.63 67.00 65.36 3,88 278.12

banco

os controladores e os diretores.
O futuro Banco Gerdau, com
carteiras comercial, financiamento e investimento, crédito e
câmbio, terá como controladores as empresas Metalúrgica
Gerdau (99% de participação) e
Grupo Gerdau Empreendimentos(l%).
Pelo edital, o presidente do
Banco Gerdau será o mesmo do
grupo, Jorge Gerdau Johannpeter. A instituição terá tres vicepresidentes, Germano Johannpeter, Klaus Johannpeter e Frederico Johannpeter.
O banco terá, ainda, oito diretores: Carlos Petry, Pedro
Hoerde, Luiz Celestino Pedó,

Qtd.

Pronor AN
3 030 000
Sid.Tubarao AN 70 000 000
Sid.Tubarao BN 1912 280.000
Sid.Tubarao ON
1500000
Sondolucnica AN
1 000.000
Sondotecnica BN
1 000 000
TaurusPN 10600000
Unipar BN.. 1228960 000
Vacchi PN 1738 553 000
Whito Martins ON 1043666 000
Preço em CR« Por Ação
AbcXtalAN 560000
AcesitaON 106000
Acesita PN
206000
AcesitaPrtPN 7.000
Aconorte AN
20 000
Acos Villares PN
8 000
Alpargatas PN
700 000
AracruzBN
1.000
Avipal ON
100 000
B.Brasil ON E- 15279 000
B Brasil PN E66 767.000
Bamerindus ON E- 1942 000
BamerindusPar ONE-.. 703 000
Bamerindus Seg PN E- 128 000
Banespa PN
10 160 000
Banrisul PN
4500 000
Barbara PN
3 000.000
Belgo Mineira ON
11000
Belgo Mineira PN
114 000
Se'p?atoPN 653CC0Q
Bescbanco BN E- 1.100.000
Bic.CaloiBN 1.125 000
Bradesco ON E238 000
Bradesco PN E3043 000
BrahmaPN 125000
Brahma Prt PN ;... 4 000
Brasmotor PN
6 000
Cat Leopoldma AN -G-. 128 1 000
CemigON 79151000
CemigPN 1499842 000
CespPN.
14 000
11012 000
Cevai PN
CopeneANE- 566 000
Corrêa Ribeiro PN
82 000
Coteminas ON
142 000
2450000
Dijon PN
Docas ON
10 000
815 000
Docas PN
ElebraPN.
11000
Eletrobras BN
12 981 000
Eletrobras ON
4 181000
20 000
Eluma PN..
29000
Enersul AN.
4 000
Enersul PrtBN
Estreia PN
467 000

163.50
170.00
220.00
170.00
13,00
125.00
92.00
1350.99
1,05
8,50
11,50
8,90
7.00
5.80
7,28
0,35
0,37
75.01
61,00
0,27
1,80
1,02
7.20
8.30
135.00
110.00
122,00
16,60
0.85
1.23
990.00
3.10
225.00
0.50
87,00
0.42
12,00
7.50
0,70
122,00
125.00
6,00
60,00
85.00
0.78

venda

múltiplo
doméstica

Osvaldo Schirmer, Artur Peixoto, Geraldo Ioffanello, Expedito
Luz e Ruben Rohde.
Patrimônio — O edital declara que o valor do patrimônio
dos controladores e diretores
constitui lastro suficiente para a
instalação da sociedade e que
não possuem nenhuma restrição
cadastral e desfrutam de reputação ilibada.
Informa, ainda, que tanto os
controladores quanto os diretores não foram nem estão sendo
responsabilizados em ação judiciai ou processo administrativo
junto ao poder público.

fe? BOLSA DE VALORES DO RIO
Foch. MAx. Min. M6d. Osc. I.L.
Títulos tipo DBS
Qtd. Fech. M6x.
% Ano
38,00
330,00
356.00
300,00
200,00
200,00
178,00
35,40
0,68
106.00

faz

com

A Centralcard, que administra
mais de 1 milhão de cartões de 70
empresas do país, está facilitando
a vida de seus clientes. A partir
deste mês todos poderão comprar
em casa, através de catálogos,
desde os mais simples produtos
comestíveis até pacotes turísticos
e plano de seguro, inclusive com
descontos. É o que avisa o vicepresidente de Marketing da Centralcard, Mauro Travassos, apostando que, com os novos serviços,
a empresa deverá aumentar em
até 25% o faturamento de US$ 4
milhões registrado em 1993..
"Hoje,
tempo está custando
muito caro. E as pessoas gostam
de ter a maior facilidade possível

Min.

Mòd. Osc. I.L.
% Ano

79.76 38,00 38.00
118.75 ¦ Fertisul PN
4 000.000 0,39 0,81 0,39 0.39 EST 246,83
692.68 330,01 330.00 2.93- 257.81 Ficap/marvin
120 000 65,00 136,43 65,00 65,00 190,96
745,15 390,00 359.34 279.81 Foslertil ONPN 420
500 000 0.48 1.00 0,50 0,41 20,00 115,81
629,70 300,01 300.00 3,45 283,58 ¦ lap PN
369000
4,00 0.48
8,39 1,00
4,00 0.49
3,180,4828,62
419,80 200,00 200,00 14,29 200,50 IneparPN 477.200.000
EST 122.30
165.51
419,80 200,00 200,00 8,70 200,00 IneparNov.PN 100 000 0,42 0,88 0,4? 0,42 5,00 115.70
373,62 180,00 179,89 1,10- 164,49 lochpe-Maxion PN 2.147.000 170,00 356,83 175,00 171.51 263,69
74.30 35,40 34,02 1.14 229,53 Ipiranga Dis.PN 36 000000 5.72 12,00 5.72 5.71 1.54- 184,19
1.42 0.72 0.68 11.48 234.48 IpiranQa P.Nov ON 6.000 3.50 7,34 3,50 3,50
225,80
222.49 117,50 113.96 9.39- 160.50 Ipiranga PotON
8 000 4,10 8.60 4,10 4.10 2,24 227,77
Ipiranga Pet.PN 1.016 000 5,01 10.51 5.70 5.50 12.40- 220.00
Ipiranga RofPN 220 000 6.10 12,80 6,10 5,90 19,14 177,71
2.000 120,00 251,88 120.00 120,00 4,00- 196,66
343.19 165,00 164,46 0 91- 138 20 Itaubanco PN E- 1.590
000 145,00 304.35 150,00 146.09 2.02- 166.78
356.83 170.00 169 42 3 02 175 31 ¦ Light ON
255
461.78 220.00 219.98 '
46 Loj.AmericanasPN 4.000
98,00
98,003,3098,00
19600
20 000
3,30205,70
6,92 3,30
0,29- 266,12
356 83 17000 170 00
250 88 ¦ Magno3ita AN
27.28 13,00 1290 0 07- 177*19 MannesmannON
1.000
620,00
1301.40
620.00
620,00
3,33
229,62
15 000 650,00 1364,37 650,00 617.93 8.33 257.47
262,37 125.00 118.94 2499 264 25 Mannesmann PN
193.11 92.00 9200 515- 17170 MendesJrBN
20000
7,0022,50
14,6947,22
7.0022,50
7.0022,50
0.13- 231.02
PN
20 000
166,66
2835.77 1350,99 1350,99 164 75 Metal Leve Amap
PN 140 000 2,30 4,82 2,30 2.23 4,55 262,35
2.20 1,05 1,05
276 31 MineracaoFlum.ON
102 000 610,00 1280,40 610,00 610.00 187.11
17,84 8.65 8 49 8 10- 233 36 Moinho Aranh ON 146
000 4,00 8,39 4,00 4.00 4.99 173,16
24.13 12.00 11,52 5 80- 274 07 MontoiroPN 5.000 12,30
12.30 12.30 9.72 279,54
10.60 0,90 0.59 4 50 135 31 Muller ON E-- 755 000 25,01
32,00 67.16 32,00 32.00 0,33- 177.01
1*69 7.00 7 00 2 79 13272 ¦ NacionalPNE13229
000
32.00
67.16
33,20 32.01 0,33- 168.16
15307
Nacional
12.17 5,80 5 80 '
000 2,60 5.45 2,90 2.61 7.46- 217.50
15.28 7.29 7 03 0 26- 233 55 ¦ Paraibuna PNPN 1.820
5705000
9.60
20,15
9,60
9.57 0,95 253,
0.73 0 35 0 35
37234 Paranapanema
709 000 32,00 67,16 33,50 31.47 " 6.63 _ 193D6W
0.77 0.37 0,37 2.62- 154,01 Paulista F.Luz ON 16000
000 0,37 0,77 0,38 0,56 12,12 310,34
157,44 70,80 7708 6 00- 197^69 Perdigao PN
Eflirobras ON 1671.000 44,00 92,35 44.80 43,87 269- 190,50
128,04 61.00 60 30 US 19407
0.56 ~ 027 0 26 EST 24761 PctrobrasPN
9762000 80,0020,40
184.71
4232 94.00
22.00 80,60
20.97 3,835.15- 230,75
165,11
10789 Petrobras Br PN 12538.00065,00
3.77 1 00 1 00
170.41 90,60 90.42
167.23
2.14 1 02 1 02 0 96- 145 71 Potroflex ON E- 31.000 000
14,00
29.30
14,00
14,00
1,38
184.21
15,11 7,30 7 25 4 12- 17212 PetroquisaPN
20
4 000 0.23 0,40 0.23 0,23 7.99- 92.00
17.42 0,30 0.13 0.11- 182S4 Propasa PN
203.36 140.00 133.76 3,57- 196.59 ¦ Randon Part PN........ 13 000 0.42 0.88 0.42 0,42 6,66- 280 00
230,89 110.00 110,00 4,35- 169,23 RefriparPN 805900 000 0,69 1,44 0.70 0,70 2.99 290 45
256.06 122.00 122.00 195.20 ¦ Samitri ON
100 000 21.00 44,07 21.00 21,00 0,04- 136,71
34,84 17.50 16,94 5,08- 215,79 Samitri PN 30,000 17,20 36.10 17,20 17,20 0,63- 174,08
1.78 0,93 0,89 5,55- 203.66 Sorgen PN
5000000 0.28 0,58 0,28 0,28 3.70 167,66
2.58 1,34 1,28 EST 224.95 Sharp PN
70.000 0.59 1.23 0.59 0,59 1,66- 17933
2078,04 990.00 976.11 221,84 Sid Nacional ON...L..;... 19752.000 16,70 35,05 17,00 16,47 1,15 194,68
6,50 3,20 3,10 3,42- 212,32 Sid.Guaira PN 121.000 19.00 39.88 1900 19.00 0.04- 190.00
472.28 226,00 224.76 12,49 249,43 Souza Cruz ON 1,000 3600,00 7556.51 3600.00 3600,00 157.89
1,04 0.50 0.50
172.41 Supergasbras ON 1014 000 0.30 0.62 0.30 0,30
209,79
182.61 87,00 87.00 3 33- 280.64 Supergasbras PN 6750 000
0,37 0,77 0,39 0,38 2,78 23899
0,88 0.42 0,39 31,25 458.82 ¦ Tocnosolo PN
1000 0.20 0,41 0.20 0,20
100,00
25.18 12,00 12.00 149.81 Teka Tecelagem PN 55000 000 0,72 1,51 0.72 0,72 EST 24827
15,74 7.50 7.50 6.36- 214,28 TelebrasON 12.764.000 19,30 40,51 19,70 19,12 1.47 221.47
1.46 0.70 0.70
140.00 TelebrasPN 8.132.000 22.00 46.17 24,50 22,99 5.20- 20972
256,08 142.00 127.21 7,92- 246.86 TelebrasPN-R 51.038.000 7.95 16,68 8.10 8,04
262.37 131.99 126,95 5,30- 250.04 TelemigBN 52.000 35,00 73,46 35,00 &2,95 2,91 315.31
12.59 6.00 6,00 42.52 295.56 TolemigON 153000 26.00 54.57 27.90 27,50 18.07 233.44
125.94 60,00 60,00
146.34 TeleparON 130 000 140,00 29386 145,00 143.15 2.79- 172.34
178.41 85.00 85,00 5.56- 144.06 TeleparPN
499 000 160,00 335,84 160,01 158.74 0,93 195,03
1,63 0,78 0.78 EST 161,15 TelerjON 130.000 24,50
51.42 24.50 23.09 3,77 163,29

THuloa tipo DBS

cartão

na hora de comprar o que desejam. Por isso, criamos o sistema
de atendimento doméstico", explica Travassos. Mas as vantagens não estão restritas à clientela. Também as empresas
emissoras dos cartões administados pela Centralcard terão a opção de aumentar os leques de seus
produtos e o faturamento, vendendo, inclusive, o que normalmente não oferecem em seus pontos tradicionais de venda.
O passo mais ousado da Centralcard poderá ser dado no segundo semestre, quando os cartões por ela administrados
poderão ser usados em pontos de
venda da rede credenciada.

Qtd. Foch. M6x. Min. M6d. Oac. I.L.
% Ano

TelerjPN
104 000 30,00 62,97 30,00 28,56 1,66 202.40
TelespPN
5000 220.00 461.78 220,00 219.00 2.22- 193,20
5.872.000 0.52 1.09 0,55 0 54 5,44- 164,63
Ucar Carbon ON
Unibar^oAN
8 000 36,00 75.56 36.00 36.00 153,06
UnibancoON
2.000 37,00 77.66 37.00 37,00 134.25
UsiminasON
1.000 0,60 1,25 0,60 0,60
227.27
Usiminas PN
204.140.000 0.53 1,11 0.56 0,53 3,63- 232,45
13.000 57,00 119.64 59.00 57.46 5.01- 216,99
Val® Rio Doco ON
Vale Rio Doco PN
57.098 000 59,00 123,84 61.00 59,59 4.84- 215.98
Varga Froios PN
9.260000 38,00 79,76 38.00 35.01 166,71
VarigPN
1.000 90,00 188,91 90,00 90,00 9,09- 180,00
Emprosao
em
situapao
especial
-Emaq-Verolme PN
3.500.000 0,60 1,25 0.60 0.59 5,26 170,02
Hering Brinq PN
121.000.000 1,63 3.42 1,80 1,65 6,31- 165,00
Total
2192.818 000
MERCADO DE OPÇOES
Operações
Pra?o da PrSmio
Vekir
Titutoi tipo DBS - Sirisj -~£raie. toirff." "lift. "M'fitT Min. Med. (CRS)
EmCRIpormilafdts
Ceij ON
CBE 28,00 41 000 9 00 1 0.00 9,00 9.73 399
CerjON
CBI 40.00 11 000 3,00
3,00 3,00 3,00 33
Sid.Tubafao8N CBL 220,00 15 000 16500 165.00 162.00 163,00 2.«5
Sid.TubaraoBN CB0 26000 22000 125.00 12500 120,00 122.27 2699
Sid.TubaraoBN C8U 380,00 34 000 53,00 55,00 5300 54.56 1 656
Em Cri Por Ação
B.Brasil PN E- CBN 6,58 5.000 5.50 5,50 545 $46 27 300
Cemig PN
CB0 0 65 1 000 055 0.55 0.55 C 55 550
Eletrobras 0N
CBM 120 00 4.000 29,66 2566 2566 29.66 116 640
Eletrobras 0N
VBM 120 00 4.000 1.00 1 00 1.00 1.00 4 000
Petrobras PN
CBC 120 00 500 2,06 2 06 2.08 2.08 1.040
Petrobras PN
CBS 70.00 100 26.00 26,00 26.00 26.00 2.600
Petrobras Br PN CBE 20.00 400 4.50 4 50 4.50 4,50
1 800
Vale Rio Doce PN CBJ 44 00 6,900 21.50 24,60 21,50 22.57 155 750
Vale Rio Doce PN CBK 48,00 6.200 18,50 20.00 18.50 15 17 157.200
Vale Rio Doce PN CBM 56.00 21.500 13 00 15.10 12.00 13 17 263.270
Vale Rio Doce PN CBN 60,00 45 200 9,50 12,50 9,00 10,62 460 422
Vale Rio Doce PN CB0 64.00 65680 6,50 9,00 6,00 7,85 516.110
Vale Rio Doce PN CBS 76.00 52.200 2.20 3,00 1.50 2.20 115.110*
Vale Rio Doce PN CBT 80,00 1.000 1.00 1,00 1,00 1,00 1.000TOTAL 338,680 1.672 225'

P
¦: :• ¦ ¦ .

|
O CHEQUE DO
CLIENTE ESPECIAL,

BANERJ

SEGURO DE
VIDA GRÁTIS.

RESUMO DAS OPERAÇOES
Qtde. Tit.
Valor em CR$
Lote Padrão
25 773.680 831 133.904.840.306.70
Concordatárias
655.764.000
18.022.844,00
Direitos e Recibos
20,570.000 101.248.800,00
Fundos e Certificados
11.210
9.199.000,00
Opções de Compra
11.001.500 000 22.231.908.000,00
466.000.000 116.500.000,00
Opções de Venda
Fracionário
14 381.960 369.592.745,49
Total Geral
37.931.908.001 156.751.311.696,19
índice Bovespa Médio
80.768
índice Bovespa Fechamento
79.835 -3,0%
índice Bovespa Máximo
82.730
índice Bovespa Minimo
78.695
Das 54 ações do BOVESPA, 13 subiram, 31 cairam. nove permaneceram
estáveis e uma não foi negociada.
O MERCADO
BOVESPA
Otc. Preço
Otc. Pr«ço
(%)
<%>
Malorea AIU. Malorea Alias
Pacaembupn 400.0 100 Aqos Vitl pn int 14,5 126,00
1.60 Curate* pn 9.5 26.50
Brinq Mimopn 45
Gurgel pn 40.0 35,00 Aquatec pn 9,0 1,20
Fertisul on 40.0 0 70 Itaubanco pn ed 6,5 130.00
Muller pn 33.2 12.01 Suzanopn 6,5 1 747.00
Malorea Balxaa Malorea Balxaa
Cresal pn 12.5 1.05 Whit Martins on 117 105,00
Persicopn 117 150 GO Estrela pn 10,1 0,71
Wh>? Martins on 11./ 10500 Brasil pned 8.8 11,30
Avipal on 10
090 Brasil on ed 7
8 50
Estrela pn 10.1 0 71 lelesppnint 6.8 205.00
MERCADO A VISTA
Titulos Qtd Abt Min. Mod. Max. Foch. Osc.
AcesitaON INT 210000 16500 159.00 169.38 1/2.00 172.00 + 48
Acesita PN INT
200000 23000 23000 232.50 235.00
>68
Acesita ON P
100000 16990 169.90 169.90 16990 235,00
169.90 + 132
Acos Vil PN INT
980000 112.00 11200 121.75 12/.00 126,00
+
Adubos TrevoPN 1000 4 00 4 00 4.00 4 00 4.00 14,5
-2.4
AgwmsaPN
2680 000 0 43 0.48 0.51 0,65 0^55 + 22,2
Agrocereu PN
100000 6 00 6.00 6 00 600 6 00 -30
Albarus ON 10000 700.00 700,00 700.00 700.00 700,00 f 1.5
Alpargatas PN
3/0000 92.00 91,50 91.99 92.00 92.00
Amazonia ON 21000 15,00 15.00 15 00 1500 15.00 -06
America Sul ON
10000 1 80.00 180.00 180.00 16000 160A0+12.5
America SutPN
50 000 175,00 175.00 178,00 180 00 180,00 AntQue.ro/ON
4 000 3 000.00 3 000.00 3 000 00 3 000.00 3 000^00 /
Antarct Nor J PN 2513000 192.99 192.99
193.0
220.00^13.9
Antarctic Pb PNA .. 20000 5800 58 00 58 00 220.00
58 00 -00
Antarctica ON
135 89 500,00 88 001.00 89315,15 90 5800
000,00
90
000 00 -- 25
Antarctica PN
1595 56 50000 5650000 56713.17 5/ 00000 5/ 000,00
08
AquatecPN
6600000 1.05 1.05 1,16 1,20 120 + 90
Aracruz PNB
1WOOO 150000 1 50000 1 525.41 1580,00 1 560 00 + 53
Avipal ON
4600000 0.99 0.90 0.95 093 090 -108
Azevedo PN
103 000 1000 1000 1000 1000 1000 /
Bamerind Br ON ED .. 680000 8.50 8,50 8
8.90 - 4.7
Bamermd Par ON ED ... 500 000 7.00 7,00 7.00 890
7,00 7 00 +14
Bamerind Seg ON ED .- 10000 5.80 580 580 580 560-160
Bamerind Seg PN ED.... 1 140003 565 5.50 5.70 5.75 5.70 08
Bandeirantea PN INT .... 41 000 23.60 2380 23.80 24,00 24 00 + -10
Banespa ON
500 000 6 60 6 80 6.80 6 60 6 60
BanespaPN 64 6-00000 6 90 6.61
7.16 7.40 7 -13
Banestado PN
500000 0.41 041 0.41 0.41 04120 +25
BanrtsulPN
3 400000 0 35 0.32 0 34 035 0 32 -8 5
Baroella PN
1300 49 000(30 46 OCO.OO 47307.69 49 000 00 46000 00 -61
1400000 260 265
2.76 260 2.66 -25
Ben PN EB
Belgo M.neir ON INT .... 20000 7600 7600 77.50 7900 79 00 -06
Belgo M»ret' PN INT . .. 1JS0 000 5900 56 99 61 GO 6600 60 00 -09
Beiprato PN
4 0:0 000 025 025 025 028 025 -38
Besc PNA ED
7 000 1.70 1 70 1.70 1 70 1 70
1302000 I SO 160 1.84 1.85
Best PNB ED
185
Beta PNA40 053GC0 17000 17000 17000 17000 17000
BcCato-PNe
11/600000 100 096 102 ICS 096 -58
67.000 00 67 000.00 67DOO.OO 67 00000 67 000 00 - 1A5
B»c Monark ON
&ot*asPNA
250000 1500 14GO 14 80 1500
-37
BcmtxilPN
2 TOO 000 12 50 12.00 12.16 12.50 14
12 00 -32
BradesccON ED
99 660000 7.50 6 90 6 96 750 72010 -40
BradescoPNED 97.750000 620 8 00 6.13 829 810--29
Brahma PN INT .
6 770000 140 00 135.00 141,65 145.00 139*99 -34

BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO
Tilulos Qtd Abt Min Mod Max Foch Osc Titulos Qtd Abt. Min Med Max.
Brasil ON ED
13870 000 8.50 B.40 8.51 8,70 8.W> -7.6 ItapPN
000 17,00 17.00 17.59 18,00
Brasil PN ED
344 660 000 11,00 11,00 11.58 12.00 11.30 -8.8 Itaubanco ON ED 45
100 000 94,00 94.00 95 20 100.00
Brasilit ON
10 000 1.100.00 1.100.00 1.100.00 1.100,00 1.10000 +4,7 Itaubanco PN ED 12800.000
117,99 115,00 124,94 130,00
Brasinca PN
28 000 70,00 70,00 70.18 72.50 72.50
580 000 249,99 246.90 249.53 250.00
Brasmotor ON
10 000 189.99 189.99 189.99 189.99 189,99 +5.5 ItausaPN
Itautec
PN
2.300000
1,80 1.80 1,81 1,90
Brasmotor PN
2 510 000 135.50 131.00 134,10 135.50 133.00 -1.4 ¦JBDuartoPN
200 000 1,85 1,85 1.88 1.90
Brasporola PNA 1.740000000
2 000 459.00
459,00
459.00
+5.5
¦
459.00
459.00
Keplor
WoborPN
300
000
1,50 1,50 1.53 1,55
1,12
1.12
1,51
1,60
Brinq MimoPN
1,60 + 45.4 KlabinPN 127,000 725.00 725.00
763,70 785.00
BrumadinhoPN *
34 300 000 92,00 92,00 97.95 101,00 95,00
¦
Lacesa
PN
1500
000
16,00
15.83160,00
16.00
Buottnor PN
100 000 20,00 20.00 20,50 21.00 21,00+10,5 tnctaPN 1000 160,00 160,00 15,50
160.00
Caemi Metal PN
1.210 000 3800 37,00 37.71 38.50 37.00 -2.9 Light ON
5
010000
140,00
140,00
146,33
149,00
Cambuci PN
31 000 2900 29,00 29,97 32.02 32.02 + 14,3 UmasaPN
255000 1,70 1,60 1,70 1,70
Casa Anglo PN INT 1.135000 103,00 103,00 108,59 112.00 112,00
^8,7 LIxDaCunhaPN 1500000 2.00 1,90 1,93 2.00
Casa Anglo PN
50 000 107.00 10/.00 107.00 10/,00 107.00 + 11,4 Lojas Amcric ON I93
30000 90,00 90,00 90,00 90,00
Cbc Cartucho PN
1000 0,50 0,50 0.50 0.50 0.50 + 25.0 Lojas Amonc FN I93
34 000 98,02 98.02 99.13 100,00
Cbv Ind Mec PN 1000 000 0,30 6.30 6,35 6,40 6.40
+3.2
¦
Magnosita
PNA
400000 0,21
3.10 0,21
3,10 0,21
3,10 0.21
3,10
Celesc ON
10 000 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 -0,9 MaioGalloPN 20000
CelotJC PNB
20
000
31500
315,00
315,00
315,00
-4,5
ManahPN
315,00
2000
000
7,10
7,10
7,10
7.10
Celul Irani ON *
211000 150,00 150,00 150.00 150.00 150.00+15.3 Manasa PN *
3300 000 140.00 129.90 133.15 140.00
Comig ON
1/ 700 000 0 80 0,80 0.8/ 0.90 088 -2.2 Mangols Indl PN
3200
000
23,00
23,00
23.85
24,01
CemigPN
2.542400 000. 1.20 1,15 1.25 1,31 1.20 -5.5 Mannesmann ON
3 000 590.00 590.00 616.67 640.00
CerjON*
4/6 000 000 33,00 31,00 32.3/ 33,00 32 01 -7.5 Mannosmann PN
24 000 61000 581.00 631.01 641.01
CcspON
26 000 96000 960.00 992.12 1 010.00 990,00 +3,1 Marcopolo ON
10
000 150,00 15000 150,00 150.00
CcspPN
3 166 000 950,00 900,01 968.10 1 000,00 980.00 -0.4 Marcopolo PNB
1.730 000 128.00 128.00 129.70 130.00
CovalPN
4-1800
Marlsol PN
000 3,00 3.00 3.06 3.20 310
5000
110.00
110.00 11000 110.00
17
Cbapeco PN
Morides Jr PNB 192 110000 7,00
200 000 156,00 156,00 156.79 157.10 166 00
7.00 7.00 7.00
Cia Hering PN
300 000 4.55 4,50 4.52 4.55 4.50 -1,0 More Brasil
PN
ED
40
000
71,00
71,00 71,00 71.00
CibranPN
2 04 / 000 1,85 1.70 1,88 1.90 1.90 + 25.0 More S Paulo PN 193
40000
32.00
32,00
32.00 32.00
Cim Cauo PNA
30 1299999 12 999,99 12 999.99 12.999.99
Mesbla PN INT
82/.000 290,00 290.00 290.60 295.00
ClmltauPN
500 000 12/.99 12/.99 127.99 12/.99 12999,99
-1,5 Mot Barbara
127.99
PN
72.700
000
0.38
0,35
0,37 0.38
4 000 300.00 300.00 300,00 300,00
C«maf ON
+ 7.1 Mot Duquc PN 22000 11,00 11.00 11,00
11,00
Ciquino Potr PNA 2000 000 036 0.36 0,37 0.38 300.00
+2.7
Met
0,38
Gerdau
PN
3070000
4600
46.00
46.63
Ciquino Petr PNB 4 038 000 028 0,28 0,29 0,29 029
Metal LevoPN 14 330 000 23,50 21.00 22.98 4/.00
23.50
CofapPN
9200 000 7,52 7.51 7.54 7.70 7.51 -2,9 MotisaPN
100 000 0.75 0,75 0,75 0,75
ColdexPN
8 098 000 0,43 0.41 0,41 0.43 0,41 +7.8 MinuparPN*
241,600000
65.00
61.00
6305
68
00
Const Botor PNB 500 000 1.00 1.60 1.60 1.60 160
Moinho Flum ON
53 000 610.00 610.00 610,00 610.00
Consul ON
2 000 849,99 84999 849.99 849,99 849,99 + 3.6 Moinho Rocif
ON
16000
650,00
650.00
650.00
650.00
Copas PN
43 000 45.00 45 00 45.00 45.00 45.00
MoinhoSantON
1430.00 1430.00 1430.00 1.43000
CopenoPNAED
4 120 000 207.00 207.00 226,12 230.01 230.01 +5.0 Moinho Sant PN 29000
1000 1.430.00 1.430.00 1 430 00 1.430.00
Copene PNB ED
10 000 90.00 90,00 9000 90 00 90.00 + 32.3 MontroalPN
490000
1,70 1.70 1,70 1.70
Cosigua PN
1200 000 12,50 12,50 12.96 13.30
? 6,4 Moto Pecas PN
164 000 5 00 5.00 5.37 5.50
CoteminasON 8/0 000 90.00 90.00 92.16 94 00 9413,3000 * 4,4
Muller
PN
89000
12,01
12.01 12.01 12.01
CoteminasPN
1.350 000 100,00 100.00 108,69 112,00 112,00 +1.8 ¦ Nacional ON ED
60000 30.98 30.98 3098 30,98
Cresal PN
10000 1,05 1.05 1.05 1.05 1.05 -12.5 Nacional
PN
ED
22.960000
32.00
31,50 32,00 32,00
Ctm Citrus PN
0 000 30,00 38.00 38.00 38 00 3600 Nadir Figuoi PN
1000 350.00 350.00 350.00 350.00
C/arina PN'
8000 000 25.00 25,00 25.00 25,00
25.00 + 2.0 Nakata PN
88 000 65.00 85.00 85 00 85.00
400 000 8.99 8,99 9,00 9.00 9.00 -1.0 Nord Brasil ON ED
D H B PN
3,55 3.50 3.57 3,59
Dor.aa PN 500
1 000 8.00 8,00 0.00 8.00 8,00 +3.8 Nord Brasil PN ED 401000
234 000 3,55 3,55 3.55 3 80
Dova PN
000 138.00 138,00 138,00 138,00 138,00 + 6.1 ¦ Olvebra PN *
5000
000
148.00 14800 148.00 148.00
Duratex PN
100 000 26.50 26.50 26,50 26.50
+ 9.5 Orniex PN
3 000 34,00 34.00 36.89 40.00
Durox PN
10 000 18,00 18.00 1600 18.00 26.50
18,00 + 20.0 OsaPNINT
600
000
5.70 5,70 5.75 6.00
EberloPN* .'.... 656000 000 13,01 13,00 13,11 13,75 13.00
Osa PN
13.750.000 5.00 4.80 4.96 5.00
Economico ON
Oxiteno PN
30 000 11,50 11.50 11.50 11.50 11.50
2000000
2.60
2.90 3,00
Economico PN 1230000 950 9.50 9,72 10.00 9.99 -O.I ¦ Papel Simao PN INT.. 9 700 000 13.802.60
13.80 14 00 14 50
Edn PNA
2 000 4 00 4.00 4.00 4.00 4 00
Para
Dominas PN
12 000 1.30 1.30 1.30 1.30
Eletrobra3 ON INT
33440 000 120.00 120,00 126,30 130.00 124,00 -4.6 Paraibuna
PN
500 000 2,60 2.60 2.64 2.70
EletrobrasPNB INT
60210 000 130,00 120.00 126.46 132.00 125.00 -5.3 Paranapanema
PN
84
500 000 9.50 9.40 9,54 9.70
ElumaPN
160 000 6.10 6 00 6,04 6.10 600
Paul F Luz ON
31.00 31.00
34.0411000
35.00
EmbracoON 150 000 670,00 6/0,00 670,00 670 00 670,00
PeixoPN
5000 11600
110,00000 110.00
11000
EmbraerPNANT
150000 29,00 28.00 288/ 29,00 28,00 -3,4 Perdigao PN
100000
0,35
033
0.35
0.38
80
EnersulONINT
50 000 9000 90.00 9000 90 00 90,00+ 12.5 Perdigao ON
500 000 1.08 1.08 1.08 1.08
Encrsul PNB P
145 000 86.00 85.00 86.19 8/.00 87,00 +1.1 Petrobras Agr
ON
620000
45
00
45.00
45
08
46
00
EnxutaPN
630 000 3.10 3.10 3.11 3.35 3.35 +80 Petrobras PN
760 000 8600 8600 88 93 93.00
Ericsson ON
100 000 2,85 2.85 2,85 285 2 05
Petrobras Br PN 104
47.576000
20.00
20.00
20
95
22.00
Ericsson PN
4 100 000 2.70 2.6/ 268 2.70
-3.5 Petrollex ON ED
160 000 93.00 9300 94 41 95 50
Estrela PN 101.100 000 0 81 0.71 0.78 0,83 0.2.7071 -10.1 Petrollex PN
1410 000 75C0 7450 74.86 7500
Eucatex PN INT
82 000 17800 171.00 175.76 178.00 171.00 -2.2 PetroquisaPNED 108
000 14.00 13.70 13.99 14 00
F Catagua/es PNA .... 8/7.000 17.00 16 50 16.76 17.00 16.60 -5.1 Pcttenati PN
13.100 000 9.00 9.00 9.26 9.70
Ferbasa PN
2.100 000 7.50 7.50 7.64 8*00 800 PevoPartON
5000
64.00
64.00 64 00 64,00
FertibrasPN*
51200000 24000 240.00 24961 250.00 250.00 + 4.1 Pirolli ON
12,00 12.00 12.24 12,40
Fertisul ON
100 000 0.70 0,70 0,70 0.70 0.70-40.0 Pirelli Pneu ON1800000
21200000
9.30
9.30 9.30 9.30
Fertisul PN
90 834 000 0.40 0,38 0.44 0.50 0.45 + 15.3 Pirelli Pneu PN
1300000 9,20 920 9,20 9.20
FibamPN
200 000 0 85 0 85 0 85 0 85 085 +6.2 Polar PN
367
000
700.00
700.00
700.00 700.00
Ficap/marvin PN INT 7010 000 66,90 66.90 66,90 66,90 6690
PN
39000 12.00 12.00 12.35 13.50
Foria Taurus PN
Politeno PNB
000 000 180.00 170 00 176,05 180 00 170.00 -2.6 Polialden
101.000
0.45
0.45
0.45
0.46
Fosfertil PN
1.150 000 060 0 74 0.76 085 0.74 -*-2,7 ProgressoPN* 65700000 25.20 2400 25.13 25.50
Francos Bras ON
3 000 120.00 120 00 120.00 120,00 12000 -2.4 «Randon Part PN INT .122600000 0.40 040 0.41 0.43
Fras-le PNA 141500 000 1.00 0 98 1.00 1.00 100 -4.7 Randon Part PN 12000 000 0.41 0.38 0 40 0.41
Frigobras PN
100 000 2.37 2,37 2.37 2.37 237 "12 Real Cons PNE ED 3000 350.00 35000 350.00 350.00
Gradients PNA
1 775 000 1600 16 00 17,13 17.52 17 52 *9.5 Real Cons PNF ED
3 000 420 00 42000 420.00 420.00
GuararapesON 120.000 380.00 380.00 380,00 380.00 38000
Real De Inv PN ED
7 000 47001 47000 4/0 00 470 01
125000 35000 35000 368.40 370 00 370.00
Guararapes PN
Real Part
ON
ED
5000
50000 50000 500 00 500.00
GurgelPN
6.000 3500 35 00 3500 35 00 3500 - 40 Recrusul ON
1009 2.SC 250 2.50 2.50
lap PN
110CO 250 250 2.52 2.70
15252000 320 320 3.72 4.20 4.15 + 29.6 Recrusul PN
Iguacu Cafe PNA
100 000 0 43 043 043 043 04J RefriparPN 104 300000 0.68 0 66 0 6 0 68
InbracPN
200 000 1,05 1 05 1.05 1 05 1.05
¦ Sadia Concor ON ..... 500000 6 50 6 50 6.50 6 50
Ind Villares PN
501.000 12000 120 00 120 00 120.00
Sad.a Conctx PN
118100 000 4.30 4 30 4,31 4*35
Irids Romi ON 1300.000 5 00 5.00 5 00 5.00 12000
Sadia OestePN
19000 1.50 1.50 1.50 1.50
500
IndsRomiPN 5 000 000 6 20 6 20 6 36 6.40 640 -t 32 Samitri PN
2500000
1720 1720 17.30 17 50
IneparPN INT
17 000 000 0 50 0.45 0,48 0^50 0.48-2.1 Sharp PN INT 16300000
060 0,57 0 58 060
IneparPN
12 700000 045 0 44 045 0,45 0.44-2.3 Sd Informal PN
9.100000
1.81 181 1.87
1 95
lochp-maxion PN INT . 976000 17000 168 00 172.97 17500 17000 -1.7 &d Guatra PN
70000
19.70
19.70 19.70 19.70
Iptranga DisPN
35 700 000 5.50 5.50 5.74 6.10 6.10*1.6 Sid Naciona! ON
400000
1660
1630
16.63
17.00
167
Ip.ranga Pet ON INT
1700 000 485 4 65 4 65 4*85 4,85
&dPa;nsPNED
205000 8.16 7.60 8.11 8^16
Iptranga Pet PN »NT ....„ 8000 000 5.60 5 50
&d Tubarao PNA* 150000000
5 61 5.70 570
33000 33000 331.00 335 00
Ipiranga Ref PN
40800 000 5 61 5.60 6.06 625 620
- 63 S»d Tutttrao PNB*
2.341000000
33500 335,00 35967 360 00
ItacoiomyPNA ..
3 000 200,00 200.00 200.00 200,00 200.00 ? 111 &fc©CN
10000 36.00 36.00 3800 36 00

18.00+ 12,5
100.00 +6.3
130,00 +6,5
250,00
1.90 +5.5
1.90 +2.7
1,55 +3.3
750.00
15.50
160.00 +3,2
147,00
1.60 -3.0
1.90 +1,0
9000 + 5,8
100,00 + 2,0
3.10 -1,5
0,21 +5.0
7.10
129.90 -3,7
24,00 + 6.6
640.00 +4.7
641.01 +2.0
150,00 + 3,4
130,00 -3.6
11000 + 0,9
7,00
71,00 -5.3
32,00 + 6,6
295,00 +1.7
0.35 -5,4
11.00 +0.9
46.70 + 2.6
23.00 -2,1
0.75 +7.1
61.00 +1,6
610.00
650.00 + 3,1
1.430.00
1.430.00 -1.3
1,70
5,30 ^6,0
12.01+33,2
30,98 -3.1
32.00
35000 + 296
85.00 -5,5
3,50 +6.0
3 80 + 11.1
148 00 -1.9
40,00 + 19.4
6,00 +1.6
4.95
3.00 + 20.0
14.20 -1.3
1,30
2.70 -3,5
9.60 -0.9
32.00
110.00
0,35
108 +8.0
45,00
88 00 -38
2020 -3.8
95,50 - 4.9
74,50 -0.6
1370 -2.1
960 *9,0
64 00-1-16.3
12.20
9.30 I
920 + 2.3
70000
13.50^17.3
0.46 -6.1
25.50 +1.1
-4,7
0.40 -2.6
0,39
350 00 /
420.00 +2.1I
470.00
50000 /
2 50-*-250
2.70 -80
0.67 -1,4
6.50 +1.5
4.35 -1.1
1.50
17.50 +1,8
1.95 -2.0
19.70 -3.0
17,00 -2.4
8.16 *2.0
335.00 -1.5
35500 -14
33,00

Titulos Qtd, Abt. Min. Med Max
SifcoPN
60 000 41,00 41,00 43.50 44 00
21.100
Simesc PN
000 54.00 50.00 52.43 54.00
SouzaCruzON 201.766 3622.00 3 622,00 3.748.15 3 80000
SudamerisON 100000 18.50 18,50 18.50 18,50
Sultcpa PN
111000 5,00 5.00 5.09 5,10
SuperagroON 2000 1,10 1,10 1,10 1,10
Supergasbras PN
7.700000 0.36 0.36 0 38 0 39
SuzanoPN
140 000 1.640.00 1 640.00 1.698,57 1.749,00
Tom ON
20 000 3,20 3.20 3.20 3.20
Tam PN
25000 3.80 3.80 3.80 3,80
ToctoyPN
100 000 0.35 0,35 0.35 0,35
Toka PN
128 300 000 0.70 0,70 0.72 0
Tel B Campo ON INT 64 000 90 00 90.00 91.29 950080
TelBCampoPNINT 65 000 105,00 105.00 106.31 109.00
Telobahia ON INT
4 000 20,00 20,00 20,00 2000
Tolobras ON
59 500 000 19,00 18,90 19.36 20,00
Telobras PN INT
2.442 300 000 21.50 21,50 23.12 23,80
Telebrasilia ON
10000 130.00 130,00 130.00 130.00
Telomig ON 193
148 000 26.00 25,50 28.05 29
Tolomig PNB 193
517 000 35.00 34,00 34.9/ 35,0050
Tolemig PND
20 000 20,00 20,00 20,00 20.00
Tolepar ON
14 000 142,00 142 00 142.00 142.00
Telopar PN
832 000 158.00 155.01 159.82 161.00
Tolorj ON INT 490000 23.00 2300 24.76 25.00
TelerjPN INT
50000 28.11 28.11 28,98 2980
Telosp ON INT 1.130 000 158.00 15800 159,22 163.00
TelespPN INT
4 830000 220,00 200.00 211.74 22000
Transbrasil ON
10 000 5,60 5.60 5.60 5
Transbrasil PN
10 000 3.10 2.71 2,75 3,1060
Trovisa PN
3.000000 2.60 2.60 260 260
Trombini PN
1800000 1.50 1.50 1.57 1.60
T"PyON
200 000 3.55 3.55 3.55 3.55
Tupy PN
1800000 4.10 4,10 4.17 4.30
Ucar Carbon ON 7 400000 0,53 0,53 0 54 0 54
UnibancoON
180000 35.20 3500 36.29 3950
Unibanco PNA
4 450 000 36,50 35,60 37.45 3800
Unibanco PNB 70000 36.00 36.00 36,00 36.00
UmparON*
191.100 000 29.50 29.50 29 94 30,00
Unipar PNB*
1249 700 000 35.00 34,51 34,94 35,98
Usiminas PN
2 339 400000 0.52 0.50 0^53 0,58
Vacchi PN *
1.420 000 000 0.69 0.69 0.71 0 /4
Vale R Doco ON
30 000 56 00 56,00 56,00 5600
Valo R Doco PN
268 520 000 57,00 57,00 60 54 6101
Varga Freios PN
820 000 35 50 35.50 35,56 3800
10 000 100.03 100.03 100,03 10003
Vang ON
VarigPN
20000 98,00 98,00 98.00 98,00
Vidr Smarina ON
4 000 1.700.00 1.700,00 1 707,50 1.73000
Vigor PN
200000 36,82 36.82 3682
3682
Vo,ecPN*
10000 000 17.00 17,00 17.00 17.00
*
Wetzel Fund PN
9 200 000 135.00 130.00 133 91 13500
8 310000 0.50 0 45 0 49
Wetzel Mot PN
0 50
Whit Martins ON* 6.533.100000 120.00 105.00
112.05 12000
Ziyi ON *
382 000 112.00 112,00 112,00 112 00
ZiviPN*
100 000 105.00 105,00 105,00 105,00

44 00 - 4,7
52.99 +59
750.00 - 3,5
1850 -2.7
5.10+ 13 0
1,10 /
0.37
1.5
3.20 • -2.5
380
0,35 ? 29,6
0.80 * 11,1
91.40 '.6
106,00 -2.7
2000
19.20 -20
22.80 -1.7
13000 +
29.00 20-2 8
34 00 8
20.00 142.00 - -2.0
160.50 - 0.9
24 50 2.0
29.80 -0.6
160.00 -3.0
205.00 + -6.6
560 12.0
2.71 -9.6
2.60 • -1.8
1,60 6,6
3.55
4,30
0.54 -58
39,50 +3.9
36.50
36.00 30.00 -32
35,11 +0.3
0.52 -5,4
0.72+18 0
56,00 59,00 + -5.6
38,00 7.0
100.03 -2.0
98 00 -1.0
1.730 00 +1.7
36,82 + 22
17.00 ~
130.00 -2.9
0,48 -7.6
105.00 -11,7
112,00 /
105,00 + 5,0

Concordatárias
Aco Altona PN
20 000 110.00 110,00 110,00 11000 110.00
CobrasmaPN
2 000 33.00 3300 33 00 33.00 33.00' 100
Conforia PN
612 000 122.00 122.00 122.00
122.00
Emaq Verolme PN .
2000 000 0.58 0.58 0.59 122.00
0.60 060 +3,4
Farol PN*
1.100000
190.00
19000
191.82
210,00
210.00+16,6
*.
Hering Brmq ON *...
100000 20.00 20.00 20,00 20.00 20
Hering Bnnq PN
601.000000 1,73 1,66 1.69 1.73 1.7200 + 2.3/
Iderol PN
15000 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 -3.5'...
Lojas Hering PN
1.500.000 70.00 7000 70.00 7000 70 -6.6
MadointPN
19500000 026 023 024 027 0.2400
PacaembuPN
100 000 1,00 1,00 1,00 1.00 1.00 *<XQ
Pérsico PN*
14 000 000 150.00 150.00 150,00 150,00 150,00 -11.7
Sibra PNC
15 810000 0.32 0.32 0 38 0 41 0,41 + 118
UsinC Pinto PN
5000 25,00 25.00 25,00 25,00 25.00 * 8.6
OPÇOES DE COMPRA
Trtulo
V»nc. P. Ixarc. Qtde. Ab«. Min. Mix. MM. Ult 0*c.
Fe/ 1230 1X000 1.70 1,70 1,7a 170 1,70 -416
E3?S
Ff< 1'MOG 100000 4799 47.99 4?99 4?39 4799 +3,5
CESPS
Fez 104X 100000 4270 4270 42.70 42 «0 4273 -155
E^EOS
1XX0 *530 43 4?x 4530 *530 -UJ
Fe< itfOO 48C00300 330 33053 500
135 5.X *665
E^PSS
F ev 640 14X 000 4 20 4 20 4 20 420 4 20 *105
TELP*»
Fev XX 2!"3000X 050 040 0S5 057 0 40 -SO
TE.W
F«w 32 320X
020 010
Oil 020
-777
Fez tax 13'OOOOC3X 8.10
7X 860
8'S C.1Q
840 -134
Fez 20X "XC300 7 660 7.X 6.50 6ffi -^Q
TE.PN
Fez 14X 'XCXC 11X 11X 11.X VX 11X -"43
F*< 2*X 6445OO0X 320 3X 340 3X -255
Fez 25X T2500CD0G ISO 1.73 2M 220 2X -245
Fez 25X 4630X000 0.99 ' 080 1,60 1.15 CX -427
TEL*"ii
Fez 22X 1580000CC' 5X 450
580 492 450 *81
TELPS
>£* HXX 1XX0 4£ 99 43 99 4*35 43^9 48 =9 I
CESPN
** *X ttJMOOOC *535 1504 1535 1535 1504 «3
TB.PN
Ay 40
£3000X0 &X 6X 6X 6X 6X *"/
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NEGÓCIOS & FINAM

suspende

sexta-feira, 4/2/94 a S

empréstimos

agrícolas

0
Decreto

que acaba com correção do crédito faria o banco
BRASÍLIA — 0 Banco do Bracobrança de correção e juros. A
justificou Alcir Calliari, complesil anunciou ontem que o decreto
tando que a suspensão é temporáConstituição garante que nenhum
legislativo aprovado pela Câmara
ria, "até que se encontre uma sodispositivo legal pode retroagir,
extinguindo a correção monetária
lução para a questão". Com isto,
mudando contratos firmados ano crédito rural fica praticamente
sobre todos os empréstimos do
tes da sua vigência. Por isto, o BB
crédito rural concedidos desde
paralisado, pois o banco responde
entrende que não há embasamen1979, agora em tramitação no Sepor"O75% das operações no setor.
to para devolução de valores coBB não quebra porque não
nado, poderá implicar na devolubrados no passado. O decreto lecabe a ele pagar esta conta. É a
ção de USS 97 bilhões aos agriculgislativo, aprovado na surdina
sociedade que faz subsídios, não
tores, considerando somente as
à noite, também susquarta-feira
instituições", declarou Calliari. A
operações do BB. O valor é supea cobrança de juros e muipende
anistia embutida no decreto irririor a todos os ativos da instituitas por atraso nos pagamentos,
tou o ministro da Fazenda, Ferde
USS 65 bilhões, e 15 vezes
ção,
além
da correção.
"Ninnando Henrique Cardoso.
maior que o seu patrimônio líqui— Conforme os
Produtores
guém se preocupa em responder
do, de USS 6,4 bilhões. Isto signidados
do
BB,
a
anistia
beneficiade onde fai sair o dinheiro. Ou
fica que o banco não teria de onde
ria
os
vão falir o BB?", desabafou na
principalmente
grandes
tirar o dinheiro.
agricultores. Apenas 5% do total
madrugada de ontem, depois de
O presidente da instituição
de contratos em atraso respontomar conhecimento da decisão
anunciou que, diante da ameaça
dem por nada menos que 16% do
da Câmara.
de aprovação do decreto, o BB
volume de inadimplência. Mais
Calliari antecipou que se o dedecidiu suspender as liberações
da metade dos recursos emprestacreto entrar em vigor e a cobrança
dos empréstimos rurais em todo o
dos pelo BB aos agricultores vem
recair sobre as instituições finanpaís, assim como a concessão de
da caderneta de poupança rural,
ceiras,
o
BB
entrar
na
pretende
novos financiamentos. "AdotaJustiça para impedir o pagamento.
que recebe juros e correção monemos uma posição de cautela. TeSegundo ele, o decreto é inconstitária. A concessão de financiamos a obrigação de proteger o
tucional porque fere os contratos
mentos sem atualização significainteresse dos nossos acionistas".
ria prejuízo certo.
já em vigor, que estabelecem a
Arquivo
Guazelli

.

p
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V

?
vIp
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Alcir Calliari: a sociedade é que vai pagar a conta dos subsídios
Sistema se
SÃO PAULO — A aprovação
pela Câmara dos Deputados do
projeto que prevê a devolução da
correção monetária e parte dos
juros do crédito rural pagos nos
últimos 15 anos não é, como parece, uma vitória para os agricultores. A medida, que ainda será
submetida à apreciação do Senado, pode render ao Tesouro um
rombo de aproximadamente USS
20 bilhões. "O governo não tem
dinheiro para fazer essa devolução e vai acabar destruindo o sistema de crédito. Afinal, alguém
vai ter que pagar essa conta", prevê Luiz Antonio Pinaza, diretor
de Produção da Agroceres.
Pinaza diz que não há, em
princípio, preocupação com alta
de preços ou prejuízo à safra no
caso de o governo cumprir a
ameaça de suspender o crédito
agrícola se a medida for aprova"Estamos
da.
procurando desçobrir de onde o governo vai acabar
cobrando do setor isso que ele
poderá devolver porque a União
simplesmente não tem de onde
tirar esse dinheiro", afirma.
O secretário estadual da Agricultura, Roberto Rodrigues, interpretou a aprovação do projeto
"tentatipela Câmara como uma
va de acordar o Executivo para os
Planos de
BRASÍLIA — A juíza substituta
da 15a Vara da Justiça Federal,
Maria Divina Vitória, negou ontem medida cautelar impetrada
pela Federação Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Fenaess).
pela Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge) e pela
Confederação das Misericórdias
do Brasil contra a Resolução
1.401 do Conselho Federal de
Medicina (CFM). que obriga as
empresas e planos de seguro-saúde ao atendimento de qualquer
doença infecto-contagiosa e à livre escolha de médicos e hospitais
pelos associados. Em seu despacho. a juíza afirma que só irá dar
liminar contra ou a favor da Resolução após ouvir a contra-argumentaçào do CFM.

destruirá
problemas
Legislativo chamou o Executivo à
fala, porque esse poder tem se
omitido durante os últimos
anos", avalia.
Rodrigues não acredita que o
Senado aprove a devolução desses
recursos, em função dos interesses
do próprio governo. "Mas, se
realmente for aprovado e o governo cumprir sua ameaça, não acredito em problemas na safra."
I I A Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) começa a negociar
hoje um novo contrato a termo de
juros para os Bônus do Banco Centrai (BBCs). Segundo o superintendente da bolsa, Marco Aurélio Teixeira, a receptividade do mercado é
"Mesmo com o novo
grande.
plano
econômico ou a URV sabemos que
o Banco Central vai continuar negociando os BBCs, pois não poderá
ficar só com os papéis de longo
prazo", disse. O investidor do novo
contrato vai pagar ou receber sempre na data do vencimento, que vai
acontecer sempre às quartas-feiras,
isso porque o banco lança semanalmente esses papéis. A primeira negociação será hoje e continuará nas
próximas oito semanas, pulando
apenas a semana do Carnaval.

devolver

US$ 97 bilhões,

15 vezes mais que seu patrimônio líquido
Alaor Filho
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que é só alerta
BRASÍLIA — O ministro da
Agricultura, Sinval Guazelli, disse
ontem que 0 decreto legislativo que
isenta a dívida dos agricultores da
correção monetária foi um recado
bancada ruralista do
político da "A
Congresso.
bancada não quis
deixar que o relatório da CPI do
Endividamento Rural começasse a
ser esquecido. É um alerta."
Guazelli considera o decreto
apenas uma tomada de posição política dos ruralistas. "Este era o
objetivo maior desses parlamentares. Tenho a impressão de que no
Senado essa medida não passa",
comentou. O ministro explicou
também que o decreto tornaria inviável o atual sistema de crédito
rural porque instituiria o descasamento entre o custo de captação
dos recursos e o de aplicação.
O ministro informou que foi
criada uma comissão, com representantes do Banco do Brasil e dos
Ministérios da Agricultura e da Fazenda, para encontrar uma solução
para o problema.

Lobo. produção anual de

Produtores
vão à Justiça
PORTO ALEGRE — Ao tomar COnhecimento da suspensão dos financiamentos agrícolas pelo Banco do
Brasil, o presidente da Farsul, Hugo
Giudice Paz, afirmou que a medida
foi "uma arbitrariedade", antecipando que os produtores rurais vão à
Justiça para obrigar o BB a liberar os
recursos. Ele lembrou que os financiamentos fazem parte de contratos
anteriores, que não podem ser rompidos unilateralmente.
Hugo Paz contestou o ministro
Fernando Henrique Cardoso e autoridades do governo, que estimam um
rombo de USS 20 bilhões a USS 80
bilhões para o governo, caso o Senado aprove o fim da correção monetária. "Não existe rombo algum porque todo o dinheiro foi cobrado e
está no Banco do Brasil. Se foi bem
administrado, tem todas as condições
de ser devolvido aos produtores rurais. Isso é devolução, não rombo,
não houve contratos novos ou novos
financiamentos", afirmou.
Hugo Paz garante que os agricultores exigirão, de volta, o que
pagaram a mais em correção monetária, que atinge todos os contratos
desde 1979 até hoje, já que a resolução do CMN que permitiu a cobrança de correção monetária era
"manifestamente
ilegal".

saúde devem seguir CFM
"Essas
entidades pediram uma
Independemente da Resolução
liminar para a não vigência da
do CFM, o ministro da Saúde,
resolução. Elas alegam que o
Henrique Santillo, se compromeConselho não tinha competência
teu a baixar portaria, depois do
Carnaval, regulamentando os piapara baixar tal medida", explicou
ontem o consultor jurídico do
nos de saúde no país. "Mas nós
CFM. Roberto Aguiar. A ação
vamos pressionar o governo para
pedindo a cassação da Resolução
que esta portaria seja coerente
1.401 foi impetrada pela Fenaess,
com a resolução do Conselho",
afirmou o deputado Liberato Capela Abramge e pela Confederaboclo (PDT-SP), um dos inteção das Misericórdias no dia 21
de janeiro passado, três dias antes
grantes da Comissão de Seguridada resolução entrar em vigor. Na
de Social da Câmara. Em reunião
medida cautelar. as entidades de
com o presidente do CFM. Ivan
planos de saúde solicitam que a
Moura Fé, o deputado ameaçou
liminar seja dada sem ouvir o
"Isto
pedir a abertura de uma CPI para
é um procedimento
CFM.
devassar as contas de todas asnormal", disse Aguiar, garantinempresas e planos de saúde, que
do que as argumentações do Conselho serão enviadas â Justiça ancontam com 32 milhões de assotes do prazo de dez dias.
ciados no Brasil.

Casa

da

Moeda

se
prepara

troca
para
JANICE MENEZES
Os funcionários da Casa da
Moeda já estão se preparando para
aumentar a produtividade, fazendo
muitas horas extras para colocar
em circulação a nova moeda, o
Real. Segundo o presidente da Casa
da Moeda, Danilo Lobo, existe até
mesmo a preocupação de que a estatal brasileira não consiga dar
conta da fabricação de tantas novas
cédulas. E se isso acontecer o Brasil
terá que importar dinheiro de Casas
da Moeda de outros países.
Na verdade, este receio tem fundamento, pois em novembro último
o Banco Central fechou um contrato de compra para este ano de apenas, 1,5 bilhão de cédulas. Mas
agora, com a possibilidade da introduçâo da nova moeda, esse número deverá saltar para quatro biIhões de cédulas, enquanto a
capacidade de produção da Casa
Moeda hoje atinge só 2,4 bilhões
cédulas por ano.
A possibilidade de importar dinheiro não agrada ao presidente da
Casa da Moeda. Lobo ressalta que
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se isso realmente acontecer vai onerar os cofres públicos. "Hoje vendemos as cédulas a um preço de
USS 40 por lote de mil cédulas.
Certamente no mercado internadonal esse valor será superior, ainda
mais que serão encomendas de urgência", ressalta.
Problemas — Lobo comenta
que um dos problemas para aumentar a produção em um prazo curto é
que empresa, como estatal, não pode
contratar novos funcionários e com"Fareprar insumos na última hora.
mos o que for possível para atender
ao pedido do BC. pois teremos que
manter o cruzeiro real por um determinado prazo e ao mesmo tempo
produzir as novas cédulas." Os trabalhos na Casa da Moeda estão tão
voltados para a nova moeda que até
as exportações de cédulas para outros países foram suspensas. Trata-se
de uma receita que já faz parte da
rotina da empresa, mas mesmo assim
a estatal vem recusando encomendas
externas para se concentrar no mercado interno."
Lobo diz que a Casa da Moeda já

real

tem aprovado pelo Banco Centrai
vários ensaios de fundo de cédulas e
um deles poderá ser o Real. Ele, no
entanto, não confirma sequer o nome
da nova moeda como Real e guarda
sigilo absoluto sobre qualquer informação sobre as características das
novas cédulas. Mas garante que se o
BC optar por um dos ensaios já
aprovados a Qisa da Moeda poderá
colocar as novas notas em circulação
em maio. O executivo afirma que
desta vez o dinheiro não será carimbado, como ocorreu em outros pianos econômicos.
"Trabalhamos
para o Banco Centrai e vai ser ele que nos dirá quando,
como e quando começaremos a fabricar a nova moeda. A empresa só
aguarda ordens do BC para começar
a rodar as novas notas (ainda em
cruzeiro real) de CRS 10 mil — com
a efígie de baianas — e a de CRS 50
mil, com a efígie da mulher rendeira.
Essas figuras fazem parte do projeto
do Banco Central de homenagear
algumas regiões brasileiras, que começou com a nota CRS 5 mil, com a
efigie de um gaúcho.

EDITAL
LEILÃO PARA VENDA DE AÇÕES DE EMISSÃO DA
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. — PETROBRÁS
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAlBA, autorizado pela Lei Estadual n°
5.547, de 13 do janeiro de 1992, torna público que fará realizar leilão, no recinto
do pregão da BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO, através da ECONOMICO S.A. C.C.V.M, observadas as seguintes condições:
1. Serão colocadas à venda 5.000.000 (cinco milhões) ações Preferenciais
Nominativas, de emissão da PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS,
que representam 0,0148% das ações preferenciais componentes do capitai
social da empresa, pelo preço base de CRS 90,00 (noventa cruzeiros reais)
por ação e propriedade da FUNDESP Fundo de Industrialização do Estado
da Paraíba — ora administrado pela SINEP
Superintendência de Industrialização do Estado da Paraíba.
2. O leilão será realizado em 07.02.94, às 13:00 horas, sendo permitida a livre
interferência dos interessados.
3. Os investidores que aceitarem comprar ações nos termos do presente leilão
poderão efetuar essa operação através de Sociedade Corretora de sua livre
escolha.
4. A liquidação física e financeira do leilão ocorrerá de acordo com as normas
da BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO.
5. As despesas com a realização da operação obedecerão à tabela de corretagem
vigente.
6 O presente edital foi submetido previamente à BOLSA DE VALORES DO
RIO DE JANEIRO que autorizou a realização do leilão.
Rio de Janeiro. 04 de fevereiro de 1994
ABDIAS DA SILVA DE SA
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anos na cidade de Marne la Vailée, a 30 quilômetros de Paris, não
parecessem uma quantia exorbitante para os reis do petróleo.
Bolsa — Os operadores das
bolsas estão ficando cardíacos por
causa do sobe-e-desce da cotação
das ações. Antes da inauguração,
elas valiam 164 francos (USS 28)
cada. Mas, desde a abertura, em
abril de 1992, começaram a degringolar. No começo de 1993,
quando tornou-se público que o
déficit da empresa européia já tinha chegado a USS 1 bilhão, caíram mais ainda, passando a valer
27 francos (USS 4).
Com isto, a Eurodisney suspendeu todos os seus projetos de

5©%

de

falência

Banco árabe é

— Apesar de ser a
maior atração turística da
PARIS
Europa, a Eurodisney endividouse tanto que está prestes a fechar
seus portões. Mas como a vida
imita a arte, um final feliz que
nem Walt Disney poderia ter imaginado poderá livrar o parque de
atrações de Donald, Mickey,
Minnie e Tio Patinhas da vergonha maior: a de ser a primeira
Disneylândia falida. Este final feliz está nas mãos de um banco do
Golfo Pérsico, cuja identidade os
acionistas franceses, que adquiriram 51% das ações, não querem
revelar antes de 31 de março, data
marcada pela Walt Disney Company para se retirar do negócio,
repassando seus 49% de ações ao
melhor comprador.
Os indícios de que Aladim ou
Sinbad, o marujo, estão dispostos
a salvar Mickey do naufrágio chamaram a atenção dos observadores quando a última superprodução da companhia americana foi
lançada nos cinemas europeus. Os
diálogos e. uma canção do filme
Aladdin foram alterados por pressão de emires do Golfo Pérsico,
que não concordavam com certas
frases desrespeitosas ao Alcorão.
A Walt Disney cedeu, esperando
que os USS 4 bilhões de dívidas
do parque, construído há dois

DO BRASIL

JORNAL

futuros investimentos e de ampliação do parque — novas atrações e o estúdio de produção cinematográfica ficaram para mais
tarde. As atribulações, porém,
continuaram. Em outubro do ano
passado, 980 executivos e administradores foram despedidos, para economizar 250 milhões de
francos em salários.
Erros — O projeto foi uma
seqüência de erros. Primeiro, a
construção do Eurodisney numa
região onde o inverno é rigoroso,
o que obriga a empresa a suspender as atividades de novembro a
março. Segundo erro: a cultura
americana, por melhor que seja,
não se exporta facilmente. Os europeus qualificaram rapidamente

o parque de rastaquera, preferindo freqüentar o parque Asterix,
que tem mais a ver com a cultura
regional. O pior erro, contudo, foi
a teima em não servir bebidas alcoólicas, sem levar em conta que
um bom copo de vinho é sinônimo de lazer para o europeu que
quer se distrair nos feriados.
Os visitantes mais numerosos e
são da Europa do Leste, privados
de americanismos durante meio
século. Para eles, a Eurodisney é o
sonho que o sistema comunista
nunca os deixou realizar. No entanto, como eles não têm recursos, fretam ônibus, acampam nas
redondezas do parque, comem
sanduíches preparados em casa e
só pagam a entrada.

O que levaria gente com renda
superior a USS 3 mil mensais a
subir a serra e apostar alto em
terras? Uma valorização de 100%
o metro quadrado em apenas um
ano e perspectiva de nova alta até
o final de 1994.
Este é apenas um dos motivos
que está levando a classe média
alta a subir a serra e pagar USS 15
mil em média por 1.000 m2 em
Itaipava. Lançado há apenas duas
semanas pela Concal — Construtora Conde Caldas, o empreendimento imobiliário Highland Piaces já teve comercializados 50%
de seus lotes, sendo que cerca de
20% dos compradores adqüiriram mais de um lote.
José Conde Caldas, presidente
da Concal, avalia que este começo
de booni na serra está sendo impulsionado principalmente pela
Linha Vermelha, que torna mais
rápido e seguro o acesso a quem
vem do Rio.
Linha Vermelha — "Desde
a inauguração da primeira etapa
da Linha Vermelha os preços subiram 100% na serra. O metro
quadrado em Itaipava estava, há
pouco mais de um ano, a USS 7.
Hoje está a USS 15 e uma vez
concluída a segunda etapa da Linha Vermelha deverá atingir USS
30. É um bom investimento",
avaliou Caldas.
O empreendimento fica na localidade chamada Pedro do Rio e
ocupa o único platô da região de
Itaipava, a 900 metros de altitude.
São lotes de 1.000 a 2.900 m2
inspirados, segundo José Caldas,

na
serra
"no
estilo de viver das terras altas
da Escócia" — o próprio nome,
Highland Places, significa terras
altas da Escócia e os nomes das
ruas do condomínio são de destilarias famosas daquele país. Completando o empreendimento há
ainda um clube, o Highland
Club.
Quem está migrando para a
serra, na avaliação de corretores,
é mesmo a classe A, com renda
superior a USS 3 mil mensais e
composta, em sua maioria, por
casais jovens, entre 30 e 35 anos.
Infra-estrutura — Com
uma gastronomia e infra-estrutura voltadas justo para este público, Itaipava, no entender de especialistas do setor, não corre o
risco de viver a saturação da Região dos Lagos, para onde as ciasses B, C e D vão hoje passar seus
fins de semana.
"Itaipava
passou a ser uma espécie de reserva da classe A, que
está até com uma certa fobia de
passar o fim de semana no Rio e
sobe a serra atraída pela tranqüilidade e uma gastronomia européia", diz José Conde Caldas. Segundo ele, há três anos, para se
vender um empreendimento na
serra levava-se de dois a três
anos.
"Agora leva-se
apenas dois
meses. E a região está também se
tornando opção de vida, pois há
até compradores de Petrópolis e
industriais de Caxias." A região,
antes formada por sítios e fazendas, começa a registrar lançamentos de condomínios e flats.

EMPRESAS
vai

PORTO ALEGRE — Os primeiros
150 carros importados Taurus — o
automóvel mais vendido nos Estados Unidos — começam a chegar
em março, com a média mensal de
150 veículos, na faixa de preço de
USS 40 mil. Em junho começa a
importação do Mondeo (USS 35
mil), o carro do ano da Europa, o
primeiro modelo mundial da Ford,
e cujo total importado ficará em
cinco mil unidades este ano.
As informações foram dadas pelo presidente da Ford do Brasil,
Udo Kruse, ao apresentar o novo
gerente regional de Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, Cassio Pagliarini, dentro da nova estratégia
da empresa de horizontalizar sua
administração, com parceria e administração direta com as gerências
regionais. Kruse revelou, também,
que em novembro começa a ser
lançado no mercado europeu um
carro Van (tipo furgão, ainda sem
nome) produzido na Bélgica pela
Auto-Europa (equivalente europeu
à Autolatina). no qual a Ford e a
Volskvvagen investiram mais de
USS 6 bilhões.
Importados — Dentro da nova estratégia da Ford, de consolidação do programa de qualidade em
i 994 para. em 1995, "atacar o mercado" e recuperar a sua participação em todos os segmentos, se
mantém a política de importações
de veículos. Além do Taurus e do
Mondeo, a Ford estuda trazer as
pick-ups Ranger e Explorer, mas
sempre com a preocupação de
adaptação técnica ao mercado.
No ano passado a Ford vendeu
mais de 176 mil veículos (51.4% a
mais que o ano anterior), pretendendo em 1994 alcançar 200 mil
unidades. A perda do terceiro lugar
para a Fiat não preocupa Udo
Kruse, cujo objetivo principal agora é melhororar o atendimento aos
clientes, distribuidores e funcionarios. Em janeiro foram vendidos 10
mil veículos. Mesmo assim, Kruse
afirmou que a Ford deverá aumentar sua participação no mercado de
14.6% em 1993 para 16% este ano.
Pesquisas — Pesquisas já
mostraram que de uma satisfação
média de 60% dos clientes os índices subiram para 78% (área de carros) e 80% (caminhões) com a implantação de medidas de qualidade
em todos os setores da Ford. Para
isso, foi implantado em janeiro o
Centro de Negócios para atendimento 24 horas não só dos clientes,
como já existe, mas também das
distribuidoras. Também está sendo
aberto um canal eletrônico de computação para a ligação da Ford
com os 420 distribuidores. A Ford
também implantará reuniões via satélite com seus representantes e distribuidores. Até fim de março todos
os distribuidores terão parabólicas
e poderão fazer contatos via Embratel.

importar

Taurus
1 auras

e

Mondeo
Monaco
10/6/90

Ofertas

Dijon e Master

Só hoje, em todas as filiais da
Sendas: feijão preto Joãozinho,
CRS 289 o quilo; e leite Ninho
Instantâneo, 400 g, a CRS 679.
Melhores ofertas da promoção de Carnaval no Armazém das
Fábricas, que envolve 50 artigos:
top de algodão, CRS 1.990; t-shirt, CRS 1.990: bermuda bicicleta, CRS 1.990: camisa pólo, CRS
3.990; bermuda jeans, CRS 3.990;
e short tactel, CRS 3.990.

A Dijon assinou acordo de
parceria com a Master, indústria
têxtil com sede em Juiz de Fora. O
contrato, de USS 1 milhão, terá
duração de três anos e estabelece
uma produção mensal de 30 mil
peças. 10% da capacidade da fábrica. A Dijon pretende exportar
parte da produção da Master para países do Mercosul.

Loção

Hut em Copa
protetora
Copacabana ganhará seu priA Dermatus está lançando esta
meiro restaurante Pizza Hut 110
semana a Loção Fotoprotetora
"Carnaval ^ maBgaração será
invisível e que não mancha as
na
roupas. O lançamento vem aconpróxima sexta-feira, dia 11. na
Av. Nossa Senhora de Copacabadicionado em latinhas que substina, esquina com Rua Constante
tuem as tradicionais embalagens
Ramos. O novo restaurante ocude plástico. A loção tem filtro
*
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GM

começa

SÃO PAULO — Um mês antes
do início oficial de sua venda ao
público — cuja data está confirmada para 5 de março —, a General Motors do Brasil iniciou a
distribuição do Corsa, seu novo
carro de pequeno porte, para toda
a rede de concessionários autorizados Chevrolet. Inicialmente estão sendo enviadas poucas unidades às revendas, com preferência
para as mais distantes de São
Paulo, localizadas nas regiões
Norte e Nordeste.
Nos balcões das 430 revendas
Chevrolet a procura pelo novo
modelo está muito intensa. Na
Transam, de São Paulo, Mauri
Missaglia, que também preside a
Associação Brasileira dos Concessionários Chevrolet (Abrac), tem
recebido de oito a dez telefonemas
diários, de pessoas querendo fazer
reserva do carro. "Como ele ainda não está á venda, estamos apenas relacionando os nomes dos
interessados", explicou Missaglia.

a

distribuir

Corsa exposto — A idéia
da GM e da rede Chevrolet com a
antecipação da chegada do Corsa
ás lojas é inibir a venda dos modelos concorrentes Gol 1000 (Volksvvagen) e o Mille Electronic (Fiat).
"Cada concessionária
terá pelo
menos um carro exposto nas vitrines para chamar a atenção do
consumidor", revelou Missaglia.
Os veículos serão usados durante
miniconvenções com os clientes
preferenciais de cada revenda.
Em março, a expectativa é que
a GM distribua 3.000 unidades do
Corsa. Esse número aumentará
progressivamente e chegará a 80
mil até o final de 1994. Na verdade, o Corsa seria lançado em
abril, mas a pedido dos concessionários — que se ressentiram da
ausência de um popular, depois
que o Chevette foi tirado de linha,
em novembro de 1993 — a montadora antecipou a chegada do
novo carro.

o

Corsa
.'¦

Para dificultar a especulação
com o modelo no mercado, a
Abrac orientou seus associados para que só vendam o carro a clientes
que façam o licenciamento através
das revendas autorizadas.
I I A Gurgel continua às voltas
com a Justiça e impedida dc deslancliar sua produção, que vem acontecendo em conta-gotas. A mais nova
ameaça contra o empresário João
Augusto Conrado do Amaral Gurgel é a possibilidade de se concretizar uma ação cível pública, que pede
o seqüestro de seus bens partículares. Essa ação, elaborada pela Procuradoria Regional do Trabalho da
15a Região, tem como objetivo oferecer bens particulares de Gurgel
como garantia de pagamento de
uma dívida dc CRS 1,4 bilhão, junto
a 700 funcionários e cx-funcionários. A Gurgel começou a enfrentar
dificuldades no ano passado.

Carro usado sobe além da inflação
SÃO PAULO — Os veículos usaxeira. Segundo ele. outros motivos
As motocicletas e caminhões
dos tiveram uma valorização de
usados também registraram valopara a valorização são a defasa40.81 % em janeiro . com um garização superior à inflação de jagem do preço do usado em relação
nho real de 1.25% em relação ao
ao zero quilômetro.
neiro. Os preços das motos subiIGP-M. que ficou em 39.08%. Esram 40.27%, enquanto os dos
No estado de São Paulo, houve
se resultado, segundo a Associauma pequena queda de 4.12% nas
caminhões, 40.98%.
ção do Comércio Varejista de Veívendas de veiculos usados, com
No ranking dos carros usados
culos Automotores do Estado de
45.690 unidades em janeiro, conmais valorizados destacou-se o
São Paulo (Assovesp). é considetra 47.653 em dezembro. Essa
Escort L. ano 1989. com variação
rado normal no mês de janeiqueda, na opinião de Teixeira, dede
55.84%. seguido do Gol GL
ro."Apesar da grande procura por
veu-se a pequena oferta de carros
92.
com 55.17%. do Escort XR-3
usados, a oferta diminuiu e. por
usados e, também, ao atraente
92.
com 54.25%. do Saveiro CL
isso, ocorreu a alta de preço acima
mercado financeiro, além das alda inflação", explica o presidente
89.
com 52.23%. e do Uno Mille
tas taxas de juros que inibiram os
da entidade, Avelino Augusto Tei92. com 51.82%.
financiamentos.
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O melhor caminho para sair de casa
é ouvir o Repórter Aéreo JB/BANERJ.
Diariamente nas rádios JB/FM, Cidade/FM,
FM 105, Opus 90/FM e Tropical/FM.
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Um
Irritado

com

fatalidade,

a

Humor

Henfil culpou o descaso do
com

país

a

saúde

pública

e

agudo

iconoclástico

Um traço simples, mas cheio de personaiidade, facilmente identificável. Um humor que os americanos acharam doentio,
que não perdoava nada por uma boa piada, mas sempre totalmente antenado com
o mundo em sua volta. Essas foram as
qualidades básicas nos desenhos de Henfil,
que o consagraram como um dos maiores
cartunistas do país.
"Seu
desenho era gráfico, cheio de códigos, como a corrida do Fradinho, que era
apenas uns riscos. Ele criou quase uma
caligrafia", analisa o colega Ziraldo. "Seus
bonecos tinham movimento quase cinematográfico. Às vezes
ele não desenhava
nem a perna, só uns
tracinhos para dar
idéia de movimento", explica Jaguar.
O traço, porém,
não seria suficiente
para explicar Henfil,
que tinha um senso
de humor agudo e
anárquico. "Ele tinha uma criatividade absolutamente
espantosa. A qualidade de seu humor é
universal, mas o momento político foi

pela doença a se submeter a seguidas transfusões de
sangue, Henfil acabou contaminaOBRIGADO
dip com o vírus da Aids. "Quando desçobriu que estava com a doença, ficou irritadíssimo. Ele dizia: 'Que país é esse? Vou
morrer porque me deram sangue contaminado'. Ele nunca culpou o azar", conta
Ziraldo. "Ele não percebeu muito clara e
imediatamente a questão da Aids, que era
upa coisa nova. No final, não tinha nem
condições de manter a consciência", lembra o irmão Betinho. Após sua morte,
houve uma disputa judicial entre sua exmulher Lúcia e o filho do outro casamento, Ivan, pela posse dos originais de Henfil,
que acabou vencida por Ivan.
. Henfil ficou vários meses internado
em 1986. "Ele saiu com lesão no córtex
cérebral. Em 87 já não estava bem, mas
cpntinuou trabalhando até ser novamento internado", recorda Lúcia. Desde 6
de agosto de 1987 até sua morte, Henfil
nào saiu mais do hospital. "Provávelmente ele morreu sem ter consciência de
que estava morrendo", imagina Betinho.
Mas os brasileiros perceberam que, depois que ele se foi, nunca mais apareceu
um desenhista tão talentoso quanto ele.

I

muito importante para o destino de seu
trabalho", diz Ziraldo. "Henfil refletiu o
período em que viveu, uma coisa fundamental para um artista. Ele esteve trabalhando no auge da repressão e o trabalho
dele era exatamente o que o público esperava que se fizesse em relação ao meio em
que estavamos vivendo", opina Álvaro De
Moya, autor do livro História da história
em quadrinhos.
Mas Henfil não fez apenas desenhos.
Além de crônicas em jornais, editadas em
livros como Diário de um cucaracha, ele
escreveu a peça Revista do Henfil, roteirizou e dirigiu o filme Tanga (deu no New
York Times). "Era o chamado talento ¦
multifacetado", elogia Ziraldo. "Nos últimos anos, é o único artista que pode ser
chamado de gênio", finaliza Jaguar.
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HORÓSCOPO

CRUZADAS
I
I
Carlos da Silva

Max Klim
ÁRIES* 21/3 a 20/4
Concentram-se hoje,
de forma positiva, as
boas influências de sua
semana. Positividade nos negocios
negdclos e nas assocações. Apoio oportuno de pessoa amiga. No
trato afetivo, há indicação de alegria.

TOURO • 21/4 a 20/5
Você superará os seus
problemas. Comportamento bem mais confiante. Estes são os dois pontos de maior destaque para a regência de sua sexta-feira. Busque
mostrar-se menos dependente. Sensibilidade
apurada.

GÊMEOS • 21/5 a 20/6
Estão valorizadas as
atividades profissionais que se liguem à \MK
moda, decoração, artes e outras
correlatas. Você
terá chances fortes de consolidar sua vida material. Boa indicação em termos íntimos. Satisfação e alegria.

CÂNCER • 21/6 a 20/7
Sexta-feira que terá,
para você, forte influência positiva no seu
comportamento diante de estranhos. Procure
evitar que fatos novos alterem sua rotina e o
prejudiquem. Boas previsões em relação a sua
vida sentimental.
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TLEÃO • 22/7 a 22/8
Bom quadro astrológico para o nativo empregado em atividades
educacionais ou da Justiça. Dia estável em
termos materiais. Acontecimentos benéficos ligados a sua vida pessoal. Apoio em família e no
amor.

LIBRA* 23/9 a 22/10
Nesta sexta-feira, como
de resto em toda esta
semana, estão beneficiados as atitudes ligadas à criação de novas
empresas e o inicio de atividades profissionais.
Vênus ainda gera Influências fortes e positivas
sobre o amor.

VIRGEM • 23/8 a 22/9
Excelente sexta-feira,
em termos materiais,
se você não se der a
gastos descontrolados e dispfindios
dispêndios não previstos. Notável momento de vida em família.
Noticia de grande significado imediato. Seja reconhecido.
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ESCORPIÃO* 23/10a 21/11
Quadro positivo no qual
seu trabalho rotineiro
pode reservar-lhe boas Vi ^
surpresas. Procure apenas controlar seus ner-|
vos e siga a intuição durante toda a sexta-feira.
Favorecimento especial em família e no trato
com pessoa do sexo oposto.
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Arco-íris

Novos

guaraná
O PFL prepara uma pizza
tamanho família mezzo empreiteiros, mezzo banqueiros,
para ser digerida segunda-feira no seu encontro no Hotel
Glória.
Atende pelo nome de Comissão Nacional de Estudos
e Planejamentos.

Muita gente está sem entender por que Eni Moreira,
advogada de clientes como
Chico Buarque e Frei Betto, e
considerada uma das mais
combativas durante a ditadura, quando foi assistente de
Sobral Pinto, aceitou defender o fraudador-mor da Previdência.
Artistas, intelectuais e políticos procuravam ontem
uma resposta, e lembravam
do tempo em que Eni defendia presos políticos sem nada
cobrar.

No churrasco em homenagem a Leonel Brizola no hotel Recanto das Águas, na
serra de Friburgo, o comentário geral eram os últimos
pronunciamentos de Álvaro
Valle, atribuindo ao PL a batalha pela construção da Linha Vermelha.
A certa altura, um dos assessores do governador tomou as dores do patrão e
fulminou: "Vão acabar chamando a Linha Vermelha de
Linha Cor-de-Rosa."
Indenização
Pelé entra hoje com apelação contra a sentença do juiz
da 6a Vara Cível, Otávio Rodrigues, que determinou que
fosse feita uma perícia para
arbitrar quanto o jogador deve receber de indenização pelo uso indevido de sua imagem no álbum Heróis do Tri.
O Rei quer USS 3 milhões,
mais juros e correção monetária.

Com

Eaulojabur,

Deus

Recém-empossado como
presidente da Fundação Paimares, Joel Rufino, uma autoridade em negritude, será o
representante do ministro da
Cultura nas comemorações
do centenário de nascimento
de Mãe Menininha do Gantois dia 10, em Salvador.

< -,

A trabalho
A Passarela do Samba não
está nos planos de Luiz Roberto Nascimento Silva.
O ministro só pisa no
Sambódromo se o dever o
chamar, ou seja: para acompanhar o presidente Itamar
ou para representá-lo.

Justiça
Será que o presidente Itamar vai terminar seu mandato sem premiar o homem que
barrou o brigadeiro Burnier
no Caso Parasar?
O capitão Sérgio tem direito, imediatamente, à mesma patente do homem que
enfrentou.

Uma nova e inesperada
candidatura à Presidência
desponta no horizonte.
Lançado por Armando
Falcão, o nome do cardeal
Dom Eugênio Sales já conta
com inúmeros apoios.
Ontem, quando o ex-ministro fazia seu habitual cooper pela Praia Vermelha, foi
várias vezes interrompido
por militares que não só
acharam a idéia ótima, como
juraram que vão votar no
cardeal.

Pela

Ninguém conseguiu acertar a Sena principal acumulada há quatro semanas. O prêmio de segunda-feira chega a
mais de USS 3,5 milhões, um
dos mais altos já pagos por
uma loteria brasileira.
Diz o matemático Oswald
de Souza que só existem 18%
de chances de um João Alves
qualquer ganhar sozinho, e
apenas 7% de possibilidades
de acumular novamente.

Raça

Novidades

Com

tempos

Investimento
A concordatária Nutrícia,
fabricante do Dietil, foi enfim vendida. Pertence agora a
um poderoso grupo do interior de São Paulo ligado ao
PMDB, que mantém o negócio em total sigilo.

Animação

Arte

O Carnaval carioca ficará
desfalcado de três membros
do animado clã Monteiro de
Carvalho: Evinha, Olavo e
Lilibeth.
Vão ser hóspedes de Sandra
e Gilberto Gil, em Salvador.

O concerto do organista
carioca Paulo Polillo na Igreja de St. Peter, em Nova lorque, foi um sucesso. A pia-'
téia, com pouquíssimos
brasileiros, aplaudiu Polillo
delirantemente.

-

s

m

paz
Léa Penteado e o ministro
Marcílio Marques Moreira
foram os representantes do
Rio na reunião do World
Economist Fórum para a
criação do projeto Global
City em Davos, na Suíça.
No encerramento do encontro, três personagens se
destacaram: Nastassia
Kinsky, anonimamente no
papel de esposa de Quincy
Jones, e a dupla Yasser Arafat e Shimon Perez, no palco,
de mãos dadas.

Pedrinho Paranaguá lembra dos Paralamas e diz:
"Naná,
por que você não olha pra mim?"
Lençóis
ingleses estão assanhadíssimos com
Í|T| TT T
A C'
r U ijlu \J/a.0 as perspectivas de gás natural no Cone
Sul. Desembarca hoje no Rio Ricardo Dutemple, diretor da
British Gas, para contatos com a Petrobrás, empresas brasileiras
de gás e empreiteiras.
Ricardo, que fala português bastante bem, vem preparar a
chegada de fortes lobistas para construção de gasodutos aqm-, na
Argentina e Bolívia. A delegação inglesa, chefiada por Miguel
Portillo, ministro júnior de John Major, chega ao Brasil dia 5 de
março.

Idéia

Extermínio

Ao esbarrar com o deputudo José Serra nos corredores da Câmara, o deputado
Deni Schwartz (PSDB-PR)
gritou em alto e bom som:
"Oi, Serra, eu
já fiz um acordo com o Britto. O Ciro Gomes vai para o PMDB e o
Requião vem para o PSDB."'
Quem ouviu achou muito
engraçado.

Os políticos ligados ao
prefeito César Maia estão invadindo o Partido Verde e
ameaçam contaminar a imagem dos ambientalistas ideológicos e históricos.
Para estes, a filiação ao
PV da subprefeita Solange
Amaral, herdada pelo alcaide
das hostes do ex-governador
Moreira Franco, sujou o verde de marrom.

Verdade
O deputado Jackson Pereira ocupa hoje a tribuna da
Câmara para rebater a reportagem da revista Veja que o
apontou como intermediário
das multinacionais junto à
bancada cearense no processo da revisão constitucional.
O deputado vai esclarecer
que a visita de empresários a
Fortaleza foi relacionada
apenas à oportunidade de investimentos naquele estado.
O Ceará deve receber até o
final do ano investimentos da
ordem de USS 4 milhões para
a construção de uma unidade
da White Martins, e a Nestlé
pretende adotar o estado como seu principal fornecedor
de leite de coco no Nordeste.

Para ir à Ilha de Caras,
Bianca Jagger exigiu a presença de minorias de todos os
tipos, e mais: de esquerda.
Usando o sobrenome do seu
ex, ela esconde a ovelha negra que tem dentro de casa.
O novo marido de Bianca é
o deputado democrata de ultradireita Robert Torricelli, famoso no fim do governo Bush
por ter criado a lei que leva seu
nome, para apertar ainda mais
o bloqueio a Cuba.
Sexo seguro
As prostitutas da Vila Mimosa estão em plena campanha contra a Aids. Semana
que vem, o cliente que doar
cinco camisinhas ganha um
desconto de 50% nos serviços.
Os sexuais, naturalmente.
Danuza Leão
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PRONTA ENTREGA
End. Rua Aristides Lobo, 109-B - Rio Comprido - Tel.: (021) 273-4441
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
Casa das Malhas: Rua Buenos Aires, 235 - Tel.: (021) 224-0085
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Promoção válida por tempo limitado ou enquanto durar nosso estoque.

4 o sexta-feira, 4/2/94

g
JORNAL DO BRASIL

A

m
preferida

garota
Marianne Cotrin nega
namoro mas grava um
'superstar'
clipe com o
MÁRCIO PINHEIRO
STAVA lá a dona Leila Cotrin, descansando em sua
E casa no Flamengo, quando
• T . de repente tocou o telefone e um
folgado falando em inglês pediu para chamar a filha dela, Marianne,
»;£:; apresentando-se como Prince. Dona Leila poderia ter tranqüilamente
batido o telefone na cara do cidaJdão — pensando ser apenas mais
um trote de baixo nível — não fosse
ele realmente a alteza de Minneapolis e, de fato, amigo da sua filha
-desde que se conheceram em janeiro de 1991, durante o Rock in Rio
II. Marianne não estava. Atual...mente ela mora em São Paulo e
- trabalha como modelo
para a agência Elite, viajando constantemente
para o exterior. Mas, mesmo assim,
.Prince fez questão de deixar recado:
-queria convidá-la
para participar
de seu mais recente clipe, The most
beautiful girl in lhe wórld.
A garota em questão é Marianne
Cotrin, 19 anos. Ela aceitou o convite e gravou sua participação no^
clipe de Prince no último fim de
semana. A fita será lançada no próximo dia 14, Dia dos Namorados
FIOS Estados Uni- Marcelo Rógua
dos. A modelo recebeu o recado de
seu amigo há duas
semanas e na sexta-feira passada
"viajou
para os Estados Unidos. "Fi-

final, apenas as partes que eu fiz,
mas o clipe deve ter ficado muito
bom ", explica.
Passando férias no Rio até o
Carnaval, Marianne nega qual"Tiquer envolvimento amoroso.
vemos um namoro em 1991, mas
agora somos apenas amigos. FaÍamos eventualmente pelo telefone e eu nem sei se ele tem namora-

do

Prince

da ou não". Ela diz que os
contatos de agora foram estritamente profissionais. "Fiquei num
hotel e nos encontramos muito
pouco. Somente durante as gravações do clipe ou então quando eu
o acompanhava no estúdio. Quase
sempre conversávamos sobre nossos trabalhos. Ele me perguntava
perguntava
muito sobre a minha carreira de
de

modelo e queria saber quais eram
os meus projetos
afirma. "E
continuo a chamá-lo de Prince",
diz ela a respeito da decisão do
cantor de que não queria mais ser
conhecido pelo nome e sim por
um símbolo que havia criado.
"Pedi
e ele disse que eu poderia
me referir da maneira que eu
achasse melhor", conta.
08/01/92 — Renan Cepeda
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quei muito surpresa com a reação
-v
dos jornalistas que
:>
me
esperavam
já
no aeroporto e me
perguntavam como eu me sentia
tendo sido homenageada pelo Prince numa canção
como sendo a mulher mais linda do
mundo", explica.
Marianne conta
que inicialmente o Marianne só se encontrou
clipe deveria ser com Prince no estúdio e
feito em Los Ange- reclamou muito do frio
les, mas o terremoto acabou obrigando a produção a ficar mesmo em
'*
Minneapolis, gravando em Paisley '* 4
.'•'(
^-*
"Foi
Park, estúdio de Prince.
um
'j^? Ç
sufoco. Trabalhei durante cinco
dias seguidos, enfrentando um frio
de 30 graus negativos", relata Marianne. "Sou a atriz principal e faço
o papel de uma noiva. Além de
mim, trabalham várias meninas e
algumas crianças como figurantes.
O Prince quase sempre aparece cantando no palco e em nenhum momento do clipe nós aparecemos juntos. Eu ainda não vi o resultado

Vida

de

magnata
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TELEVISÃO
O Manchete esportiEducativa
va Esportivo
25 o Feras do carnaval
Tel. (021) 292-0012
30 o Edição da tarde.
8h10 o Execução do hino
Noticiário
nacional
i O Gente famosa. Jornallstico
8h15 O Telecurso 2° grau.
30 o Esquentando os
8h30 o Ê de manhã. Infortamborins
mativo
i35 o Bate boca. Debates
9h30 o Heureca
O Helena. Novola
10h o Canta conto. Brincadeiras com Bia BeO Clube da criança.
dran
Infantil
10h30 O Um novo tempo.
30
o Blackman. Série
Documentário
O Família Brasil. Sellh o Onda viva — Asairiado
fabetizações na es>25 o Feras do carnaval
cola
30 o Gente famosa. Jor11h30 o In italiano. Educatinallstico
vo
O Manchete esporti12h O Rede Brasil — tarva
de. Noticiário
)25 o Esquentando os
12h30 O Rio noticias
tamborins
12h45 o Nações Unidas. In30 o Jornal da Mancheformativo da ONU
te — 1" edição. No13h O 360 Graus. Docuticiário nacional
mentário. Hoje; Irlan•
30 o Guerra sem fim.
da/Tunísia
Novela
14h o Franca express.
15 O Jogo do poder
Atualidades sobre a
França
15 o Momento econômico
14h30 O Onda viva — As alfabetizaçõos na esi30 o Jornal da Manchecola
te
15h o Heureca
O Gospel. Religioso
1Sh30 o Canta conto. Infantil
O Espaço renascer
com Bia Bedran
16h o Sem censura. Debaandeirantes
tes
18h30 o Seis e meia. Infor(021) 542-2132
mafivo
O Igreja da graça
19h O Um salto para o fuO Realidade rural. Noturo. Educativo
ticiário sobre o cam20h O Minissórios interpo
nacionais. Hojo: O
O O gordo e o magro
mundo da ciência
i O Dia a dia. Noticiário
20h20 O Jornal visual. Noticiârlo dedicado aos
0h30 O Cozinha moravideficientes auditivos
lhosa da Ofélia. Culinária
20h25 O Jornal do Congresso
56 O Vamos falar com
Deus. Religioso
20h3Q o Curto circuito Variedades
) O Flash. Edição da
manhfi.
21h30 O Rede Brasil — noite Noticiário
O Acontece. Noticiário
22h o Jornal de amanhô.
o Esporte total
Noticiário
3h15 o Esporte total Rio
Oh o Video noticias In5 O Gente do Rio. Enformativo nacional
trevistas
com caracteres
o Radio/TV
6h
o Encerramento
5 o Silvia Poppovic
5 O Supermarket. GaGlobo
me show
5 O Faixa especial do
Tel. (021) 529-2857
esporte. Hoje: Bas6h30 O Telecurso 2o grau.
quete masculino: Paimelras/Parmalat
7h
x
o Bom dia Brasil
Ponta
Grossa. VT
7h30 O Bom dia Rio
O
Agrojomal.
Noticiá8h
O TV colosso. Infantil
rio sobre o campo
12h30 O Globo esporte. Notio Roda cidada. Noticlário esportivo
ciôrio local
12h40 O RJ TV. Noticiário ler
5 C Jornol Boodeiron.cal
tes. Noticiário
13h O Jornal hoje Noticiâí C National Geogrario
phic
) O Faixa nobre do es13h25 O Vale a pena ver de
novo. Reprise da noporte. Hoje: NBA
Houston
x Utah. VT
vela Direito do amar
O Sexta sexy. Filme:
14h15 O Festival de férias.
Que
de muFilme: Um tira enrola•
lher pedaço
do
i30 O Jornal da noite. No16h10 o Sessão aventura.
ticiário
Contra-ataque
—Hoje:O monsagoiro
da
i
C Flash. Entrevistas
morte
t O Cinema na madru17h O Os Trapalhões HuHoje: A lúria
gada.intocáveis
moristico. Reprise
dos
17h30 O Escolinha do proVamos
falar com
O
fessor Raimundo.
Deus. Religioso
Humorístico
18h o Sonho meu. Novela
NT
do Marcilio Moraes
18h50 O Olho no olho. Nove(021) 569-0909
Ia do Antônio Calmon
O Um ponto de luz.
19h45 O RJ TV. Noticiário loReligioso
cal
Espaço vinde. ReliO
20h10 O Jornol nacional
gioso
20h50 O Fera ferido. Novela
O
Igreja
da
Rede Aguinaldo Silva,
ligioso graça.
Ana Maria MoretzO
Posso
crer
no
amasohn e Ricardo Linhanhã. Religioso
res
O CNT music
21h50 O Globo repórter. Do:
cumentârio
O Sala de visitas. Entrevistas
23h o Festival de verão.
Filme: Um rosto sem
O CNT meio-dia. Noti- I
ciário
passado
0h40 o Jornal da Globo
O Mapa da ação. Noticiário sobre esporte
1h16 O Corujão I. Filme: Vi!
de ação
va enquanto pudor
O
Patrulha policial.
3h
O Corujão II. Filme;
Jornalismo verdade
Meu coração tom dois
O Mulheres. Varieda!
des
Manchete
O Cidinha livre. Debate
Tol. (021) 285-0033
O Tudo por brinquedo. Inafantil corn Sèr7h o Sossão animada
gio Mallandro
local
O CNT Rio
l
7h30 o Sessão animada
O CNT jornal
Desonhos
i abre o jo8h
o
go
9h
o Dudalogria. Infantil
João
Kleber
O
11 h O Cybercop. Sôríe
O Tensão total. Filme:
11h30 O Guilherme Tell. S6A montanha dos cani•
bais

2h
o Encontro de paz
2h15 O Circuito night and
day. Entrevistas
SBT
Tel. (021) 580-0313
6h58 O Palavra viva
7h O Aqui Brasil. Jornallstico
7h30 O Agenda. Agenda cultural
7h45 O Sessão desenho
com vovó Mafalda.
9h15 O Bom dia & Cia. Infantfl com Eliana
10h30 O Show maravilha.
Infantil com Mara
12h35 O Chapolln. Seriado
infantil
13ti05 O Chaves. Seriado infantil
13h35 O Cinema em casa.
Filme
15h15 O Casa da Angélica.
Variedades
17h O TV animal '
17h30 O Debate na TV"
18h30 O Aqui agora. Jornallstico
19h O TJ Brasil. Noticiário
19h45 O Aqui agora. .Jornallstico
21h05 O Programa livre. Entrevistas e musicais
21h55 O Cinema de graça
Filme
23h45 O Jornal do SBT — 1»
edição. Noticiário
Oh O Jô Soares ònze e
meia. Entrevistas.
Apresentação de
Soares. Reprise
O Jornal do SBT — 2o
edição. Noticiário
1h45 O Perfil. Entrevistas
2h30 O Top cine. FHrçie

:

TV Rio
Tel. (021) 502-4616
6h o O despertar da fé.
Religioso
8h o Brasil hoje
8h16 O Clip especial
8h30 o Minha irmS 6 demais. Série
9h o Desenho show
9h30 o Note e anote
11h45 o Chef Lancellotti.
Culinária
12b O Rio em noticias.
Noticiário
13h o Cine aventura. Fifme
15h o Super Vicky. Série
15h30 O Kliptonita. Clfps
16h30 o Jane & McCabe.
Série
17h30 o Starman. Série"
18h30 O Informe Rio. Noticiário local
19h o Jornal da Record.
Noticiário
19h45 o Questão de opinião. Debate
19h50 O Record na jogada.
Esporte
20h o Sharivan. Série
20h30 o Twin Peaks. Série
21h30 O Programa Süla Miranda Musicat
23h O Rock vivo
23h45 O Fala Brasil
0b o 25* hora
1h G Palavra de vida. Roligioso
MTV
Tal. (021) 221-2651
o Clássicos
MTV.
lOhClips
de sucesso
10h30 O Pé'da letra—Casa
na praia
10M0 O Rádio vitrola MTV
11H30 O Check in Hoje: Engenheiros do Hawaii
1íh30 O CimMTV ""
13h o PI* MTV — Casa
na praia
15b30 o Check in. Horeí- Erv
genheiros do Hawaii
16h30 o Pé da letra,- •• na
praia
16h40 o Gás total
Casa
na praia
18h o Disk MTV na praia
19h o Vldaos — •
20h o Check in. Hoje: Engenheiros do Hawaii
21h o Vídeos
22h o semana rock
22H30 O Clássicos MTV
23h15 O Rock blocks
1h
O Vídeos
4b o Encerramento

¦ Os filmes da TV estão na revista Programa

inglês
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Paulo

e

Rio
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ESS
Maxwell

vira

CARL SCHOETTLER
The Baltlmore Sun
JJONDRES — A vida de Robert
Maxwell, o estranho magnata que
se revelou um vigarista internacional, vai virar um musical. Maxwell
caiu de seu iate em novembro de

MELHOR
APLICAÇÃO DO MLRCADQ
- Artigos cm Linho Melhor Preço da PraçaI
2X = PREÇO DE
À VISTA
I cheque dia 21/02
1 cheque dia 21/03
Linhos^T"
OOUK VTMnCWOC (S^das
Rio do JniKlro: Centro: R. do Ouvidor. 60 •
s/402 - R. do Acro. 77 - c/!)02 .
CopacsbanaR. Bar.il» Ribeiro, 370 - lj.327
(Shopping Apart Hotel) - Ipanoma R.
Visconde do PlrajA. 550 - subsolo lj.126 Largo do Machado: R. do Caleto, 311 s/401 (Ed. Cinema S. Luiz) • Tijuca:
Shopping45, b/1306 - MoiorR. Dias da
Cruz, 215- s/707(Gateria Banerj) Madtirelra:Estr. da Portela. 99 s/720(Shopptng Polo I) Outras LocuHdndor. Niterói. Niterói
Shopping, 1 • Piso - Ij. 115 - Icaral R. Moreira
Cezar, 26 • Ij. 112(Trado Cenler) • Alcântara:
R. JoAo Cezarino, 227- s/101( R. da FeiraIrente ponto final 531)
Juiz do ForaiMa/echal Deodoro, 444 - >j.30l

Esportes

2a feira
— JB

musical

1991 e morreu nas águas cálidas
das ilhas Canárias, levando consigo
seu vasto império de empresas de
comunicação. Sua morte acabou
por trazer a público a incrível estrutura que ele montara, se apropriando dos fundos de pensão de seus
funcionários, em um rombo de mais
de USS 1 bilhão.
Quando estava no auge de seu
poder, Maxwell chegou a ter em
mãos mais de USS 3 bilhões, controlando empresas como os jornais
Loiulon Mirror, o New York Daily
News, The Euròpean, além da editora Macmillan e a MTV européia.
"Tudo
que se disser sobre Maxwell
acia vtiuíiul , uiZ iwVaU oiCauniuíi,
ex-executivo das empresas do milionário morto e que está produzindo o musical: "Estas histórias
ridículas, as festas inacreditáveis, o
que não for verdadeiro, poderia ter
sido..."
Nascido em uma pequena cidade da Tcheco-Esiováquia, Maxwell
perdeu a mulher e quatro filhos no
Holocausto. Escapou da morte e se
tornou um dedicado e corajoso oficiai do exército britânico e construiu seu império nas ruínas da Segunda Guerra Mundial, especulando com papéis na bolsa. Suas conexões com os soviéticos levantaram
a suspeita de que fosse um agente
da KGB. Outra lenda que corre é
que, na verdade. Maxwell seria
agente secreto pró-Israel, utilizando seus conhecimentos para adquirir empresas em dificuldades.

intercâmbio

Riotur, José Eduardo Guinle.
"Ele
esteve aqui em janeiro, para
cuidar
dos postos de vendas de
ÃOROBERTO
PAULO — Desta vez paingressos da Riotur para o Carnarece que o restabelecimento da
vai carioca e tivemos uma proveidesejável ponte aérea cultural entosa conversa", revela.
tre o Rio e São Paulo decola. Pelo
"Vou colocar toda a infraestrumenos é esta a intenção do secretário municipal de Cultura paulistura da Secretaria Municipal de
ta, Rodolfo Konder, que já comeCultura à disposição dos artistas e
çou a negociar um intercâmbio de
eventos promovidos pela Riotur",
projetos com o presidente da Riopromete Rodolfo Konder. O que
tur, José Eduardo Guinle. Um renão é pouco. A secretaria paulissultado prático desRoberto Faustino tana dispõe de uma
sa conversa já se
rede de 10 teatros
materializou no últi(entre eles o Municimo dia 25 de janei^:^y y-;.;-.-- iuM»jMuap ;: pai de São Paulo), o
ro, no aniversário de
Centro Cultural SP,
São Paulo, quando a
;-J^^|L ?m|f^'Si 'MRS 65 bibliotecas aberEscola de Samba
tas a encontro com
Mangueira se apreescritores cariocas, o
sentou para 200 mil 1 i rajajjili^ j<% verdejante Parque
•
paulistanos em pie- ..-. ^JHWg5|y&.>.> - f^ik,, do Ibirapuera e, a
no Vale do Anhanpartir de março, o
"Vamos
revienorme Parque do
gabaú.
ver o eixo cultural
Carmo. Em troca,
Rio-São Paulo, onKonder quer levar
de o Brasil maduro
l^i;
mEmm para o Rio os destanasceu e tudo comeques entre os 600
Rodolfo Kondcr
çou", afirma o seeventos que promocretário de Cultura Rodolfo Konve por ano em São Paulo, inclusider, 56 anos, um carioca que
ve algumas das atrações internamorou 30 anos em Ipanema e está
cionais agendadas para 94, e que o
desde o AI-5. decretado em 1968.
secretário anuncia hoje à tarde.
exilado em São Paulo.
Entre elas estão quatro óperas
"Temos
que nos unir e não
previstas para o Teatro Municipal
ficar com estas bobagens antipaulista e estrelas do Festival Interaacional de Artes Cênicas, que
gas", diz Rodolfo Konder, animado com a recente parceria estaacontece a partir de maio, ressusbelecida com o presidente da
citado por Ruth Escobar.
COMODO

O Centro de Artes Georges Pompidou fechara em 1995
Pompidou
fecha

para

reformas
— 0 mais visitado museu do mundo, o Centro de
Artes Georges Pompidou, vai
PARIS
sofrer uma reforma apesar de ter
apenas 17 anos de funcionamento, disse ontem em Paris o ministro da cultura Jacques Tourbon.
"0
problema é que ele tem uma
vida muita intensa", justificou o
ministro, "e precisa de roupas novas e uma maquiagem bem feita".
A preocupação das autoridades francesas se deve ao fato de
que o Centro foi construído tomando-se por base uma média de
sete mil visitantes por dia, com
trezentos funcionários trabalhando em sua manutenção. Hoje, a
média diária é de vinte e cinco mil
visitantes, o que causa uma série

de problemas para o staff administrativo.
A primeira parte do trabalho
de recuperação do Centro — que
incluirá áreas externas e internas
— começará em
janeiro do ano
que vem, ao custo de USS 20
milhões. A grande praça em frente ao Centro, onde sempre há músicos de rua, palhaços, vendedores
e eventuais batedores de carteira,
será ampliada, ganhando novas
árvores e locais apropriados para
eventos ao ar livre.
Mas é a segunda parte das
obras que está causando polêmica
em Paris, pois o custo deverá ser o
triplo do da primeira fase, além de
obrigar o Centro a fechar suas
portas. O problema é que o ministro da Cultura fechou a Comédie
Française para fazer alguns reparos e em breve o palácio Garnier
também cerrará suas portas. A
oposição já apelidou Jacques
Tourbon de "o ministro fechaportas". Tourbon prefere não responder às piadas.

cultural
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sexta-feira,

Nem

bebado,

nem

amoral
André Arruda
Arruda
^
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Familiares de Vinicius de Moraes apontam
desrespeito e equívocos na biografia do
poeta
"Desminto
O jornalista
eróticos.
carlos
o
caso
com a
helI de almeida
\
José Castello
Neusa. Como ele pode ter dormido
com ela se estava casado comigo?",
(E) diz que
vida de Vinicius de Moraes
./|
"Além disso, eu conheci
levantou todas
pergunta.
/¦* pode não ter sido somente
a casa da Gesse e não existia essa
Âm Ai música e poesia. Mas a faas histórias
história de escova de dentes em formília
do
compositor
anda
indignasobre Vinicius J
'
ma de pênis. O máximo que tinha
da com alguns detalhes da vida íntiem longas
f
era uma saboneteira em forma de
ma do poetinlia revelados em
È
"É
entrevistas,
nádegas", contesta Cristina.
tuVinicius de Moraes, o poeta da paiAndro
durante dois fm
do sensacionalismo para vender lixão — biografia desenvolvida pelo
de
m
anos
—
vros",
acha.
e publijornalista José Castello
^
pesquisas
cados no Caderno B na última terj||§|
Castello confirma o envolvimen"Acho
muiça-feira.
to com Neusa, e^ o
to desagradável e
inesperado aparato
"Vinicius
Irmão
de Toquinho
desrespeitosa a forsó se
do banheiro de Gesma como o biógrafo
se Gessy. "Elas decasava com uma
o tratou. No livro,
ram a entrevista,
^
Vinicius é descrito
lança
outro
livro
confirmaram o caso
mulher depois
como um sujeito
e me descreveram
TERESA KARABTCHEVSKY
amoral", reclama
tudo em detalhes.
de se separar da
Cristina Gurjão,
Não tenho poder de
uma das nove espooutra"
voltar no tempo e
V/ livro de José Castello não é a única biografia de Vinicius de
sas do autor do poechecar
a
vida
de
ViMoraes
que será lançada este ano. A editora Saraiva também
Cristina
Gurjão
ma Pura viver um
nicius. É uma quesencomendou uma obra sobre a vida do poeta ao escritor João
tão de palavra emgrande amor, irritaCarlos Pecci, irmão do músico Toquinho. O lançamento está
da com a revelação de pelo menos
penhada", rebate Castello. Ele diz
previsto para abril, em São Paulo. Pecci e Vinicius conviveram
dois casos extra-conjugais do exo
livro
ter
sido
ainda
durante
mais de 11 anos, durante a parceria de Toquinho e
que
poderia
"Vinicius
marido.
casava com uma
mais explosivo se o propósito da
Vinicius. Com o título provisório Vinicius arte vida — "um
depois de separar da outra. Ele não
biografia fosse realmente levantar a
trocadilho com vida atrevida", segundo Pecci —, o livro também
tinha amantes", garante Cristina,
vida amorosa do poeta. "O meu
apresenta fotografias inéditas, inclusive fotos de Vinicius servintentando desmentir o livro que será
do o CPOR. "Procuro mostrar um grande poeta que viveu
propósito não era fazer um. livro
'lançado
ainda este mês pela Cia.
sobre a intimidade de Vinicius. Eu
cercado de muitas malandrices", diz o escritor.
"Ele
das Letras.
sempre procurou usufruir o grande prazer da vida, era
precisei relatar dois ou três casos
O jornalista José Castello, que
desses para ajudar a ilustrar a permuito
criativo
nas artimanhas para conquistar tudo o que queria,
""
*
sonalidade dele. Não dava para
pesquisou a vida de Vinicius ao
principalmente mulheres e parceiros", observa Pecci. O autor
*****'
*'
'
ibngò
longo de dois anos, inclusive entreentreomitir", explica.
explica.
'
destaca também
tambem as contradições
contradi^oes de um homem que detestava a
.^dflMfck
vistando outros Moraes, prefere
prefere
rotina, chegando a extremos como começar
comegar a se barbear pelo
Cristina não
nao foi a única
unica na famífamirotina,
não bater boca com a família do
lado -or!osto
oposto do rosto a cada dia,
mas não
dia>mas
nao abria
abrm mão
mao de seu lugar
lia
K? a reagir contra o0 relato
relat0 de ViniV'"'~
-?ado
biografado."Não quero ser mal
biografado'"NOo'querosermal
3e patriarca na mesa.
cius de Moraes, o poeta da paixão.
';,0O autor
educado
aducado com-uma
comatma família
familia que me
me
de Minlia
autorde
Minha profissão
uma forte lembrança
lembranga
Lygia de Moraes, irmã
t
Vmieius, " "
irma de Vinicius,
prof issao ée andar tem"Vinicius
tratou bem o tempo todo",
todo . justifijustiiide
seu
encontro
com
o
ficou
também
muito
tambem
não
nao
primeiro
nem
um
poeta.
"Não
'Nao
gostou
pouco
pouco fl||lli|||M
ca. Et defende
detende sua posição:
posi?ao:
impressionado
com
a
minha
condição
conditio
de
e
com
o
de algumas
aigumas passagens. E que não
nao
impressionado
paraplégico
paraplegico
'^JjL
meu
sou Deus.
ueus. nunca tive a intengao
intenção de
de
meu esforço
esforgo para andar. Me escreveu uma carta, que foi sua
envolviam, necessariamente, o irirfazer uma biografia perfeita. Como
Como
demonstragao de amizade", diz.
mão famoso. "Eu fiquei chateada.
mao
primeira demonstração
chateada.
^flSH
todo biógrafo,
biografo, tentei me aproximar
aproximar
Nos
53
capítulos
capitulos Pecci procura
v
Nos
do padrão
Como ele pode dizer que o poeta
procure fugir"Para
padrao das biografias,
poeta
s
maximo possível
o máximo
sopossivel da verdade soevitando
usar
o
tempo
cronológico.
cronologico.
escrever o livro, fiz
Otavio Faria, que já
Otávio
morreu,
Hk^
mantiH
mantiMpP1
, y
ja
^Jk
f9Kr*>
Vinicius. sabendo que estava
bre Vinícius,
Ore
estava
cerca de 60 entrevistas com ex-mulheres, parceiros e diversas
nha uma paixão
Vinicius? OuOu•
pajxao
por
apenas tragando
traçando um retrato dele.
dele.
*;
ele". explica o escritor. João
Joao Carlos
tra distorção
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livro e descobrir coisas que não
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musica passou a ser o complemento
complement da grande festa em
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quece a antiga rixa com Cristina e
"nada
esperava. Mas tudo que está
esta lála foi
"Acho Luciana,
foi
Luciana, exceção
excegao na família,
familia, não
nao vê
ve
demais"
no livro
Itapoa."
demais"no
livro
concorda com a ex-cunhada.
que eles viviam na casa de Itapoã."
ex-cunhada "Acho
extraído de conversas que mantive
mantive ela
_,extra.do
razao; seria
serja bom que o0
que ela tem razão:
com parentes e pessoas que convtconvilivro
livr0 não
na0 fosse publicado",
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veram com Vinicius".
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que alterações,
mente
irritada com as p^rteTsupos^
mentefrrifack^com'as
partes supôsedição e, mesmo assim, "apenas se
tamente escandalosas da biografia,
provarem ou me convencerem de
como o caso que Vinicius manteve
que minhas informações estavam
com a atriz Neusa Borges, ainda
incorretas", concede. Luciana de
durante o seu casamento com o
Moraes, filha do casamento de ViViJ
i
Nao gostou também
tambem da desdespoeta. Não
nicius
com Lila Bôscoli,
Boscoli, joga água
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crição
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i
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p;
"Li reportagem
a baiana Gesse Gessy, decorado,
fria na polêmica.
decorado,
li
a reportagem
polemica.
segundo a biografia, com objetos
e não achei nada demais".
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CLÁUDIO TOZZI
novas pinturas

A revista ELLE vai sacudir
você com a magia da
ginga carioca.

CORREDOR CULTURAL
fotografias

A moda fica mais colorida,
mais atrevida,

RETRATOS E AUTO-RETRATOS
NA COLEÇÃO
COLEQAO GILBERTO CHATEAUBRIAND
CHATEAUBRIAND
mostra permanente
informações: 210-2188 r.39

"tomada"
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com a energia

carnavaiesca do Rio,

3 a RIO MOSTRA
pintura • escultura • instalação
GALPÃO DAS ARTES
DURAÇÃO: 7 DE JANEIRO A 9 DE FEVEREIRO
Informações: 210 2188 r.69

seus personagens boêmios,
suas praias, seus calçadões.
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horário: terça a domingo • 13:00 às 19:00h
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Picasso, Peter Brook, Dali e até macacos garantem
uma programação excepcional na temporada de 1994
O Arts Council da Grã-Breta*
MARIO ANDRADAE SILVA
nha escolheu Manchester como a
>-¦ Correspondente
cidade do teatro em 1994. A honraONDRES — O turista aci1
ria faz parte de um projeto de hofl i dental se perde na Inglaterra
do século que
menagem ao final ^flB
1 A atrás de atrações. O turista
terá uma cidade e uma disciplina
"Quereproposital também. O diagnóstico
símbolo por ano até 2.000.
para os dois casos é o mesmo: exmos entrar no novo milênio com as
cesso de oferta. 0 ano de 1994 será
artes como prioridade nacional",
o das artes no Reino Unido. Nedisse Lord Gowrie, o novo diretor
nhuma novidade até aqui: 1993,
da entidade governamental que patambém foi e 1995 também será.
trocina e organiza toda a atividade
Mas o calendário divulgado pelas
artística na Inglaterra. Só que além
entidades que trabalham na pro"ano teatral"
do discurso oficial o
moção de eventos artísticos na Inbritânico traz um evento historio: a
glàterra parece cada ano mais apevisita do diretor Peter Brook com a
titoso. Só que muitos anos se
companhia do teatro Les Bouffes
passaram antes que a Tate Gallery
du Nord, de Paris, para uma série
organizasse a primeira exposição
de apresentações em Londres (lota"escultor"
Pablo Picasso. Muido
ção esgotada), Manchester, Glastos anos irão passar debaixo das
gow e Nothingham. Existiam 5 mil
pontes do rio Tâmisa antes que se
ingressos disponíveis para quem
assista a uma noite de gala da danquisesse ver o teatro de Peter Brook
ça internacional como a que vai
em Londres. O Royal National
acontecer no London Coliseum no
Theatre recebeu 30 mil pedidos de
dia 13 de março em homenagem ao
pessoas interessadas no evento.
bailarino Rudolf Nureyev.
Até os macacos do zoológico de
A temporada das artes na InglaLondres farão arte em 1994. A foterra começa no próximo dia 16 em
tógrafa americana, Sally Man, ensiclima de picassomania. E não
nou um grupo de chimpanzés a laadianta fugir do turismo artístico
zer fotografia e instalou uma
desviando a atenção com compras.
coleção de câmeras nas jaulas. O
A célebre loja Harvey Nichols de- resultado é uma visão inédita do
"zoológico dar
Knightstbridge incorporou a moda
público que vai ao
Picasso decorando suas vitrines em
pipocas aos macacos".
homenagem ao mestre. Quando a
E ainda há mais. Esta é apenas a
"exposição do ano" estiver aberta
programação oficial. A presença de
na Tate, nem os telemaníacos escaPlácido Domingo também garante
o alto niveLda programação. Sóparào da-picassomania. A BBC preparou uma série de documentários
bram os shows de música popular e
sobre a vida de Picasso para acomos espetáculos teatrais do West
End, que em 1993 tiveram um aupanhar a mostra. E atenção: Picasso não vai excursionar por outras
mento de procura superior a 5%
capitais. A exposição é uma exclusiem relação aos anos passados de
casas lotadas.
vidade mundial da Tate Gallery.
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Modigliani: desenhos
na Royal Academy

Rostropovich rege a
Sinfônica de Londres

opera
Phicido
na ópera
Plácido Domingo interpreta Don José
Jose 11a

"Carmem',
'Carmem',
no Royal Opera House
House

Os
Os anos iniciais de Dali
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passaporte

das

FEVEREIRO
Picasso: escultor e pintor (de
16/2 a 8/5) — A Tate Gallery
monta a exposição do ano, a primeira a reunir esculturas e pinturas do mestre, com mais de 60
trabalhos inéditos. Uma exclusividade londrina de 1994.
O desconhecido Modigliani (de
14/1 a 4/4) — Importante exposição de desenhos de Modigliani,
com obras da coleção de Paul
Alexandre, montada na Royal
Academy of Arts.
MARC°

atrações

London Coliseum, com uma
apresentação especial dos melhores bailarinos ingleses e de amigos
de Nureyev.
Orquestra Filarmônica de Viena (24/3 e 25/4) — Duas apresentaçôes, no Royal Festival Hall,
com os regentes Zubin Mehta e
Riccardo Muti.
ABRIL
Carmem (19, 23, 25, 29/4 e de
3, 5, 7, 10, 14, 17, 20/5) — A
Royal Opera esquenta sua temporada com a ópera de Verdi, tendo

Um número de telefone, 0044-71
396-4567. è o passaporte para o
mundo artístico de Londres em levereiro e março. Neste período estará funcionando a London Arts
Season. um sistema experimental de
promoção e venda de ingressos para as principais atrações londrinas.
Com uma única chamada o turista
reserva lugares em qualquer teatro
londrino e tem acesso a um progra|i
ma de mais de 120 atrações.
O London Arts Season lançou
rnmn Micaela
Miruplu ep Elena
Mpiv.i
«-r- i ii H:»vnnn
^kr
11
/i -min
Haynon como
fimciormainda on rartiin
carton brnica
branca que
niie-funciomt
anos
anos (de 3/3 a 30/5) — Trabalhos
*xT
Zaremba e Denyce Graves como
dc entrada
entrada
como uma carteirinha de
it^®fiSS8lKi miri, '
mostrados na primeira exposição
Carmem. Destaque absoluto: o
£
museus
museus
um
dos
13
de Dali em Paris, em 1929, voltam
para qualquer
tenor espanhol Plácido Domingo
na
cidade.
cidade.
ingressos
cobram
Hayard
Gala
ser
exibidos
que
pela
^}3mg^JJMK^I^T<.^»
como Don José. Montagem da
Como todas as promoções
lery, 110 South Bank Center.
genepromotes do gênei:f^:^M'iM^;:-a:.[.u(^if
ro. o LAS garante descontos aos
diretora espanhola Nuria Espert.
Companhia Nacional de Danza
comSSSBBSw^
seus usuários
usuarios e prioridades na com(7/3 a 19/3) — O Festival EspaMAIO
funIBhHHHHHHMK
nhol de Londres continua com a
pra de entradas. Se o sistema fun? José in Egitto (23, 28, 31/5 e 3,
duran'?Ki/T7^ K ',
cionar. ele passará
passara a vigorar duranprimeira visita da companhia ma6, 8, 11/6) — A ópera continua
te o ano inteiro podendo
drilenha, para uma série de apreem destaque com a nova produsalvação dos turistas e
representar a saivagao
sentaçòes no Sadlers Well e 110
da Royal Opera, em colaboção
a falência
falencia dos cambistas. Pelo meRoyal Theatre de Glasgovv.
com o Teatro Comunale de
ração
TouHi
<•
nos este ée o sonho do British Toua
Rudolf
Nureyev
^1
Tributo
(13/
concretizaBologna. Ruggero Raimondi e Sirist Authority.
Authority, que para concretizá3) — Trata-se da noite de gala da
so
. lo ja
milhoes só
Picasso ée o tema
tcmu da mostra
mone Alaimo são as estrelas da
temporada, o evento do ano 110
já consumiu USS 2.3 milhões
em publicidade. (M.A.S.)
que está agitando Londres

Os

nomes

da

nova geração de rossinianos, no
dirigido por Hugo de
espetáculo
'
.
Ana.
King Lear (estréia 31/5) — A
Royal Shakespeare Company
abre sua temporada de destaques
absolutos com Robert Stephens e
sua "incandescente" performance
em Rei Lear, numa produção de
Antonhy Ward dirigida por
Adrian Noble. Imperdívei.
Who's looking at the family
(26/5 a 4/9) — Exposição de fotos
montada pela Barbican Art Gallery como -uma homenageirrao~
Ano da Família decretado pela
ONU. O grande destaque são os
trabalhos organizados pela americana Sally Mann com os macacos
do zoológico de Londres.
Le bouffes du Nord — O célebre diretor de teatro Peter Brook
leva a sua companhia parisiense
para uma tumè pela Inglaterra,
com espetáculos previstos para
Londres (esgotado), Manchester,
Glasgow e Notingham. Trata-se
do evento do ano nas artes dramáticas.

arte

JUNHO
The american South (23/6 a
30/6) — Festival de música americana montado no Royal Festival
Hall. Destaque cult da temporada
oficial.
SETEMBRO
Júlio César (28/9) — Excursão
da Royal Shakespeare Company
pela Inglaterra. Produzida por
Fran Thompson, a peça conta
com David Sumner e Barrv
Lynch.
London Symphonic Orchestra
-(2479) Inicio das comemorações do 90° aniversário da orquestra mais antiga de Londres, com
uma série de concertos no Barbican Centre.
OUTUBRO
Shakespeare Festival (outubro
e novembro) — Será o maior festival multimídia sobre Shakespeare jamais montado em Londres,
com organização do Barbican
Centre e destaque para um concerto da Orquestra Sinfônica de
Londres com regência de Mstislav
Rostropovich e repertório de Prokofiev {Romeu e Julieta).

brasileira

grandes

rms
NQUANTO o ex-presidente
Epaplo
Collor desmontava a cultura brasileira, a artista e restauradora Cristina Pape. na contramão, apresentaya um pedido de bolsa ao Conselho
Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq),
para pesquisar e restaurar a arte
contemporânea brasileira. Mais de
dois anos depois, o projeto finalmente foi aprovado. De posse da
metade da verba, Cristina já iniciou
o trabalho, que promete ser um
marco na história das artes plásticas do país.
O projeto Arte contemporânea
do Rio cie Janeiro - 1950 a 1990,
que ela já está desenvolvendo, visa
a localizar, catalogar, documentar e
restaurar obras de — inicialmente
— 25 dos mais importantes artistas
brasileiros (dos quais 21 já foram
contatados e estão participando).
"Minha idéia original era algum
tipo de trabalho que ajudasse na
catalogação e restauração de algumas obras Converset sobre o projeto com o Marcus Lontra, coorde-

—

nador do Museu de Arte Moderna
do Rio. e ele concordou. Como já
fui bolsista do CNPq. decidi tentar
de novo e entrei com a proposta",
explica Cristina.
Orçado em USS 30 mil, o projeto prevê a documentação fotográfica das obras e o levantamento bibliográfieo de referência, através
principalmente de entrevista com
os artistas. Posteriormente,- será
montado um banco de ciados inlormatizado. A primeira parte já está
em andamento. "Já tenho as entrevistas com Flávio Shiró. Adriano
de Aquino, Lygia Pape e Aluisio
Carvão", di/. O projeto tem coordènação. na parte histórica e cri tica. de Reynaldo Roels Jr.. e foi
acolhido pelo MAM. que reservou
uma área para a oficina de restauração. O coordenador-geral do
Museu. Marcus Lontra, explica que
o projeto "tem a finalidade de reslaurar. mas também servirá para
uma reflexão teórica sobre a arte
brasileira atual".
Cristina Pape trabalha há dez
anos com restauração. Bióloga por
formação, ela fez curso de restauradora no museu da cidade de Dus-

sejdorf, o mais importante da Europa nessa área. Bastante solicitada
por colecionadores, pelo seu ateliê
passaram obras de Eduardo Sued,
Aluisio Carvão, Lygia Clark e Ivan
Serpa, entre outros. Ela explica conio o trabalho do restaurador precisa ser minucioso: "É fundamental
compreender a técnica e a intenção
do artista ao fazer uma obra." Dividindo seu tempo entre a restauração da Santa Casa de Misericórdia
e o ateliê, Cristina está empolgada
com o novo trabalho. "Esse vai ser
o meu projeto", admite. Os artistas
selecionados estão animados com a
iniciativa. "Acho fundamental. Sobretudo no que representa para a
preservação das obras. No Brasil,
onde o clima contribui para a deterioração, é necessário existir um
projeto de restauração com qualidade", salienta Flávio Shiró. "É
algo muito importante para a permanência do trabalho dos artistas.
Inclusive porque os próprios artistas estão deixando o seu depoimento", alegra-se Lygia Pape.
Cristina Pape quer
restaurar obras e criar
banco de dados sobre
a arte brasileira atual

¦

OS ARTISTAS

Estes são os 21 artistas que
terão suas obras catalogadas
e restauradas:
Abratíám Palatnik
Adriano de Aquino
Aluisio Carvão
Antônio Dias:
Arthur Barrio
Carlos Vergara
Cildo Meireles
Flávio-Shiró
Hélio Oiticica
Iole de Freitas
Ivens Machado
João Carlos Goldberg
Jorge Guinle Filho
Lygia Clark
Lygia Pape
Manfredo Souzanetto
Maurício Salgueiro
Sérgio de Camargo
Rubens Gerchman
Waltércio Caldas Jr.
Tunga
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ESTANTES

SUPER GELU E NORTE-SHOPPING ABERTAS AOS DOMINGOS

Tijuca II: 234-51 25/248-0547
Copacabana: 521-0740
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Barata Ribeiro : 236-1788
Carrefour Niterói: 722-6356
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Casa S hopping: 325-1431
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Capa: ilustração de Aliedo
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BANCAS
BARES
CAPA
CINEMA
CORREIO
CRIANÇA
EXPOSIÇÕES
FILMES DA TV
GRÁTIS
PARA DANÇAR
RADIO
RESTAURANTES
SHOW
TEATRO
VÍDEO
OFERTAS

~

47
T2
44
24
4
52
40
34
50
23
42
48
36
13
18
48
58

? Programa não se responsabiliza por alterações de última hora
nos preços, horários e endereços
fornecidos pelos organizadores
de eventos e pelas empresas citadas. E bom se certificar pelo
telefone antes de sair de casa.
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show mais
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porta. Quer
em fila dupla

carro

um

de

a bi-

para o
concorrido da cidade?

atandonar
ARREDORES

nada

bom

restaurante

e

ocupar

seu lugar na mesa já reservada para você? O manobreiro cuida
o

da primeira parte e o mâitre faz
"esto.
A

repórter

Mona

Bittencourt

sa u pelo Rio e voltou para a Redaçã d com muitos achados para quem
quer se divertir com conforto e segurança na cidade. O roteiro da
mordomia é animador e inclui uma
sériie de boas novas, além da dobradiriha Canecão & estacionamento
do Shçpping Rio Sul.
Praias com guarda-costas
çons, sushi-bar com direito

e gar-

brindam

os

com

pais
as crianças,

para
estacionamentos
dores,

MANDAMOS UM CòRM
COM

1VD0

a

seus

garantem
freqüenta-

de

táxi fazem
muito mais do que apenas transportar os passageiros. Algumas vão às
compras para eles e entregam os
pacotes em casa.
Até em meio à folia, em pleno
Carnaval, a mordomia entra em cena. Hotéis cinco estrelas oferecem
vagas em camarotes no Sambódromo,
Basta

transporte
ler

a

e bufê

aos

reportagem

de

foliões.
capa

partir da página 24, estalar o dedo e
aproveitar a vida, sem perda de
tempo nem de paciência. Um verão
civilizado.
MARCEL SOUTO MAIOR
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recreadores

teatros

companhias

à pisei-

M^NÍHCtó.DlifoSTK,

4/2 a 10/2/1994

micílio. É só escolher. Restaurantes

ALEIXO, o public relation
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PROGRAMA 3

CINEMA

CRÍTICA/
lírico,

im

'Aconteceu

na primavera'/ ? ? ?

As paixões e as traições
'maldita'
de uma família
um

estranho
paixão fulminante que entrelaça o
A idealista soldado Jean e a doce Elisabetta Benedetti não impedirá que o irmão
dela, nada sem querer, acabe levando seu
futuro cunhado ao fuzilamento depois de
roubar dele um baú de ouro pertencente a
uma tropa de Napoleão em missão na
Itália. O passar dos anos não apagará dos
Benedetti (agora chamados de Maledetti,
"malditos") essa imagem de desonra e
ou
traição. Três histórias de amor numa só,
e, em vez do peso de uma saga, o lirismo
trágico de uma lenda costurada a sangue
por várias gerações de uma mesma família. Assim é Aconteceu na primavera, uma
volta aos bons tempos dos irmãos Paolo e
Vittorio Taviani, que, através de uma originalíssima viagem em flashbacks (sem paradoxo), fundem passado e presente como
quem desvenda as raízes de todos os sentimentos. Belíssimo e surpreendente — pecando talvez e apenas na duração —, o
filme confronta o mais puro com o mais
terrível, numa estrada sem retorno, como
a que une e separa as pessoas para sempre.
Um filme raro. (M.M.).
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MARCELLO MAIA
lirismo dos irmãos Taviani em conO traponto à estranheza de David
Cronenberg e à aridez independente de
um road movie americano. O fim de
semana nas telas traz belas surpresas,
como Aconteceu na primavera, drama
que acompanha várias gerações de um
clã preso a uma maldição, M. Butterfly,
história verídica da paixão entre um diplomata francês e um chinês travestido
de diva, e Kalifornia, thriller arrebatador
protagonizado por Brad Pitt e Juliette
Lewis. Correndo por fora, O filho da
Pantera Cor-de-Rosa revive as trapalhadas do inspetor Clouseau com Roberto
Benigni no papel-título. Além destes,
também estréiam a grosseria Unidos para
vencer e a comédia Abracadabra, com
Bette Midler.
Grandioso e lírico, Aconteceu na primavera, dos irmãos Paolo e Vittorio Taviani, conta a saga dos Benedetti e a
maldição que passou a acompanhá-los
desde que um dos filhos do patriarca
rouba um baú de ouro de um jovem
soldado de Napoleão em missão na Itália. Essa trama perseguirá a família por
três gerações (leia crítica ao lado e a
entrevista com os Taviani na página seguinte). Também dramático é M. Butterfly, de David Cronenberg, baseado
em fato real. Como peça, na Broadway,
faturou quilos de prêmios. No filme,
Jeremy Irons vive um diplomata francês
que, sediado na China, se apaixona por
uma diva, na verdade um homem a serviço da Revolução Cultural. O amor
tórrido e passional acabará por transformar toda a vida dele (leia crítica na
página ao lado).
Radicalmente diferente de tudo isso é
Kalifornia, longa de estréia de Dominic
Sena, que embarca nas rodovias americanas para desmontar a harmonia de um
casal (ele, escritor; ela, fotógrafa) que,
numa viagem pelos locais de assassinatos históricos nos Estados Unidos, resolve compartilhar despesas e volante com
um par desconhecido (Brad Pitt, de
Thelma e Louise, e Juliette Lewis, de
Cabo do medo). Mas o que eles acabam
dividindo mesmo é um rastro de violência insana num thriller que virou sensação entre o público cult americano (leia
mais no Filme em Questão).
PROGRAMA 4
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Cena de 'Kalifornia', o 'road movie' de estréia do diretor americano Dominic Sena
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Benigni
Benign! (E) em 'O filho da Pantera Cor-de-Rosa': revivendo o inspetor Ciouseau
Clouseau
4/2 a 10/2/1994

CINEMA

ESTRÉIA

Paolo e Vittorio Taviani

i
Caso raro de feliz união familjar no
cinema, os irmãos Paolo e Vittorio
Taviani, que sempre dirigiram em dupia, têm uma lista significativa de filmes consagrados, como A noite de São
Lourenço e Bom dia, Babilônia. Ejepois
de um tempo de pouca inspiração —
como diagnosticou a crítica itâliana
—, eles voltam com Aconteceu na
primavera.
Qual é o segredo da lenda
que envolve a família Benedetti?
É um dos mais simples e

da história da humanidade: o segredo
do ouro, o poder do ouro, em diversos
sentidos. (Paolo)
Ao escolher esse tema
para filmar
vocês foram influenciados pelos acontecimentos políticos recentes que andam
sacudindo a Itália?
A
gente vem pensando nessa história há muitos anos, especialmente porque funde presente e passado, colocando em choque características
semelhantes de épocas totalmente diferentes. (Vittorio)
Essa história iria se chamar Ouro.
Por que a opção por Fiorile (título original do filme)?
— Esse é o nome
de uma jovem mulher, o apelido que
um soldado idealista das tropas de
Napoleão em Toscana escolheu dar
para ela. Foi também assim que os
revolucionários
chamavam a primavera. (Vittorio)

CRÍTICA/

'M.

Butterfly'/ ? ? ?

Arte, política, sexo
e uma meia-verdade
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John Lone e Jeremy Iròns:
Irdns: história
historia verídica
verfdica

RICARDO COTA
a carreira de David
Paradoxal
Cronenberg. Quanto mais ele
procura se espelhar na realidade para
alimentar seus roteiros, mais seus filmes são acusados de inverossimilhança. No insólito M. Butterfly, o másculo John Lone faz papel de mulher
sem que a produção, ou mesmo a
maquiagem, esconda o fato. Acontece que a história em que ò filme se
baseia é absolutamente verídica. Enganado ou não, o diplomata vivido
por Jeromy Irons envereda por um
caminho sinuoso em que arte, política e sexualidade se confundem quando ele se apaixona por uma chinesa
quase perfeita. Sem o suspense sexual
de Traídos pelo desejo, Cronenberg
lança o espectador direto no complexo terreno das fantasias do inconsciente. E deixa o público inquieto ao
mostrar que a , realidade, às vezes,
pode ser bem mais surpreendente do
que nossa modesta capacidade de
compreendê-la.

Cotações: • ruim ? regular ? ? bom ? ? ? ótimo ? ? ? ? excelente
4/2 a 10/2/1994
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M. Butterfly (M.Butterfly), de David Cronenberg.
Com Jeremy Irons, John Lone, Barbara Sukowa e
Ian Richardson. Roxy-3 (Av. Copacabana, 945 —
236-6245): I4hl0, 16h, 17h50, 19h40, 21h30. (14
anos).
Um diplomata francês, em Beijin, ao assistir à
ópera Madame Butterfly, desenvolve uma obsessão
pela misteriosa Song Liling, mantendo um romance
que coloca em risco sua carreira e até segredos de
Estado. Baseado em fatos reais. EUA/1993.
Kalifornia (Kalifornia), de Dominic Sena. Com
Brad Pitt, Juliette Lewis, David Duchovny e Michelle
Forbes. Cine Gávea (Rua Marquês de São Vicente, 52
-274-4532): 13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22hl0. Estação Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281 — 541-2189):
15h30, 17h40, 19h50, 22h. Art-Casashopping 2 (Av.
Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-0746): 16h35, 18h50,
21h05. Art-Madureira 1 (Shopping Center de Madureira — 390-1827): 14h40, 16h50, 19h, 21hl0. ArtPlaza 1 (Rua XV de Novembro, 8 — 718-6769):
16h50, 19h, 21 h 10. Pathé (Praça Floriano, 45 —
220-3135): 13h, 15h, 17h, 19h, 21h. Sáb. e dom., a
partir de 15h. Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350
-281-3628): 15h, 17h, 19h, 21h. (14 anos).
Um casal fazendo uma tese sobre os assassinatos e
assassinos mais cruéis dos Estados Unidos, decide
percorrer os locais dos crimes. Colocam um anúncio
à procura de outro casal interessado na viagem e
acabam com um assassino de verdade e sua mulher
no banco de trás. EUA/1993.
Aconteceu na primavera (Fiorile), de Paolo e
Vittorio Taviani. Com Cláudio Bigagli, Galatea Ranzi, Michael Vartan e Lino Capolicchio. Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759 — 235-4895): 15h40,
17h50, 20h, 22hl0. Art-Casashopping 1 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-0746): 16h40, 18h50, 21 h.
Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 — 254-9578):
14h40, 16h50, 19h,21hl0. (Livre).
Jean é o responsável pela guarda de um baú de
ouro da tropa de Napoleão na Itália, mas se envolve
com Elisabetta e o irmão dela rouba parte do ouro.
Jean é então executado. Itália/França/Alemanha/
1993.

O filho da pantera cor-de-rosa (Son of the pink
pantlier), de Black Edwards. Com Roberto Benigni,
Herbert Lom e Cláudia Cardinale. Metro Boavista
(Rua do Passeio, 62 — 240-1291): 13h30, 15h20,
17h 10, 19h, 20h50. Condor Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 — 255-2610), Largo do Macltado 1 (Largo do Machado, 29 — 205-6842): 14h30,
16h20, 18hl0, 20h, 21h50. Niterói Shopping 2 (Rua da
Conceição, 188/324 — 717-9655): 15h30, 17h20.
19h 10. 21b. Barra-1 (Av. das Américas, 4.666 —
325-6487):'14h50, 16h30, 18hl0, 19h50, 21h30. Tijuca-2 (Rua Conde de Bonfim, 422 — 264-5246):
14h20, 16h, 17h40, 19h20, 2Ih. (Livre)/
O desastrado detetive Jacques, filho do inspetor
Clouseau, e herdeiro de todas as características do
pai, é destacado para investigar o seqüestro de uma
princesa. EUA/1993.
Unidos para vencer (Sidekicks), de Aaron Norris.
Com Jonathan Brandis, Beau Bridges, Chuck Norris
e Joe Piscopo. Star-Copacabana (Rua Barata Ribeiro,
502/C — 256-4588): 14h40, 16h30,18h20, 20hl0. 22h.
Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 370 — 2548975): 19h 10, 21 h. Windsor (Rua Coronel Moreira
César, 26 — 717-6289), Niterói Shopping 1 (Rua da
Conceição, 188/324 — 717-9655): 15h30, 17h20,
19hl0.21h. (Livre).
Barry é um rapaz de 14 anos, desastrado, asmático
e solitário. Para fugir dos problemas pessoais, ele se
imagina como parceiro de aventura de seu herói,
Chuck Norris, em uma série de fugas, saídas exatamente de seus filmes. É um jovem com uma missão.
Porém, tudo não passa de fantasia. EUA/1993.
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SE VOCÊ QUER GANHAR UMA
BICICLETA, VÁ VER O FILHO DA

E

A

MAIOR

DIVERSÃO*

PANTERA COR-DE-l|OSA.

JOHN

???
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QUANDO VOCÊ
CONSEGUIR PARAR DE RIR,
RESPONDA ÀPERG(llNTA
AÍ DE BAIXO. í
Para concorrer a uma bicic eta Caloi
Cruiser de 6 marchas, vá assis ir O Filho
da Pantera Cor-de-Rosa. Depois, é só
responder à pergunta desta
promoção e
criar uma poesia sobre o temá bicicleta.
Envie para o endereço
quje está no
regulamento. Participe. O mínimo
que
você pode ganhar são duaí horas de
muitas gargalhadas.
Pergunta: Qual o nome d< i
princesa
seqüestrada no filme?
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REGULAMENTO
1) Este é um concurso de caráter recrjeativo/cultural,
conforme artigo 30 do Decreto-Lei n® 5.768, de
20/12/71, válido para todo o territário nacional
durante o período de 04/02 a 09/03 de 94.
2) Para participar, responda: Qu o nome da
"O
Filjio da Pantera
princesa seqüestrada no filme
Cor-de-Rosa'? Escreva uma poesia
'Bicicleta', anexe
seus dados e envie pa
¦PROMOÇÃO O FILHO DA PANTIRA
COR-DEROSA"
Av.Brasil, 500,5e andar, sala 509
Cep. 20.949-900- Rio de Janeiro - R.J.
até o dia 9 de março (será considen ida a data do
carimbo do correio)
3) Será selecionada a melhor poesia qu ; ganhará uma
bicicleta Caloi de 6 marchas, ( onsiderando
criatividade e originalidade. O nome dc ganhador será
publicado neste jornal, até o dia 17 de i narço de 94.
CALOI
S£ NAO FOR CMOI, ESQUEÇA.
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TEL.:521-6696
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PERTO DE VOCÊ
SHOPPINGS
Art-Casashopping 1 (222 lugares) — Aconteceu na
primavera: I6h40, 18h50, 21 h. (Livre).
Art-Casashopping 2 (667 lugares) — Kalifornia:
16h35, 18h50, 21h05. (14 anos).
Art-Casashopping 3 (470 lugares) — A época da
inocência: I6hl0, 18h40, 21hl0. (Livre).
Art-Fashion Mall 1 (164 lugares) — Um misterioso
assassinato em Manhattan: I5h55, 18h, 20h05, 22hl0.
(12 anos)
Art-Fashion Mall 2 (356 lugares) — A época da
inocência: 14h30, 17h, 19h30, 22h. (Livre).
Art-Fashion Mall 3 (325 lugares) — Lua de fel:
14h40, 17h 10, 19h40, 22h 10. (18 anos).
Art-Fashion Mall 4 (192 lugares) — Mogli, o menino lobo: I4h20, 16h 10. (Livre). A idade da violência:
18h, 20h, 22h. (14 anos).
Barra-1 (258 lugares) — O filho da pantera cor-de-rosa: I4h50, I6h30, 18hl0, 19h50,21h30. (Livre).
Barra-2 (264 lugares) — Mudança de hábito 2: 13h30,
I5h30, 17h30, I9h30, 2lh30. (Livre).
Barra-3 (415 lugares) — Uma babá quase perfeita:
14h30, 16h45, 19h, 21 h 15. (Livre).
Cine Gávea (450 lugares) — Kalifornia: I3h30,
I5h40, 17h50, 20h, 22hl0. (14 anos).
Ilha Plaza 1 (255 lugares) — Mudança de hábito 2:
I5h, I7h, I9h, 2lh. (Livre).
Ilha Plaza 2 (255 lugares) — Uma babá quase perfeita: I4hl5, I6h30, 18h45, 21 h. (Livre).
Norte Shopping 1 (240 lugares) — Mudança de
hábito 2: I5h, I7h, I9h. 2lh. (Livre).
Norte Shopping 2 (240 lugares) — Uma babá quase
perfeita: I4h30, 16h40, 18h50, 2lh. (Livre).
Rio Sul 1 (160 lugares) — O jardim secreto: 15h,
I6h50. (dublado). (Livre). Um mundo perfeito: 19h,
2ih30. (12 anos).
Rio Sul 2 (209 lugares) — Uma babá quase perfeita:
14h30, 16h45, 19h, 21hl5. (Livre).
Rio Sul 3 (151 lugares) — Mudança de hábito 2: 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. (Livre).
Rio Sul 4 (156 lugares) — Abracadabra: 14h, 15h50,
17h40, 19h30, 21h20. Sábado, não será exibida a
última sessão, (dublado). (Livre).
Via Parque 1 (290 lugares) — O jardim secreto:
15h50, 17h40, 19h30, 21h20. (dublado). (Livre).
Via Parque 2 (340 lugares) — Um mundo perfeito:
16h, 18h30,21h. (12 anos).
Via Parque 3 (340 lugares) — Uma babá quase
perfeita: 14hl5, 16h30, I8h45, 21h. (Livre).
Via Parque 4 (340 lugares) — Abracadabra: 15H30,
17h20, 19h 10, 21 h. (dublado). (Livre).
Via Parque 5 (340 lugares) — Mudança de hábito 2:
15h30, 17h30, 19h30, 21h30. (Livre).
Via Parque 6 (290 lugares) — Era uma vez...: 14h50,
16h40. (Livre). O pagamento final: 18h30, 21h. (14
anos).
COPACABANA
Art-Copacabana (836 lugares) — Aconteceu na prima ver a: 15h40, 17h50, 20h, 22hl0. (Livre).
Condor Copacabana (1.043 lugares) — O filho da
pantera cor-de-rosa: 14h30, 16h20, 18hl0, 20h, 21h50.
(Livre).
Copacabana (712 lugares) — Abracadabra: 14h 10,
16h, 17h50, 19h40, 21h30. (dublado). (Livre).
Estação Cinema-1 (403 lugares) — Kalifornia:
I5h30, I7h40. 19h50, 22h. (14 anos).
Novo Jóia (95 lugares) — A liberdade é azul: 15h,
17h. (12 anos). Um misterioso assassinato em Manhattan: 19h, 21 h. (12 anos).
Ricamar (600 lugares) — Free Willy: 14h30. (dublado). (Livre). Lua de fel: 16h20, 18h40, 21h. (18 anos).
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Roxy 1 (400 lugares) — Uma babá quase perfeita:
14h45, 17h, 19h 15, 21 h30. (Livre).
Roxy 2 (400 lugares) — Mudança de hábito 2: 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. (Livre).
Roxy 3 (300 lugares) — M.Butterflv: 14hl0, 16h,
17h50, 19h40, 21h30. (14 anos).
Star-Copacabana (411 lugares) — Unidos para vencer: 14h40, 16h30, 18h20, 20hl0, 22h. (Livre).
IPANEMA/LEBLON
Cândido Mendes (99 lugares) — Era uma vez...:
14h. (Livre). O banquete de casamento: 16h, 18h, 20h,
22h. (10 anos). Sofie: 6a e sáb., à meia-noite.-(Livre).
Cineclube Laura Alvim (77 lugares) — Olivier,
Olivier: 16h, 18h, 20h. (14 anos).
Leblon-1 (714 lugares) — Mudança de hábito 2: 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. (Livre)
Leblon-2 (300 lugares) — O jardim secreto: 14hl0,
16h, 17h50, 19h40, 21h30. (Livre).
Star-lpanema (412 lugares) — A época da inocência:
14h, 16h40, 19h20, 22h. (Livre).
BOTAFOGO
Estação Botafogo/sala 1 (304 lugares) — Adeus,
minha concubina: 15h, 18h, 21h. (12 anos).
Estação Botafogo/sala 2 (49 lugares) — Corpos
em movimento: 15h50, 17h40. (12 anos). O cheiro da
papaia verde: 19h50, 22h. (12 anos).
Estação Botafogo/sala 3 (86 lugares) — Despertaferro: 15h30. (Livre). Lua de fel: 17h, 19h20, 21h40.
(18 anos)
Ôpera-1 (765 lugares) — Sintonia de amor: I5h30,
17h20, 19hl0,2lh. (Livre).
CATETE/FLAMENGO
Belas-Artes Catete (180 lugares) — A última imperatriz: 14h30, 16h20, 18hl0, 20h. (14 anos).
Estação Museu da República (89 lugares) — Mogli, o menino lobo: 15h. (Livre). O inquilino: 16h30. (14
anos). Queridas amigas: 18h40. Como água para chocolate: 20hl0. (12 anos).
Estação Paissandu (450 lugares) — A época da
inocência: 14h, 16h30,19h, 21h30. (Livre).
Largo do Machado 1 (835 lugares) — O filho da
pantera cor-de-rosa: 14h30, 16h20, I8hl0, 20h, 21h50.
(Livre).
Largo do Machado 2 (419 lugares) — Era uma
vez...: 13h, I4h50, 16h40. (Livre). O pagamento final:
I9h, 2lh30. (l4anos)
São Luiz 1 (455 lugares) — Uma babá quase perfeita:
14h45, I7h, 19h15, 2lh30. (Livre).
São Luiz 2 (499 lugares) — Mudança de hábito 2: I4h,
I6h, I8h, 20h, 22h. (Livre).
CENTRO
Cinemateca do MAM (180 lugares) — Ver programação em Mostra.
Centro Cultural Banco do Brasil (99 lugares) —
Ver programação em Extra.
Metro Boavista (952 lugares) — O filho da pantera
cor-de-rosa: 13h30, 15h20, 17hl0, 19h, 20h50. (Livre).
Odeon (951 lugares) — Mudança de hábito 2: 13h30,
15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Sáb. e dom., a partir de
15h30. (Livre).
Palácio-1 (1.001 lugares) — Uma babá quase perfeita: I4hl5,16h30, I8h45, 2lh. Sáb. e dom., a partir de
I6h30. (Livre).
Palácio-2 (304 lugares) — Abracadabra: I3h40,
I5h30, I7h20, I9hl0, 2lh. Sáb. e dom., a partir de
I5h30. (dublado). (Livre).
Pathé(67I lugares) — Kalifornia: I3h, I5h, I7h, I9h,
2lh. Sáb. e dom., a partir de I5h. (14 anos).

TIJUCA
Mudança de hábito 2: I5h,
América (956 lugares)
17h, 19h, 21 h. (Livre).
Art-Tijuca (1.475 lugare ) — Aconteceu na primavera: 14h40, 16h50, 19h, 21 ilO. (Livre).
Bruni-Tijuca (459 lugaritis) — Era uma vez...: 15h30,
17h20. (Livre). Unidos pa ra vencer: 19h 10, 21 h.
Carioca (1.119 lugares) - Uma babá quase perfeita:
14h30, 16h45, 19h,21hl5 (Livre).
»»
Tijuca-1 (430 lugares) Abracadabra: 15h30, 17h20,
I9hl0,21h. (dublado). (L ivre).
Tijuca-2 (391 lugares) - O filho da pantera cor-derosa: 14h20, 16h, I7h40, 9h20, 21 h. (Livre).
MÉIER
Art-Méier (845 lugares — Mudança de hábito 2:
15h, 17h, 19h, 21 h. (Livrtí)
Paratodos (830 lugares) ¦ Kalifornia: 15h, 17h, 19h,
21h. (14 anos).
OLARIA
Olaria (887 lugares) — Uma babá quase perfeita:
14h 15, 16h30, 18h45, 21h . (Livre).
MADUREIRA/JACAREPAGUÃ
Art-Madureira 1 (1.C25 lugares)
Kalifornia:
I4h40, I6h50, I9h,2lhl( . (14 anos).
Art-Madureira 2 (288 lugares) — Era uma vez...:
15hl0. (Livre). A idade dei violência: 17h, 19h, 21h. (14
anos)
Cisne (800 lugares) — Mogli, o menino lobo: 16h,
19h30. (Livre). Os três mosqueteiros: 17h30, 21h.
(Livre).
j
Madureira-1 (586 lugaijes) — Mudança de hábito 2:
15h, I7h, I9h, 21h. (Livre).
Madureira-2 (739 lugares) — Uma babá quase perfeita: 14hl5, I6h30, I8h4|5,21 h. (Livre).
Madureira-3 (480 lugaffes) — Abracadabra: 15h30,
17h20, 19hl0, 21 h. (dublado). (Livre).
CAMPO GRANDE
Campo Grande (1.300 lugares) — Uma babá quase
perfeita: 14h, 16h20, 18h40, 21h. (Livre).
NITERÓI
Arte-UFF (528 lugares)-!— Matinée — Uma sessão
muito louca: 17hl0. (Livre). Muito barulho por nada:
19h, 21h. (Livre).
Art-Plaza 1 (260 lugares) — Era uma vez...: I5h.
(Livre). Kalifornia: I6h50; 19h, 21hl0. (14 anos).
Art-Plaza 2 (270 lugares) — A época da inocência:
14h, 16h30,19h, 21h30. (Livre).
Center (315 lugares) — Mudança de hábito 2: 15h,
17h, 19h, 21 h. (Livre).
fl
Central (807 lugares) —; Uma babá quase perfeita:
14h 15, 16h30, 18h45, 21 h. (Livre).
Icarai (852 lugares) — Abracadabra: 15h30, I7h20,
19h 10, 21 h. (dublado). (Livre).
Niterói (1.398 lugares) — Mudança de hábito 2: 15h,
17h, 19h,21h. (Livre).
Niterói Shopping 1 (100 lugares) — Unidos para
vencer: 15h30,17h20, 19hlQ, 21h. (Livre).
Niterói Shopping 2 (132 lugares) — O filho da
pantera cor-de-rosa: 15h30,| 17h20, I9hl0, 21h. (Livre).
Windsor (501 lugares) — Unidos para vencer: 15h30,
17h20, 19hl0, 21 h. (Livre). I
SÃO GONÇALO
Star-São Gonçalo (325 lugares) — Os três mosqueteiros: 15h, 17h, 19h, 2Ih. (Livre).
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CINEMA

ESTREIA
Abracadabra (Hocus pocus), de Kenny Ortega.
Com Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy e Amanda Shepherd. Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 255-0953): 14hl0, 16h, 17h50, 19h40,
21h30. (dublado). Rio Sul-4 (Rua Lauro Muller, 116/
Lj. 401 — 542-1098): 14h, 15h50, 17h40, 19h30,
21h20. (dublado). Palácio-2 (Rua do Passeio, 40 —
240-6541): 13h40, 15h30, 17h20, 19hl0, 21h. Sáb. e
dom., a partir de 15h30. Via Parque-4 (Av. Alvorada,
3.000 — 385-0261), Tijuca-I (Rua Conde de Bonfim,
422 — 264-5246), Madureira 3 (Rua João Vicente, 15
— 369-7732), Icarai (Praia de Icarai, 161 — 7170120): 15h30, 17h20, 19hl0,21h. (dublado). Sáb., não
será exiba a última sessão no Rio Sul-4. (Livre).
? Três bruxas do século 17, banidas por prática de
bruxaria, reaparecem em plena noite de Halloween.
Elas precisam superar um obstáculo para garantir sua
imortalidade. EUA/1993.
C0NT1NUAÇA0
? ? ?
Como água para chocolate — De Alfonso Arau.
Com Marco Leonardi. Estação Museu da República
(Rua do Catete, 153 — 245-5477): 20hl0. (12 anos).
Durante a revolução mexicana, casal apaixonado é
obrigado a se separar por conta da tradição que
impede o casamento da filha mais nova, que deve
abrir mão de seu amor para cuidar da mãe. México/
1992.
O banquete de casamento (The wedding banquete), At Ang Lee. Com Ah-Teh Gua e Winston Chão.
Cândido Mendes (Rua Joana Angélica, 63 — 2677295): 16h, 18h, 20h, 22h. (10 anos).
Wai Tung, próspero imigrante, vive relacionamento homossexual com Simon. Para manter as aparências diante de sua família chinesa, ele resolve casar-se
com a jovem Wei Wei. EUA/1993.
Era uma vez... (Brasileiro), de Arturo Uranga. Com
Eduardo Felipe. Cândido Mendes (Rua Joana Angélica, 63): 14h. Largo do Machado 2 (Largo do Machado, 29-205-6842): 13h, 14h50, 16h40. Art-Madureira 2 (Madureira Shopping — 390-1827): 15h 10.
Art-Plaza 1 (Rua XV de Novembro, 8 — 718-6769):
15h. Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 370 —
254-8975): 15h30, 17h20. Via Parque 6 (Av. Alvorada, 3.000 — 385-0261): 14h50,16h40. (Livre).
O herói desajeitado, Grilo, e seu escudeiro, Grude,
saem a procura de façanhas e encontram a menina
Gralha. Produção de 1993.
Adeus, minha concubina (Farewell to my concubine), de Chen Kaige. Com Gong Li. Estação Botafo— 537go/Sala-1 (Rua Voluntários da Pátria, 88
anos).
h.
1112): 15h, 18h, 21 (12
A história de dois atores da Ópera de Pequim
focalizando o envolvimento entre eles e as mudanças
na China ao longo de meio século. Palma de Ouro do
Festival de Cannes 93 de melhor filme. China/1993.
Um misterioso assassinato em Manhattan
(Manhattan murder mystery), de Woody Allen. Com
Woody Allen. Novo Jóia (Av. Copacabana, 680):
19h, 21 h. Art-Fashion Mall 1 (Estrada da Gávea, 899
-322-1258): 15h55, 18h, 20h05, 22hl0. (12 anos).
HAU |0l
KUDG£S PtSCOPO

Casal banca o detetive e investiga a morte da
vizinha. Existem várias pistas, mas nem todas giram
em torno do suposto assassino. EUA/1993.
A liberdade é azul (Trois couleurs: bleu), de
Krzysztof Kieslowski. Com Juliette Binochet. Novo
Jóia (Av. Copacabana, 680): 15h, 17h. (12 anos).
Julie, após um acidente de carro em que perde a
filha única e o marido, tenta apagar de sua memória o
passado. França/Polônia/1993.
O cheiro do papaia verde (Mui du du xanh/L'0deur de la papaye verte), de Tran Anh Hung. Com
Tran Nu Yên-Khê e Truong Thi Loc. Estação Botafogo/Sala-2 (Rua Voluntários da Pátria, 88 — 5371112): 19h50, 22h. (12 anos).
Mui, de 12 anos, sai do interior para trabalhar na
casa de uma família marcada pelo trauma do abandono. Apesar das adversidades, ela consegue desçobrir o amor. Vietnã/França/1993.
A época da inocência (The age of innocence), de
Martin Scorsese. Com Daniel Day-Lewis, Michelle
Pfeiffer e Wynona Ryder. Star-Jpanema (Rua Visconde de Pirajá, 371 — 521-4690): 14h, 16h40, 19h20,
22h. Sáb., às 13h30,16hl0.18h50, 21h30, OhlS. Estação Paissandu (Rua Senador Vergueiro, 35 — 2654653): 14h, 16h30, 19h, 21h30. Art-Fashion Mall 2
(Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): 14h30, 17h,
19h30, 22h. Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada, Via
11,2.150-325-0746): I6hl0, 18h40, 21hl0. Art-Plaza 2 (Rua XV de Novembro, 8 — 718-6769): 14h,
16h30, 19h, 21h30. (Livre).
Newland está noivo de May, até que a chegada de
Ellen muda esta relação. E ele fica dividido entre seu
amor por ela e as rígidas convenções da Nova Iorque
de 1870. EUA/1993.
? ?
final
O pagamento
(Carlito's way), de Brian de
Palma. Com Al Pacino e Sean Penn. Largo do Machado 2 (Largo do Machado, 29 — 205-6842): 19h,
21h30. Via Parque 6 (Av. Alvorada, 3.000 — 3850261): 18h30, 21h. (14 anos).
Carlito Brigante quer sair do submundo em que
sempre viveu, após cinco anos na prisão, mas seu
advogado precisa dele para um pequeno favor e isto
pode arruinar seus planos para o futuro. EUA/1993.
Uma babá quase perfeita (Mrs. Doubtfire), de
Chris Columbus. Com Robin Williams e Sally Field.
Roxy-1 (Av. Copacabana, 945 — 236-6245), São Luiz
1 (Rua do Catete, 307 — 285-2296): 14h45, 17h,
19hl5, 21h30. Palácio-1 (Rua do Passeio, 40 — 2406541): 14hl5,16h30,18h45, 21h. Sáb. e dom., a partir
de 16h30. Via Parque 3 (Av. Alvorada, 3.000 —
385-0261), Central (Rua Visconde do Rio Branco,
455 — 717-0367), Madureira 2 (Rua Dagmar da
Fonseca, 54 — 450-1338), Ilha Plaza 2 (Av. Maestro
Paulo e Silva, 400/158 — 462-3407), Olaria (Rua
Uranos, 1.474 — 230-2666): 14hl5, 16h30, 18h45,
21h. Carioca (Rua Conde de Bonfim, 338 — 2288178), Barra 3 (Av. das Américas, 4.666 — 325-6487),
Rio Sul-2 (Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401 — 5421098): 14h30, 16h45, 19h, 21hl5. Norte Shopping 2
(Av. Suburbana, 5.474 — 592-9430): 14h30, 16h40,
18h50,21 h. Campo Grande (Rua Campo Grande, 880
-394-4452): 14h, 16h20, 18h40, 21h. (Livre).
'
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Pai separado se desespera ao se ver longe dos
filhos, se traveste de babá e se! candidata à vaga de
governanta anunciada pela ex-nulher. EUA/1993.
Corpos em movimento (Boaies, rest & motion), de
Michael Steinberg. Com Phoelbe Cates, Eric Stoltz,
Bridget Fonda e Tim Roth. Esiação Botafogo/Sala-2
(Rua Voluntários da Pátria, 88 — 537-1112): 15h50,
17h40. (12 anos).
Quatro amigos na faixa dois 30 tentam conciliar
decepções e ambições existenciais. EUA/1993.
Um mundo perfeito (A peifect world), de Clint
Eastwood. Com Kevin Costni:er e Clint Eastwood.
Rio Sul-1 (Rua Lauro Muller 116/Lj. 401 — 5421098): 19h, 21h30. Via Parque. (Av. Alvorada, 3.000
-385-0261): 16h, 18h30,21h. 12 anos).
Haynes, um criminoso fugitivo, entra na casa do
garoto Phillip e o toma como refém, mas uma grande
amizade nasce entre os dois. EUA/1993.
O jardim secreto (The secret garden), de Agnieszka
Holland. Com Kate Maberly. Leblon-2 (Av. Ataulfo
de Paiva, 391 -239-5048): 14hjl0,16h, 17h50,19h40,
21h30. Rio Sul-1 (Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401 —
542-1098): 15h, 16h50. (dubladio). Via Parque 1 (Av.
Alvorada, 3.000 - 385-0261): 15h50, 17h40, 19h30,
21h20. (dublado). (Livre).
As vidas e as personalidades de três crianças
solitárias são transformadas quando eles conseguem
fazer de um jardim um refúgio odo esDecial.
Lua de fel (Bitter moori), de Riotnan Polanski. Com
Peter Coyote e Emmanuelle eigner. Ricamar (Av.
Copacabana, 360 — 255-4491)): 16h20, 18h40, 21h.
Estação Botafogo/Sala-3 (Rua Voluntários da Pátria,
88 — 537-1112): 17h, 19h20, 2fh40. Art-Fashion Mall
3 (Estrada da Gávea, 899 — 312-1258): 14h40,17hl0,
19h40, 22hl0. (18 anos).
Em uma viagem marítima; casal tenta resgatar a
atração que sentiam um pelo butro. Um escritor que
vive preso numa cadeira de rddas acabará por envolvê-los em sua história de amor e obsessão.
j
A idade da violência (Thk young americans), de
Danny Cannon. Com Hanjey Keitel. Art-Fashion
Mall 4 (Estrada da Gávea, |899 — 322-1258): 18h,
20h, 22h. Art-Madureira 2 (Shopping Center de Madureira —390-1827): 17h, 19h, 21h. (14 anos).
John Harris é um policijal de Chicago que tem
como missão viajar para Lqndres para investigar a
invasão maciça de traficantds de drogas americanos
na Europa. Inglaterra/l993. j
Free Willy (Free Willy), de Simon Winger. Com
Janson James Richter. Ricúmar (Av. Copacabana,
360-255-4491): 14h30. (dublado). (Livre).
Um menino de 12 anos se torna amigo de uma
baleia, Willy. Quando descobre os terríveis planos
para seu novo amigo, tenta libertá-lo. EUA/1993.
Mudança de hábito 2: mais loucuras no convento (Sister act 2: back in the habit), de Bill Duke.
Com Whoopi Goldberg e Maggie Smith. Roxy-2 (Av.
Copacabana, 945 — 236-6245)i Rio Sul-3 (Rua Lauro
Muller, 116/Lj. 401 — 542-1098), São Luiz 2 (Rua do
Catete, 307 — 285-2296), LeÈlon-1 (Av. Ataulfo de
Paiva, 391 — 239-5048): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
Odeon (Praça Mahatma Gar dhi, 2 — 220-3835):
13h30, 15h30, 17h30, 19h30, !lh30. Sáb. e dom., a
partir de 15h30. Via Parque 5 (. W. Alvorada, 3.000 —
385-0261): 15h30, 17h30, 19h3p, 21h30. Barra 2 (Av.
das Américas, 4.666 — 32546487): 13h30, 15h30,
17h30, 19h30, 21h30. América\(Rua Conde de Bonfim, 334 — 264-4246), Norte Shopping 1 (Av. Suburbana, 5.474 — 592-9430), Ilha plaza 1 (Av. Maestro
Paulo e Silva, 400/158 — 462-3*107), Art-Méier (Rua
Silva Rabelo, 20 — 249-4544), Center (Rua Coronel
Moreira César, 265 — 711-690Çj), Madureira 1 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54 — 450Í-1338), Niterói (Rua
Visconde do Rio Branco, 375 - 719-9322): 15h, 17h,
19h, 21 h. (Livre).
(
? Ao levar seu programa comuiiitário a uma escola,
as freiras vivem um inferno e somente uma cantora de
cabaré poderá restaurar sua fé. EfyA/1993.
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CONTINUAÇÃO
A última imperatriz (Modai huanghou), de Sun
Qingguo e Chen Jialin. Com Pan Hong. Belas-Artes
Catete (Rua do Catete, 228 — 205-7194): 14h30,
16h20, 18hl0, 20h. (14 anos).
História do último imperador da China sob a ótica»
de suas mulheres,- que tiveram destinos trágicos: uma
enlouqueceu, outra foi expulsa do palácio e a terceira
morreu de doença misteriosa. China/1987.
Mogli - o menino lobo (The jungle book), de
Wolfgang Reitherman. Desenho animado de Walt
Disney. Estação Museu da República (Rua do Catete,
153 — 245-5477): 15h. Art-Fashion Mall 4 (Estrada
da Gávea, 899-322-1258): 14h20, 16hl0. Cisne (Av.
Geremário Dantas, 1.207 — 392-2860): 16h, 19h30.
(Livre).
REAPRESENTAÇÃO
? ? ? ?
Queridas amigas (Édes Emma, draga Bobe), de
István Szabó. Com Johanna ter Steege, Enikó Borcsok, Péter Andorai e Eva Kerekes. Estação Museu da
República (Rua do Catete, 153 — 245-5477): 18h40.
(12 anos).
Duas garotas trabalham como professoras de
russo, mas perdem seus empregos quando o ensino da
língua deixa de ser obrigatório e precisam descobrir
outras maneiras para sobreviver. Hungria/1991.
? ? ?
O inquilino (Le locataire), de Roman Polanski.
Com Roman Polanski, Isabelle Adjani, Melvyn Douglas e Shelley Winters. Estação Museu da República
(Rua do Catete, 153 — 245-5477): 16h30. (14 anos).
Tímido escriturário aluga um apartamento cujo
morador anterior se matara. Aos poucos, o clima do
local e o modo de agir dos vizinhos vão levando o
rapaz a um estado de medo insuportável e a um
sinistro destino. EUA/1976.
Sintonia de amor (Sleepless in Seattle), de Nora
Ephrom. Com Tom Hanks, Meg Ryan, Rita Wilson e
Bill Nelson. Ópera-1 (Praia de Botafogo, 340 —
552-4945): 15h30, 17h20, 19hl0, 21h. (Livre).
Annie é uma repórter que se vê obcecada com a
idéia de conhecer o sujeito que acabara de fazer uma
declaração de amor à falecida esposa pelo rádio.
EUA/1993.
Muito barulho por nada (Mucli ado about nothing), de Kenneth Branagh. Com Kenneth Branagh,
Emma Thompson, Denzel Washington e Keanu Reeves. Cine Arte-UFF (Rua Miguel de Frias, 9 —
717-8080): 19h, 21h. (Livre).
A história de amor de três militares da armada de
Dom Pedro, príncipe de Aragão: Cláudio, Hero e
Benedick. Adaptado da comédia de William Shakespeare. Inglaterra/1993.
? ?
Olivier. Olivier (Olivier, Olivier), de Agnieszka
Holland. Com François Cluzet, Brigitte Rouan e
Jean-François Stévenin. Cineclube Laura Alvim (Av.
Vieira Souto, 176 — 267-1647): 16h, 18h, 20h. (14
anos).
Olivier, filho do casal Duval, desaparece. A invéstigação não dá em nada e as pressões separam o
casal. Anos depois, é preso um jovem marginal, que
parece ser Olivier. Só Nadine, sua irmã, desconfia da
identidade do rapaz. França/1992.
Matinee - uma sessão muito louca (Matinee),
de Joe Dante. Com John Goodman, Cathy Moriarty,
Simon Fenton e Omri Katz. Cine Arte-UFF (Rua
Miguel de Frias, 9 — 717-8080): 17h 10. (Livre).
No verão de 1962, no litoral da Flórida, a garotada conta os minutos para a matinê de sábado. Na
estréia os equipamentos se desgovernam, mas o público pensa que tudo não passa de efeitos especiais.
Do lado de fora, os que esperam a próxima sessão, se
empolgam com a euforia da platéia. EUA/1993.
4/2 a 10/2/1994
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"Um filme Bárbaro,
o Easy Rider dos anos 90"
(Estado de São Paulo)
"Uma das
grandes sensações
do circuito cult nos EUA"
(Folha de São Paulo)
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O FILME QUE VOCÊ SEMPRE SONHOU VER!
UMA DIVERTIDA VIAGEM AO MUNDO DA FANTASIA
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Um filme de Arturo Uranga
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Já pensou em ser herói,
visitar reinos encantados e conquistar
princesas enfeitiçadas?
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REAPRESENTAÇÃO
j
Despertaferro (Desperta/erro), desenho animado
de .lordi Amorós. Estação Botafogo!Sala-3 (Rua Voluntários da Pátria, 88 — 537-1112)} 15h30. (Livre).
Os três mosqueteiros (The tliree musketeers), de
Stephen Herek. Com Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris 0'Donnell e Oliver Plattl Star São Gonçalo (Rua Dr. Nilo Peçanha, 56/70 -4- 713-4048): 15h,
17h, 19h, 21 h. Cisne (Av. Geremáiiio Dantas, 1.207
— 392-2860): 17h30, 21 h. (Livre). |
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Amantes Quase Não Se Tocam, Mas Poucos Filmes São Tão Sensuais
Quanto Este. Há Sensualidade Na Luz, Na Comida, Na Etiqueta, nas Luvas."
TOLHA DE SÃO PAULO, Meto CWiretti
Michelle Pfeiffer

Daniel Day-Lewis
«7Mk

¦K|
\

,

\

^h|
J

MHm9|
^flBH

Winona Ryder

Á

VENCEDOR DO
GL0S0DE010
MELHOR ATRIZ
COADJUVANTE
Winona Ryder

c
Inocência
DO ROMANCE PREMIADO COM 0 PULITZER

"THE AGE OFINNOCENCE"
una
3s
¦EEEEB IBBH3BErp3**i^^H
SEMANA
Pg SUCESSO,
1 CASASHOPPiNG | paissandu | n»TER6i I

PROMOÇÃO
AIY0RADA
FM - OB,7

Um filme Mágico e Encantador sobre três histórias de Amor
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Festival do cinema latino — As 11 h: Ata-me
(Atame), de Pedro Almodóvar. Corh Victoria Abril,
Antonio Banderas, Francisco Rabal je Loles León. 6a
e sáb., no Art-Plaza 1, Rua XV de Novembro, 8
(718-6769). (14 anos). Grátis. j
Escolha sua fantasia (III) — Às léh30: Chandu na
ilha mágica (Chandu on ilie magic jsland), de Ray
Taylor. Com Bela Lugosi, Clara Kímball Young e
Maria Alba. (legendas em português)'. Complemento:
O gato e o mostro, de Paul Tarry. 6aj na Cinemateca
do MAM, Av. Infante D. Henrique, 85 (210-2188).
Escolha sua fantasia (IV) — Às l$h30: A mão do
diabo (La main du diable), de Maürice Tourneur.
Com Pierre Fresnay, Palau, Josselyne Gael c Noel
Roquevert. (legendas em português).!6a, na Cinemateca do MAM, Av. Infante D. Henrique, 85 (2102188).
i
—
16h30: A ilha do
Às
fantasia
Escolha sua
(V)
of
the
crab
monsters),
de Roger Corpavor (Attack
man. Com Richard Garland e Pamelaj Duncan. (versão original sem legendas). Complemdnto: Na cidade
fantasia (Gandy goose in the gliost tÓH\n), de Mannie
Davis. Sáb., na Cinemateca do MAM, Àv. Infante D.
Henrique, 85 (210-2188).
Escolha sua fantasia (VI) — Às 18h30: Vampiros
de almas (Invasion of the body snatcfiers), de Don
Siegel. Com Kevin McCarthy, Dana Winter e Larry
Gates. Sáb., na Cinemateca do MAM,Àv. Infante D.
Henrique, 85 (210-2188).
Escolha sua fantasia (VII) — Às |16h30: Charles
Chan no serviço secreto (Charlie Chàn in the secret
service), de Phil Rosen. Com Sidney [Toler, Mantan
Moreland e Cwen Kenyon. Dom., na Cinemateca do
MAM, Av. Infante D. Henrique, 85 (2110-2188).
Escolha sua fantasia (VIII) — Às lj$h30: A mulher
Vespa (The wasp woman), de Roger Corman. Com
Susan Cabot, Fred Eisley e Barbara Morris. Dom.,
na Cinemateca do MAM, Av. Infante D. Henrique,
85(210-2188).

? ?
Arizona dream (Arizona dream), de;Emir Kusturica. Com Johnny Depp, Jerry Lewis, Fáye Dunaway e
Lili Taylor. 6a, sáb. e dom., no Centro Cultural Banco
do Brasil (Rua Io de Março, 66 — 2Í16-0237): 16h,
18h30. (14 anos).
Sofie (Sofie), de Liv Ullmann. Coin Karen-Lise
Mynster, Ghita Norby, Erland Josephon e Jesper
Christensen. Cândido Mendes (Rua J0ana Angélica,
63 — 267-7295): 6a e sáb., á meia-noitel (Livre).
PRE-ESTREIA
. I
O Clube da Felicidade e da Sorte (The Joy Luck
Club), de Wayne Wang. Com Kieu Chinh, Chao-li
Chi, Melanie Chang e Victor Wong. kio Sul-4 (Rua
Lauro Muller, 116/Lj. 401 — 542-1098): sáb.', às
21h30. (Livre).
? A história de quatro mulheres, cujals vidas foram
cheias de amor c tragédia, plenas de!experiência e
magia. O filme retrata o relacionamento nem sempre
fácil entre mães e filhas. Baseado no rornance de Amy
Tan. EUA/1993.
4/2 a 10/2/1994
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PATRÍCIA PALADINO
dia 5 de janeiro de 1988, o país
Noperdia seu cartunista mais brasileiro. Henfil, pai da Graúna e dos Fradins
personagens inesquecíveis dos cartuns,
morreu após ter contraído o vírus HIV
em transfusões de sangue. Para homenagear o irmão do Betinho, seis anos
após sua morte — e no ano em que
Henfil faria 50 anos de idade — um
grupo de artistas promove, neste sábado,
o espetáculo Henfil, 50 anos, evento de
música e artes plásticas no Teatro João
Caetano.
O espetáculo vai reunir, no mesmo
palco, nomes como Ney Matogrosso,
Leo Gandelman, Wagner Tiso, Aldir
Blanc e o grupo Aquarela Carioca, todos de alguma forma ligados ao cartunista. É de Aldir, por exemplo, a letra de
O bêbado e a equilibrista, uma parceria
com João Bosco que virou o hino da
anistia no final dos anos 70 ("meu Bra-
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apoio aos doentes de Aids. No foyer do
teatro, estarão em exposição 30 reproduções fotográficas de trabalhos de Henfil,
com seus personagens mais famosos, assim como uma série de cartuns de Ziraldo, Nani, Claudius e Jaguar. O evento se
inicia às 16h, com a apresentação de
Cristina Pereira, e os shows começam às
17h, com três horas de duração.
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s£bado
seri homenageado sábado
O cartunista será
sil/ que sonha/ com a volta do irmão do
Henfil..."). Apresentado pelos atores
Cristina Pereira, Marcelo Escorei e Luís
Washington — que vão ler textos sobre
o homenageado —, o show terá sua
renda-destinada ao Gapa, grupo de

TEM
SÓ

TEM

GENTE

ARTE,

GENTE

¦¦Kllr^
l^i^m^mM/ ^»H
VHP
COM

ARTE,

ELES VIVEM

NO

? Henfil, 50 anos — Teatro João Caetano, Praça
Tiradentes, s/n°, Centro (221-0305). Sáb., das 16h às
20h. CRS 500.
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DA GÁVEA

46 lojas de decoração • 10 galerias de arte • 3 ateliês de projetos^
e decorações • exposições • 4 antiquários • 2 lojas de lustres
s iluminação • 1 floricultura • 3 lojas de presentes • 30 lojas de
^jj
moda • desfiles • 1 loja de lingerie • 4 lojas de calçados • 4
joaiherias • 3 lojas de bijouterias • 3 perfumarias • 2 lojas de
cosméticos • 5 cabeleireiros • 4 lojas de importados • 2 lojas
de brinquedos • 1 loja de diversões eletrônicas • 1 vídeolocadora
• 3 livrarias • lançamentos literários • 2 papelarias • 3 lojas de
discos e fitas • 4 lojas de som/tv/vídeo • 1 cinema • 3 teatros
' ¦^¦ii^^^HHI^Bi^KVH • feiras e exposições • 1 bombonière • 1 delicatessen • 7
lanchonetes • 5 restaurantes • 1 pizzaria • 4 academias de
ginástica • 1 curso de inglês • 2 agências de turismo • 1 agência
de intercâmbio cultural • 1 empresa de contabilidade • 1 construtora • 3 bancos • 2 óticas • 3 clínicas • 1 farmácia de
manipulação • 1 laboratório de análises clínicas.

EM CADA DETALHE, VOCÊ.
RUA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 52 - GÁVEA
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Chico Buarque — A temporada de Paratodos se encerra neste fim de semana,
com direito a um show extra: no domingo, haverá dois espetáculos, em vez de
um só. Um será às 18h e o outro, às 22h.
Gal Costa vai dar o ar de sua graça nas
duas sessões — quando cantará, ao lado
de Chico, Biscate (como fazem no disco)
e ainda aprontará uma surpresa. No repertório, as músicas de Paratodos, e canções antigas, como Joana Francesa, A
Rosa, Samba e amor e O futebol. A
grande aposta do fim de semana é saber
quantos bis Chico vai dar nessas últimas
apresentações. No começo da têmporada, ele dava uns quatro. Subiu para sete
no meio da temporada e, agora, só Deus
sabe a que horas os 2 mil espectadores
vão permitir que o compositor deixe o
palco definitivamente.
Skank — A banda mineira volta ao Rio,
depois da participação no Hollywood
Rock. Agora é a vez do Imperator encher a pista de dança com o balacobaco
de Samuel Rosa (guitarra e vocal), Henrique Portugal (teclados), Léo Zaneti
(baixo) e Haroldo Ferreti (bateria e percussão), que fazem um reggae dançante e
alto astral. Indignação, O homem que
sabia demais e Baixada news, hits do
grupo, estão no roteiro.
Marcelo Salazar — O percussionista se
apresenta no Café Laranjeiras. Famoso
por suas garrafas musicais (ele tira o
maior som de garrafas térmicas), Salazar
estará acompanhado de cinco percussionistas, um tecladista, um baixista e um

violinista. Tocará um repertório recheado de Beatles, Michael Jackson e VillaLobos. Tudo em ritmo de samba.
Samba em concerto — O projeto do
CCBB chega ao fim depois de um mês.
Durante quatro semanas, grandes instrumentistas fizeram dobradinha com integrantes de escolas de samba cariocas.
Nesta última semana, o convidado é o
trompetista Márcio Montarroyos, que
recebe a bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel. Para tocar Aquarela carioca, de Ary Barroso, Back lash,
de Freddy Hubbard, e Night in Tunísia,
de Dizzy Gillespie, Montarroyos conta
com a participação de Nico Assumpção.
(baixo), Glauton Campello (teclado) e
André Tandeta (bateria).
Circo Voador — Dois pesos pesados do
som Brasil se apresentam esta semana na
lona da Lapa: na sexta, o maldito Jorge

ESTREIA
Henfil, 50 anos— Leia texto na página,13.
Jorge Mautner — Circo Voador, Arcos da Lapa, s/n°. Lapa (221-0405). Participação especial
de Nelson Jacobina e Celso Sim. Na abertura,
apresentação da banda A Tribo. 6a, a partir das
22h. CRS 1.500.
Leia mais no Atenção.
Tim Maia e banda Vitória Régia — Circo
Voador, Arcos da Lapa, s/n°, Lapa (221-0405).
Sáb., a partir das 22h. CRS 2.500.
Leia mais no Atenção.
Blues Etilicos — Teatro da Barra, Avenida Sernambetiba, 3.800, Barra da Tijuca (439-3415). 5"
a sáb., às 21h30, e dom., às 20h30. CR$ 2 mil (5a,
6a e dom.) e CRS 3 mil (sáb.). Até domingo.
Leia mais no Atenção.
Skank — Imperator, Rua Dias da Cruz, 170,
Méier (592-7733). Sáb., às 22h, e dom., às 21 h.
CRS 6 mil (camarote) e CRS 3 mil (pista); Até
domingo.
Leia mais no Atenção.
Jazz Night/lon Muniz Quarteto — Café de la
Paix do Hotel Meridien, Avenida Atlântica,
1.020, Leme (275-9922). 6a, às 22h30. Menu completo a CRS 3.120 ou CRS 1.385 (entradas) e CRS

1.850 (pratos principais). Sem couvert artístico.
Estacionamento grátis. Até 25 de fevereiro.
Leia mais no Atenção.
Bossa sempre nova na voz de Cláudia Telles — Au Bar, Avenida Epitácio Pessoa, 684,
Lagoa (259-1041). 4a e 5a, às 22h30; 6a e sáb., às
23h. Couvert artístico a CRS 2.500 (4a e 5a) e a
CRS 3 mil (6a e sáb.). Sem consumação mínima.
Até 26 de fevereiro.
Leia mais no Atenção.
Só pra Contrariar — Imperator, Rua Dias da
Cruz, 170, Méier (592-7733). 6a, às 22h. CRS 6
mil (camarote) e CRS 3 mil (pista). Até esta
sexta.
Os puxadores dos sambas-enredo do Grupo Especial do Carnaval de 1994 — Teatro
João Caetano, Praça Tiradentes, s/n°, Centro
(221-0305). Participação especial da bateria da
escola de samba Unidos do Viradouro. 2a a 6a, às
18h30. CRS 800. Até 11 de fevereiro.
Vocês Verão na Casa da Gávea — Palco na
rua. Praça Santos Dumont, Gávea. Miúcha e
Jards Macalé, 6a, a partir das 20h30. Francis
Hime, dom., às 20h30. Grátis.
Leia mais na seção Teatro.
Pery Ribeiro/Clássico... sempre — Antonino,
Rua Teófilo Otoni, 63, Centro (263-0507). 3a a 6a,
às 20h. Couvert artístico a CRS 2.500.

PROGRAMA 14

• _.- 5.'> -, ® ^ . \ >v'^^fe»

oN§|i99SEMSf^|flijj|j^Kft^Fsk£]-sM^^'HB^^^^^^^^^^^|^^^^^Q^^^^k52^B)

Chico encerra a temporada de 'Paratodos' no Canecfio e recebe, domingo, Gal Costa
Mautner lança seu último jdisco, Pedra
bruta. Acompanhado pelo parceiro Nelson Jacobina, pelo cantor Celso Sim e
pelo baterista Nacho Meija, Mautner
leva ao Circo músicas corrço Maracatu
atômico, Lágrima negra e Sámba dos animais. No sábado, o peso aumenta: Tim
Maia pisa fundo no palco do Circo. E,
surpresa, com novidades n o show que
faz há mais de 20 anos: saíram alguns
integrantes da Banda Vitória Régia
("que estavam muito doidõfes", segundo
Tim) e entraram três backing-vocals. Foram incluídas no roteiro Aquele abraço,
de Gilberto Gil, e Como ú,ma onda, de
Lulu Santos e Nelson Mott^. Mas, atenção: por causa da superlotação da última apresentação do síndico no Circo, a
lona acabou tendo que ser fechada para
reformas. Dessa vez, os ingressos serão
limitados, mais caros (CRS 2.500) e estaWÊEtÈÊUSBBÊtiBk
ÚLTIMOS DIAS
Chico Buarque/Paratodos
Canecão, Avenida Venceslau Braz, 215, Botafogo (295-3044). 6a e
sáb., às 22h30; dom., às 18h e 22h. CRS 10 mil
(mesa central, cada lugar), CRS 6 mil (mesa late
ral, cada lugar) e CRS 4 mil (arquibancada). Até
domingo. A cantora Gal Costa pcrticipa das duas
apresentações de domingo.
Leia mais no Atenção.
Beth Carvalho — People, Avenjida Bartolomeu
Mitre, 370, Leblon (294-0547). 61 e sáb., às 23h.
Couvert artístico a CRS 5 mil (6a e sáb.). Consumação mínima a CRS 2 mil. Até sábado.
Leia mais no Atenção.
Pixinguinha — Teatro 2 do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Rua Primeiro de Março,
66, Centro (216-0223). Espetáculo em homenagem a Pixinguinha, com direção de Amir Haddad. Com Drica Moraes, Fernando Eiras, Malu
Valle e Marcelo Vianna. 6a, às 18h30. CRS 500.
Até esta sexta.
Guilherme Arantes — Jazzr.iania, Avenida
Rainha Elizabeth, 769, Ipanema (227-2447). 6a e
sáb., às 23h. Couvert artístico a CRS 3.800 (dom.)
e a CRS 4.500 (6a c sáb.). Consumação mínima a
CRS 1.900 (dom.) e CRS 2.250 (6a e sáb.). Até
domingo.
Leia mais no Atenção.
4/2 a 10/2/1994
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Imperator
dan$ante no Imperator
O Skank mostra seu reggae dançante
rão à venda durante todo o sábado.
Blues Etílicos — Uma das mais badaladas bandas de blues do país dá continuidade ao projeto Música na Barra, que
estreou em janeiro com o show do homem de bem Tomaz Lima no Teatro da
Barra. Greg Wilson (vocal e guitarra),
Flávio Guimarães (vocal e gaita), Cláudio Bedran (baixo), Otávio Rocha (guitarra) e Gil Eduardo (bateria) mostram
músicas de seus quatro álbuns, como
What's on your mind?, Walking the
streets e Vou pegá má beibe, e homenageiam Albert Collins e Johnny Winter.
Ion Muniz — Há 20 anos fora do Brasil,
o saxofonista marca o retorno ao país
integrando o projeto Jazz Night do Cafe
de la Paix. Muniz é professor de sax e
improvisação na Universidade da Finlândia e lança em breve um método de
ensino e um handbook para músicos.

ÚLTIMOS DIAS
Lobão/Brasilis erectus — Rio Jazz Club, Rua
Gustavo Sampaio, s/n°, Leme (541-9046). 6a e
sáb., às 23h. Dom., às 22h. Couvert artístico a
CR$ 3.300 (dom.) e CR$ 3.500 (6a e sáb.). Consumação mínima a CR$ 1.500. Até domingo.
? Leia mais no Atenção.
Boca Livre — Arabella, Estrada da Barra da
Tijuca, 1.636, Barra da Tijuca (493-3460). 6a e
sáb., às 23h. Couvert artístico a CR$ 3 mil (6a e
sáb.). Consumação mínima a CR$ 1.500. Estacionamento grátis com segurança. Até sábado.
Leo Gandelman/Made in Rio — Mistura Fina,
Avenida Borges de Medeiros, 3.207,/Lagoa (2860195). 6° e sáb., às 20h30 e 23h30. Cduvert artistico a CR$ 2.900 (6a e sáb., às 20h30)/e CRS 3.600
(6a e sáb., às 23h30). Consumação n ínima a CRS
1.600. Até sábado.
Cinco a dois — Teatro Delfim, Rua Humaitá,
275, Humaitá (286-1497). Espetáculíi com a Orquestra Brasileira de Sapateado. 6aja dom., às
21 h. CRS 2 mil. Até domingo.
Agildo Ribeiro/Pintando às 7 — Teatro BarraSliopping, BarraShopping, Avenida das Américas, 4.666, Barra da Tijuca (325-58^4). Texto e
direção do humorista Agildo Ribeiro. Sáb. e
dom., às 19h. CRS 3 mil. Até domingcj).
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Salazar e

Beth Carvalho — A cantora prova que
há vida no samba paulista e mostra no
People uma parte do repertório da terra
da garoa. Ela canta também o enredo da
Mangueira para o Carnaval de 1994,
Atrás da verde-e-rosa só não vai quem já
morreu, e apresenta uma sessão só de
pagodes.
Terreirão do samba — O espaço da Praça Onze está animado no fim de semana:
na sexta, entre outros convidados, Sombrinha, Jorge Aragão e encerramento
com o grupo Agbara Dudu. No sábado,
Roberto Ribeiro, Wilson Moreira, Ney
Lopes, Axé Brasil e Samba Som Sete.
No domingo, O pagodão, com Alcione e
convidados. Os shows começam sempre
às 20h e são de graça.
Lobão — O músico popular brasileiro
Lobão prorrogou sua temporada no Rio
Jazz Club. No repertório, Paulinho da

J\u

musical'
musical'

Montarroyosr
c^m a Mocidade
Montarroyos: com

Viola, João PeAambuco, Elvis Costello
e Beatles.
Cláudia Telles — Prestando uma homenagem a Sylvinha Telles (mãe da cantora), Cláudia mostra no Au Bar músicas
gravadas entre 1957 e 1959, e canções
que não constaram do repertório de Sylvinha, mas faziam parte de seu gosto
pessoal, como Duas contas e Dindi.
Guilherme Arantes — O tecladista está
sozinho com seu piano no Jazzmania,
relembrando sucessos como Meu mundo
e nada mais, Planeta água e Amanhã e
mostrando músicas de seu novo disco,
Castelos.
De rosto colado — Espetáculo musical
de Cláudia Netto e Cláudio Botelho,
com canções do compositor Irving Berlin. Um sucesso do ano passado que
volta ao cartaz no Golden Room do
Copacabana Palace.

13ciT" C2*psi&í42*l£c2.:

BOSSA^NOVA
na voz de

5 AIL E.

M

CLAUDIA TELLES
QuartaeQuinta38
Quartac Quinta 3a 22:SO
23:00
Sexta e S&bado
23:00
Sexta
Ap6s o show, SILVINHO SILVA
Tol.: S.^VÍ-l ()41
"<
SPA MARIA BONITA
FRIBURGO
A MELHOR OPÇÃO PARA
ESTE VERÃO
renove-se
faça o nosso Spa
compre o livro
dê de presente
"EMAGREÇA
FELIZ"
com Tânia Alves

QGG
Se aliste neste Carnaval
no Baile do QGG.
Dia 04 de fevereiro às 22:00h.
0LYMPIC0CLUB-COPACABANA
Animação Lola Batalhão e Ritmistas
de Escolas de Samba.
RESERVAS 371 -1857 / 236-4607
PARTE DA RENDA PARA 0 GAPA
(Grupo de Apoio e Prevenção à Al DS)
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Bartho — Vinícius, Rua Vinícius de Moraes, 39,
Ipanema (267-5757). 5* a dom., às 21h30. Couvert
artístico a CRS 1.500.
Luiz Carlos Vinhas/Noites cariocas, verão
94 — Vinícius, Rua Vinícius de Moraes, 39, Ipanema (267-5757). 5* a dom., às 23h. Couvert artístico a CRS 2.500.
Waleska para os românticos incuráveis —
Le Streghe, Rua Prudente de Moraes, 129, Ipanema (287-1369). 6a, às 23h. Couvert artístico e
consumação mínima a CRS 2.500.

ÚLTIMOS DIAS
Benvindo Sequeira/Pelo humor de Deus —
Espaço Cultural La Place, Rua Visconde de Pirajá, 66, Ipanema (267-4015, ramal 67). 6* e sáb., ás
22h30, e dom., ás 21h30. Couvert artístico a CRS
2.500. Até domingo.
Rio: que sambal/Dhema — Teatro João Theotônio, Rua da Assembléia, 10, Centro (531-2000,
rama! 236). 6*, às 12h30e às 18h30; sáb., às 21 h; e
dom., às 20h. CRS 800 (6", às 12h30) e CRS 1 mil.
Até domingo.

MUSICAL
De rosto colado — Golden Room do Hotel Copacabana Palace, Avenida N.S. de Copacabana,
291, Copacabana (257-0881). Musical com canções de Irving Berlin. Com Cláudia Netto e Cláudio Botelho. Direção de Marco Nanini. 5*, às
18h; 6* e sáb., às 23h; e dom., às 18h30. CRS 3 mil
(5*) e CRS 3.500 (6* a dom.). Ingressos a domicílio
pelo telefone 221-0515. Até domingo. Retorna
após o Carnaval, dia 17.
? Leia mais no Atenção.
Nazareth, um musical — Teatro Cacilda Becker, Rua do Catete, 338, Catete (265-9933). Direção de Fábio de Melo. Roteiro de Michael Stone.
Com Thereza Briggs e Jorge Guirrera. 5* a sáb.,
às 21h; e dom., às 20h. CRS 2 mil. Até domingo.
Retorna após o Carnaval, dia 17.
Seu desejo é uma ordem — Casa do Tá Na
Rua, Rua Mem de Sá, 35, Lapa. Show cênico-musical. Com Lucy Mafra, Mariah da Penha, Paulo
Pereiras, André Munoz e Chico Lá. 6* e sáb., às
21 h. CRS 800. Até 26 de fevereiro.

MPB
Samba em Concerto — Teatro 2 do Centro
Cultural Banco do Brasil (CCBB), Rua Primeiro
de Março, 66, Centro (216-0223). Márcio Montarroyos recebe ritmistas da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Sáb. e
dom., às 17h. CRS 700.
? Leia mais no Atenção.
Casa Branca — Avenida Mem de Sá, 17, Lapa
(252-0966). Pagode da Lapa, com os grupos Gostoso Veneno e De Repente, 4a, às 19h30. Dhema e
Banda Harmonia, com a participação do grupo
Sedução, 5* e dom., às 22h; 6* e sáb., às 23h. CRS
1 mil (4*, 5* e dom.) e CRS 1.500 (6" e sáb.).
MPB-4 canta Milton Nascimento — CaféConcerto Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 33,
Cinelândia (532-4192). 4" a sáb., às 18h30. CRS
1.700 (4* e 5') e CRS 1.900 (6* e sáb.). Ingressos a
domicílio pelo telefone 221-0515. Os assinantes
do Teletrim têm 20% de desconto no ingresso e
10% no bar. Até 12 de fevereiro.

IA

PE

INSTRUMENTAL
Frederah —Casa de Cultura Laurá Alvim, Avenida Vieira Souto, 176, Ipanema (2^7-1647). Música instrumental. 6* e sáb., às 21 h30. CRS 1.500.
BLUES
Carinha da Gaita Blues Band 4- La Cave de
Paris, Rua do Oriente, 437, Santa; Teresa (2525534). 6" e sáb., às 22h. Couvert artístico a CRS 1
mil.
HEAVY
Garage Art Cult — Rua Ceará, 154, Praça da
Bandeira (254-1326). Bandas Carinha da Gaita
Blues Band, Capitão Loucura e Gaito de Louça,
6", às 22h. Bandas RPW (de São Pjaulo), Planet
Hemp, Dash, The Funk Fuckers e Cjs Gritadores,
sáb., às 22h. Bandas Chatos & Chatolim, The
Fectos, The Captados e Expresso1 Apocalipse,
dom., às 18h. CRS 700.
j
Terreirâo ao Samba — Palco Jofio da Baiana,
Praça Onze, Cidade Nova. Fio de Esperança,
Ana Clara, Joel Teixeira, Mauro Djiniz, Marquinhos Satã, Grupo afro Agbara Dudu, 6a, às 20h.
Jeito de Amar, Maria Lúcia, Dungk, Giba, Samba Som Sete e outros, sáb., às 20h. Xlcione e seus
convidados e banda Regente, dom.j às 20h.
? Leia mais no Atenção. j
Música na Praça — Plaza Shoppípg, Rua 15 de
Novembro, 8, Centro, Niterói. Naj Praça da Alimentação, show com a Orquestra Jfuarez Araújo.
Dom.,àsl9h.
i
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W
TAPEÇARIA
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Jorge Simas — Le Streghe, Rua Prudente de
Moraes, 129, Ipanema (287-1369). 5a e sáb., às
23h. Couvert artístico e consumação mínima a
CRS 2.500.

DE GRAÇA
Happy hour no NorteShopping — NorteShopping, Praça de Eventos, primeiro piso, Avenida Suburbana, 5.474, Del Castilho (592-9896).
Paulo Bi, 6a, às 17h30. Don Euclydes e Tetê
Acioly, dom., às 17h30.

Aqui tudo acaba em samba — Café Laranjeiras, Rua das Laranjeiras, 402, Laranjeiras. (2050994). 6a e sáb., às 22h. Couvert artistico a CRS 1
mil. Até 26 de fevereiro.

DANÇA
Displicente/Dançando Pixinguinha/— Circo
Voador, Arcos da Lapa, s/n°, Lapa (2K1-0405).
Com os formandos da Escola Espaço Novo, de
Angel Vianna. Direção de Joyce Niskier. Dom.,
às 20h. CRS 1 mil (com direito a ficí r para a
Domingueira Voadora).

Marzullo — Horse's Neck do Hotel Rio
Avenida Atlântica, 4.240/nível E, Copa(521-3232). 2a a sáb., das 19h às 22h. Sem
artístico. Estacionamento com seguran-

Sidney
Palace,
cabana
couvert
ça.

Duerê — Duerê, Estrada Caetano Monteiro,
1.882, Pendotiba, Niterói (616-1126). Magoo e
Kelce, 6a, às 23h. Luli e Lucina, sáb., às 23h.
Couvert artístico a CRS 1.100 (6a) e CRS 1.500
(sáb.).

EM BAR
Som natural — Buffalo Grill, Rua Riti Ludolf,
47, Leblon (274-4848). Quinteto vocal Maite-Tchu. 5a a sáb., a partir das 20h20. Áurea Martins.
Sáb., a partir das 20h20. CRS 1.500 (5 ) e CRS
1.700 (6a a dom.).
Juventude — La Place, Rua Visconde dj Pirajá,
66/sobreloja, Ipanema (267-4015, ramal 167). De
Carlos Aquino. Direção de Dylmo Elias. Com
Carlos Aquino, Verena Cardoso e outros. 6a e
sáb., às 19h. CRS 1 mil.
j

HUMOR
Fafy Siqueira ou não queira — Café-Concerto
Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 33, Cinelândia
(532-4192). Textos de Fafy Siqueira, Chico Anysio, Paulo Duarte, Gugu Olimecha e Magalhães
Júnior. Direção de Chico Anysio. 6a e sáb., às
22h, e dom., às 19h. CRS 2 mil (6a e dom.) e CRS
2.500 (sáb.). Ingressos a domicílio pelo telefone
221-0515.

Bar One Twenty One — Sheraton Rio Hotel,
Avenida Niemeyer, 121, Vidigal (274-1122, ramal
1233). Dança de salão de 5a a sáb., a partir das
21h, comandada pelos maestros Hélcio Brenha e
Aloyr Mendes. Consumação mínima a CRS 4.100
Estacionamento grátis por quatro horas.
Banda Bll — Super Salad's, Avenida Armando
Lombardi, 601, Barra da Tijuca (493-1026). Sáb.,
a partir das 22h. CRS 500. Estacionamento próprio.

Marcos Resende — Gula Bar, Hotel ,'Marina
Palace, Avenida Delfim Moreira, 630,1 Leblon
(259-5212). O pianista se apresenta com Idriss
Boudrioua, Carlos Bala e Alex Malheiros. 6a e
sáb., às 23h. Couvert artístico a CRS 2.500. Até
•wibado.
Apresenta:

Zé Maria — Antonino, Avenida Epitácio Pessoa,
1.244, Lagoa (267-6791). 6a e sáb., a partir das
22h. Couvert artístico a CRS 2 mil.
Music Bar —Estrada da Barra da Tijuca, 1.636/
loja H, Barra da Tijuca (493-5250). Edgard Gordilho e Heitor Brandão, 4a e dom., às 21h. Geomar, 5a a sáb., às 21h. Couvert artístico a CRS 800
(4a, 5a e dom.) e a CRS 1.100 (6a e sáb.).
Chiko's Bar — Avenida Epitácio Pessoa, 1.560,
Lagoa (287-3514). Música ao vivo com a cantora
Bibba e os pianistas Romildo e Erasmo. Diariamente, a partir das 22h. Consumação mínima a
CRS 3 mil.
Espaço Fellini — Rua General Urquiza, 104,
Leblon (274-8297). Gabriela Gelluda, 6a, às 22h.
Kaudilho & Ricardo Sapha, sáb., às 22h. Couvert
artístico e consumação mínima a CRS 1 mil.

REVISTA
Homens trabalhando — Teatro Brigitte Blair
1, Rua Miguel Lemos, 51-H, Copacabana (5212955). Show com modelos masculinos. Direção e
coreografia de Ciro Barcelos. 6a a dom., às 21h30.
CRS 2 mil. Até domingo.

Califa de Bagdad — Clube Sírio e Libanês, Rua
Marquês de Olinda, 38, Botafogo (553-5251).
Dança do ventre e música árabe. 6a e sáb., a partir
das 22h. CRS 800.
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MIUCHA E JARDS
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TEATRO DE CÂMARA
Sala Chiquinho Brandão
TRAGEDIAS
I
TANGOS
'•E TRAGÉDIAS
j
_______
I
Nicolaiewsky
I
Comédia
Comedia Musical com Hique Gomes e Nico Nicolaiewsky
EXISTENCIA
I
ANOS DE EXISTÊNCIA
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COMEMORANDO 10
gCOMEMORANDO
TEMPORADA)
I
DURA^AO DE TEMPORADA)
(RECORD
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DeDe 3 a 5 de fevereiro
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SABADO àa 22 horas)
as 19 horas, SEXTA àa meia noite e SÁBADO
(QUINTA às

f7

VAN GOGH
Com Elias Andreato
Direção . Mareia Abujamra
TEATRO
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INDI^^O
(Melhor Ator e Melhor Direção)
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INGRESSOS À VENDA NO LOCAL SEMPRE A PARTIR DAS 16 HORAS.
GAVEA - ABERTO
lO E TELÃO
TELAO MONTADOS NA FRENTE DA CASA DA GÁVEA
OS SHOWS DE MÚSICA E EXIBIÇÕES DE VÍDEOS SERÃO REALIZADOS EM PALCO
.' •" •
v
'• •¦' '':
• '
APOIO CULTURAL
-

pGBLICO.
AO PÚBLICO.
¦/¦.
¦ ' ;'
'^''¦¦¦7/
¦• ¦
^Jlo,

f@i
m
RENT
as*
^ROHRJ
{z°"m
Localiza ACAR
MM Localiza
H

H
Splar
Solar
a
HlPtíDKOMO
vasf>
dós
dps Oitis
oitis

ã
V 1994
%

APOIAM A CASA DA CAVEA
X International
Tmt.is «fci Pmtitt Pi{ifissmn.tl

tudo «w
SESI
FIIIPERSON
MHIS ESPECIAIS
i

Leo

Wm/mW

TEATRO
f

e
a
galinhas
gatos
homem só, envolvido em
Os degenerados: amigos, a
Umcrimes, sem que consiga esoutra novidade desse fim de seclarecer os fatos. Kafka? Heiner
mana, em cartaz no Espaço CulMüller? Um pouco de cada. A
tural Sérgio Porto, tem inspiraratoeira è o gato, em cartaz no
ção num conto de Máximo
Teatro Glaucio Gill, é um paneGorki. Em cena, só dois atores:
lão de referências. O Armazém
Eleonora Fabião e Oscar Mar'
Teatro
traz
a
Companhia de
ques Saraiva, sob direção de Iva^
montagem de Londrina, Paraná.
](Pw*
»
na Leblon. O espetáculo da KO
'
vez
se
o
É
a
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*
Produções fala da trajetória de
grupo
que
primeira
$w
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I**
M
apresenta no Rio. O diretor Pau<;:*% f f W&wr
dois ladrões de galinhas, que alilo
influencias
1° Moraes abusa de influências
mentam um convívio leal e par¦"$'
A. JKflp
famosas no mercado internaciotilham a mesma vida andarilha.
nal de dramaturgia. Segundo
? A ratoeira è o gato — Teatro Glaucio
Paulo, que também
<0£S§^jBS£?
tambem assina o roPraça Cardeal Arcoverde, s/n°, CoGill,
"o
teiro,
germe inicial da montapacabana (237-7003). 6a e sáb., às 21h, e
dom., às 20h. CRS 1.500. Duração: lh20.
gem" nasceu da pesquisa de teAté domingo. Retorna após o Carnaval, dia
mas ee personagens propostos na
17.
obra do belga Michel de Ghelderode. E, ainda, de Dante Alig-,
? Os degenerados: amigos — Espaço Cultural Sérgio Porto, Rua Humaitá, 163,
-K*
hieri, Lewis Carroll e Oswald de
..
| JUM
Humaitá (266-0893). 6a e sáb., às 21 h, e
Andrade.
Andrade. Isso tudo resulta em
dom., às 20h. CRS 1.500. Duração: 50m.
discussões sobre violência e ouAté domingo. Retorna após o Carnaval, dia
17. A classe teatral tem 50% de desconto.
tras contemporaneidades.
Divulgação/ Silvio Pozatto
;'^v;%
Divulgapao/
Ratos,

A ratoeira é o gato', com oogrupo
de Londrina
grupo Armazém,de

ESTREIA
A ratoeira é o gato — Leia /e.\ (o acima,
Os degenerados: amigos -— i eia texto acima.
Vocôs Verão na Casa da GSvea/ Van Gogh e
Tangos e Tragédia — Leia te. :to na página 22.
PROMOÇÃO
Charity, meu amor — Tradm :ão de Flávio Marinho. Direção de Gene Foote t André Valli. Com
Márcia Albuquerque, Luiz Carl 3S Buruca e outros,
Teatro Ginástico, Rua Graça A ranha, 187, Centro
(220-8394). 4a e 5a, às 19h; 6a e sá )., às 2Ih; edom., às
20h. CRS 1.350 (4a); CRS 1.800 ( , 6a e dom.); e CRS
2.200 (sáb.). 5°, pessoas com m ais de 65 anos têm
desconto de 30%. 6a, estudantes com carteirinha da
UNE ou Ubes têm desconto di 30%. Ingressos a
domicilio pelo telefone 221-0515. Duração: 2h.
? Leia mais no Atenção.
4/2 a 10/2/1994

Eleonora Fabl&o • Oscar Marques Saraiva: 'Os degenerados: amigos'

Segundas intenções — Texto de Barry Creyton.
Direção de José Renato. Com Maria Zilda Bethlem e
Stepan Nercessian. Teatro Teresa Rachel, Rua Siqueira Campos, 143, Copacabana (235-1113). 5a a
sáb., às 21h, e dom., às 20h. CRS 2 mil (5a e 6a) e CRS
2.500 (sáb. e dom.). 6a. estudantes com carteirinha da
UNE ou Ubes têm 50% de desconto. Sorteio de brindes
após os espetáculos. Ingressos a domicilio pelo telefone
221-0515. Duração: lh40.
O céu tem que esperar — De Paul Osborn. Direção de Cecil Thiré. Com Paulo Autran, Liana Duval
e outros. Teatro Villa-Lobos, Avenida Princesa Isabel, 440, Copacabana (275-6695). 6a, às 21h; sáb., às
21h; e dom., às 20h. CRS 4 mil. O ingresso da peça dà
direito a um couvert gratuito no restaurante Parmê, na
Rua Farani. Duração: lh40. Até domingo. Retorna
após o Carnaval, dia 17.
Que país é esse? — Coletânea de textos. Direção de
Juca Santos. Com a Trupe Teatral MKJA4(C). Te atro de Lona da Barra, Avenida Alvorada, 1.791, Barra».

da Tijuca (325-8508). Sáb. e dom., às 21h. CRS 1.200.
Desconto de 50% para quem levar um quilo de alimento não perecível. Duração: lh20. Até domingo. Retor19.
na após o Carnaval, dia|
Confissões das mulheres de 30 — Direção de
Domingos de Oliveira. Texto e atuação de Maitê
Proença, Priscilla Rozenbaum e Clarisse Derziê. Teatro da Lagoa, Avenida Borges de Medeiros, 1.426,
Lagoa (274-7999). 6a e sáb., às 21h30; dom., às 20h30.
CRS 3 mil (6a) e CRS 4.500 (sáb. e dom.). Mulheres de
30 anos têm desconto de 30%. Duração: lhlO. Estacionamento próprio. Até domingo. Retorna após o
Carnaval, dia 17.
Casamento complicado — De Fernando Reski e
Mário Faini. Direção de Mário Faini. Com Zaira
Zambelli, Marco Pimentel e Mário Faini. Teatro Sesc
Engenho de Dentro, Avenida Amaro Cavalcanti,
1.661, Engenho de Dentro (249-1391). 6a e sáb., às
21h. Dom., às 20h. CRS 300 (6a) e CRS 400 (sáb. e
dom.). Desconto de 50% para comerciários, estudantes
e pessoas com mais de 60 anos.
PROGRAMA 19
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PROMOÇÃO
A infidelidade é coisa nossa —Texto e direção de
Gugu Olimecha. Com Solange Couto, Patrícia Blair e
outros. Teatro América, Rua Campos Sales, 118,
Tijuca (567-2027). 5* a sáb., às 21h30. Dom., às
20h30. CR$ 1 mil (5*), CR$ 1.500 (6*) e CRS 2 mil
(sáb. e dom.). Desconto de 50% para pessoas com
mais de 60 anos. Os 30 primeiros espectadores que
chegarem ao teatro tomarão uma taça de vinho junto
com o elenco. Duração: 11Í20.
GRÁTIS
ópera do malandro — De Chico Buarque. Direção
de Maria Tereza Amaral. Com Sebastião Lemos,
Anilza Leoni e outros. Salão Assyrio do Teatro Municipal, Praça Marechal Floriano, s/n°, Centro (2624164). 2* a 4", às 18h30. Distribuição de senhas, entre
I Ih e 14h nos dias de espetáculo, na porta de acesso ao
Salão Assyrio, pela entrada da Avenida Rio Branco.
Duração: 2h. Até a próxima quarta.
ÚLTIMOS DIAS
Livro de Jó — Adaptação de Clara Góes. Direção
de Moacyr Góes. Com Leon Góes e Floriano Peixoto. Teatro Glória, Rua do Russel, 632, Glória (2455527). 6' e sáb., às 21h, e dom., às 20h. CRS 2.500.
Até domingo.
? Leia mais no Atenção.
Foi bom, meu bem? — De Luiz Alberto de Abreu.
Direção de Miguel Ângelo Filiage. Com Tânia Loureiro, Carlos Seidl e outros. Teatro Óperon, Rua
Sargento João Lopes, 315, Guarabu, Ilha do Governador (393-9454). 6* e sáb., às 21h, e dom., às 20h.
CRS 1 mil. Até domingo.
Além da vida — Direção de Augusto César Vannucci. Com Léa Bulcão, Rosana Penna e outros. Teatro
Galeria, Rua Senador Vergueiro, 93, Flamengo (2258846). 6* e sáb., às 21h; dom., às 19h. CRS 1.300.
Duração: lhlO. Até domingo.
Despertar — De Tiago Santiago. Direção de André
Felipe. Com Janaína Diniz, Fernando Continentino e
outros. Teatro Casa Grande, Avenida Afrânio de
Mello Franco, 290, Leblon (239-4046). 6" e sáb., às
20h, e dom., às 19h. CRS 1 mil. Duração: lh. Menores de 12 anos só entram acompanhados pelos pais. Até
domingo.
Vestido de noiva — De Nelson Rodrigues. Direção
de Luiz Arthur Nunes. Com Malu Mader, Lucianá
Braga e outros. Teatro Nelson Rodrigues, Avenida
Chile, 230, Centro (262-0942). 6a e sáb., às 21h, e
dom., ás 20h. CRS 3 mil (6*) e CRS 3.500 (sáb. e
dom.). Ingressos a domicílio pelo telefone 221-0515.
Duração: lh30. Até domingo.
Vestido de noiva — De Nelson Rodrigues. Direção
de Heloísa de Toledo Machado. Com Maria Isabel de
Lizandra, Tatiana Motta Lima e outros. Teatro João
Caetano, Praça Tirandentes, s/n°, Centro (221-0305).
6" e sáb., às 21 h, e dom., às 19h. CRS 1 mil. Duração:
lh30. Até domingo.
As cachorras quentes/Narizes vermelhos —
Texto e direção de Luiz Carlos Góes. Com Thaís
Portinho, Helena Inês e outros. Teatro Posto Seis,
Rua Francisco Sá, 51, Copacabana (287-7496). 6" e
sáb., às 21 h30, e dom., às 20h. CRS 1 mil. Menores de
22 anos e pessoas com mais de 60 anos têm desconto de
30%. Duração: lh20. Até domingo.
Entre amigas — De Maria Duda. Direção de Cecil
Thiré. Com Regina Restelli e Clara Garcia. Teatro de
Arena, Rua Siqueira Campos, 143, Copacabana (2355348). 6* e sáb., às 21h, e dom., às 19h. Preço
promocional de última semana: CRS 2.400. Duração:
h30. Ingressos a domicilio pelo telefone 221-0515. Até
domingo.
PROGRAMA 20

INGRESSOS A DOMICILIO
Como encher um biquíni selvagem — Texto e
direção de Miguel Falabella. Com Cláudia Jimenez.
Teatro Casa Grande, Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon (239-4046). 5', às 21h30; 6* e sáb., às
22h; e dom., às 21h. CRS 4 mil (5*. 6* e dom.) e CRS 5
mil (sáb.). Ingressos a domicílio pelo telefone 2210515. O espetáculo começa rigorosamente no horário e
não será permitida a entrada após o seu inicio. Duração: lh30. Até domingo. Retorna após o Carnaval, dia
17.
Leia mais no Atenção.
Querido mundo — De Miguel Falabella e Maria
Carmem Barbosa. Direção de Miguel Falabella. Com
Joana Fomm e Otávio Augusto. Teatro Vannucci,
Shopping da Gávea, Rua Marquês de São Vicente,
52/3° andar, Gávea (274-7246). 5* e 6", às 21h; sáb., às
20h e 22h; e dom., às 20h. CRS 3 mil (5* e 6") e CRS 4
mil (sáb., dom., feriado e véspera de feriado). Ingressos a domicilio pelo telefone 221-0515. Duração:
lh40.
Leia mais no Atenção.
Mimi, uma adorável doidivanas — De Camilc
Áttila. Direção de Odávlas Petti. Com Elizabeth Savalia, Renata Fronzi e outros. Teatro Clara Nunes,
Shopping da Gávea, Rua Marquês de São Vicente,
52/3° andar, Gávea (274-9696). 4* a sáb., às 21h;
dom., às 20h; e 5*, às 17h30. CRS 3 mil (4* e 5*), CRS
3.500 (6" e vesperais de 5*) e CRS 4 mil (sáb. e dom.).
Ingressos a domicílio pelo telefone 221-0515. Duração:
lh30.
Meus prezados canalhas/O Evangelho de Tomás e a versão de Tadeu — De João Uchôa
Cavalcanti Neto. Direção de Gracindo Júnior. Com
Othon Bastos, Edwin Luisi e outros. Teatro dos
Quatro, Shopping da Gávea, Rua Marquês de São
Vicente, 52/2° andar, Gávea (274-9895). 4* a sáb., às
21h, e dom., às 20h. CRS 2 mil (4*, 5' e 6*) e CRS
2.500 (sáb. e dom.). Ingressos a domicílio pelo telefone
221-0515. Duração: lh40.
ADOLESCENTE
Se vocô me ama — De Miriam Bevilacqua. Direção
de Francys Mayer. Com Danielle Winits, Henrique
Farias e outros. Teatro Cândido Mendes, Rua Joana
Angélica, 63, Ipanema (267-7295). 5a a sáb., às 21h30,
e dom., às 19h30. CRS 1.500 (5* e 6*) e CRS 1.800
(sáb. e dom.).
Barrados do baile — Musical juvenil de Cláudio
Althiery. Direção de Rubens Lima Júnior. Com Henrique Farias, Janaína Diniz Guerra, Aretha e outros.
Teatro BarraShopping, Avenida das Américas, 4.666,
Barra da Tijuca (325-5844). 3* a 5*, às 18h30, e 6*, às
18h. CRS 1 mil. Duração: lh20.
Cartão de embarque — De Bruno Levinson e
Daniel Herz. Direção de Daniel Herz e Susanna
Kruger. Com a Companhia Atores da Laura. Teatro
Laura Alvim, Avenida Vieira Souto, 176, Ipanema
(247-6946). 3* e 4a, às 21h. CRS 1.200. Duração: lh.
Banana split — Roteiro de Sandro Cardoso. Direção de Desmar e Paula Horta. Com Vitor Hugo,
Carolina Dieckman e outros. Teatro Vannucci, Shopping da Gávea, Rua Marquês de São Vicente, 52/3°
andar, Gávea (274-7246). 5a, às 17h, e 6a, às 18h. CRS
1 mil. Duração: lh 15.
C0NTINUAÇA0
Valsa n° 6 — De Nelson Rodrigues. Direção de
Cristina Ribas. Com Maria Luisa Mendonça. Espaço
3 do Teatro Villa-Lobos. Avenida Princesa Isabel,
440, Copacabana (275-6695). 4a a sáb., às 21h, e
dom., às 19h. CRS 1.500 (4a, 5a e dom.) e CRS 2 mil
(6a e sáb.). O espetáculo começa rigorosamente no
horário e não será permitida a entrada após seu início.
Estacionamento no RioPark com 50% de desconto
mediante apresentação do ingresso.

Tróia — Edição dei Eduardo Wotzik e Fernanda
Schnoor do poema As troianas, de Eurípedes. Direção de Eduardo Wot?ik. Com Camilla Amado, Cristiana Oliveira e Clariçe Niskier. Teatro Laura Alvim,
Avenida Vieira Souto;, 176, Ipanema (267-1647). 5a a
sáb., ás 21h30, e dom., às 20h. CRS 2.500 (5a, 6a e
dom.) e CRS 3 mil (s^b.). Duração: lh. O espetáculo
começa rigorosamente no horário e não será permitida
a entrada após o seu inicio.
? Leia mais no Atenção.
Os sete brotinhos
Texto e direção de Flàvio
Marinho. Com Ciniriliha de Paula, Fernando Eiras,
Anderson Muller e outros. Teatro Ipanema, Rua
Prudente de Moraes, 824, Ipanema (247-9794). 4a a
sáb., às21h30, edom. às 20h30. CRS 3 mil. Duração:
Ih30.
? Leia mais no Atençião.
Ay, Carmelal — Texto e direção de Jose Sanchis
Sinisterra. Com Aderbal Freire Filho e Christiane
Jatahy. Teatro Carlos Gomes, Praça Tiradentes, s/n°,
Centro (232-8701). 4'' a 6a e dom., às 19h; e sáb., às
21 h. CRS 2 mil (4a a 6a e dom.) e CRS 2.500 (sáb.).
Duração: lh50.
Trilogia do terror
Eu matei Boris Karlof, Nem
tão bela, nem tão feria ferida e A mãe dos irmãos
Coragem. Com Vic M ilitello e outros. Teatro Galeria,
Rua Senador Vergueir*o, 93, Flamengo (225-8846). 6a
e sáb., à meia-noite, e dom., às 21h. CRS 1.200.
Duração: lh30.
Grude — De Rafael Camargo. Direção de Cristina
Pereira. Com o grupe Os Festa Baile. Teatro Glauce
Rocha, Avenida Rio Branco, 179, Centro (220-0259).
4a a 6a, às 12h30. CRS 1 mil.
Por falta de roupa nova passei o ferro na
velha — Texto e direção de Abílio Fernandes. Com
Lícia Magna, Chico Silva e outros. Teatro Glauce
Rocha, Avenida Rio E ranço, 179, Centro (220-0259).
4a a 6a, às 19h. Sáb., às 21h. Dom., às 20h. CRS 1 mil.
Duração: lh40.
Kabbalah, a linguag em do mudo falador —
Texto e direção de A exandre Garcia. Com Lisiane
Cohen, Roberto Grych;art e outros. Teatro de Arena
da Universidade Federai[/ do Rio de Janeiro, Avenida
Pasteur, 250, Urca (29^ -1595, ramal 14). Sáb., às 21h,
e dom., às 20h. CRS; 80ii0. Peça ao ar livre.
Desejo — De Eugene 0'Neill. Com Vera Fischer,
Guilherme Fontes, Juda de Oliveira e outros. Teatro
Copacabana, Avenida N.S. de Copacabana, 291, Copacabana (257-0881). |6a, às 21h; sáb., às 21h30; e
dom., às 20h. CRS 5 niil. Estacionamento na Avenida
Atlântica com vigilância da segurança do hotel. Estacionamento com 50% de desconto na Avenida Ministro
Viveiros de Castro, 15,7, mediante apresentação do
ingresso. Duração: lh3(j>. Até domingo. Retorna após o
Carnaval, dia 17.
Grande sertão: veredas — De Guimarães Rosa.
Adaptação e direção de Regina Bertola. Com Nelson
Xavier e os atores do grrupo Ponto de Partida. Teatro
1 do Centro Cultural Banco do Brasil, Rua Primeiro
de Março, 66, Centro (216-0223). 4a a 6a e dom., às
19h, e sáb., às 21 h. CRS 1 mil. Duração: 2h30.
Trair e coçar é só começar — De Marcos Caruso.
Direçãç de Atílio Riccój Com Renata Laviola, César
Pezzuoli e outros. Teat o Suam, Praça das Nações,
88-A, Bonsucesso (270- 7082). 6a e sáb., às 21hl5, e
dom., às 21h. CRS 1.2 )0 (6a) e CRS 1.500 (sáb. e
dom.). Até domingo. Retprna após o Carnaval, dia 25.
Aluga-se um namorado — De James Sherman.
Com Eri Johnson, Iara Jamra e outros. Direção de
André Valli. Teatro Princesa Isabel, Avenida Princesa
Isabel, 186, Copacabana (275-3346). 5a e 6a, às 21h;
sáb., às 20h e 22h; e jom., às 20h. CRS 2.500.
Duração: lh30.
Banheiro feminino — Texto e direção de Regiana
Antonini. Com Cibele Salnta Cruz e Clarissa Freire.
Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angélica, 63,
Ipanema (267-7295). 2a e 3a, às 2lh30. CRS 1.500.
Duração: lhl5.
4/2 a 10/2/1994

TEATRO

ATENÇAO
Querido mundo — A trama de Miguel
Falabella seria dramática se não fosse
patética. Uma dona de casa frustrada
(interpretada por Joana Fc mm) fica
confinada num apartament em que
acaba de explodir um botijão ie gás, no
tranqüilo bairro do Grajaú. E ela ainda
divide a angústia com um < ngenheiro
fracassado e desconhecido, o hilário
Otávio Augusto, isso tudo em Dlena noite de Reveillon. A dupla abus i do bom
humor, em comédia com um c< rto toque
de romantismo. Em cartaz ro Teatro
Vannucci, no Shopping da Gá\jea.
Como encher um biquíni selvagem — A
atriz Claudia Jimenez dá vida ijio Teatro
Casa Grande, no Leblon, a neve personagens caricatos, em pique ens indecido,
sem cair no tédio. Monólogo cômico há
mais de um ano e meio em cartaz, o
espetáculo escrito e dirigido por Miguel
Falabella é ágil no ritmo. A atriz troca
de cara com rapidez e competê icia, passando, em questão de segundo!, de uma

CONTINUAÇAO
Amor de quatro — Texto de Douglas Çí rter Beane.
Adaptação de Flávio Marinho. Direção! de Eliana
Fonseca. Com ísis de Oliveira, João Signoreili e
outros. Teatro BarraShopping, Avenida das Américas, 4.666, Barra da Tijuca (325-5844). 4"J às 21h; 5",
às 17h e 21 h; 6*, às 21h; sáb., às 20h30 e 22h30; e
dom., às 20h30. CR$ 3 mil (4* a 6a) e CRS 4 mil (sáb.
edom.). Duração: lh20.
Amor em Acapulco — De Marcelo Miranda Lino.
Direção de Alexandre Vilena. Com Crijs Brandão,-

Leon • Florlano em fO Livro de Jó'
adolescente pra lá de aeróbica a uma
psicanalista metida a intelectualóide.
O Livro de Jó — Adaptação do texto
bíblico sobre o pastor que tem sua fé
testada por Deus. Dividem o palco do
Teatro Glória apenas dois atores, Leon
Góes e Floriano Peixoto, num interessante jogo de corpo. Eles utilizam versos
de cordel para expressar o clima de desafio entre Deus e o diabo. A trilha sonora
—
que já foi até lançada em CD — é do
tecladista Wagner Tiso. A direção é de
Moacyr Góes.
Tróia — Esta é a versão do diretor
Eduardo Wotzik para As troianas, de
Eurípedes. Mistura essa e outras sagas
para contar a história de Hécuba (vivida
por Camilla Amado), que, depois da
conquista de Tróia pelos gregos, vira
ex-rainha e tem que suportar o triunfo
de Helena (interpretada por Cristiana

Mário Tati e outros. Teatro Posto Seis, Rua Francisco Sá, 51, Copacabana (287-7496). 31 e 4a, às 21h30.
CRS 1 mil. Duração: lhlO.
Estação Baixo Gávea — Criação coletiva com
organização de textos e direção de Demétrio Nicolau.
Com Alessandra Sabino, Bruno Badia e outros. Teatro de Arena, Rua Siqueira Campos, 143, Copacabana (235-5348). 2a e 3a, às 19h. CRS 1.500. Duração:
lh40. Até a próxima terça.
TEATRO EM DOMICÍLIO
Clóris, a mulher moderna — De Anamaria Nu-

Oliveira, numa participação especial, em
que fica apenas alguns minutos no paico). Tragédia grega encenada sob olhar
contemporâneo, em cartaz no Teatro
Laura Alvim, em Ipanema.
Charity, meu amor — O sucesso da
Broadway ganhou no Teatro Ginástico,
no Centro da cidade, o toque de Gene
Foote, colega de palco de Bob Fosse. O
papel-título cabe a Márcia Albuquerque,
também responsável pela produção do
espetáculo, que conta com uma centena
de figurinos diferentes. Marília Pêra deu
o toque final na função de supervisora
geral da montagem. O ator Luiz Carlos
Buruca entrou no lugar do ex-amante
latino Magal.
Os sete brotinhos — Sete atores disputam vagas para uma adaptação brasileira do musical A chorus line e fazem de
tudo para agradar a diretora da montagem. O texto de Flávio Marinho segura
boas risadas do início ao fim. Trata-se
de um espetáculo muito bem-humorado,
que ensaia uma visão crítica do show
business tupiniquim. Paródia da boa, em
temporada no Teatro Ipanema.

nes. Direção de Edwin Luisi. Com Stela Freitas.
Telefone para contato: 259-0139.
Beijo de humor — Texto e direção de Irene Ravache. Com Raul Orofino. Telefone para contato: 2868990.
A incrível história do nobre cavaleiro errante
e da pobre moça calda — Texto e direção de
Paulo Leão. Com Arildo Figueira e Marina Teixeira.
Telefone para contato: 553-0912.
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eclético evento Vocêk verão na Casa
O da Gávea encerra sua programação
com chave de ouro. Duas; montagens que
encantaram outras praias brasileiras desembarcam nesse fim de semana na Sala
Chiquinho Brandão. A primeira é Van
Gogh. No palco, apenas í Elias Andreato,
dirigido por Márcia Abujamra. O espetáculo — pela primeira vez: no Rio — retrata a visão de mundo do pintor holandês
através das cartas que ele escreveu ao
"As
800 cartas escritas por
irmão Theo.
Van Gogh nos deram unia oportunidade
única de elaborar um rotejiro que mostrasse ao público o processo artístico de um
dos principais pintores dá história", explica Márcia Abujamra.
A programação teatrál não pára por
aqui. Sexta e sábado, Nico Nicolaiewsky e
Hique Gomes comemoram os 10 anos da
comédia musical Tangos è tragédias. Inspirado inicialmente no cancioneiro popular brasileiro e no humor clássico, o espetáculo hoje em dia promove a fusão de
tudo isso com o que a diipla chama de
Teatro Hiperbólico. Na sa,la Chiquinho
Brandão, os dois, que já ganharam apeli"embaixa"dupla
alucinada",
dos como
"elegantes
dores culturais da Sbórnia", e
cínicos", prometem mostrar jcomo conseguiram se transformar em um fenômeno,
fazendo sucesso com um espetáculo fora
dos moldes comerciais.
Mas nem só de peças teatrais é feita a
programação do Vocês verão. No telão
montado estrategicamente aoj lado da Casa da Gávea serão exibidos, durante todo
o fim de semana, sempre às 2C h, vídeos de
Jorge Furtado — Ilha das Flores, Barbosa
e O dia em que Dorival encarou a guarda.
No sábado, quem sobe ao pa co — montado em frente á Casa — | a cantora
Miúcha, às 20h30, com um repertório que
inclui sucessos como Pela hlz dos olhos
teus e Vai levando. Logo depois é a vez do
cantor e compositor Jards M&calé. E, no
domingo, para encerrar o evento, o piano
de Francis Hime também às 20h30. Ele
preparou para o espetáculo urn repertório
que inclui músicas como Valsa rancha,
Trocando em miúdos e Procissão.
? Van Gogh — Sala Chiquinho Brandão da Casa da
Gávea, Praça Santos Dumont, 116/sobrado, Gávea
(239-3511). 6a e dom., às 19h, e sáb. à meia-noite.
CR$ 3 mil. Duração: lh. Tangos e tragédias: 6°, à
meia-noite, e sáb., às 22h. CRS 3 mil. Duração: lh30.
4/2 a 10/2/1994

GRÁTIS
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cc
do Campeonato Mundial 1
de Vôlei de Praia, na are- ?
f
na montada na Praia de o
Copacabana, em frente ao ||££
5
Hotel Copacabana Pala- p
ce.
Sábado é dia de
de semifinal, a partir das 9h. No
domingo, às lOh, acontece
a grande
A campeogrande final. campeonato, que comegou
começou na terça-feira, trouxe para as
areias de Copacabana nomes.como os cearenses
cearenses
Franco e Roberto Lopes
número um do ran(dupla numero
king nacional), os pernambucanos Moreira e Garrido e o§ americanos Carlos
Briceno e Jeff Williams.
Como a entrada
entrada é franca,
deve-se chegar com antecedência à quadra — como
mo sempre,o o Banco do
Brasil distribuirá camisetas e bonés, transformando a arena numa enorme
—, ir de
mancha amarela —
roupas leves e levar filtro
solar, pois, apesar dos
dos jatos de agua langados
lançados de
vez em
o o calor
em quando,
calor lá
dentro
dentro é grande.

SÁBADO
Sábado nos bairros — A Fundação Rio-Esportes
amplia seu projeto para mais seis localidades da
cidade. São elas: bloco carnavalesco Não tem Mosquito (Rua Senhor do Bonfim, 44, Jacarezinho); a
Praça Ferreira Souto, em Irajá; a Escola Municipal
Jesus Soares Pereira, em Campo Grande; a Escola
Municipal Sandro Moreira (Rua 48, esquina com
Rua Roque Barbosa, no Conjunto João Saldanha,
em Bangu); o Ciep Hélio Smmidt (Rua Tancredo
Neves, s/n", Complexo da Maré); e o Ciep Salvador
Allcnde (Rua Armando de Albuquerque, s/n°. Vila
Isabel). A programação, em todos os lugares, segue o
projeto inicial: às 9h, uma hora de aula de ginástica;.
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Barra

o Anfiteatro da Barra faz jus
Enfim,
ao seu nome: neste domingo, tem
música no Cebolão. O anfiteatro agora
é palco do projeto Rio Ar te instrumental/Barra ao cair. da tarde, que, a exempio dos shows que se realizavam no
Parque da Catacumba, na Lagoa, investe na
namúsica
popular
popular instrumental
brasileira. Sempre aos
domingos,ee
aos
uma vez por mês, oo Cebolão vai abrigar shows de grandes instrumentistas,
de graça
graca e ao ar livre. Uma banda de
feras se juntou especialmente para a
inauguração do
projeto: o quinteto é
formado por Mauro Senise (saxofones), Gilson Peranzetta (teclados),
Robertinho Silva
(bateria), Sebastião
Tapajós e Zé Neto
(violões). Eles apresentarão um repertório que inclui jazz,
blues e MPB. A capacidade do anfiteatro é de três mil
pessoas.

?

Campeonato Mundial
? Finais do Campeonato
de Vôlei de Praia — Praia de CoCofrente ao Hotel
Copacabana, em frente
pacabana Palace. Sáb., às 9h;
dom., as
Campeonato
às lOh.
lOh.
Vôlei de Praia: Copacabana
Copacabana
Campeonato Mundial de Volei

SEXTA
Sangue Latino — O projeto faz parte do Plaza
Summer Festival e tem uma programação diária
inteiramente grátis. Sexta e sábado, às 1 lh, no cinema
Art-Plaza 1, exibição do filme Ata-me, de Pedro
Almodóvar. O Plaza Shopping fica na Rua 15 de
Novembro, 8. Centro, Niterói.

Da

sacadas

às lOh, uma hora de aula de capoeira; às 16h, teatro
infantil; às 17h, show de música e, às 18h, duas horas
de dança de salão.
Sábados no Arpoador — O projeto da Rio-Esportes começa às 8h, com aula de tai-chi-chuan, continua
às 9h, com iniciação à capoeira com mestre Camisa.
Às 17h, tem teatro infantil, e, às 18h, aula de dança
com instrutores do Centro de Dança Jaime Arôxa.
DOMINGO
Carnaval sobre rodas — Pelo segundo ano consecutivo, a loja Bike Roger promove um passeio ciclístico à fantasia, percorrendo cerca de 15 quilômetros
pelas ruas da Barra da Tijuca. O ponto de encontro,
às 9h, é em frente à loja (Avenida das Américas,
3.939, bloco I, loja T, Barra da Tijuca). Para participar, basta estar fantasiado.
Música no campo — Neste domingo, às 1 lh, show
do cantor, compositor e violonista Alussan, na varanda do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno,
no Campo de São Bento, Icaraí, Niterói.
Vivências de biodança na natureza — O Parque
Lage abriga o 25" Encontro de Vivências de Biodança,

instrumental/ f||i||$l,}..1_
Rio Arte instrumental/
? RioArte
Barra ao cair da tarde — ^^^^K^hJKj^f/Jjl'A.;;..
Anfiteatro da Barra (CeCe- ^^H^Hij
'
Avenida ^HHjK^':>:'
bolão), trevo da Avenida
'
'
Via
das Américas com a Via
Onze (em frente ao CarreCarre- ^BI^HBS^^Sfc?;!:--¦.¦.,''
four), Barra da Tijuca. Mauro Senise:
Dom.,
'Cebolao'
Dom., às
as 18h30.
18h30. ShQw
show no 'Cebolão'
na Natureza, neste domingo, a partir das 14h30. O
Parque Lage fica na Rua Jardim Botânico, 414,
Jardim Botânico.
McColônia de Férias — O McDonald's de Madureira promove uma colônia de férias coordenada por
funcionárias da loja. São três turmas de 30 crianças
entre quatro e 12 anos, com pintura, jogos, competições de equipe, desenhos e recreação, com muita
brincadeira. Num tour pelo interior da loja, as crianças ajudam na preparação dos sanduíches e ajudam
no atendimento ao cliente. No final, a garotada
recebe um ingresso para os cinemas Madureira 1 e 2,
brindes e diplomas de participação. As inscrições são
feitas na própria loja. O McDonald's Madureira fica
na Avenida Ministro Edgard Romero, 101.
Som nas Ondas — O projeto da Riotur apresenta,
neste domingo, a partir das 19h, o sambista Martinho
da Vila. O Som nas Ondas se realiza no Parque
Garota de Ipanema, no Arpoador.
IMorteShopping — O shopping criou o Projeto Infantil NorteSliopping, aos domingos, às 17h, na Praça
de Eventos. Esta semana, haverá a apresentação da
peça Aladim e a lâmpada maravilhosa. O NorteShopping fica na Av. Suburbana, 5.474, Del Castilho.
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Na Praia do Leme,
Lome, a mais limpa da cidade, o barraqueiro Michael serve cerveja gelada e churrasqulnho
churrasquinho aos clientes

rtpmrronm

Mnunniwii

'Programa' dá as
dicas para quem quer se divertir com segurança
MONA BITTENCOURT
ingressos chegam em sua casa,
o manobreiro estaciona seu carro, a cerveja gelada vai até você
na praia. Nada de filas, nada de
fianelinhas, tudo à mão. Não é
Os sonho. Quem gosta de conforto
e reza por segurança no Rio pode seguir à
risca o roteiro de mordomias das cinco
páginas a seguir. Um guia para os amantes da dolce vita, repleto de dicas para
quem quer se divertir em paz na cidade.
Há novidades animadoras na praça.
O verão ficou bem mais civilizado desde que o Shopping Rio Sul abriu seu
estacionamento para os freqüentadores
do Canecão e afastou de vez os flarielinhas. O cartão Diners facilitou a vida de
seus clientes com um serviço exclusivo:
entrega em casa ingressos para qualquer
espetáculo em cartaz na cidade. Basta paPROGRAMA 24

gar uma taxa extra de 15% pela facilidade. Uma pechincha para quem quer evitar, por exemplo, os cambistas.
Na contramão da violência da cidade,
os shoppings, com amplos estacionamentos, ganham espaço e já abrigam 25
cinemas. Muitos teatros, restaurantes e
casas de show aderem ao movimento com
estratégias para tirar os fianelinhas de
cena e dar segurança a seus habituês.
Beth Pinheiro, 38 anos, executiva de
"Não
vou a
uma empresa, é taxativa:
nenhum restaurante ou bar que não tenha
manobreiro. A gente já tem preocupação
demais para, nas horas de lazer, se aborrecer com os guardadores", diz. Mas há
gente mais radical, que prefere nem pegar
o carro. Por isso, as firmas que promovem
saídas em grupos paia espetáculos, com
ingressos e transporte de ida e volta garantidos, estão experimentando dias de

e conforto no Rio

glória. O engenheiro Jorge Correia e sua
mulher, a orientadora educacional, Marisa Correia, ambos de 42 anos, eram a
própria imagem do relax, no show de
Chico Buarque, no Canecão. O casal contratou a Em companhia — saídas em grupo
e não precisou de nada além de se vestir e
esperar na porta pelos gaias. Há duas
semanas, o serviço saiu a CR$ 12 mil por
pessoa, aí incluído o preço do ingresso
"Nê.o
há nada que
(CR$ 8 mil na época).
pague esse conforto", exultava Jorge.
As comodidades chegaram também às
praias. Em frente ao Hotejl Meridien, no
Leme, na praia mais limpa da cidade, o
barraqueiro Michael moniou um serviço
digno de hotel cinco estrelas. Só que na
areia. Ele serve desde cervejas e refrigerantes em isopor até churrasco preparado
na hora. E ninguém precfisa levantar da
cadeira. Ele vai aonde o povo está. Tudo
em nome do conforto.
4/2 a 10/2/1994
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Adeus,

Os

novos

'templos
flanelinhas
do

Canecão
dobradinha estacionaA mento do Rio Sul & Canecão é uma das melhores
mordomias da cidade. A
abertura das três mil vagas
do shopping (65 delas VIPs,
com manobreiro) até duas da
madrugada está fazendo tan. frt
to sucesso como a têmporaP>da do show Paratodos, de
I
(})
hm'i
'•
\
Chico Buarque. Ninguém
|
yj
até
precisa mais desembolsar
CR$ 1 mil aos flanelinhas.
m
Basta pagar CRS 300 (pela
manobrelros
2h:
as
até
aberto
fica
Rio
Sul
do
O estacionamento
vaga comum) ou CR$ 900
(pela VIP) e assistir aos espetáculos sossegado. Para arre- o_ ifl
matar, seguranças garantem
a tranqüilidade do público no
caminho entre a casa de
shows e o estacionamento.
Na volta, uma das melhores pedidas é matar a fome e
a sede nos restaurantes do
shopping, que também esticaram seus horários de funcionamento. Boa saída para
quem quer evitar os preços
salgados cobrados pelo Canecão. Entre os que aderiram
ao fechamento às 2h, estão o
Giancarlo Bistrô, o La Mole,
I3i
o Pizza Hut, o Bob's e o Guilhermina, no primeiro piso, e
o T Bone, no segundo.
César Marques (E): drinques no shopping após show no Canecão
O gerente de comunicação da Fabricatto, César
Marques, 27 anos, experi"Há
mentou a novidade.
muito tinha desistido de vir
aos shows no Canecão. Era
simplesmente insuportável.
Isso é um verdadeiro achado", comemorava, enquanto
saboreava um chope, com
amigos, no Giancarlo Bistrô,
após assistir ao show de Chico.
? Estacionamento do Shopping Rio
Sul — Após o fechamento do shopping, às 22h, o acesso ao estacionamento comum é feito através do G3.
Para a mordomia do estacionamento
VIP, com 65 vagas, o acesso é pelo
Gl. Até este domingo as vagas comuns custam CRS 300. As Vips saem
por CRS 900 (três primeiras horas) e
mais CRS 400 por cada hora adicioÀ segurança e o conforto sâo atrações dos shoppings
nal.
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da

cultura9
"templos
do
chamados
Os consumo" estão se tornando, aos poucos, templos
da cultura. Cinemas, teatros e
salas para exposições dividem, com butiques, bares e
restaurantes, o espaço dos
shoppings, cada vez mais requisitados por quem procura
segurança, estacionamento e
conforto. O Rio Sul aderiu ao
clube cult ao inaugurar seus
quatro cinemas. O Via Parque já entrou em cena cóm
seis salas. Em breve, os cinéfilos vão ter ainda mais mordomia no BarraShopping.
Atualmente com três cinemas
e um teatro, o shopping da
Avenida das Américas tem
planos de inaugurar mais seis
cinemas, com um detalhe que
vai fazer a diferença: a possibilidade de reserva de lugares. Mais civilizado, impossível.
De olho nessa tendência,
alguns dos melhores restaurantes cariocas renderam-se
às evidências e abriram filiais
nos shoppings. O Guimas, no
primeiro piso do São Conrado Fashion Mall, é um deles.
Com mais requinte que o seu
antecessor da Gávea, oferece
diariamente, de meio-dia à
lh, pratos como a salada verde preparada com fígado de
frango, croütons, amêndoas e
mostarda. O tradicional Alvaro's também levou um
pouco do seu clima boêmio,
além dos pastéis, é claro, para
o segundo piso do Fashion
Mall. No Shopping da Gávea, o Beluga, uma ex-delicatessen, agora faz sucesso com
filé à parmegiana e lula à milanesa. Lá, também, o Árabe
da Gávea é campeão com
seus quibes, esfihas e lanches
rápidos. No recém-inaugurado Via Parque, na Barra, o
destaque é o restaurante Santelmo's, que serve pães, tortas, bolos e oferece um selfservice de saladas.
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NAS PRAIAS
Com©
Como

um

marajá
rnaraja

ter
a se foi o tempo em que para se ter
Já
J alguma mordomia nas areias do Rio
Rio
saera preciso carregar cadeira, barraca, saem
termica. Hoje em
cola de isopor e garrafa térmica.
na
na
direto
instaladas
barraquinhas
dia, as
uma
areia, de frente para o mar, desfilam uma
impesérie
serie de mordomias dignas de um impeaquele
rador para os que querem pegar aquele
sem
se
se
mergulho
dar
um
bronzeado e
Mipreocupar. No Leme, na Barraca do Michursao ordens: churchael, todos os desejos são
mais.
violao e muito mais.
rascos, cervejinhas, violão
Para
Tudo servido diretamente na areia. Para
seguran?a
aproveitar esta mordomia, o segurança
Cícero
Cicero Martins, do Hotel Meridien, gaga-

na

beira

do

mar
mar

¦KfBBffli
Mmm

rante a ordem. Em Ipanema, o aluguel de
rante
barracas e cadeiras ée o grande must das
barracas
das
I
barraquinhas. E que tal um chuveirinho
barraquinhas.
para
incomoda areia que fica
para se livrar da incômoda
no corpo — e nos carros — depois da
no
/
da
'.JP
praia?
estaciona- mmMf p:<ll
praia? Pois na Barra existe um estacionamento que, além
mento
alem de ter uma ducha, pouMl}'
/M
pouViflk
/
pa
pa os praianos dos flanelinhas. As mordomias também
domias
tambem podem ser encontradas
encontradas
^
do lado de lá
do
la da ponte. Em Niterói,
Niteroi, os
os i\---Mr7)S£pJ/ Mfyif' /
das
de
Piratininga,
quiosques
Itaiquiosques
praias
pu
pu e Camboinhas servem comes e bebes,
aos clientes na areia. Escolha sua praia e
aos
se sinta como um verdadeiro marajá
se
maraja nesnesv
m^ e mordomia
Aluguel
de cadeiras: sol, mar
verão.
te
verao.
Aluguel
te

Conforto na areia
Conforto
termicas
A adeiras, barracas e bolsas térmicas
do
sempre
nada melhor do
m
tempos
¦¦
perigosos,
Gadeiras,
sempre
representaram
um
^
peso a
E
maismais
am que um guarda-costas para garantir a
para os praianos. Mas tudo isso
mergulho
segurança
seguranga da rapaziada entre um mergulho
f•_estaestá acabando. As areias de Ipanema são
sao
"'m
Rio
»^
hoteis praianos do Rio
e outro. Os grandes hotéis
oo point do aluguel. Lá,
i1!1 i11' in
La, você
voce pode conseservigo aos seus clientes gringringUjr
prestam este serviço
reclinav'el por CR$ 500
guir uma cadeira reclinávjel
morou ou uma barraca
gos, mas quem acaba aproveitando a morpara combater o forte
sao os próprios
domia são
podem
sol sol do meio-dia, tambérp
proprios cariocas, que podem
tambeiji a CR$ 500.
(ou
Alem
pegar um bronzeado sem se preocupar (ou
Além disso, a barraquinha da Miriam,
«Hl
gangues
possivel briga de gangues
quase), com uma possível
em frente ao Alberico's, guarda as biciMERfriici
em
Meridien,
arrastao. O Meridien,
copacas^'V
cletas
ou um assustador arrastão.
cletas e os tênis
tenis da tribo
tribojdo
j do pedal. Mipor exemplo, deixa Cícero Martins nas
riam leva até a areia, pessoalmente, cerareias. Ele trabalha no Leme há quatro
veja (CR$ 700), refrigerante (CR$ 350) e
Mesmo
Igua^(C^$^350)^tudo^e^gelad^hihck
anos e japassoupor
pedagos.^ Mesmo
já passou por maus pedaços.
E^
água (CR$ 350), tudo benji geladinho. E,
assim, diz que é importante controlar a área
estômagos
forrar
dos
amantes
da
os
para
inteira — não apenas os clientes do hotel
tríade sol, mar e mordomjia, sanduíches
—,
não
ele
Como
a
moral.
para não perder
^ran80'
de frango, salada de palmito ou atum
unica arma de que
que
pode andar armado, a única
"Cicero:
'gringos'
e
cariocas
(CR$
salgadinhos (CR$ 300).
protegendo
musculos.
fisico. Haja músculos.
dispõe
dispoe ée o físico.
(CR$ 700) e salgadínhos
Os

s

guarda-costas
guarda-costas

Esfriando a cuca
Esfriando
ujar o banco e encher o carro de areia
C&
w são
Sujar
sao coisas do passado. Agora os ratos
de praia já têm onde se refrdsca;<<ep°is
</<=
refrescar depois de
dePr°<aJ4'®m
decisoes.
o calor das decisões
O melhor clima para
Jlpara
dia. inteiro nas
n3.s areias
um dia
efcies escaldantes
tu um
6sc3.lcl2.ntcs do
Pepe, na
iRio. Rio. Em frente àa barraca do Pepê,
Barra, surgiu há
ha pouco tefripo
tempo um estaestacionamento
cionamento com chuveiro. O lugar ga1
.
alem de
nhou nhou centenas de adeptos que, além
''ill
nao
não ficar nas mãos
maos dos flanelinhas, ainda
**'
podem
ban ho. O estadoestaciopodem tomar um bom banho.
m
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LEBLON rlv^'°rfF
RITZ PLAZA HOTEL LEBL0N
completos:
Apartamentos
Bussiness
Apartamentos completos:
''¦'••J
Moderno Bussiness
1280
OS. uurane
H0
Av. Ataulfo de Paiva, 1280
Center informatizado, quarto,
quarto, sala, cozinha e
if
RJ *¦ e a semana, OS
com banheiro.
banlieiro. Ar, TV por
CM A com
fax, canal CMA
Leblon
Lcblon - Rio de Janeiro --RJ
por
I
g
telefone,
telefone.
assinatura,
assinatura,
BMIJ,
Bovespa ec BMIJ,
22440-031 praianos pagam
CEP: 22440-031
J
HOTEIS
HOTÉIS
sauna
retro Restaurante,
Restaurante, bar, sauna
tclao e retro
vídeo,
video, tclào
239-2232 CR$ 1 mil e, nos
TEL.:239-2232
TEL.:
RITZ
e
de ee piscina.
LgLJ
pLscina. Lavanderia e
projetor. Elevador de
294-1890 fins de semana, HBHSBv
FAX: 294-1890
carga.
garagem.
carga.
????
????
CR$
garagem.
Banho:^comodidade
CR$ 1.500'
' Banh<
1.500.
comodidade
.
111
I
I
..I
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Barraca do Michael: sanduíches na areia e um violão pronto para ser emprestado

Uma

barraquinha

você sentadinho na cadeira de
Imagine
praia, sendo servido com cerveja ou
refrigerante, sanduíches e ouvindo o dedilhar de um violão. Não é um sonho. Na
barraca do Michael, no Leme, qualquer
desejo é uma ordem, desde os pedidos
mais simples, como uma cerva bem gelada, até um farto churrasco. Ou mesmo
pegar emprestado um violão. Para bancar isso tudo você não precisa ser milio-

um

e

à

vista

é o maior point das mordomias
Niterói
praianas. Em Piratininga, os corpos
aquecidos pelo sol de verão encontram
refresco em chuveiros de água salobra instalados perto dos quiosques. Lá, também
podem ser degustados peixes, lingüiça à
calabresa e anchova frita. Com mesinhas
espalhadas por toda a área, a Praia de
Itaipu fica sempre lotada nos fins de semana. Casquinhas de siri e moquecas de robalo com arroz e pirão são servidas enquanto
o pessoal se refresca com uma cervejinha e
aproveita o solzão. Mas é em Camboinhas
que os amantes das mordomias encontram
sua praia. Os quiosques colocaram barracas
e cadeirinhas pela areia e servem quitutes
na praia mesmo. Ou seja, para comer é só
levantar o dedinho e esperar pelas deliciosas sardinhas fritas ou anchovas com pirão
e molho de camarão. E, na saída, nada
melhor que uma ducha para refrescar e
tirar o sal e a areia, nos chuveirinhos espa lhados pela praia.
Sérgio Moraes

violão

nário: Michael não cobra caro e muitas
vezes se satisfaz com a companhia do
pessoal — e uma pequena gorjeta, é ciaro. Mas quem não está procurando nada
lá muito complicado pode sempre beber
nas areias uma cervejinha (CR$ 900) ou
um refrigerante (CR$ 350), devidamente
colocados numa daquelas garrafas de isopor, para não perder o gelo.

VOCE

DOMINA

Em Camboinhas, comes e bebes na areia

O

MIJADO

NA

PONTA DA LÍNGUA.
es, italiano, alemao,
francês,
alemão, espanhol ou,
ingles, franc
Aprenda mais um idiomaingles,
idioma inglês,
seu
,i
sendolo estrangeiro, portugues.
português. E abra as fronteiras do mundo para o seu
seting
marketing
keting pessoal.
§
pessoal.
A Auding trabalha com turmas reduzidas na propria
própria
você
ou residencia.
residência. Ou atende voce
ij
escoia,
gjfcgk j2
escola, em sua empresa
sozinho em aulas personalizadas.
'tf•uffflMii
sofisticagao do mais moderno
Combinando a sofisticação
sofistkagao
SSHB1S Combinando
Combinando
vídeo cassete,
ensino, inclusive por TV-Serial em video
ensino,
|ijj 8|BBEh|
Mf
SHhM
ensino,
ou
a
descontra^ao
de
com
descontração
shows
com
pe^as
peças em
HhBI
com
ingles
inglês
ingles com a partkipagao
dos
alunos.
participação
Toda ultima
última sexta-feira domes
do mês Happy Hour e
•rJWnP
Toda
Conversation Club no Centro Cultural Auding
da Tijuca. Venha.
Venha.Parad^unvialto
Parad^un^alto
vida
Para dar um salto em sua vida.
Thcmcn
Themen 2 daTijuca.
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O O CURSO DO
00 SEU TEMPO
Botafogo:
Praia de Botafogo, 228 - Grupo 710
Tel.: 552-5476
Centro: Rua da Quitanda, 20 Slj - Tel.: 224-5793
¦HHHHHBHH
Tijuca:
Rua Padre Elias Goraye'b,
Gorayeb, 40
Tel.: 208-4949
208-4949
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seguro
projeto
de shoppings, por causa do
produtor cultural Caio
O de Andrade, um dos diestacionamento", diz Caio,
retores da Atonal Comunicaque está em entendimentos
uma companhia de segucom
o
elaborou,
com
ção,
junto
ros para viabilizar o projeto.
sócio Fernando Salles, o proA
seguFaça
um
proposta de Caio é montar
programa
jeto
um
serviço que proporcione
ro. A idéia surgiu das próaos espectadores o conforto
prias dificuldades de Caio em
"Através
um manobreiro.
de
fechar contratos para produde uma promoção, seriam
ções de peças em teatros sem
contempladas 30 pessoas por
"Os
estacionamento.
produfim de semana, que, ao chegatores das peças não querem
rem na porta da casa de espearriscar fazer um espetáculo
táculos, encontrariam um
num local aonde o público
motorista uniformizado. Ele
não vai por falta de seguranse encarregaria de levar o carEles
os
teatros
ro para um estacionamento." ,
ça.
preferem
Um
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Manobrelro: um serviço que evita flanelinhas e indigestões
Tranqüilidade
simples desejo de sair
Umpara comer requer cuidados especiais. Primeiro: o
restaurante deve ter manobreiro, para que uma pré-indigestão não acometa o incauto que procurar uma vaga
e ouvir o distinto dono da
área recitar o preço do espaço. Segundo: se você não
quer enfrentar grandes filas
por uma mesa, prefira òs locais em que ainda há o civilizado costume de aceitar reservas.
O Satyricon, em Ipanema,
badaladíssimo desde a visita
de Madonna, oferece estacio-

à

mesa

namento próprio e manobreiro. E ainda aceita reservas. Ou
seja, mordomia completa. Do
mesmo modo é o Atlantis, do
Rio Palace Hotel, em Copacabana — com a vantagem de
que lá o estacionamento é coberto. Já o francês Claude
Troisgros, no Jardim Botânico, não dispõe de estacionamento próprio, mas aceita reservas e tem guardador de
carros — assim como o Le
Streghe,- em Ipanema, o Enotria, no Jardim Botânico, a
churrascaria Mariu's do Leme
e o Nova China, na Lagoa.
Nesse último, as reservas só
podem ser feitas até as 23h.

Baby brunch do Hotel Meridien: recreadores para a garotada
|

NO TEATRO
Ingressos

sem

às filas. Pelos menos
Adeus
em algumas peças em cartaz na cidade. É o que promete
a firma Diske Show (2210515), que entrega ingressos a
domicílio. Marilda Samico
instituiu há dois anos o serviço
que atende Zona Sul, Centro e
Zona Norte até Méier. As taxas de entrega variam de 10%
a 15% sobre o valor do ingresso. Os pedidos podem ser feitos de terça a sábado, das 9h
às 18h. Ingressos para o mesmo dia devem ser solicitados
até as 13h. Mas só para espetáculos com os quais a firma
tem contrato, como, por
exemplo, Vestido de noiva, Entre amigas, Mimi, uma adoràvel doidivanas e De rosto colado, além dos shows do Teatro
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filas

Rival. Outra facilidade que alguns teatros oferecem é o estacionamento próprio. Além dos
teatros dos shoppings, têm estacionamento o Teatro da Lagoa, o Nelson Rodrigues (gratuito, com cerca de 400 vagas,
entrada pela Rua do Senado
ou pela Igreja Presbiteriana,
na Rua da Carioca) e o Centro
Cultural Banco do Brasil (as
45 vagas ficam à disposição a
partir das 18h, nos dias úteis, e
durante todo o dia, nos fins de
semana). Na área de shows, o
Imperator tem estacionamento
próprio com 300 vagas. A entrada é pela Rua Venceslau, 19,
atrás da casa de shows. Custa
CR$ 900, com manobreiro e
direito a seguro. A reserva da
vaga pode ser feita na hora da
compra do ingresso.

Sossego

em

com os pimpoAlmoçar
lhos sem se preocupar a
todo instante se eles estão
bem é o sonho de todo pai.
Pois no Hotel Meridien (5460866/275-9922), aos domingos, quem for ao Café de la
Paix, das 12h às 17h, pode
deixar os filhos no salão Le
Rond Point, onde é montado
um bufe, chamado de Baby
brunch, com guloseimas e recreadores. Adultos pagam
CR$ 5.400 e crianças de oito a
12 anos, metade. Crianças
menores de oito anos não pagam. No Sheraton (274-1122),
há recreadores das lOh às 22h,
que promovem brincadeiras
para os filhos dos hóspedes e
das pessoas que utilizam as
dependências do hotel. Já na
Akxe Sportside Club, na Barra (325-3232), a coqueluche é

família!
uma pequena Creche com pedagoga e psicóloga, onde os
pimpolhos brihcam enquantos os pais malham.
A Passeio^ & Diversões
também traz sjossego para os
pais. Criada pela pedagoga
Célia Torres e pela bióloga
Cláudia Ribeiro, a firma leva
as crianças, nçs fins de semana, a parques, como o Jardim Botânico!, e a filmes ou
peças, e ainda fornece lanche. Em diajs de chuva, o
parque é tropado pelo Centro Cultural Banco do Brasil.
O transportejé feito em carro
ou Kombi ccj>m motorista. O
passeio, qpe custa CR$
9.500, comera por volta de
13h30 e termina às 20h. Reservas pelo tel.: 278-1250, até
quinta-feira, das lOh às 18h.
|
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Com

cartão

o cartão de crédito já é
Se uma espécie de mordomia, imagine um serviço extra proporcionado pelo próprio cartão. Pois ele existe ao
alcance dos simples mortais
cariocas. Depois de uma
bem-sucedida experiência em
São Paulo, o Diners instituiu
no Rio o seu Cultural Service
Diner's. O serviço inaugurado em dezembro proporciona
aos associados compra de ingressos para qualquer espetáculo em cartaz na cidade. Pelo tel. 262-9917, o cliente
Diners faz o seu pedido e pode receber em casa ou no trabalho a quantidade de ingressos que desejar. Basta pagar
uma taxa de 15% pelo serviço
de entrega. No caso de o
cliente buscar os ingressos no
escritório da empresa, só é cobrado o valor da entrada. E o
melhor: a cobrança, em ambos os casos, só é feita na data
do vencimento do cartão.
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Com

guias
m cinemateca do MAM'
também facilita a vida de
seus freqüentaadores. Para
dar maior comodidade aos
cinéfilos, ela oferece um serviço de táxis. O método é simpies. Ao chegar no local, o
espectador deve pedir o carro
ao gerente Antônio Carlos
Peixoto, o Barbudo, que geralmente fica na bilheteria. Antônio se encarrega de providenciar o transporte, que
estará na porta no fim da sessão, e cobrará o valor da tabela. Ninguém precisa se
preocupar de estar sendo roubado. Àlém disto, o Museu de
Arte Moderna promove visitas guiadas às suas mostras.
Grupos a partir de quatro
pessoas podem ligar para o
telelefone 210-2188 e reservar
um monitor, que dará, de grajça, as explicações necessárias
sobre cada exposição.

Com
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'fumoar'

de cineclubistas na
Reduto
década de 60, o Paissandu
foi encampado pelo Estação
Botafogo em 1990 e já entrou
em cena com uma mordomia
típica dos velhos tempos: uma
sala de estar para fumantes,
com total visão (através de um
vidro enorme) do filme. Chamado de fumoar e quase obrigatório nas décadas de 50 e 60,
o espaço foi aprimorado.
"Além
de se poder ver o filme
de qualquer ponto do fumoar,
nós expandimos o sistema de
som dolby stereo do cinema
para a sala", explica o diretor
de programação Marcelo
Mendes. A sala, com sofás,
poltronas e uma bancada com
almofadas (capacidade para

25 pessoas) é um achado para
fumantes, especialmente nestes
dias de terrorismo antitabagista. E nem só os fumantes a
desfrutam: casais com dtvergências de gosto cinematográfico também costumam evitar
brigas (ele está adorando o filme, ela detestando, ou viceversa) com uma saida estratégica: o descontente fica no fumoar, lendo ou deixando o
tempo passar. O grupo estuda
a inclusão de um bar no espaço. O Estação Paissandu fica
na Rua Senador Vergueiro,
35, no Flamengo.

Com

piscina
piscina social que poUma
de ser utilizada pelos
clientes, o estacionamento da
academia Akxe e os deliciosos
pratos do Japão. Isso tudo
garante o clima de completa
mordomia do Sushi-Bar. Para

comer, sushis e
beber, uísque e
hi-Bar fica na
Cardoso, 2.900,

sashimis. Para
saquê. O SusAv. Dulcídio
Barra.

DE CARONA
Em

Ei
Em

Tais Carrilho — Tel.: 238-2037.
A professora da Ueij leva grupos
para shows, peças, concertos, balés e
boates. O transporte é feito em furglaines. Tais apanha e leva em casa
clientes da Tijuca, Grajaú, Barra e
Zona Sul e cobra o preço do ingresso
mais uma taxa variável. Exemplo: o
show Paratodos, de Chico Buarque,
custou CR$ 13.700, com tudo incluído, há duas semanas.
Em companhia — saldas em grupo —
Tels: 537-2832 e 286-1675.
Do programa da firma de Cleto
Barreto, constam shows, teatro, eventos, exposições, concertos e balés,
além de boates como as dos hotéis
Intercontinental e Sheraton. Cleto se
encarrega de apanhar e levar em casa,
em Kombi ou microônibus, todos os

Os táxis fazem muito mais do que
apenas transportar passageiros. Confira.
Coopatur-radiotáxi — Tel.: 290-1009.
Os motoristas uniformizados fazem até pequenas compras que serão
entregues no local marcado pelo cliente. O pagamento das corridas, sempre
em carros do ano, são em média 80%
mais caras que os táxis comuns. O
pagamento pode ser feito em cartão
de crédito American Express ou Sollo.
As compras devem ser pagas à vista.
Coopertramo-radiotáxi — Tel.: 2602022.
A Coopertramo oferece basicamente os mesmos serviços que a Coopatur. Aceita American Express.
Mocitáxi — Mocidade Independente
de Padre Miguel (Rua Coronel Tamarindo, 38, Padre Miguel. Tel.: 3325823).
Para o conforto dos freqüentadores, a administração da escola instituiu o Mocitáxi, um serviço de táxis
cadastrados que só trabalham com
taxímetro, sem aquelas perversas corridas no tiro.

grupo
mordomia
maior do que asQuer
sistir ao show ou à peça de maior
sucesso dà temporada sem se preocupar com o ingresso e muito menos
com o carro (e com os flanelinhas)?
Escolha sua programação e boa via•gem.
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gjjgg
clii ;ntes. A firma também proporciona
UIT serviço a mais. Para não deixa
nir guém parado nas boates, Cleto leva um dançarino para cada quatro
mi lheres sozinhas.
Ri! ;el Turismo — Tels.: 227-9275 e
24' '-4466.
Cecília Cunha inclui na programaçãib de sua empresa passeios à Floresta da Tijuca e ao Jardim Botânico,
ale m de programas voltados para
ad alescentes como visitas ao Centro
Cxi]ltural Banco do Brasil. Pega e leva
osjclientes em casa em furglaines.
Super Fly Turismo — Tels.: 226-5202 e
226-6045.
? Há dois anos e meio, Cristina Werneck, 39 anos, iniciou seu serviço. Ela
faz um roteiro cultural em furglaine e
Ibiza e atende à clientela da Zona Sul,
Barra da Tijuca e Zona Norte até o
Giiajaú.

À

&

Apoteose

Carnaval com mordomia. Para
aliar a folia ao conforto, basta ter
dinheiro, ou melhor, dólar, para garantir uma vaga especial no sambódromo, com direito a transporte, open
bar e bufê. O Rio Othon Palace (521552) oferece arquibancadas para o setor 9, com transporte e lanche, por
USS 350 (por dia). O Copacabana
Palace (255-7070) reserva lugar em camarote com bebidas e bufê, além do
transporte, por USS 900 (por dia). O
mesmo serviço é oferecido pela Carnavai Turismo (220-1296), por USS 770.
Já o Ceasar Parle (287-3122) cobra
USS 1.400 (por dia) por um vaga em
camarote, com bufê, café da manhã e
transporte. Quem só quiser o transporte pode ligar para a Associação de
Concièrges (220-4614), que faz o serviço, ida e volta, por USS 25 (por dia).

táxis
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unica
nao ée maior que um espirrp. Ela ée a única
A distância
distancia entre a Golden Cross e seus associados não
instituição de saúde do país que oferece o Golden Med. Este é um serviço pioneiro no Brasil, que a
Golden Cross oferece gratuitamente até janeiro de 95 para todos os seus associados do Rio de Janeiro (*).
O Golden Med atende consultas e até emergências na casa do associado. Ele funciona 24 horas
por dia, inclusive aos sábados,

domingos e feriados.

médica que analisa o seu caso para então enviar
Quando você liga, é atendido por uma equipe
- Zona da Leopolclina - Zona Norte - Z<j>na Sul
(•) REGIÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR GOLDEN MED: Zona Central
- Campinho - Cascadura - Catete - Cavalcante;- Centro - Cidade Nova - Coelho Neto Cachamhi
de
Pina
Brás
Botafogo
Bonsuccsso
Bento
Ribeiro
Bai.ro. atendidos: Aholiçáo - Acari Bairro de Fátima Barra Ja Tijuca Benfica
Ja Rainha - Flamengo • Gamhoa - Gávea - Glória - Grajaú - Guadalupe - Higienápoli. - Honório
Colégio - Copacabana - Cordovil - Cosme Velho - De! Castilho - Deodoro - Encantado - Engenho Novo - Engenho de Dentro - Engenho
Hermes - Maria .la
Gurgei - Ilha do Governador - Ipanema - Irajá - Jacaré - Jacarepagui '-- Jardim Botânico - Lagoa - Lapa - Laranjeiras - Lehlou - Leme - Lins - Lucas - Madureira - Magno Mangueira Manguinhos - Maracanã - Marechal
- Santa Teresa - Santo
Graça - Méier - Olaria - Osvaldo Cruz - PenHa - Piedade - Pilares Praça da Bandeira - Quintino Bocaiúva - Ramos - Recreio dos Bandeirantes -- Riachuelo - Rio- Comprido - -Rocha Miranda -- Rocha - Sampaio
Cristo - São Francisco Xavier - São Conrado - São Cristóvão - Saúde - Tijuca - Todos os Santos - Triagem - Turiaçu - Urca ¦ Vicente de Carvalho Vila da Penha Vila Cosmos Vila Valqueire Vila Isahel - Vista Alegre

1

1

um

a

serviço
que

gfrátis
I
c

c
medico

casa.

em

pag'anclo:

os profissionais ej os equipamentos que irão resolver o seu problema.
Você pode usar o Golden Med de qualquer lugar da cidade do Rio de Janeiro (*), seja da sua
casa, do escritório ou do meio da rua. Se você é nosso associado, parabéns. A Gold en Cross está
orgulhosa em ofe recer mais este atendimento diferenciado.

Basta ligar 286-8080.

Agora, se você não é nosso associado, não fique com dor-de-cotovelo.

Faça um plano

Golden Cross e ganhe o Golden Med grátis até janeiro de 95.
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Pulando a 'barreira': manobras radicais
'

¦

A

Acrobaclas: indicadas só para os feras'

velocidade

s mountain bikes que se cuidem.
A Patins in line ou alinhados,
patins
tradicionais ou de rodas paralelas tomam conta da cidade. Seja qual for a
marca ou o estilo, uma coisa é certa: a
moda dos patins está de volta e, se
depender das novas tribos de patinadores, tem tudo para desbancar a soberania das bikes e embalar os pés cario"Os
cas neste e nos próximos verões.
patins são o que há de mais moderno
em transporte individual. Não é preciso
procurar lugar para estacionar, nem
aturar os flanelinhas", diz Otávio Magalhães, que descobriu os patins in line
há três anos e hoje faz de tudo para
praticar todos os dias.
Otávio tem 45 anos e é o mais velho
da tribo de patinadores que toda tarde
de domingo se reúne no fim do Leblon e
"Os
vai até Copacabana.
patins nos dão
liberdade e são cômodos. É bem divertido andar entre as pessoas. É como set
PROGRAMA 32
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fosse um videogame", diz Sidney Renan, que foi buscar novas emoções nos
patins in line. Mesmo com a nova moda,
tem gente que não abre mão dos patins
"Os
velhos patins são metradicionais.
lhores para dançar e fazer coreografias,
por terem um eixo móvel", observa
Leonardo Araújo, outro da rapeize do
Leblon.
Mas e quem não consegue ficar um
minuto parado nem nos tradicionais patins? Infelizmente não existem cursos
específicos na cidade e os rinques de
— o melhor
patinação são bem poucos
fica no Leme, em frente ao Forte. O
jeito então é colocar os patins e ir à luta.
"coA primeira lição a ser aprendida é
"Os
novos patinadores precimo cair".
sam ter bons patins, joelheiras e, principalmente, paciência, para não ficar
furiosos com as quedas", aconselha Patricia Shami, organizadora da Rio Rollers, que toda quinta reúne cerca de 300
pessoas no Leblon e em Ipanema.

p^m ^^jhdo^l: ros^ndo aosln Itao^

dos

patins
Depois, quando ois pés já estiverem
no ponto, é só ir pará as ciclovias (nem
tão ciclo assim), patinar ao som de alguma música — o walkman é elemento
básico para quem qúer virar fera nas
coreografias — e, no domingo, aproveitar o fechamento das? principais ruas à
beira-mar para tentar algumas acrobacias e até jogar hóqjuei. As noites de
verão também são propícias a uma boa
"Toda
terça saímos do Lepatinada.
blon e vamos até ò Museu de Arte
Moderna. Levamos iuma hora e meia
para ir e voltar, más nem nos cansamos", conta o desenhista industrial
Henrique Amorimi Na realidade, o
mais difícil é encoritrar bons patins.
"Não
tem como coinprar bons patins
no Rio, o jeito é pedir para alguém
trazer de fora", garante o patinador
inveterado Henriquè. Programa dá o
primeiro empurrãozinho
rão sobre rodas.
j

para

um

ve-
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Rinque do Leme: para principiantes
ONDE APRENDER
Leme — Os principiantes podem arranjar um professor particular e aprender a patinar no final do Leme,
ali bem em frente ao Forte do Leme. Lá, existe o
melhor rinque de patinação à disposição dos cariocas
desejosos de entrar na nova onda.
Lagoa — Bem na saída do Túnel Rebouças, perto das
quadras de futebol, há um pequeno rinque de patinação. Apesar de estar em boas condições, o rinque não
está sendo muito aproveitado pelos patinadores. Nada melhor, então, do que conciliar a tradicional
peladinha com umas boas patinadas.
Ipanema — O Parque Garota de Ipanema também
oferece um pequeno rinque de patinação para os que
estão dispostos a aprender. Mas, segundo os experis, o
lugar anda meio esquecido pela prefeitura e o asfalto
está cheio de buracos. Portanto, tenha muito cuidado
quando for patinar ali — a equação principiante mais
buraco costuma ter um só resultado: tombo.

patins in line invadiram o Rio
©s neste verão, mas já existem nos Estados Unidos há mais de seis anos. Eles
foram inventados para que os jogadores do violento hóquei de gelo pudessem treinar mesmo nas épocas mais
— está explicada a semelhança
quentes
com os patins de gelo. Os patins in line
têm quatro rodas estreitas colocadas
uma atrás da outra e têm um desenho
que parece saído diretamente dos filmes
de ficção científica. O freio — que nos
patins tradicionais fica na parte da
frente — foi colocado atrás e só é instalado em um dos patins. Enquanto os
"velhos"
patins são melhores para os
amantes da dança e das coreografias, os
in line, mais velozes, são perfeitos para
correr, saltar, fazer acrobacias e, é ciaro, jogar hóquei. Mesmo praticado no
asfalto, o esporte continua sendo bem
"Meu
perigoso.
apelido é Narizinho porque
um dia bati de
frente com um
amigo, jogando
¦ -* • ^
hóquei, e quebrei o nariz",
conta Rodrigo
Lins, que além
de craque é o
que consegue
pular mais alto
Patins 'in line': moda
de sua turma.
Você não está caminhando, portanto
as passadas devem ser dadas para os
lados.

Comprar patins que tenham boas
rodas e um excelente rolamento. Para
saber se uma roda é boa, experimente
girá-la com a mão. Se ficar rodando por
um minuto, ela é das boas. As melhores
rodas são de cripton, ótimas quando se
quer fazer coreografias, porque são tão
macias que chegam a quicar e impedem as derrapadas.
A manutenção deve ser feita uma vez
por mês, porque o rolamento pega areia
e acaba parando as rodas.
Você deve estar preparado para levar
alguns bons tombos. Até quem patina
há anos cai de vez em quando.
O corpo deve ficar inclinado para
frente, já que normalmente os aprendizes de patinadores se atiram para trás.
A maioria das pessoas que estão
aprendendo tem mania de olhar para os
pés. O certo é olhar sempre para a
frente, a fim de não perder a naturalidade e o equilíbrio.
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Os aprendizes de patinadores, principalmente os mais novinhos, devem evitar dobrar os joelhos.
A bota tem que estar sempre bem
apertada, para evitar perder a firmeza e
correr o risco de torcer o tornozelo.
É importante beber muita água, porque a quantidade de sais minerais perdidos patinando é enorme, principalmente no verão.
Os parafusos que seguram as rodas
devem estar sempre bem apertados.

PROGRAMA

DE

VERÃO

ONDE COMPRAR
Físico & Forma — BarraShopping, Avenida das
Américas, 4.666, loja 114-C, Barra da Tijuca (3250246). 2a a sáb., das lOh às 22h. Dom., das 15h às
21h.
Tem de tudo para os que querem passear na orla
sobre três ou quatro rodinhas — os tradicionais
patins de bota com quatro rodas (CR$ 25.510), os
patins roller in line (CRS 41 mil) e rodas avulsas (CR$
370 cada). E, para evitar possíveis acidentes, capacete
(CRS 33.712), joelheiras (CRS 5.270) e cotoveleiras
(CRS 5.270).
Camping Tour — BarraShopping, Avenida das
Américas, 4.666, Barra da Tijuca (325-9373). 2a a
sáb., das lOh às 22h. Dom., das 15h às 21h.
Também dispõe de patins roller in line (CRS
40.600), os tradicionais (CRS 25.410), joelheiras
(CRS 3.900), rodinhas para patins tradicionais (CRS
770, a unidade) e rodinhas para roller (CRS 420, a
unidade).
Bikin' Times — Rua Francisco Otaviano, 67, loja
15, Copacabana (521-4967). 2a a 6a, das 9h às 19h, e
sáb., das 9h às 17h..
A loja fica na chamada "galeria dos surfistas" e
chama atenção pela variedade de artigos para os
patinadores. É uma das poucas que tem de tudo no
que diz respeito à proteção: capacete (CRS 27 mil),
lanterna de segurança para patinar à noite (CRS 9
mil), espelhinho retrovisor para evitar atropelamentos (CRS 4.500) e munhequeiras para não abrir o
pulso (CRS 4.500).
In House Production — Telefone para contato:
246-9449.
O importador Yoram Zabor traz de tudo para os
patinadores e entrega a mercadoria num prazo máximo em uma semana. Os patins variam muito de
preço, dependendo do tipo — de acrobacias, de
training ou de fitness — e da marca, mas os mais
vendidos continuam sendo os patins in line da marca
Rollerblade (USS 300). Quanto aos equipamentos de
proteção, Yoram Zabor dispõe de capacetes (na faixa
de USS 60), joelheiras (USS 25), cotoveleiras (USS
25) e rodinhas (com preços que variam de USS 30 a
USS 80).
ONDE PRATICAR
Nos sábados, o melhor lugar para o carioca patinar
ainda continua sendo as pistas da Rio-Orla. Mas o
pessoal tem que tomar muito cuidado, para não
esbarrar em algum ciclista ou corredor de plantão. E
mesmo nos domingos que os patinadores ganham
mais espaço. As ruas Delfim Moreira, no Leblon,
Vieira Souto, em Ipanema, e a Avenida Atlântica, em
Copacabana, além do Aterro do Flamengo, fecham
das seis da manhã às oito da noite, justamente para
que todos possam passear, pedalar e patinar tranqüilamente, sem se preocupar com os carros. No bairro
da Tijuca, as pistas em volta do Estádio do Maracanã
também fecham para o trânsito aos domingos e os
amantes dos patins já tomaram conta do local para
praticar e até promover competições de corrida, se
utilizando de rampas e obstáculos variados.
EQUIPAMENTOS
Um par de patins.
É importante usar joelheira e cotoveleira. Acidentes
não avisam quando vão acontecer.
Usar munhequeira ou protetor de punho. Eles
evitam abrir o pulso.
Quem patina à noite deve usar uma lanterna de
segurança, movida a pilha, que fica presa na cintura.
É bom olhar para todos os lados quando se patina.
Um espelhinho retrovisor que se ajusta ao capacete é
ótimo para evitar atropelamentos e quedas.
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EXPOSIÇÕES

Surrealismo
o

em

mascaras

japonesas

PATRÍCIA PALADINO
japonesa no samba. Misturando
Tem
ostradicionais
personagens
os
personagens dos teatros Nô e Kabbuki
ao
dede Veao Carnaval
neza, a artista plástica japonesa Yoshiko
de
Shohoji traz
traz para o Riosua
sua exposição
de
mascaras,
máscaras, em pleno mês
mes da folia. O trabalho, feito em materiais como papel,
ser
poliester,
poliéster, couro e madeira, podera
poderá ser
j^^BSgk/pC;
visto a partir deste sabado,
sábado, e até o proxipróximo dia 20 de fevereiro, no saguao
saguão do
do
Hotel Caesar Park, na mostra intitulada
The mask
maskfantasy
%<$*... s
Shohoji.
fantasy of Yoshiko Shohoji.
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Yoshiko Shohoji comepou
começou a confeccionar as mascaras
comáscaras na
na universidade
como complemento para o estudo dos adereços no teatro No.
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Nô. Depois,
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trabalhos para operas
óperas e bales
balés no Japao,
"
'
Japão,
"
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conseguindo grande
Adapi
notoriedade. Adapgrande'notoriedade.
tando a tradição à modernidade,
a
a artista imprimiu ao seu trabalho um torn
tom
vanguardista, unindo o ancestral
teatro
teatro
//<3B
veneziajapones
japonês à alegoria do Carnaval veneziaAm
-Sm*^ *-•'%&/
no. O resultado eé dramatico:
\
dramático: em vez de
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%
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as mascaras
máscaras
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as
que surrealista aos personagens que as
usam, e mudam de expressao
expressão conforme aa HF
"Somente
luz.
mascara ée
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Yoshiko Shohoji.
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Saguão
Shohoji
? The mask fantasy of Yoshiko Shohoji—Saguao
do Hotel Caesar Park, Avenida Vieira Souto, 460,
misturam o teatro No ao Carnaval de Veneza
Ipanema (287-3122). Abre neste sabado.
Obras de Yoshiko: mascaras que mlsturam
Obras
sábado.

PINTURA
Valter Gáudio — Espaço Cultural Fesp, Avenida
Carlos Peixoto, 54, Botafogo (275-7122). 2a a 6a, do
meio-dia às 20h.
Trajetória/Flávio-Shiró — Museu de Arte Moderna (MAM), Avenida Infante Dom Henrique, 85,
Aterro (210-2188). 3" a dom., das 13h às 19h.
Rubem Valentim — Centro CulturaI Banco do Brasil. Rua Io de Março, 66, Centro (216-0223). 3a a
dom., das lOh às 22h.
Cries & Whispers/Novos talentos britânicos
da década de 80 — Museu da Chácara do Céu, Rua
Murtinho Nobre, 93, Santa Teresa (224-8981). 4a a
dom., do meio-dia às 17h.
Mundo submarino/Patrícia Saraceni — Galeria
do Iate Clube, Avenida Pasteur, 333, Urca (295-0394).
Diariamente, das 13h às 21 h.
A caminho de Niterói — Paço Imperial, Praça 15,
48, Centro (224-2407). Coleção de João Leão Sattamini. 3a a dom., das 1 lh às 18h30. Até domingo.
João Grijó — Paço Imperial, Praça 15, 48, Centro
(224-2407). 3a a dom., das 1 lh às 18h30.
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FOTOGRAFIA
Manoel da Paixão Fonseca/Fonsequinha —
Sala José Cândido de Carvalho, Rua Presidente Pedreira, 98, Ingá, Niterói (719-1807). Acervo de fotografias de carnavais antigos. 2a a 6a, das lOh às 18h.
Sáb., das lOh às 16h. Dom., das lOh às 14h.
Teatro fotográfico/Beatrice Sasso — Casa de
Cultura Laura Alvim, Avenida Vieira Souto, 176,
Ipanema (267-1647). 3a a 6a, das 15h às 19h. Sáb. e
dom., das 16h às 19h. Até domingo.
COLETIVA
O nu — Museu Nacional de Belas Artes, Avenida Rio
Branco, 199, Centro (240-0068). Pinturas e esculturas. 3a a 6a, das lOh às 18h. Sáb. e dom., das 14h às
18h.
Patricia França e Courtney Smith — Galerias do
Ihac, Rua Araújo Porto Alegre, 80, Centro. Objetos e
pinturas. 2a a 6a, das lOh às 18h.
3o Rio Mostra — MAM, Avenida Infante Dom
Henrique, 85, Aterro (210-2188). 3a a dom., das 13h
às 19h.
Carnaval, cores e lembranças — Bouclierie Letras e Livros, Rua Marquês de São Vicente, 191/loja
B, Gávea (274-5648). Desenhos, pinturas e objetos. 2a
a 6a, das lOh às 18h.

Retratos e auto-retratos na coleção Gilberto
Chateaubriand —\MAM, Avenida Infante Dom
Henrique, 85, Aterro piO-2188). 3a a dom., do meiodia às 18h.
Arte moderna brasileira na coleção Gilberto
Chateaubriand —\MAM, Avenida Infante Dom
Henrique, 85, Aterro |(210-2188). 3a a dom., do meiodia às 18h.
2a Semana Carioca:de Design — Espaço Cultural
Sérgio Porto, Rua í-íumaitá, 163, Humaitá (2660896). Exposição da ^produção de escritórios de design carioca. 3a a dom., das 14h às 19h.
Projeto Quatro Quadros/Fase 7 — Galeria Candido Mendes, Rua Joána Angélica, 63, Ipanema. Diariamente, das 14h á njeia-noite.
HOMENAGEM
Encontro de Teatrp Contemporâneo Espanhol
e Brasileiro — Teittro Carlos Gomes. Praça Tiradentes, 19, Centro (222-0124). Exposição de livros
escritos e publicados jdesde o fim do franquismo até
hoje cm dia. Diariamente, a partir de 16h.
OBJETO
|
Um, nenhum, cemj mil/Anna Maria Maiolino
Centro Cultural Banco do Brasil, Rua Io de Março,
66, Centro (216-0237|. 3a a dom., das lOh às 22h.
!
4/2 a 10/2/1994

fEXPOSIÇÕES

balho, realizado com

'Vr'-'?"''
¦¦

'

"
v
; .?• (wri> &te
¦ /~':Wcpr#3r®D
r-d/0%r. ?<¦ J>.?
fay&ifc íp-,
,.-

j.
>,
^
—
Impetubos.
Pago
\
Organizada pelo e
A arte com a palavra
-.£$M
' "
Museu de Arte Moderna do kio de Ja- rial, Pra?a; 15, 48,
:Ò'~ ...
•,l ÍV.\f~
• ;• • 2S0S r:"' ..' v T V . .r ;..
v".
neiro, com curadoria de Denise Mattar, Centra (224-2407). 3a
o/í'<y* \ v
' s
'iOv-V)fí- líc" .rvr
a mostra reune 22 trabalhos de artistas a 6a, das llh30 as
'
v..-.;»:.
--í
Sab.
e
dom.,
das
HIHIHIIHH
a
uniram
as
artes
palavra: 18h.
plasticas
que
Uhasl6h.
WS!
sao comentarios, anotagoes, interferonjaMHMMl
KeujV-JSU.
do
Kio
cias graflcas, formando uma ^specie de Kuas
_
j~-rAn>.-^y cm.1
•
arquitetura verbal no saguao da Bolsa de nidas pelos jornalisRonan
Soares
e
^iwrj.
Valores. Entre os expositores, estao Ru- tas
bens Gerchman, Carlos Scliar, Jose Ro- Cristina Aragao, 220
—
berto Aguilar, Wesley Duke Lee, Ana fotografias mostram
pçi4%,
|j
entre
a
o contraste
Maria Maiolino, Waltercio Caldas
W^-.
£
do
Carlos Zilio. Saguao Cultural da Bolsa

reuniu 16 artistas de estilos di\jersos em novas de Walter Firmo se juntam a textorno dos movimentos de coritra?aO
expansao do centro urbano. O resultado tos de Ronan, que

g£|
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Trabalho de Aguilar na mostra'A arte com a palavra'da Bolsa
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B^^hardU Victor Hugo^ Santc^ D^urao Casa e^Sen^
Um bar da floresta, cllcad^^
todos da ccjlepao zaja — ^ exposigao
e D. Pedro II
particular do empresario Carlos Leal, comemora os 60 anos do livro de Gilberto
que recolheu seu acervo em sebos, leiloes Freyre, e foi montada a partir de material
^
e brechos europeus. Casa Franga-Brasil, reColhido por Marcelo Franca e Sergio
Rua Visconde de Itaborai, 78, Centro Silveira para a adaptagao da obra para
I
22h.
cinema
lOh
as
—
dom.,
das
3a
a
j
um projeto antigo do cineasta
(253-5543).
IEBH
Tatiana Grinberg — A artista plastica Joaquim Pedro de Andrade, morto em
pbes£nra
mostra, no Espago Cultural Sergio Por- 1988. Sao 40 paineis com ilustragoes, profl
to, desenhos e objetos de grandes dimen- jetos de cenarios, gravuras dos seculos 16
soes, construidos com base no juizo, no a 19, alem de quatro maquetes cenografimodelo e na forma de utilizagao das cas que recriam uma caravela portuguesa,
imagens, formando um trabalho diferen- a Casa Grande, uma aldeia tupinamba do
te e interessante. Um desenho de seis seculo 16 e um engenho. Pago Imperial,
nnf TjWlTTTA np ADfTPQ PT AQTTPAQ
metros de compri'mento divide a galeria Praga 15, 48, Centro (224-2407). 3a a 6a,
vvlJJjIIV A UHl AlvliJO IlJAullviiO
ao meio, tendo em cada extremjidade das llh as 18h. Sab., das llh as 16h.
dois objetos em espiral. Uma rede de Dom., das 14h as 16h.
cascas de magas aprisionadas na parte Ribeiros amazonicos/Walter Firmo — O
de vidro da galeria arremata a mostra. fotojornalista viajou de Parintim a Ilha
Espago Cultural Sergio Porto, Rua, Hu- de Marajo para retratar pessoas e natureza. A excegao de uma foto, feita ha
maita, 163, Humaita (266-0896). i 3a
duas decadas, as outras foram clicadas EXPOSIQAOl 4 a 27 DE FEV^RHRO
dom., das 14h as 19h.
roberto padiSia
Celeida Tostes — Tudo comegou com as em 1993. Fotogaleria Banco Nacional/
a ec n
po
da
Voluntaries
Rua
Botafogo,
MUSEU*2"};
pequenas Venus, de 1981, que desencadea- Estagao
wREPUBLICAv
ram os atuais Guardides de quatro metros. Patria, 88, Botafogo (537-1112). Diaria19
4
9
A artista mostra no Pago Imperial novos mente, das 16has22h.
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Festival do Sorvete no
Sheraton: suporsundaes,
picolés o taças geladas

""^
LUCIANA HIDALGO
geladas para esfriar garD
Delícias
gantas secas. O verão está aí
com toda aridez e calor. É o ponto
de partida para a guerra fria entre os
fabricantes de sorvetes. O Hotel
Sheraton sai na frente com o seu
Festival do Sorvete, que começa nesta sexta. Uma porção de invenções
congeladas à base de uma das melhores matérias-primas da praça —
o sorvete é da Babuska. O que dizer
da mistura de sorvetes de abacaxi,
banana com nozes, manga e coco,
com frutas picadas, cobertura de
morango, amora e chantilly, cereja e
wafer? É o Tropicália. A opção para
quem pega mais pesado é uma overdose de cacau: o Chokoloko, com
sorvetes de chocolate choc-chip, va-

Programa não se responsabiliza por alterações de
última hora por parte dos restaurantes.
Faixas de preços por pessoa (com sobremesa, mas sem
bebida):
até CRS 3 mil
$$
entre CRS 3 mil e CRS 6 mil
S$$
entre CRS 6 mil e CRS 9 mil
$S$$
entre CRS 9 mil e CRS 12 mil
SSSSS
acima de CRS 12 mil
Cartões de crédito (C.c.):
A — Sistema Amex (American Express)
M — Sistema Mastercard (Credicard e Dinners)
S — Sistema Sollo
V — Sistema Visa (Ourocard, Chasecard, Credireal,
BFB Personnalité, Nacional e Bradesco)
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\
a torta

nilla choc-chip, cookie cream e menta choc-chip, acompanhados de coberturas
de
chocolate,
marshmallow, castanhas picadas,
wafer e cereja. Esses supersundaes
saem por CR$ 4.800. Os picolés estão a CR$ 1.800 e a taça com duas
bolas, a CR$ 2.810.
Um luxo, ainda mais degustados
de frente para aquele belíssimo cenário da Praia do Leblon. Visto de São
Conrado, claro. Já em Ipanema —
ou em Botafogo, no Rio Sul —, o
Chaika inova seu cardápio de calorias com bolos de sorvete. O que
dizer daquelas tortas meladas adaptadas ao frio? Pois é. Todas levam
massa de pão-de-ló e tem de morango com chocolate, pistache com cre' me e maracujá com chocolate, entre

Sheraton Rio/Festival do Sorvete — Avenida Niemeyer, 121, São Conrado (2Í74-1122). Diariamente,
do meio-dia às 22h. Recreação para crianças, com
monitores. Estacionamento grátis durante quatro horas. C.c.: A, V e S.
Chaika — Rua Visconde d : Pirajá, 321-A, Ipanema (267-3838), e Shopping ÍRio Sul, Rua Lauro
Müller, 116, 4° piso, Botafogo (275-9490). Diariamente, das 9h à lh. C.c.: nenhum.
Mil Frutas — Avenida Olegário Maciel, 440, loja
D, Barra da Tijuca (494-352j2). Diariamente, das
10h30 às 23h30. C.c.: nenhum.

FESTIVAL

PROMOÇÃO

Palhota — Avenida Sernambetiba, 1.996, Barra da
Tijuca (493-0375). Diariamente, do meio-dia até o
último cliente. C.c.: nenhum.
? O restaurante está promovendo um festival de
frutos do mar. Por apenas CRS 9.990, pode-se experimentar os frutos do mar ao Havaí, filé de peixe à
brasileira, lulas ao catupiry, polvo ao vinagrete, camarão à paulista, saladas de bacalhau, maionese de
batata, salada de palmito, além de diversas sobremesas e frutas da época. Tudo regado a boa música. O
pianista Lauro Miranda e o violinista Ary de Assis
batem ponto lá todos os dias, oferecendo grandes
sucessos da MPB no cardápio musical. $$$

Criterium — Rua Maestro Deozílio, 2, Pedra de
Guaratiba (395-4249). 2a a 6a, das 1 lh à meia-noite, e
sáb. e dom., das 1 lh às 2h. C.< nenhum.

outras.

Lá,

inteira

sai

por
CR$ 4.600 (e a fatia, CRS
CR$ 570). Na
sorveteria Mil Frutas, na Barra,
também tem novidade
novidjade gelada. Estão
Estao
servindo uma cestá
cestd de biscoito com
seis sorvetes variadps e caldas diversas, a CRS 2.2004 São quase mil
sabores: amora, pijtanga, chocolate
branco, chocolate çom lasca de laranja, ameixa, açaí ej marrom glacê.

? Nesse mês, o restaurante fiiz uma superpromoção
para os famintos: o cliente se djelicia com seis petiscos,
escolhe um prato principal e
^inda experimenta uma
sobremesa. Tudo isso por apenas CRS 4 mil. Além da
promoção, o restaurante tem arroz de siri, camarão
de creme de aipim e arroz de açafrão com frutos do
mar. $$
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O restaurante que lançou Ma- .2
-a
idonna como garota-propaganda <
da gastronomia é especializado
em mar. Quer dizer, em peixes e
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Paul Simon. Até Tom Jobim disfj>ensou a Plata recentemente para
cjelebrar seu aniversário no Satyricjon. Entre um e outro rosto fatWWBm
moso, o restaurante hospeda lagpstas e outros peixes em belos
aquários pelo salão. O festival é
um toque a mais.
? Festival de frutos do mar — Satyricon,
Rua Barão da Torre, 192, Ipanema (5210627). Diariamente, das 13h até o último
freguês. CRS 14.190. C.c.: Todos. Estadonamento próprio, com manobreiro.
Satyricon:
, lagostas, ouriços, caenarões...
I

'primos'
Os
festival marinho para paUmladares exóticos. O restaurante Satyricon importa iguarias
de outros mares e põe no cardápio o que há de mais raro aqui
pelos arredores do Atlântico. A
boa nova marítima é o gran piatto dei pescatore, um prato enorme recheado de primos de peixes. Todos famosos. Tem ostra
do Pacífico, ouriço, almejoa-rainha, mexilhão, lagosta, siri, escargot do mar e scampi (aquele
camarão grande parecido com
uma lagosta). Tudo a CR$
14.190 (dá para duas pessoas),
com a garantia de frutos do mar
fresquíssimos. Afinal, passâm
pelo crivo do italiano Miro Leopardi, o proprietário do Satyricon, exportador profissional de
peixes para os Estados Unidos,
Europa e Japão. Nada mais se-
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Carnaval„ verão, descontraçâo não combinam oom
e foaão.
Descongele uma refeição Freeze Lin© e oaia na panela
gandaial

PRATOS PRINCIPAIS
CARNES: CR) 3i4l.ll (2 pesou)
BI. CameaBsadacommohomadeíra
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05. Luteàmodadaosa
R. Cameóafiadaoonichampiomnebambú
06. Muqueadepetècom camarão
,F4. Rangoxadnzoomcuny
07. Camarãscomcíupfy
|F5. Rangoxadiscom legumes ecastaiha
08. TrutaoommohodeafcapafTas
RS. RangoxadrEzoomchanpígnonebambú
63. Escabpiihoaovinho
09. Enipalãodecamarâ
COZINHA BRASILEIRA:
B4. Almôndegas ao sugo
D10.Soufêdsbaáiau
f.R) 2.420,00
B5. Rost-berfoom mosbrdaeetws
COZINHA ITALIANA: CR) 2.111,01 (2 pessoas)
B6. ühjuaaofunghi
NI. Cane seca oom abóbora
(2 pessoas)
B7. Batoloombasn
El. Gnoochissugo
fôFepada
B8. Escabphhosubo
E2.
Lasaone
e
di
M.
Dobradnhacomiép} branco
quep
picsunb
'E3.
FRANGOS: CR) 2.110,»
Lasagnedicame
M. Gusadoòscaracomtegines
E4. Lasacnedifrango
N5. Baefdepanela
(2 pessoas)
C1.'fttopoimwft
E5. Caneíonedirixtaeespinaíre
EMPADÕES E SOUFLÊS:
C2. Casouljfdefrango
BB. ftíluccheaostTfequeps
CR) 1.930,01 (2 pessoas)
C3. Retdecoxagránadaaomoholiaiia
E7. F«bKxhe\«H]eabobonesa
G1. SoufSdefrangocommi»
C4. Sfogonóii
G3. SoufSdepresunto
C5. RetoroBcompresunbefWEsas
E9. feteàPsÈBise
G3. Souldebgumes
06. Medaêiãjdefranoocambacon
E10.Panquecade carne
G4. Souidemt»
C7. fietoomcatupèy
ElI.Candbnedifranoooomcaíupiy
GS. Soifdequej)
C8. Peãodâfranoocomabacad
E12.Panquecade frango
& Empadsdepalnto
(3, faasédefango
E13.Gnocdiideápima)nimoh)fewp
Gf. Bnpadãodecetola
PEIXES: CR) 3.141,N (2 pessoas) COZINHA CHINESA: CR) 3.040,00 G$. Empadã defiango
HI flídeiiguadoajmotodeeivas
01.
GS). Empadãodaqifi?)
(2 pessoas)
02. fttdsjnguajoaorohodecariip^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
fttdeipdoaomolio decaído
Fl.
Caneemfiascombiócofe
GlO.Tortade bate com cane
'
03. TortadebiUacombacahdu
Tortadebêtatacombacahau
F2. Câmeóe^iadacomcebola
GjlToitadebaHacomfaigo
D4. Bobó
decantará
BoMdecanra

ACOMPANHAMENTOS:
CR) 1.220,00 (2 pessoas)
J1. Anozampfes
J2. Arroz cfe brócofe
J3. Arrozagrega
J4. AnDzapjamonbza
J5. Guamçâoàfancesa
JE. (ispopreto
J7. Eejãjmaifeça
JB. 6<tíapaha
A BaÈÈsup
JIÓ.Mebafe
Jll.Panachédefegumes
JÍ2.faDfadeawve
J13.Cbuvelbrgiánada
MCenouraai creme
J15.faiáàmodadacsa
J16.Beringefenappoitana
J17.Vagemnamanfega
J16.Lenttu
J19.ft*Mm(áa
JEI.Repohonbgado
J22.Cremetfebgumes
J23. Cerne de etvi» (sopa)
J24.Cremedecebola{sopaí
J25.Sáadadegrãodebbo
JK.SabdadefefòWnto
J27.S£dadesatiã>a)mpfestrib
ÍÍ.Chsu&ihosderepoho

J29.Rmai6o recheado
J30.Grepedefangocomciupiy
J31.Ciepe|tequejo temperado
J32.CrepedeespinírE
J33.&Epeòscamarã>conics(iipjry
J34.AceJgacommolx) banco eprsunb
J35.Cemedeespir^m
J36.ArrozdecafTetero
J37. Safada debénaba
J38.Risobde Frango
SOBREMESAS: (iidividial)
Kl. Mousse(fectocolafe/CR$46(100
K2. Uoussüfemaoají/CR)460,00
K3. Torbdemaçã/Cft$760,00
K4. Torta de Ímão/GR) 760,00
K5. Tortadechoootafe/CR$760,00
KB. Torb de oooo quamado/Cftt 760,00
PIZZAS: CR) 710,00 (brotinbo)
PI. Muzzarela
P2. ftesunb
P3. Cata
SALGADINHOS: (20 eiidaies)
U1. R^iomaib/CR) 1.120,00
U2. Coxinhaifegiilu/CR) 1.120,00
U3. Mriquie/CR)1.120,00
U4. Bohhadequejo/CR) 1.120,00
U5. Croquetedecame/CRÍ 1.120,00
U6. Croquete demito/CfÇ 1.120,00
U7. BoSnbo de baaSiau/CR) 1540,00
*Übi,
¦iNe

Em Qmaèquatr C&sapm
Você Ganhe
SJs» Cheque
Desconto
Que WníF@ Para
D Próximo Pedido

<g^j>
"

!
W

44A4í \JA*Á& •

PEDIDOS:
mhissi

MS
Horário
Horario de atendimento: 2l2* a 63
6- de 9hs às 19hs - Sáh. de 9h.s £s 12hs. - Pedido mínimo: 6
pratos prindpaisS^
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Hi—4 BOCA NO TROMBONE

Pedro Ribeiro Lessa foi ao Quadrifo"Saboreaglio Café, no Jardim Botânico:
va meu fantasia de funghi (três tipos de
cogumelos cozidos e servidos em papel de
alumínio) e encontrei uma barata. Fiquei
extremamente constrangido e enojado,
apesar das desculpas da gerente."
Júlia Peregrino foi com amigos jantar
"A
comida
no Guilhermina do Rio Sul:
mocujo
salada
Uma
insuportável.
era
lho parecia colocado há horas. O filé
com batata parecia um prato de cera
para mostruário. A salada de frango era
sem gosto. Enquanto aguardávamos a
conta, apareceu uma barata na parede.
Chamei o maitre. Ele me respondeu que
ela (a barata!) não estava acostumada
com o novo horário de fechamento do
shopping e por isso estava ali."
O pianista Hugo Braule e uma amiga
"Só
foram ao Alberico's, em Ipanema:
havia dois casais do lado que escolhemos.
Sentamo-nos lado a lado, em duas mesas
encostadas. Queríamos ficar juntinhos. Aí

BRASILEIRO
Escondidinho — Beco dos Barbeiros, 12, Centro
(242-2234). 2a a 6a, das 1 lh às l$h. C.c.: nenhum.
Uma preciosidade para qu;m gosta de comida
brasileira: Maria de Lourdes cozinha com todos os
saberes e sabores. Sua galinha ao molho pardo, o
tutu com lombinho e torresmo,jos bolinhos de aipim
recheados de carne moída, o pçixe assado com temperos _ tudo é gostoso. De íjobremesa, pudim de
leite ou doce de pêra. $$
TRADICIONAL
J
Forno e Fogão — Rua Souza Lima, 48, Hotel
Luxor, Copacabana (287-4330). Diariamente, do
meio-dia às 16h e das 19h até D último cliente. C.c.:
todos.
Camarão príncipe Albert flambado no uísque,
com creme de leite e arroz), fet; ucine com presunto e
queijo ralado, steak Diana e frango à Kiev são alguns
dos pratos diários deste restajurante tradicional de
Copacabana. Sábado é dia cje feijoada completa.
Domingo tem bufê italiano, ícom frios e saladas,
saltimbocca à romana, rondelj gratinado e fettucine
verde, entre outras iguarias. $$$

veio o garçom. Em tom de voz elevado,
perguntou o que queríamos. Em tom mais
alto ainda, quis saber se ia chegar mais
alguém e, ao respondermos que não, disse, grosseiro, que não ia nos servir, porque
estávamos ocupando duas mesas. Minha
amiga tentou explicar que só tínhamos
sentado lado a lado porque o bar estava
vazio. Fomos embora, para sempre".

CONGELADOS DIET
Cuisine Minceur — Entregas a domicílio pelos
telefones 263-9751 e 253-9836. j
? O menu de verão é feito apjenas de congelados de
baixa caloria para serem consumidos frios. São dez
refeições em que a chef Viviape Soutello Araújo se
utiliza da dosagem certa de pada ingrediente para
fornecer uma refeição saudável. Dois pratos foram
feitos à base de spaghetti squash — uma fruta com
alto teor de fibras e poucas calorias. Um deles, o
spaghetti squash ao curry, leva um toque agridoce e é
feito com frango, ameixa e cuiry. O outro, spaghetti
squash à moda do chef, levíssimo e refrescante, é feito
com atum e creme de azeitonas verdes. $$

~=W' DELICIAS DO MAR
>Speclaliià
MASSAS, RECHEIOS, E MOLHOS
TUDO PRONTO. É SÓ ESQUENTAR!
ENTREGAMOS A DOMICÍLIO
Av. das Américas, 3939 - BI. 1 - Lj. K Tel.: 431-1533 <
o
Esplanada da Barra
Rua Gomes Carneiro, 77 Lj. G Tel.: 521-6348 - Ipanema

A MOQUECA CAPIXABA continua a mesma,
mas vale a pena provar os outros pratos,
Bobó, Tortas Salgadas, Massas etc...

.a
de Equitàçãp
jêurso
Férips
polônia de
1
Trilhas para
W
Mounfain Bike

TORTA
Amor aos Pedaços — Ruà 15 de Novembro, 8,
Centro, Plaza Shopping, NiteVói (717-6463). Dom. a
5a, das lOh às 22h; 6a e sáb., djas lOh às 23h.
? Há o bolo crocante, o boltó Bruna, pavês de nozes
e chocolate branco. $

S&o irresistíveis!!!
i Av. Maracanã, 782
Tijuca
BE Hal
msm
Tel.: 248-1435
•

'fp WP
Clima ameno*

^gppr*

w

Comida deliciosa
o o • enfim ao*

Tênis

M B
M
ifíéiáástica;
,V
Ú
tGièástica
.JVo|ei
Sil
I

hm 1• ^
M1MP
L3

\

m * V
*

**^41

Futebol I
HHBOS-ir
¦ Charretesi

r.

fax: (021) 512-5242

Bicicletas
Piscina

:

'
jSauna
Hidromassagem
Pedalinhos

I

*•
Hotel!

11
Fazenda
Estr. Teresópolis-Friburgo,
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milênio

extremamente aborrecido ^ste
Anda
fim de milênio. Mas que fazer? Costumam essas épocas ser assim. Que não
somos só nós: também o mundo envelhece mal. Agora parece ter caído em
estado de segunda infância, idiota e sadista. Sem modos, sem gosto, sem D^eus.
Bons os tempos de outrora, em que' be- zerros de idolatria eram de ouro! Iploje
são... ah, bem sabes, leitor, que tapas o
nariz vendo as coisas que à tua frente
desfilam.
Quanto a mim, já tomei providências.
Há um ano, dei a TV ao empregadcj e já
não me aborreço mais com aquela maquineta vulgar. Jornais, os leio rápido.
Se já não bastassem os políticos meí roubarem e explorarem ainda vão fazeu com
que eu perca meu tempo, lendo o que
planejam? Ora, senhores! Vão coçar-se!
Bem sei que não irão. Pois usam as
unhas para outros utilíssimos fins. Que
as usem, pois lhes será leve a terrá. Ou
pesada. Mas que não me venham aborrecer! Prefiro cultivar meu jardim (coisa
que, aliás, mando fazer, enquanto escrevo, leitor caro, ou leio, ou durmo, ou me
ocupo de assuntos variados — há muita
coisa que se fazer, mesmo nesses tempos
de agora).
Restam-me, também, os restaurantes.
Sãò lugares frívolos. São ruins, quase
sempre, nessas terras ociosas. Mas também podem ser agradáveis, como alguns

1

E SINDICO

i

aos quais volto sempre, como Pulcinella
e Arlecchino. E deles
quase já nem falo
mais, para não me
repetir.
Por isso, foi com
grande alegria que,
em um sábado,
quando a tarde já
estava adormecendo, ouvi de Mme K.
que abrigava, em seu coração distraído,
grandes saudades do Adegão Português.
Há muito que eu também lá não ia.
Fomos, pois. Havia pouca gente. O cardápio nos oferece muitas coisas, algumas
muito estranhas, como o escalope au
surplice, o que deve ser uma mistura de
surpresa e suplício — algo assim como o
que fez aquela senhora equatoriana com
as pudendas do marido infeliz.
Não fomos tão longe. Pedi uma lín— gordurosa.
gua com feijão manteiga
Minha amiga teve mais sorte cbm um
coelho à bordelesa. Excelente.
Bom o chope. Moroso o serviço. Parcas as sobremesas. Fomos escolher a
nossa no Mil Frutas. Foi sabida a decisão.

ENGOLE

CONTAS

AS

QUE A SUA

ADMINISTRADORA
APRESENTA,
PROTEST.
A MANEIRA INTELIGENTE DE ADMINISTRAR SEU CONDOMÍNIO
AV. N. S. DE COPACABANA, 978 - LOJAS 105 A 107
E 208 A 211 - CRECI J 1085 - ABADI 529

KPR0TEST

TEÉ521-Ó696

FOIIA
JAPONESA
Olha o Rodízio do Kioto aí,
geeente!
Evoluindo, encantando...
Que harmonia de sabores, que
beleza de cores,
não tem para ninguém.
O Rodízio do Kioto é 10, nota dez!
RODÍZIO COMPLETO :
CR$ 6.990,00
'
i
fy

? Adegão Português — Campo de São Cristóvão,
212-A, São Cristóvão (580-8689 e 580-7288). Diariamente, das llh30 às 23h30. $$

ANUNCIAR

PARA

RESTAURANTE

NESTA

SEÇÃO

KIOTO
R. Ministro Tavares Lira, 105/3
L. Machado - Tel. 205-9197

{

LIGUE

PARA

O
580-5522

pro
cardíaca
PRONTO SOCORRO • CTI
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
CORONARIOGRAFIA CIRÚRGIA CARDÍACA
CIRURGIA VASCULAR
246-6060 286-4242
Rua Dona Mariana, 219 Botafogo
HHimiiH CREMERJ 95063 0 — Dí Qnaldo Pereira CRVI 5112
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Divulgação/ Guga Melgar

ATENÇÃO
A bruxinha que era boa — No Teatro
BarraShopping, a versão musical do texto de Maria Clara Machado tem assinatura de Lupe Gigliotti e Cininha de Paula. Com 17 coreografias de Rosane Maia
e trilha sonora que inclui sucessos da
MPB e músicas inéditas de Tim Rescala
e Marcelo Saback, o espetáculo está se
tornando um fenômeno de público da
atual temporada. A surpresa no elenco
fica por conta da bruxinha que era má,
Claudia Rodrigues, com sua hilariante
Bruxa Fedelha.
Tip e Tap — Ratos de sapatos — Numa
enorme despensa armada no palco do
Teatro Ipanema, uma família de ramsters tem seus bebês trocados pela distrai-

TEATRO
ESTRÉIA
O filhote de espantalho — Direção de Marco
Accioli. Teatro Óperon, Rua Sargento João Lopes,
3) 5 (393-9454). Sáb. e dom., às 17h. CRS 700. Até 27
de fevereiro. Estréia neste sábado.
As aventuras de Aladim — Texto e direção de
Adriano Ramires. Teatro do Grajaú Country Club,
Rua Professor Valadares, 262 (258-5155). Sáb. e
dom., às 17h. CRS 700. Promoção: quem levar um
desenho do gênio tem 30% de desconto. Estréia neste
sábado.
A floresta encantada — Texto e direção de Adriano Ramires. Teatro Henriqueta Brieba, Rua Conde de
Bonfim, 451 (268-1012). Sáb. e dom., às llh. CRS
700. Promoção: a menina que levar uma boneca tem
30% de desconto. Estréia neste sábado.
Os três porquinhos e o lobo mau — Direção de
Cláudio Juarez. Teatro Henriqueta Brieba, Rua ConPROGRAMA 40

da cegonha Regina. O terrível segredo é
revelado pelo sabão em pó Hommo,
causando o maior rebuliço entre os ratinhos. Com direção de Ronaldo Tasso, o
espetáculo é um divertido musical indicado para crianças, adolescentes e todos
os fãs da dança.
As alegres comadres — Há mais de dois
anos em cartaz, o espetáculo inspirado
em As alegres comadres de Windsor, de
Shakespeare, tem direção de Fernando
Carrera. Em cena, a história do artista
canastrão que chega à cidade para conquistar as comadres é contada no intenso ritmo do vaudeville. As músicas que
embalam a coreografia de Rosana Fachada e Tony Rodrigues têm a assinatura de Oscar Carrera Jr., prêmio CocaCola 93.

de de Bonfim, 451 (268-1012). Sáb. e dom., às 17h30.
CRS 700. Promoção: quem levar o desenho do lobo
mau pagará CRS 500. Estréia neste sábado.
CONTINUAÇÃO
Aladim e a lâmpada maravilhosa — Texto e
direção de Marlene Alves. Teatro Brigitte Blair I,
Rua Miguel Lemos, 51 (521-2955). Sáb. e dom., às
16h. CRS 600.
Aladim e a lâmpada maravilhosa — Direção de
Bemvindo Sequeira. Teatro América, Rua Campos
Sales, 118 (567-2027). Sáb. e dom., às 18h. CRS 1 mil
(sáb.) e CRS 1.500 (dom.). Sorteio de brindes.
As alegres comadres — Musical de Paulo Afonso
de Lima. Teatro Vannucci, Rua Marquês de São
Vicente, 52 (239-8545). Sáb. e dom., às 18h. CRS 800.
Desconto de 20% para quem levar um quilo de alimento não perecível.
? Leia mais no Atenção.

Aventuras de um diabo malandro — Direção de
Gilson Barcia. Teatro tÇândido Mendes, Rua Joana
Angélica, 63 Ipanema j(267-7295). Sáb. e dom., às
17h. CRS 800. Distribuirão de refrigerantes do Mc Donalds. Até 27 de março. |
As aventuras de Joâq e Maria — Texto e direção
Brigitte Blair. Teatro Brigitte Blair I, Rua Miguel
Lemos, 51 (521-2955). Sáb. e dom., às 18h. CRS 800.
Até domingo. j
As aventuras de Mipkey, Pateta e a Pantera'
Cor-de-Rosa — Diijeção de Roberto de Castro.
Teatro da Praia, Rua Francisco Sá, 88 (267-7749). 4a
a 6a, às 16h. CRS 600. Âté esta sexta.
As aventuras dos trés porquinhos — Direção de
Brigitte Blair. Teatro [Brigitte Blair I, Rua Miguel
Lemos, 51 (521-2955). |4a, 5a, sáb. e dom., às 17h. CRS
800. Até domingo.
j
Apenas um conto d^ fadas — De Eduardo Tolentino. Teatro Vanucci, |R. Marquês de S. Vicente, 52
(239-8545). Sáb. e doif, às 16h30. CRS 800. 20% de
desconto para quem lèvar um quilo de alimento não
perecível. j
A Bela Adormecida;— Com Lucinha Lins, Marcos
Breda e Cláudio Tovar. Teatro Ipanema, Rua Prudente de Moraes, 824 (247-9794). Sáb. e dom., às 18h.
j
CRS 1 mil.
Neve
ej
os sete anões — De João
Branca de
Soncini e Dylmo Elias. Teatro Monte Sinai, Rua São
Francisco Xavier, 104 (284-9812). Sáb. e dom., às
16h. CRS 500.
j
A bruxinha que éra boa — Direção de Lupe
Gigliotti e Cininha cie Paula. Teatro BarraShopping,
Av. das Américas, 41666 (325-5844). Sáb. e dom., às
17h30. CRS 1.500. Desconto de 50% mediante apresentação do canhoto para quem assistir à peça A volta
de Chico Mau.
j
? Leia mais no Atenção.
i
A bruxinha que era boa — De Maria Clara Machado. Direção de Waltinho Antunes e Victor Hugo
Santiago. Teatro Pqsto 6, Rua Francisco Sá, 51 (2877496). Sáb. e don}., às 18h. CRS 600 e CRS 300
(crianças).
O casamento de 3ona Baratinha — De Frederico D'Amico. Teatro Galeria, R. Sen. Vergueiro, 93
(275-3346). Sáb. e dom., às 16h. CRS 500 Sorteio de
brindes e lanches do McDonalds. Ingressos a domicilio
pelo tel. 221-0515.
Chapeuzinho Vermelho e o lobo que não era
mau — De João; Soncini e Dylmo Elias. Teatro
Monte Sinai, Rua São Francisco Xavier, 104 (2849812). Sáb. e dom., Sàs 18h. CRS 500. Sócios têm 50%
de desconto. I
Chapeuzinho Vermelho — Direção de Limachem
Cherem. Teatro América, Rua Campos Salles, 118
(234-2060). Sáb. e dòm., às 16h30. CRS 1 mil (sab.) e
CRS 1.200 (dom.). 4té 27 de fevereiro.
A cigarra e a foijmiga — Direção de Frederico
D'Amico. Teatro dò Esporte Clube Mackensie, Rua
Dias da Cruz, 561, jvíéier (269-0082). Sáb. e dom., às
18h. CRS 500.
j
De como quase tudo deu errado — De Henrique
Tavares. Direção de Luiz Mendonça. Teatro Cacilda
Becker, Rua do Ca ete, 338 (265-9933). Sáb. e dom.,
as 17h. CRS 700. Sorteio de lanches no McDonalds
(Largo do Machadq). Até 27 de fevereiro.
Crianças talento De Toinha Aquino. Direção de
Anne Lemos. Teai ro de Bolso Aurimar Rocha, Av.
Ataulfo de Paiva, 269 (239-1498). Sáb. e dom., às
17h. CRS 700.
A fada mofada - De Maria Cristina Gatti. Teatro
Glauce Rocha, Av. lio Branco, 179 (220-0259). Sáb. e
dom., às 17h. CRS 500.
A formiga fofoqu eira — Texto de Carlos Nobte.
Teatro Brigitte Bla ir I, Rua Miguel Lemos, 51 (5212955). Sáb. e dom., às 18h. CRS 500.
4/2 a 10/2/1994
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Aladim
ao

vai

shopping

lenda de Aladim volta o meia é
A transformada em peça du filme
— vide o desenho animado Aladdin,
dos Estúdios Disney. Pois r esse domingo a história ganha uma encenação no Projeto Infantil NorteShopAladim e a lâmpada
ping.
maravilhosa, que tem texto, direção e
músicas de Eduardo Roessler e figurinos de Cida Hardman, conta a
saga de Aladim, filho de uma pobre
viúva que trabalha dia e noite para
sustentá-lo. Ele se envolve com um
mago da África que, pronunciando
palavras misteriosas, faz a terra se
abrir e encontra a lâmpada mágica.
A fábula das Mil e uma noites é
repleta de fadas, gigantes e gênios e
vai ocupar a Praça de Eventos às
17h. Enquanto as crianças assistem
à peça, os pais podem fazer compras, pois o shopping estará aberto
das 14h às 20h. O projeto fcontinua
até o dia 6 de março. Na próxima
semana, tem show do má £1C0 Júnior.
? Aladim e a lâmpada maravilhosa — NirteShopping,
Av. Suburbana, 5.474, Del Castilho (5! '3-9896), na
Praça de Eventos (Io piso), dom., às 17h. G rátis.

TEATRO
CONTINUAÇÃO
A linda rosa — Direção de Mariozinho lelles. Mercado São José das Aries, Rua das Lar mjeiras, 90
(205-0216). Sáb. e dom., às 18h. CRS 500
Nêga Lorota no mundo da fantasia — Direção
de Frederico D'Amico. Teatro Galeria, R. Senador
Vergueiro, 93 (225-8846). Sáb. e dom., á s 18h. CRS
500.
Procura-se um amigo — Texto e direçio de Kália
D'Ângelo. Teatro Casa Grande, Av. Afrânio de Melo
Franco, 290 (239-4046). Sáb. e dom., à:, 17h. CRS
1.200. Promoção: as l"s crianças que c legarem ao
teatro ganham um controle remoto para br incar com a
iluminação do espetáculo.
Salamê mingüê — Musical infantil de Zhico Anysio sob a direção de Rogério Fabiano. 7 eatro Clara
Nunes, Rua Marquês de São Vicente, 52 (274-9696).
Sáb. e dom., às 17h30. CRS 1.500
Tip e Tap - Ratos de sapato — Mus» :al de sapateado. Direção de Ronaldo Tasso. Teat o Ipanema,
Rua Prudente de Moraes, 824 (247-9"'794). Sáb. e
dom., às 16h. CRS 1 mil. 5a e 6a haverá e. petáculos às
18h.
? Leia mais no Atenção.
Os três porquinhos — Musical de Fre jerico D'Amico. Teatro Galeria, Rua Senador V rgueiro, 93
(225-8846). Sáb. e dom., às 17h. CRS 50C
A verdadeira e maravilhosa históriajde ScrooRepúge — Direção de Carmen Leonora. MuHeu da
Sáb.
153
Catete,
(225-7662).
do
Rua
115,
hlicalTeatro
e dom., às 17h30. CRS 600.
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Playtoy Tijuca — Parque de diversões. 3a a dom.,
das 14h às 22h. Tijuca Off Shopping, Av. Maracanã,
987. CRS 200 (preço médio por brinquedo). Minirail,
CRS 150 cada cinco voltas. 20% de desconto na
compra de 10 ingressos.
Play Kart — Parque de diversões. Diariamente, das
lOh às 22h. Av. Alvorada, 1.791, Barra da Tijuca. 2a a
5a (CRS 300); 6a, sáb., dom. e feriados (CRS 350).
Aceita todos os cartões de crédito.
Spacetoy Plaza -— Parque de diversões. 2a a sáb..
das lOh às 22h, e dom., das 12h às 22h. Piscina de
E3
bolas, minirail, máquina de fiiper, lanchinha e balãozinho. CRS 200. Fliperama (CRS 70). Av. 15 de
Novembro, 8, Niterói (714-9949). 20% de desconto na
compra de 10 ingressos.
Planetário da Gávea — Programação: 3a, 5a, sáb. e
dom. 3a, às 17h, Nordoon e Shalissa; 5a, Universo, os
caminhos da vida. Sáb. e dom., às 16h30 e às I8h,
Bonequinho de neve e Nordoon e Shalissa, às 19h30,
Universo, os caminhos da vida. CRS 300 (crianças até
10 anos) e CRS 600 (adultos). Av. Padre Leonel
Franca, 240 (274-0096).
Jardim Zoológico — 2.400 animais entre répteis,
aves e mamíferos. Parque da Quinta da Boa Vista, s/n°
(254-2024). 3a a dom., das 9h às 16h30. CRS 700.
Entrada franca para criança até um metro de altura,
deficientes e para quem apresentar o vale-idoso. Minifazenda. Show do palhaço Xixi nos sábados de
janeiro, às 13h, com distribuição de biscoitos e brincadeiras. Exposição Cobras: do Jardim do Eder ao
Jardim Zoológico.
Museu de Fauna — Acervo com espécimes coletados na década de 40. Cerca de 2 mil peças pertencentes a espécimes muito raras, outras em vias de extinção. 3a a dom., das 9h às 16h30. Parque da Quinta da
Boa Vista.
Parque ecológico municipal Chico Mendes —
Parque com 440 mil metros quadrados. Lazer com
trilhas e visitas orientadas. 2a a dom., de 9h às 16h30.
Av. das Américas, Km 17,5. (437-6400). Grátis.
Parque Shanghai — Parque de diversões. Sáb., das
14h às 22h; e dom. e feriados, das 9h às 22h. Largo da
Penha, 19(270-3566).
—
Texto e direção de Lupe
A volta de Chico Mau
Américas,
das
Av.
Gigliotti. Teatro BarraShopping,
Play Norte — Parque de diversões. Diariamente, de
4.666 (325-5844). Sáb. e dom., às 16h. CRS 1.500.
lOh às 22h. NorteShopping, Av. Suburbana, 5.474
Sorteio de brindes. Desconto de 50% mediante apre(289-7094). Além dos 14 brinquedos, o parque conta
sentação do canhoto para quem assistir à peça A
com o Voyage-viagem no espaço e simulador.
bruxinha que era boa.
Tivoli Parque — Parque de diversões. 2a a 6a, das
15h às 21h. Sáb., das 14h às 22h; dom., e feriado, de
lOh às 21h. Av. Borges de Medeiros. s/n° (294-2045).
EXTRA
CRS 3 mil (preço único adulto/criança). Salão de
festas. Excursões têm 20% de desconto. O aniversaTeatro a domicílio Brincarte — Palhaço Saca
riante não paga ingresso e o acompanhante tem 20%
o
dobra
Rolha, oficinas com Cacareco Boneco e Tsuru,
de desconto.
sorte. Tel.: 230-1167.
Fazenda Alegria — Parque aquático, piscinas natuTeatro a domicílio — D. Ratinho e D. Gatão, texto
rais, toboágua, floresta encantada, fazendinha, ativie direção de Lourdes Ramalho. Tel.: 331-2442.
dades recreativas. 2a a 6a, de 9h às 17h; sáb., dom. e
Clubinho Ilha Plaza — Oficinas de artes, cinemiferiados, de lOh às 20h. Estrada Boca do Mato, s/n°
— Vargem Pequena. Informações pelo tel.: 442-1992.
nha, teatrinho, discoteca, pintura mágica, piscina de
bolas. 2a, das 16h às 21h; 3a a 6a e dom., das 12h às
Entrada a CRS 1.500 (2a a 6a) e CRS 1.800 (sáb.,
21 h, e sáb., das lOh às 22h. Ilha Plaza Shopping, Av.
dom. e véspera de feriado). Promoção de verão: sáb.,
Maestro Paulo e Silva, 400 (462-2616). Passaporte a
dom. e feriado, das 15h às 20h, preço único de CRS I
CRS 300 (com direito a todas as oficinas, à piscina de
mil.
bolas e a um dos brinquedos).
Karaokô do Vovô Jeremias — Brincadeiras, dism
FRALDAS
coteca e karaokê. Charly's Pub, Av. Ataulfo de Paiva.
1.060, Leblon (294-8349). Sáb., às 17h. CRS 700 (com
direito a lanche).
Pampeis
Magique Show — Dom., matinê/discoteca, das 16h
MELHOR PREÇO
às 21h. Magique, Estrada do Galeão, 466, Ilha do
os
todos
Aceita
100.
CRS
Governador (396-9413).
DO RIO
cartões de crédito.
IS
Toboplay — Parque aquático composto de toboá2P& Çétncuíei
9h
das
Diariamente,
à
frente
em
bebi.
ao
seu
amor
praia.
Uma declaração de
guas gigantes
às 19h. CRS 180 (preço médio da ficha). Descontos
PARQUE SHOPPING
VIA
—
para excursões e colégios. Praia de Piratininga
3000 «crSi
AV.
ALVORADA.
C'.iTfr
Praião/Niterói (709-3488).
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e na semana que vem a Marquês de
Sapucaí vai brilhar com plumas e paetês, nesse sábado e domingo a Zona Sul
vai botar o bloco na rua e dizer a que veio.
Em todo canto da cidade, os blocos mostram que o carnaval de rua vai muito bem,
obrigado. Liderando a folia, o Simpatia É
Quase Amor sai pelas ruas de Ipanema,
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O Simpatia percorra Ipanema no sábado
SAMBA DO SIMPATIA
DE AMARELO E LILÁS, SOU 10
De amarelo e lilás
eu canto samba pelas ruas de Ipanema
sou o Simpatia é Quase Amor
o bloco de mil canções e poemas
nasci num botequim, caí do céu
meu nome vem de Vila Isabel
BIS

Sou cria do Rio de Janeiro

de Pixinguinha, Cartola e Noel
O meu coração lança perfume
costume de eternos carnavais
entrudos, batalhas de confetes
não esqueceremos jamais!
É 10 o valor da bateria
o grau da energia já passou de uma dezena
Alô, mendigo!
Alô, burguesia!
Simpatia incendeia Ipanema
B
S

Baticumbum com tantos pés
na tabela da folia
sou 10!

De amarelo e lilás!
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SABADO
Simpatia É Quase Amor — Concentração às 16h,
na Praça General Osório. Percurso: Teixeira de Melo,
Vieira Souto, Joana Angélica, Visconde de Pirajá e
Teixeira de Melo.
Comemorando 10 carnavais este ano, o bloco
amarelo e lilás de Ipanema promete estar mais animado do que nunca. Até o samba que os foliões
cantarão a plenos pulmões é um samba-exaltação ao
próprio Simpatia (confira a letra ao lado). E o bloco
merece. Desfilando pelo bairro mais chique da cidade, o Simpatia reúne democraticamente todo tipo de
gente. A letra do samba de Lefê e Mário Lago Filho
"Alô, mendigo!
Alô, burguesia! O Simpajá diz tudo:
tia incendeia Ipanema." É mesmo. Neste sábado e no
domingo de Carnaval, as ruas de Ipanema vão pegar
fogo. Sambe quem puder!
Banda da Barra — Saída da Avenida Sernambetiba,
4.700, Barra da Tijuca, em frente ao Condomínio
Barrabela, ao meio-dia. Percurso: do número 4.700
ao 3.600 da Avenida Sernambetiba.
Outro bloco que completa 10 anos de vida neste
carnaval. O enredo deste ano é Polícia e ladrão e a
escolha dos padrinhos não podia ser melhor. Ninguém menos que a loura Marinara e o já folclórico
Ronald Biggs vão carregar as faixas de padrinhos.
O trajeto não é longo, mas o bloco esbanja animação.
Xupa Mas Não Baba — Concentração na Praça
Ben Gurion (a praça do chafariz), Laranjeiras, às
15h.
Ninguém acredita, mas o nome do bloco vem da
fruta do bairro — a laranja. O prestígio do grupo
verde, laranja e branco cresceu nos seus sete anos de
existência e agora o Xupa Mas Não Baba vai desfilar
também na Avenida Rio Branco durante o carnaval.
Banda do Leblon — Concentração na Praça Antero
Quental, Leblon, ás 16h. Percurso: Ataulfo de Paiva,
Afrânio de Melo Franco e General San Martin até o
final do Leblon, Ataulfo de Paiva e retorno à Praça
Antero de Quental.
Comandada pelo boêmio João Pato, a Banda do
Leblon dá o ar de sua graça pelas ruas do bairro
desde os anos 60.
Banda do Cosme Velho — Concentração na Praça
São Judas Tadeu, às 15h. Percurso: Rua Cosme
Velho até o Largo do Boticário, Bica da Rainha,
retornando à praça.
Bloco do Tijuca Tênis Clube — Concentração no
Tijuca Tênis Clube, às 16h. Percurso: Rua Conde de
Bonfim, Praça Saens Pena, Ruas Santo Afonso, Antônio Basílio, Conde de Itaguaí e Henry Ford.
Bloco do Parque Peter Pan — Concentração no
Parque Peter Pan (esquina da Rua Raul Pompéia
com Francisco Sá, Copacabana), às lOh. Percurso:
Rua Francisco Sá, Avenida Atlântica até a Rua
Djalma Urlrich.
? O bloco infantil, com cerca de 300 crianças, desfila
por Copacabana neste sábado tendo como enredo A
importância da educação sanitária e ambiental. As

ia rua
o
bloco
na
no sábado, e o
jSuvaco desfila pelo Jardim
Botânico, no tjiomingo. Mas, aviso aos
navegantes: o Sjuvaco vai fazer o percurso
inverso, saindo| do Condomínio e terminando na J.J. Seabra. Na folia do samba,
há também as iveteranas Banda de Santa
!
Clara e Banda; do Leblon, a escrachada
Xupa Mas Nãq Baba e até a banda infan-.
til do Parque Pèter Pan.
crianças são participantes do projeto de Educação
Sanitária e Ambiental mantido pela Cedae. O desfile termina com ba nho de mar.
Banda do Zé Garoto — Concentração na sede da
banda, na Rua Coi onel Serrado, 1.400, São Gonçalo.
Percurso: Rua Cc ronel Serrado, Moreira César e
Clemente de Souza e Silva, retornando à sede. Camisetas à venda no bair do João, a CR$ 1 mil.
DOMINGO
!
Suvaco — Concentração: Clube Condomínio (Rua
Abreu Fialho, 12, j Horto), às 17h. Percurso: Rua
Pacheco Leão e Jardim Botânico até a Rua J.J.
Seabra.
? Atenção, minha gente! Esse ano o Suvaco vai fazer
o percurso inverso para não atrapalhar tanto o trânsito nas redondezas! A concentração é no Condomínio e o pessoal do azul e verde vai descendo a rua até
a J.J. Seabra, que vjai estar fechada para recebê-los.
Para quem não sabp, a J.J. é aquela ruazinha quase
em frente ao Bar ÍJoiá, sede etilica da turma do
Suvaco. É só decorjar o samba de João Nabuco (à
direita) e aderir à empolgação.
Banda da Santa Clara — Concentração: esquina
da Santa Clara comÍBarata Ribeiro, às 16h. Percurso:
Santa Clara, Avenida Atlântica, Rua Paula Freitas,
Barata Ribeiro e novamente Santa Clara.
Banda Boka de Éspuma — Concentração: bar
Manolo (Rua Marqjuês de Olinda esquina com Bambina), Botafogo, a<j> meio-dia. Percurso: Bambina,
São Clemente, Doná Mariana, Voluntários da Pátria,
Muniz Barreto e Marques de Olinda.
Boca Maldita — C oncentração: Rua Prado Júnior,
às 15h.
Unidos da Vila Riça — Concentração: em frente ao
Forte do Leme, às 17h.
Canários de Laranjeiras — Concentração: Posto 6,
Copacabana, às 17h
Arranco da Barra — Concentração: Avenida Sernambetiba, próximo ao Salvamar, às 17h.
ENSAIO
Rola Preguiçosa —-Clube Condomínio, Rua Abreu
Fialho, 12, Horto. 6'H, a partir das 22h. CR$ 500.
? Junte Luis Sacopjí - do famoso Pagode da Sacopã — com Hans L- onner, Miguel Paiva, Jaguar e
Albino Pinheiro. O que é que dá? Dá nisso: Rola
Preguiçosa, um blocò que faz seu debut este ano, dia
11 de fevereiro. Pojr enquanto, o pessoal só está
ensaiando lá no concorrido Clube Condomínio.
Bloco de Segundja/Mandrake — Rua Muniz
Barreto, 610, Botafogo (226-9786). 6a, a
partir das
21 h.
^ O pessoal do animado Bloco de Segunda,
que
desfila pelas ruas dc Botafogo na segunda-feira de
Carnaval, está ensaiando no bar Mandrake. E bom
para ouvir os sambasj e participar da escolha final, dia
11, no Clube Condojnínio, no Horto. O enredo deste
ano é Ação da cidadania contra a sede.
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José Roberto Serra

O Suvaco desfila no domingo
SAMBA DO SUVACO
CHEIRO MILAGROSO
O Suvaco chegou (bis)
cantando essa alegria
transbordando no Jardim
interrompendo essa avenida pra gente dançar
vambora que hoje é dia, hoje é carnaval
deixa a tristeza pra lá
vamo que vamo
sambá
até amanhã de manhã
é hora
Brasil tem que sair da escuridão
é hoje, é tetracampeão
Brasil, é!
viva o povo dessa terra
que merece essa satisfação
rola bola, vem meu bem me golear
B
rola bola, vem que eu vou te arrepiar
rola bola, vem que eu vou te dar um drible
e vou entrar com bola e tudo no seu coração
S
e vou entrar com bola e tudo no seu coração
viva o Rio de Janeiro viva o Cristo Redentor
B

que beleza é fevereiro e o nosso bloco tá
cantando
I
viva o Rio de Janeiro, viva o Cristo Redentor
S
mas que cheiro milagroso!
o Suvaco chegou!
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FESTA
Hi Fi Night — Capital do Chopp, Rua Arnaldo
Quintela, 43, Botafogo (541-9944). Sáb., a partir das
22h. Entrada: CRS 1.700. Consumação minima: CRS
800. Não aceita cartão.
As noites dançantes promovidas pela dupla Beto
Largman e Dudu Rawicz todo primeiro sábado de
cada mês já fazem parte do calendário noturno da
cidade. O balacobaco está em sua sexta edição. Tudo
começou no bar Querele, mas o espaço era pequeno
para tamanha agitação. Foi então que os intrépidos
rapazes se mudaram para o espaçoso Capital do
Chopp. Para dar um tchan a mais na história, chamaram o pessoal da Cia. Aérea de Dança para dar uma
canja por lá. Quem viu garante que ficou bom à beça.
Com muita música negra americana, o bom e nem
tão velho rock'n'roll, som-Brasil e até vinhetas de
seriados dos anos 60 e 70, é uma boa opção para
quem quer fugir da mesmice que toma conta na
maioria das danceterias da cidade.
Spider CD Clube — Basement, Avenida Nossa
Senhora de Copacabana, 1.241, Copacabana. Sáb., a
partir das 22h. Consumação mínima: CRS 1.500.
Essa é a festa no CD Clube, que funciona há três
meses em Ipanema (Rua Visconde de Piraja, 207,
sobreloja 214, tel. 521-8040). Durante a noite serão
exibidos vídeos de várias bandas, incluindo Pixies,
Lemonheads, Sonic Youth, Smashing Pumpkins e
Bad Religion. Para alegria da moçada, serão sorteados CDs da loja. No comando do som, Wagner Filho
e Rodrigo Lariú.
Carlito's Way/Pagamento Final — Boate Castejá, Rua Jangadeiros, 28, Ipanema. 6a, a partir das
22h. Entrada: CRS 3.000 (com direito a um drinque).
Consumação mínima: CRS 2.300.
Já em cartaz nos cinemas da cidade, Carlito's Way
(Pagamento final) tem uma trilha sonora superbacana, só com som dos anos 70, que será lançada em um
festão na boate Castejá. Só para se ter uma idéia,
coisas como That 's the way I like it (KC & The
Sunshine Band), Got to be real (Cherry Lynn) e Oye
como va (Santana) fazem parte do repertório. Enquanto o telão estiver exibindo cenas do filme, haverá
sorteio de 15 CDs.
DANCETERIA
People Down — Avenida Bartolomeu Mitre, 370,
Leblon (274-6448). 3a a dom., a partir das 22h. Taxa
de admissão: CRS 4.000. Não aceita cartão.
Enquanto não finda o verão, reles mortais podem
sacolejar o corpinho no movimentado night club do
Leblon. Depois disso, só os sócios da casa e seus
convidados. Hora de aproveitar o ambiente refinado
e as músicas selecionadas pelo DJ Sérgio Martins, o
Serginho. No início da noite é inevitável dançar ao
som de músicas das antigas, como iVeiv York New
York, by Frank Sinatra. Mas depois o negócio fica
mais quente. O hit da noite é flashback Do you believe
in love at first sight?, de Dionne Warwick, mas a
's
emperequetada clientela também vibra com What
love?, do Haddaway.
Press — Av. Sernambetiba, 4.700, Barra (385-2813).
3a a dom., a partir das 22h. Ingresso: CRS 1.500.
Consumação: CRS 1.500 (sáb. e véspera de feriado).
Não aceita cartão.
As carrapetas estão nas mãos do DJ Sérgio Dantas, que há pouco discotecava no Mostarda. Mas a
seleção musical continua na mesma linha da casa, que
já completou cinco anos de badalação. O melhor
lugar para dançar na Barra da Tijuca.
Mariuzzin — Rua Raul Pompéia, 102, Copacabana
(247-8849). 4a a sáb., a partir das 23h30. Consumação
mínima: CRS 2.500 (homem) e CRS 2.000 (mulher).
Não aceita cartão. Não tem manobreiro.
O tempo passa, o tempo voa e a Mariuzzin
continua numa boa. Do tempo dos Zezinhos até hoje.
pouca coisa mudou — a pequenina cave de Copacabana continua abarrotada nas noites de final de

DANÇAR

semana. Os DJs, Moisés e Kahl sabem como manter
a pista cheia.
~~
SOM BRASIL
—
Dancing Brasil/Botanic
Rua Pacheco Leão, 70,
Jardim Botânico (274-0742). 4a a sáb., a partir das
22h. Ingresso: CRS 1.200 (4a e 5a) e CRS 1.500 (6a e
sáb.). Consumação mínima: CRS 1.200 (4a e 5a) e
CRS 1.500 (6a e sáb.).
O Botanic também está em clima de Carnaval e
agora as noites de quarta-feira são dedicadas ao
samba e ritmos afins. Nos outros dias tudo continua
na mesma: Zezinho solta sons brasileiros mesclados
com alguns sucessos internacionais. A pista continua
abarrotada. Das duas uma: chegue cedo para conseguir entrar ou bem tarde, quando já esvaziou um
pouco.
BAILE
Baile do Bem-te-vi — Estrada dos Bandeirantes,
18.000, Vargem Pequena (fica perto da Igreja de Mon
Serrat). Sáb., das 22h às 4h. Ingresso: CRS 1.000
(homem) e CRS 500 (mulher). Informações pelo tele-;
fone 220-9796.
O sítio normalmente usado para festas e recepções
vai abrigar um bailão de carnaval neste sábado. Além
de um salão de 400 metros quadrados, os foliões
podem se esbaldar numa extensa área ao ar livre. Um
conjunto tocando música ao vivo garantirá a animação da noite.
CLUB MUSIC
Dr. Smith — Rua da Passagem, 169, Botafogo (2953135). 6a, a partir das 23h. CRS 3.000. Não aceita
cartão.
? Os clubbers estão rindo à toa. É que agora o
badalado DJ Felipe Venâncio vai estar na Smith toda
sexta. Nesta sexta e na última do mês, dia 25, rola o
Jazz Attack, quando Felipe divide com com LC
Ambient (o Luis Cláudio) a animação da casa. Felipe
na pista, com muita garage nova-iorquina, e LC Ambient no banheiro, com acid jazz.
DANÇA DE SALA0
One Twenty One — Sheraton, Av. Niemeyer,
121, São Conrado (274-1122, r. 1233). 5a à sáb., das
21h às 2h. Consumação mínima: CRS 6.000. Aceita
American Express e Sollo. Estacionamento com manobreiro.
A pequena orquestra está de plantão desde cedo,
mas o baile só fica bom mesmo depois de uma da
madruga. É que os dançarinos só aparecem depois de
outros programas, como cinema ou teatro. Aí o
arrasta-pé rola até tarde. O pessoal que dança com o
Carlinhos de Jesus está sempre por lá.
Domingueira Voadora/Circo Voador — Arcos
da Lapa, s/n° (221-0405). Dom., às 21 h. CRS 1.000
(homem) e CRS 800 (mulheres e alunos de academias
de dança).
Nessa semana, o tradicional arrasta-pé sob a lona
do Circo será animado pela Orquestra Cuba Libre,
liderada pelo maestro Chiquinho Araújo. No intervalo, apresentação da Companhia Aérea de Dança.
DANÇA Dl
SALÃO

®

LAMBADA
5° e Dom. LAMBADA - 21 H
6° e Sáb. DANÇA DE SALÃO
2 Bandas c/ show de Mulatas e PAGODE
O Dominao - FEIJOADA no almoço
De 3a a Dom. aberto p/ Almoço e Jantar
Aceita Cartão de Crédito - Tel.: 493-0005
494-3485
Estr. da Barra da Tijuca, 793
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Barril 1800 está de cara nova. Bar
O dos mais tradicionais da cidade, ele
andava meio relegado ao esquecimento,
precisando mesmo dar uma levantada no
astral para entrar de novo no roteiro boêmio dos cariocas. A reforma começou na
fachada — agora unificada com a do
Jazzmania — e mudou os ambientes, que
ganharam muito amarelo e branco. Ajudando o bar a ficar ainda mais claro, seis
pequenas janelas foram abertas na parede
que dá para a Rua Rainha Elizabeth.
Mas, como bar é lugar para comer e
beber, o que mais faz diferença para a
clientela são as novidades ligadas à área
etílico-gastrônomica. Para começar, o
chope ganhou um moderno sistema de
refrigeração inglesa que garante a bebida
"Não
abrimos mão
gelada o tempo todo.
de ter um chope de excelente qualidade,
gelado e bem tirado", diz Luis Antônio
Cunha, o sócio responsável pela remodelação do bar. Outro detalhe que faz a
diferença: o chope saiu da copa e agora é
tirado no salão, à vista de todos.
Mas, se é para ver alguma coisa, melhor assistir ao pizzaiolo preparando suas
iguarias. Com know-how importado da
paulista Pizzaria Cristal, as novas pizzas
do Barril, feitas com massa fininha e crocante, são deliciosas. Entre os 17 tipos
diferentes, destaque para a que leva o
nome da casa e vem com presunto, champignon, manjericão e óregano (CR$ 2 mil,
um pouco maior que um prato). No mais,
novidades como os pratos alemães e a
feijoada (CR$ 5.300, dá para dois) servida
aos sábados.
Point etílico desde sua inauguração, o
Barril tem muita história pra contar. Muitos barris de chope foram esvaziados desde o final da década de 50, época em que
ali na esquina da Vieira Souto com a
Rainha Elizabeth foi aberto o botequim
Mau Cheiro. Freqüentado primeiro por
motoristas de ônibus, depois pelo pessoal
da Bossa Nova, o bar mudou de donos e
tornou-se o Rio 1800 (de comida típica de
época) em meados dos anos 60. De tanto
"vamos
lá no Bar Rio", o
o pessoal falar
1800. Depois
Barril
virando
lugar acabou
de muitas mudanças, ele virou o que é
"A
orla do Rio estava precisando de
hoje.
uma casa assim," diz, sem falsa modéstia,
Luis Antônio Cunha.
? Barril 1800 — Avenida Vieira Souto, 110, Ipanema
(287-0085). Diariamente, a partir das 9h. Não aceita
cartões de crédito.
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O bar, reformado, serve pizzas crocantes

o Rio 1800, nós anos 60: antecessor
de bacalhau (CRS| 2.200). O aniversário é comemorado oficialmente ná próxima terça-feira, mas desde já
os clientes podem paborear os novos quitutes da casa.
Do dia 9, quarta-feira, até domingo, dia 13, haverá
uma promoção-suirpresa por dia.
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ANIVERSARI0
Coringa — Rua Conde de Bernadote, 26, lj O,
Leblon (239-5405). 2a a 6a, a partir das 18h; sáb. e
dom., a partir de meio-dia. Não aceita cartão.
? Nem parece, mas o badalado bar do Baixo Bernadote já está soprando as velinhas de seu primeiro
aniversário. Para comemorar, incrementa ainda mais
o já original cardápio. A lista das novidades é a
seguinte: pastéis de queijo, carne ou camarão (CRS
1.500, a porção com seis), baguete de gergilim com
presunto cru e gorgonzola (CRS 1.500), pão árabe
canoa com peito de peru e mango chutney (CRS
2.000), especial de ricota temperada (CRS 1.500),
iscas de carne seca á Campanha (CRS 1.500), bacalhau desfiado com batata palha (CRS 2.200) e salada

Mostarda — Ipqnema, Rua Prudente de Morais,
1.838, (259-2798 e|511-4094). Dom. a 5", de meio-dia
às 3h; 6a e sábj de meio-dia às 4h. Lagoa, Av.
Epitácio Pessoa, li>90 (267-2994 ou 287-7629). 2a a
sáb., das 19h às 41ji; dom., de meio-dia às 5h. Aceita
American Express je Sollo. Tem manobreiro.
Enquanto o ba(r da Lagoa continua movimentadérrimo, o de Ipanema anda meio assim assim, saudoso de seus glorioísos dias, quando não havia uma só
mesa vazia para íontar a história. O cardápio de
bebidas traz novidades feitas especialmente para o
calor do verão: oj Ginga Pura (drinque feito com
sorvete de creme, ivodca, licor 43, creme de cassis,
sucos de laranja e abacaxi, a CRS 2.800) e o Antonio
(que leva vinho branco, Pisang Ambon e soda limonada, a CRS 2.50(j)). As sugestões de beliscos: patinhas de caranguejcj com molho tártaro (CRS 4.500) e
pastéis de camarão com catupiry (CRS 3.900, com
seis unidades).
j
BOTECO
|
Bracarense — Rüa José Linhares, 85, Leblon (2393499). 2a a sáb., das 6h à lh; dom., das 6h às 19h.
Agora é pra valfer! Armando anuncia oficialmente
a ampliação do bar — o boteco mais concorrido da
Zona Sul carioca. E que ele comprou o chaveiro que
funcionava ao ladq e pretende instalar ali umas mesinhas para dar maij; conforto à clietela. Se assim, só
com uns banquinhbs junto ao balcão, o bar já é um
sucesso, imaginem tomo não vai ficar depois que for
inaugurado o anexb... Mas o melhor de tudo é que o
Braça não vai fechir suas portas para as obras. Bom
para os assíduos freqüentadores, que não vão precisar ficar nem um dia sem tomar o chope ultra-gelado
e comer os deliciosas bolinhos de aipim com camarão
e catupiry. Isso seni falar na carne seca desfiada com
cebola e farofa, nojcaldinho de feijão e nos bolinhos
de bacalhau.
j
TRADICIONAL
Bar Lagoa — Avj. Epitácio Pessoa, 1.674, Lagoa.
(287-1 135). Diarianhente, a partir das 19h30.
? Junte uma das mais belas vistas do Rio com um
dos melhores chopis da cidade e você vai entender
por que esse bar jvive cheio. O mau humor dos
garçons já virou folclore, mas não é tão sério como
dizem as más línguás. Bom é não ligar e aproveitar a
antológica combinijção entre o chope e o salsichão
Santo Amaro. Outrja dupla do barulho é a caipiríssima com lingüiça cjalabreza, acompanhada de uma
pitadinha de mostarjda preta.
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BARES

TRADICIONAL
Bar Luiz — Rua da Carioca, 39, Centro (262-6900).
2a a sáb., das 1 lh às 23h30. Aceita Diners.
No ranking dos melhores chopes da. cidade, pode
apostar que a do Bar Luiz disputa os primeiros
lugares. O segredo do sucesso pode ser atribuído à
tradição que a casa manteve desde que Olavo Bilac
bebia ali. A caldereta (400 ml) inclui tanto o chope
claro como o escuro. Os tira-gostos alemães também
podem constar na lista dos tops ten e vão desde a
salada de batata até o kassler e salsichão.
Bar Brasil — Av. Mém de Sá, 90, Centro (222-5943).
2a a 6a, das 11 h30 às 23h; sáb., das 11 h30 às 15h. Não
aceita cartão. Aceita todos os tíquetes.
A casa já pertenceu a austríacos e deles herdou a
tradição de comida alemã, mesmo estando sob o
comando de dois galegos. O pão preto com patê ou o
frango defumado com salada combinam com o chope
e servem para abrir o apetite. Aí, as pedidas podem
ser muitas: kassler, bolinho de carne com lentilha,
costeletas...

BATIDAS
Oswaldo — Estrada do Joá, 3.896, Barra da Tijuca
(493-1840). Dom. a 5a, de meio-dia à lh; 6a e sáb. de
meio-dia às 2h30. Não aceita cartão.
Quem nunca passou pelo Oswaldo e comprou uma
garrafa de batida para beber com os amigos apreciando o visual da Joatinga não sabe o que está
perdendo. São mais de 40 anos servindo as batidas
mais concorridas por quem sobe ou desce a Estrada
do Joá. A variedade é grande — maracujá, coco,
chocolate, morango, pêssego, amendoim, tangerina e
limão — e as batidas podem ser vendidas em dose ou,
para quem quiser bebericar por aí, em garrafa. Para
acompanhar, os tradicionais petiscos: lingüicinha,
batata frita e o suculento queijinho derretido na
chapa.
Só Kana — Rua Conde de Bonfim, 875, Tijuca
(238-3646). 2a a 5a, das 15h à meia-noite; 6a, das 15h
às 2h; sáb, das 9h às 2h; dom., das 9h à meia-noite.
Não aceita cartão.
O nome já diz tudo. O Só Kana serve mais de 50
tipos de batidas, só que elas são preparadas com um
ingrediente e tanto, o XPTO — uma mistura de
vodca, steinghger e gin. Parece esquisito, mas é legal.
Além das tradicionais batidas de fruta — com destaque para a de coco, maravilhosa —, a casa tem
misturas com nomes sugestivos a preços razoáveis
(CR$ 400, o copo, e CRS 1.800 a garrafa); Apaga 2
(coco, abacaxi, leite condensado e vodca), Motor de
arranque (leite condensado, licor de cacau, conhaque,
ovo de codorna e vodca), Escorrega (limão com leite
condensado). Para segurar a onda, é aconselhável
experimentar os bolinhos de carne ou de bacalhau.

? O ambiente é simples, mas agradável, O chope é
bastante pedido, mas as caipifrutas (limp da pérsia,
uva, abacaxi, maracujá) também fazem bastante sucesso. A casa oferece mais de 20 tipos diferentes de
beliscos, que vão da carne seca desfiada com aipim à
bolinha de queijo. Nesta sexta e sábado, show do
cantor e violonista Daniel D'Dane. Aos domingos,
karaokê com apresentação de Sidney Lima.
MEXICANO
Adrenalina — Av. Sernambetiba, 1.976, Lj. G, Barra. 5a a dom., a partir das 20h. Não ace/tta cartão nem
tíquetes.
'
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UÍSQUE
Club Marius -— Av. Atlântica, 290, Leme (5422393). Diariamente, a partir das 18h. Couvert artístico: CRS 1.298 (de 2a a sáb.). Música ao vivo de 2a a
sáb., das 18h às lh. Aceita todos os cartões de
crédito.
? Faz tempo que acabou a hegemonia do uísque no
Club Marius. Agora também há vodca Stolichnaya
(CRS 1.246) e vinho do Porto Adriano Ramos Pinto
(CRS 1.246) à disposição dos sócios. Mas o uísque
continua sendo a atração maior do lugar. Afinal, o
destilado ali está a preços bem razoáveis: CRS 720. o
8 anos, e CRS 1.040, o 12 anos. Depois é só aproveitar e curtir a bebida on lhe rocks acompanhada dos
deliciosos canapés de cebola (CRS 1.896) ou pães de
queijos (CRS 1.896). Os sócios não pagam couvert.
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COM MÚSICA AO VIVO
Beco da Bohemia — Rua Gal. Góes Monteiro, 34,
Botafogo (541-7348). 3a a 5a, de 1 lh às 2h; 6a e sáb.,
das 1 lh às 3h. dom., só jantar. Couvert: CRS 700 (6a
e sáb.) e CRS 600 (dom.). Não aceita cartão.

galera. Na porta do banheiro, uma caveira morre de
rir de quem está na fila.

? Agito temperado com rock'n'roll em altos volumes, pouca luz, inusitadas misturas etílicas e apimentados beliscos. Adrenalina é o único lugar no Rio
onde é possível provar os quitutes mexicanos: nachos,
burritos, guacamole, tortillas, pizzas com massa de
milho e outras cositas. O cardápio etílico é enorme e
variado, e tem como vedetes os drinques que misturam sorvete e álcool. O Loc Nar — uma combinação
de sorvete de pistache, conhaque, vodca e chocolate
granulado — é uma das sensações do cardápio. O que
leva sorvete de chocolate e rum é imbatível — parece
um milk shake, só que embriaga. Entre as outras
bebidas novas, está o Maria Sangrenta, um Bloody
Mary mexicano, que leva tequila em vez de vodca.
Destaque também para a Poção Maligna, uma mistura de tequila com soda e framboesa servida em um
cadinho — um daqueles vidros usados em laboratórios. Volta e meia uma fumaça estranha invade o
ambiente. Não se assuste: é só a fog londrina — sinal
de que o dono, Xu, vai liberar alguns drinques para a

uma

prévia

do

que

ser o desfile na Sapucaí.
cardápio,

comidas vão estar
verde

todas

as

nas cores

e rosa.
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PALACE
Teatro Rio Othon Palace - Av. Atlântica, 3.264 - Io andar
Informações e Reservas 521- 5522 - R. 8136/8137
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Ugly Kid Joe: história do início da carreira e sucessos como 'Cats ill
iri the cradle'
S
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Llve: a banda americana está domingo
no programa 'Invasão da Cidade'

Rock

Cidade
Cjidacle
i.
contam histórias do n
início da carreiajinda se chamava
ra, quando a banda ajinda
Swat, e falam do morpento em o jogo
virou e resolveram adjatar o Ugly Kid
Joe como título para súas performances.
Entre as muitas músiqas do repertório
dos kids, o Invasão vai tocar o sucesso
Cats in the cradle, que botou todo mundo para cantar durarite o Holywood
Rock, no Rio.
Mas não é só issq. O Invasão da
Cidade também vai distribuir CDs durante o programa. Paraj isso, basta ficar
ligado no 102,9 do diaíl e ligar para o
!j
telefone 585-1029.
—
Especial com Ugly Kid Joe
? Invasão da Cidade
e Live. Dom., às 19h, na RádioiCidade (102,9 MHz).

invade

MONA BITTENCOURT
já saudosos do Hollywood Rock
Os vão ganhar um presentão da Rádio
Cidade. Neste domingo, às 19h, o Invasão da Cidade vai apresentar as bandas
Ugly Kid Joe e Live. A produção do
programa garante que não vai faltar nada. Para começar, a emissora toca Pain
lies on the river side, do Live, o hino
oficial do festival. Isso é só um aperitivo
para os fãs, que vão poder curtir uma
entrevista exclusiva gravada nos estúdios
da rádio.
Os garotos do Ugly Kid Joe também
abriram a boca para contar suas histórias. Num clima bem descontraído, eles
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? SEXTA NA OPUS 90
Clássicos em FM — A partir das 20h — Reprodução digital (CDs e DATs): Sinfonia tf 8, em Sol
maior, op. 88. de Dvorak (Filarmônica de Viena,
Karajan - gravação de 1987 - DDD - 36:36); Jubilate
De o. em Ré. de Purcell (Dcller - AAD - 8:10); Concerto em Dó maior, para flauta, harpa e orquestra. K299.
de Mozart (Nicolet, Stein, Karl Richter - ADD 27:07); Sinfonia Mathias o pintor, de Hindemith (OS
São Francisco, Blomstedt - DDD - 26:57); Sonho de
amor n" 3, de Liszt (Kissin, ao vivo cm Nova Iorque,
1990 - DDD - 4:34); Concerto em Si hemol maior para
oboè, cordas e contínuo, op. 7-1, de Vivaldi (Holliger.
Musici - ADD - 6:30); Prelúdio do primeiro ato da
ópera Tristão e Isolda, de Wagner (Filarmônica de
Viena, Knappertsbuch - ADD - 10:10); Children's
Comer, de Debussy (Watts - DDD - 15:42); Concerto
para quarteto de cordas e orquestra, daprés Haendel,
de Schoenbcrg (Quarteto Americano, OC NY, Schvvarz - DDD - 21:40); Te Deum, de Michel Richard
Delalande (Hopkins - AAD - 33:20); Rudepoema, de
Villa-Lobos (Freire - AAD - 18:00); Le rouet d'omphale - Poema sinfônico, op. 31. de Saint-Saens (O.N.
France, Bernstein - DDD - 9:22).
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A SEMANA
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QUINTA
Nesta quinta-feira, às 21h, o Overdrive,
da Fluminense FM, faz um especial para
mostrar Paris, o mais recente CD do grupo
inglês The Cure. Gravado ao vivo durante
show na capital francesa, o disco ainda não
tem previsão de lançamento no Brasil. No
álbum, clássicos como Charlotte sometimes,
Close to me e One hundred years, e títulos de
fases mais recentes, como Love song e A
letter for Elise, em execuções ao vivo, nunca
antes ouvidas por aqui. Além dessas músicas, o programa produzido por José Roberto Mahr e Cláudio Menezes vai apresentar
outras raridades, como faixas extras singles.
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ARREDORES

Divulgação/J.L. Pederneiras |
No

litoral,

tempo

de

e
folia

uas das maiores cidaties de veraneio
do estado, Angra dc?,s Reis e Cabo
Frio, programaram para feste fim de semana a abertura do Carnaval 94.
Angra dos Reis, a festa cpmeça com o
agito baiano de Moraes Moreira, que vai
desfiar todos os sucessos superdançantes
de sua carreira. O show vai ser
sábado, às 21h, no Aterro dp Carmo, que
logo depois se transforma fto palco para
a apresentação do bloco Ylá-Du-Du.
carnaval de rua tem tudo ipara explodir
no domingo, quando o Blopo do Terror e
a Banda do Farias invai irem a Praça
General Osório, a partir dí s 21h.
Em Cabo Frio, a escolt ida para dar o
primeiro grito de carnava foi a cantora
Sandra de Sá, junto com grupo Caixa
Postal, na Praia do Fo te, elevada à
categoria de principal poi ir do carnaval
cabofriense. O show acontece sábado, a
partir das 20h, em frente ao Pavilhão de
Turismo. No repertório, sucessos como
Joga fora no lixo e Demôn o colorido.
Moraes Moreira — Sáb., às ú lh, no Aterro do
Carmo, em Angra dos Reis. Gráti:
Sandra de Sá — Sáb., às 20h, a Praia do Forte,
em Cabo Frio. Grátis.

ANGRA DOS REIS
Campeonato de Paddle — O lotei Portogalo
sedia neste sábado, a partir das 9h, > I Campeonato
de Paddle do Portogalo. Rodovia lio-Santos, Km
71, (0243)65-1022. Inscrições no locajl a CRS 5 mil (a
dupla), com direito a duas camisetas.
ARARUAMA
Festa da cidade — Araruama está fazendo 135 anos
de emancipação política. A festa começa neste sábado: às 21 h, nas escadarias do Panaue Hotel, no
Centro, apresentação da banda Overnlght; e, às 23h,
no mesmo local, é a vez do show de Luciano Bahia e
Fabíola. No domingo, a comemoração começa pela
manhã com o IX Desafio Araruama de Natação, com
partida às lOh, da Praia do Centro; à noite, a festa
prossegue com o show de Celso Blues Brny, às 22h, na
escadaria do Parque Hotel, no Centro; ji meia-noite,
a bateria da Portela, sob o comando de Mestre
Timbó, e Robertinho Devagar, da Urião da Ilha,
botam fogo na comemoração, também ;m frente ao
Parque Hotel. Grátis.
BÚZIOS
Flávio Venturini — Nesta sexta e sábado, às 23h,
ele se apresenta na Pousada Tangarás, c jm participação especial do guitarrista Torcuato Mariano. A
partir das 19h, show com o cantor e vic lonista Paulinho Arapanás. Rua dos Namorados, ./n°, Praia de
Geribá. Reservas pelo tel.: (0246)23-1275. US$ 8.
N0VAFRIBURG0
Quarteto em Cy — Nesta sexta, às 22 h, o quarteto
faz show no Frijazz. No repertório, mús cas de Chico
Buarque e Vinícius de Moraes. Rua Francisco Antõ4/2 a 10/2/1994

emcito Frio

nio Sobrinho, s/n°, Cascatinha, tel.: (0245)22-9266.
CRS 2.850 e CRS 1.900 (sócios).
MACAÉ
Exposição — O fotógrafo Benivaldo Júnior está
expondo seus trabalhos sobre o cotidiano e a geografia de cidades da Europa, Estados Unidos e América
Latina, no Espaço Cultural da Bacia de Campos.
Diariamente, das 7h às 18h, até dia 21. Entrada
franca.
MARICÁ
Carnaval — Neste sábado, às 16h, o Bloco do Boi faz
ensaio geral para a sua estréia no desfile oficial do
Carnaval 94. Concentração no Bar do Félix, na Av.
Central, Barra de Maricá. Grátis.
PETRÓP0LIS
Exposição — A artista plástica e designer Stella
Lopes está expondo ornamentos pessoais e objetos,
na mostra Do ouro ao ferro, no Galpão -1- Gabinete
de Artes. Estrada União Indústria, 13.470, Itaipava.
tel.: (0242)22-2475. Terça e domingo, das 8h às 20h.
até dia 20. Grátis.
TERESÓPOLIS
Clóris, uma mulher moderna — Neste sábado, às
21h30, a peça de Anamaria Nunes, com Stela Freitas
e direção de Edwin Luisi será apresentada no Hotel
Le Canton. Estrada Teresópolis/Friburgo, Km 12,5,
Vargem Grande. CRS 3 mil.
José Alexandre — Sábado, às 22h, o cantor, compositor e violonista se apresenta com um repertório
de MPB e sucessos de Louis Armstrong e Cat Stevens, no Bar Caribe. Praça Higino da Silveira, 174.
Alto (742-4471). CRS 1 mil (couveri), sem consumação.

Moraes: ab^t^a do^^iv^^
Folias — Sábado, a partir das 18h, na Praça Baltazar
da Silveira, folias de Teresópolis e Friburgo participam do Encontro de Folias de Reis. Grátis.
Copa de jiu-jitsu — Neste sábado e domingo, a
partir das 9h, equipes do Rio, Teresópolis, Cabo
Frio, Nova Friburgo, Araruama, Petrópolis, Belo
Horizonte e São Paulo participam da Ia Copa Pitbull
de jiu-jitsu, no Higino Country Club. Rua Jorge de
. Lossio, 207 (742-2422). Grátis.
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VÍDEO

Um

Orson

Welles
kafkiano
LUCIANA HIDALGO
mesmo um Orson WelSóles para filmar um Kafka. O processo (The trial, In1963) é uma
g 1 a terra,
obra-prima da transposição
da ficção para a grande tela.
Quem disse que o filme fica
sempre abaixo da literatura?
Nesse caso, a concorrência é
leal. O romance de Franz
Kafka, leitura de cabeceira de
Jean Paul Sartre e de outros
existencialistas de carteirinha,
ganhou uma contundente
adaptação para o cinema. PeIas mãos de ninguém menos

'O processo', de Welles: adapta^ao
genial de obra de Kafka
que o maestro do clássico Cidadão Kane. O vídeo já está
nas locadoras pelo selo Top
Tape/Filmes do Estação.
A história é mais do que

contemporânea. Joseph K.
(Anthony Perkins) é um cidadão comum, imerso em rotina solitária, até que a polícia
bate á sua porta. É quando

LANpAMENTOS

fica sabendo do processo movido contra ele e da liberdade
condicional em que se mete
até oj julgamento. Tudo muda. Mas o Sr. K não tem a
mencir idéia do motivo da
ação no tribunal e tudo o leva
a crer que é mesmo culpado.
Sua busca pela verdade (?) e
uma jespécie de torpor mudam Sua vida mediana. A sua
volta, as pessoas se esquivam.
Um advogado recomendado
pelo tio pega uma doença fatal, a vizinha o despreza, outra o insulta. Um pesadelo.
Muito bem articulado em cenário urbano, por vezes realista, por outra, surreal. O cast
ajuda: Anthony Perkins, Jeanne Mpreau, Romy Schneider e
até o í próprio Welles dão o ar
de seü talento na tela. Agora
tamb|m na telinha.
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~.. avurittoniasitm waoi.
do dinheiro e <|j Iib«rda4e
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here,
? Lilv (Lily was
EUA, 1989), de Ben Verbong. Mulher grávida e
desamparada tem vida
dura e só cai em mãos
escusas. Jovem, bela e
grávida, sofre o primeiro
desalento quando o pai
da criança é assassinado'.
Ela foge e cai de páraquedas no território de
um cafetão. Daí para o
assalto a bancos é um pulo. A trilha sonora tem
músicas de Dave Stewart,
do Eurythmics. LK-Tel.

i
a fronteira
Cruzando^
^^ub:o
final (The rap? Cruzando
? Amor e glória (For love
? Q juízo final
EUA,
EUA,
turej
bridge,
de (Crossing
the
and glory, EUA, 1993), de
ture,j EUA, 1991), de Mi(Crossing
Michaeil
Binder.
1993), de Mike Binder.
Roger Young. Em plena
plena 1993),
chael Tolkin. Telefonista
Telefonista
entecliada
Josh
Três bons amigos — Josh
Americana, Tres
Guerra Civil Americana,
enteijiiada cura a monotonia
ideolo- Charles
Charles (Sociedade dos poeum casal tem suas ideolopoetonia com altas doses de
Bald;
testadas. tas
tas mortos), Stephen Baldgias e paixões
paixoes testadas.
v„
sexoj com parceiros vaSITInreScom
um win
win {Nascido
dejulho)
Ele ée Jackson, filho de um
julho) e
(Nascido a 4 de
riad^s. A depressão com
de
;.
.
,
do Jason
lider do
Jason Gedrick (Cortina de
fazendeiro do Sul, líder
¦
va£io existencial a leva
v —
r
o o vajzio
c
numa
numa
.
lançam
lan^am
se
faz
oposição
oposigao
fogo)
fogo)
grupo que
suicia uifla tentativa de suicíviagem arriscada. A princíRebec- viagem
.
aos yankees. Ela ée Rebecprinci- ..
completar,
dio.
co™pletar>
o
E,
°
» para
Par^
10"
lhes
fazendeiros ;
ca, filha de fazendeiros
pio, ée a aventura que lhes
complexo de culpa a ataatacomplexo
atrai.
ai que mora o
atrai. E ée aí
pobres, determinada a
ca,
levando-a
»evando-a
a
experiem
ca'
escravidao perigo.
acabar com a escravidão
perigo. O trio se envolve em
men|tar uma espécie
especie de
tráfico
trafico
mentar
da
negócios
a
sogra
So que sogra negocios
na fazenda. Só
pesada:
seita
com
toques
de mamal seit^
de
de drogas e companhia mal
aristocratica mala e
ée uma aristocrática
tragedia. LK-Tel.
Capital.
gia
encarada. Capital.
Abril.
gia èe tragédia.
encarada.
atrapalha bastante. Abril.
amimmmmsmmm
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Centro Cultural Banco do Brasil — 6a, às 12h30
e às 18h30: Sobremesa eletrônica: Lúcio Cardoso e
Tanto que a gente gostava dele. Às 15h: Ciclo piano
erudito: Vladimir Horowitz — Schumann, Chopin,
Liszt e Mozart. Sáb. e dom., às 10h30 e às 14h: Sessão
infantil: Clara e Caramelo (dublado em português).
Às 16h e às 19h30: Lúcio Cardoso e Tanto que a gente
gostava dele. Às 17h30: Ciclo piano erudito: Vladimir
Horowitz — Scliumann, Chopin, Liszt e Mozart.
CCBB, Rua 1° de Março, 66, Centro (226-0223).
Grátis, com distribuição de senhas 30 minutos antes
da sessão.

crise

professoras em maus lençóis proDuas
vam o amargo sabor da queda do
muro. São elas Emma e Bobe (Johanna
ter Steege e Enikò Borcsok), as estrelas do
filme Queridas amigas (Edes Emma, draga
Bobe, Hungria, 1991), que chega às locadoras nesse fim de semana. A produção de
István Szabó (Oscar de melhor filme estrangeiro em 1981 por Mephistó) trata da
dura rotina de duas mulheres na Budapeste pós-comunista, especializadas no ensino da língua russa. Para quê? Os tempos
são outros e a dupla de professoras tem de
se virar para aprender o inglês e passá-lo
adiante. Como o dinheiro é curto, o jeito é
fazer bicos. Emma, mais romântica, dá
uma de faxineira nas horas vagas e busca
prazer com o diretor da escola. Casado e
frio. Bobe é mais durona e sai com estrangeiros para se divertir e arranjar algum. A

Casa de Cultura Laura Alvim — 6a, às 21 h: Carly
Simon — My romance in concert. Sàb., às 20h: Carpenters — Yesterday once more. Às 21 h: Sarah Vaughan e friends. Dom., às 19h: Carly Simon. Às 20h:
Carpenters — Yesterday once more. Às 21 h: Sarah
Vaughan and friends. No Telão da Casa de Cultura
Laura Alvim, Avenida Vieira Souto, 176 (267-1647).
CRS 400.

'Queridas amigas': prêmio em Berlim
vida das meninas é árdua e mostra a aridez
de um país em crise. Queridas amigas
rendeu a István Szabó outra premiação —
o Prêmio Especial do Júri no Festival de
Berlim de 1992.

RECOMENDAÇÕES
Febre da seiva (Jungle fever, EUA,
1991), de Spike Lee. O diretor negro,
que bate sempre nas mesmas teclas
das questões raciais em seus filmes,
dessa vez fala do romance entre um
arquiteto do Harlem e sua secretária
branca. Spike Lee tece com destreza a
trama cheia de preconceito de raça.
Mas a paixão proibida tem ainda outro senão. O apaixonado em questão
costumava ser muito bem casado até
que pulou a cerca. E logo com uma
branca! O enfoque exacerba a discriminação de cor. Com uma ressalva: o
final é moralista.
Charity, meu amor (Sweet charity,
EUA, 1969), de Bob Fosse. Agora
que o musical de Fosse faz sucesso
nos teatros cariocas (está em cartaz
no Teatro Ginástico), vale uma olhadela no filme estrelado por Shirley
McLaine. A história é a mesma.
Dançarina de cabaré tem o coração
mole demais e acaba enganada por
meio mundo masculino. Nesta versão
do texto original de Neil Simon, pelo
menos, tudo é regido pelo maestro
Bob Fosse em pessoa (o mesmo de
Ali thaí jazz — O show deve continuar). Prato cheio para quem é chegado a Broadway e seus trunfos.
Eu sou o senhor do castelo (Je suis le
seigneur du château, França, 1989), de
Régis Wargnier. Trama tensa que fica
4/2 a 10/2/1994

mais dramática por envolver crianças,
estranhas crianças. Um menino teima
em ser o senhor de seu castelo, ou
melhor, de sua própria casa, depois
que a mãe morre. Carente e agressivo,
o garoto não deixa em paz o filho da
governanta que o pai contrata para
cuidar da mansão. Exceto pelo excesso de drama, a história convence e dá
num filme bastante interessante pelo
jogo de poder entre pais e filhos. Às
vezes, soa meio macabro.

\v..
^vv::

Mostra Spider de Vídeos — Às 17h: Lemonheads
— Two weeks in Australia. Sàb., na Spider CD. Rua
Visconde de Pirajá, 207/sobreloja 214, Ipanema (5218967). Grátis.
Vocês Verão na Casa da Gávea — Diariamente,
das 20h às 20h30: Exibição de três filmes de 30
segundos que defendem os direitos reprodutivos da
mulher e o uso da camisinha como um dos métodos
preventivos da Aids. 6a, no Telão em frente à Casa da
Gávea, Praça Santos Dumont, 116, Gávea (2393511). Até domingo.

MAIS PROCURADOS

x.
JH

*

Cândido Mendes — 6a, às 18h: Joe Satriani — The
satch tapes. Às 20h: Emerson, Lake and Palmer —
Pictures at an exibition. Às 22h: Allman Brothers
Band— Brothers of the road. Sàb., às 16h e às 22h:
Emerson, Lake and Palmer — Pibtures at an exibition.
Às 18h: Allman Brothers Band— Brothers of the road.
Às 20h: Joe Satriani—¦ The satch tapes. Dom., às 16h
e às 22h: Joe Satriani — The satch tapes. Às 18h:
Emerson, Lake and Palmer — Pictures at an exibition.
Às 20h: Allman Brothers Band— Brothers of the road.
Cândido Mendes, Rua Joana Angélica, 63, Ipanema
(267-7295). CRS 700.

M

sJw^j

Orlando, uma mulher imortal
Indochina
Muito barulho por nada
A assassina
A doce vida
Traídos pelo desejo
O rei pasmado e a rainha nua
Obsessão fatal
Maridos e esposas
Proposta indecente
Agosto
'? Um dia de fúria
No fundo do coração
Drácula de Bram Stocker
Questão de honra

'Febre da seiva', de Spike Lee: preconceito

Fontes: VC Rio (Botafogo), Vídeo & Cia (Copacabana) e Video Clube Estação Botafogo (Botafogo).
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Feminismo,
sexo,
e

UM ROSTO SEM™22h"30
PASSADO
Giòèo™
Duração 2h

amor

sedução

RENATO LEMOS
os que ainda agüentam as
Para
caras e bocas de Mickey Rourke,
a TV Globo exibe Um rosto sem passado, nesta sexta à noite. A sorte é
que o cara passa um bom tempo de
máscara, o que poupa a galera de
maiores traumas. Agora, quem conseguir passar sem danos por esse teste
de paciência, pode tirar algum proveito de Meu coração tem dois amores, na madrugada da Globo. O filme
não é nada de extraordinário, não,
mas o drama vivido por Susan Hayward tem elegância e violência suficientes para manter o espectador
acordado.
Já o sábado vem com atrações
bem mais atraentes. Para começar,
tem Ajuste final, um noir dirigido por
Joel Coen. O roteiro se finca nos
clichês do romance policial, mas tem
pretensão de ir além. Jogando com
uma violência coreografada, o filme,
por vezes, se aproxima das produções
dirigidas por Martin Scorsese. E só
esse parentesco já recomenda à beça.
Fechando o dia, a TV Bandeirantesexibe O casamento de Maria Braun,
de Rainer Fassbinder, um cineasta
que entendia como poucos a alma da
mulher. Aqui, ele manda a atriz Hanna Schygulla ir à luta em uma história que mistura feminismo, sexo, drama, guerra e preconceitos.
E por falar em mulher, drama e
sexo, Amor e sedução, cartaz da noite
de domingo também na TV Bandeirantes, exibe tudo isso em doses cavalares. Zhang Yimou, o diretor, utiliza-se de sua atriz fetiche, a
estonteante Gong Li, para traçar um
perfil demolidor de uma sociedade
machista até a unha do pé. Mas a
coisa não fica restrita ao verniz sociológico. Através de uma fotografia repleta de símbolos, Zhang Yimou realiza o melhor de todos os filmes
chineses recentemente exibidos por
estas bandas. E se lembrarmos de
Lanternas vermelhas e Adeus, minha
concubina, para ficarmos apenas em
exemplos imediatos, veremos que isso
não é pouca coisa, não.

^rwr

\\
£
TRINITY E SARTANA.
SARTANA, OS MAGNÍFICOS
MAGNlFICOS

haidsome) de Walter
(Johnn>' handsome)
(Johnny
Hill.
Com
Mickey Rourke, Elle
*¦
Barkin, Elizabeth McGovern e
Jmmft
^rganFn^m.
1989!
Morgan Freetnan. EUA, 1989.

Rio O 13h
Duração 1h37m

Policial. Crimifioso fica desfigurado quando ciai em armadilha.
~
Programa de '.reabilitação
!reabilita<;ao na priSartana) de Mario SiciSiciPrograma
(Trinity & Sartanà)
sao submete jo camarada a uma
sâo
liano. Com Richard Widmark,
Widmark,
S
cirurgia plástipa,
nao tem jeiHardy Baird e Stelio Gandelli.
Gandelli.
B
plastica, mas não
to, a vida coniinua
conlinua feia que só
s6 ela.
Itália,
Italia, 1978.
1978.
ft
Para piorar, Mickey Rourke desFaroeste. Pistoleiros maus espaespa..,/S|
arsenal de grunhidos
calmas,
lham terror em algumas calmas,
fila fila todo seu àrsenal
tras de
escjondido por trás
cidades do bom e velho Oeste.
Oeste.
e e caretas, escondido
ruim
de
atitiide
cool.
atitude
cool,
t,
É
Macarronada de categoria, com
com
pretensa
pretensa
aturar. Walter Hill (Ruas de
defogo)
tudo o que tem direito: poeira,
fogo)
poeira,
aturar.
até
at^ que
manj'a do negócio,
negocio, mas
um
i_
Que manja
gozação,
goza?ao, alguma pancadaria e um
'Rosto sem passado'
¦Rosto
sua tarefa aquj
aqui ée inglória.
ingloria. ?
?
bocado de molho de tomate. ? ?
sua
passado'
TIRA EHROLADO
VIVA ENCANTO
ENftUANTO PUDER
UMTIRA
ENROLADO QUE
UM
QUE PEDAÇO
PEDA^Q DE MULHER
MULHER VIVA
14h15 Bandeirantes
Globo O 14h15
Globo O 1h
Bandeirantes O 21h30
21 h30
Globjo
Duração
Duração 1h51m
1 h51 m
Duragao 1h50m
1 hSOm
Ourapao
Duração 1h30m
1 h30m
Duragao
D'figito) de Steno. Com
Com. (Frankenhooker)
(Piedone D'Égito)
(Bliss) de Ray Lawrence. Com
(Frankenhooker) de Frank He- (Bliss)
Bud Spencer, Werner Pochat, EnBarry Otto, Lynette Curran e Gia
En- nenlotter.
nenlotter. Com James Lorinz,
Lorinz, Barry
zo Cannavale e Ângelo
Carides. Austrália,
Australia, 1985.
Angelo Infanti.
Infanti. Patty
Patty Mullen e Charlotte HelmHelm- Carides.
Italia/Alemanha, 1979.
Itália/Alemanha,
1979. kamp.
kamp. EUA, 1990.
1990.
Drama.
leva uma vida feCorretorUeva
Drama. Corretor!
Comédia.
Comedia. Inspetor de polícia
Frankenstein. Depois de perder a liz
policia ée de- Frankenstein,
cora?ao e
liz até
ate sofrer ataque no coração
signado para prender perigoso
namorada, cientista maluco a rere- ficar
perigoso namorada,
estado^ de morte aparenficar em estado;
traficante. Seria até
ate uma tarefa
tarefa constitui
constitui a partir de pedaços
de te.
abaiidona o seu corpo
te. A alma abandona
pedagos de
dura, mas não
frente prostitutas.
nao ée o caso. A frente
o
novo
So que.
a
enxergar
uma nova rea- "
e
prostitutas. Só
produprodu- e passa
que.o
do elenco está
esta Bud Spencer. O to
to lhe dará
ca- Hdade.
dara uma baita dor de canada
lidade. E a realidade não
nao ée nada
beça. O camarada não
nao terá
tera sossesosse- bonita
grandalhão
grandalhao faz o que sabe, ou be<;a.
ana> seus
muUier oQ engana,
bonita. Sua mulher
seja, dá murro na cabeça dos oudf pernas
go quando o° par
Perfnf
Paf de
viciados e seu patrão
filhos
são
sao
patrao .ée
tSBtt
TJ,?°
,qUf",d0
Z'
tros, range os dentes e distribui
distnbui
implantado começar
comegar a fazer tudo
tudo
_
Talo
sem"verg°n"aum
tremendo
sem-vergonha.
m
safanão.
mna causa jussafanao. Tudo por uma
aquilo que a dura vida lhe ensiensi- —um
jusde
vez.
vez
^osse
fosse
melhcir
morrer
melhQr
ta, ée claro. Tem mesmo um coracoranou. Só
voce
nao ée bem o que você
So que não
-A-k
Inédito
na
TV.
Inedito
de
ouro
o
malandro.
?
_
?
está
_
esta pensando.
ção
gao

mQnzESH
PO>S
MEU C0SEtSEM
CORAÇAO TEM DOIS
AMORES

«

Globo
Globo O 3h
1h42m
Duração
Duragao
\
-(Woman obsessed) de
de
(Woman
Henry Hataway. Com
Stephen
H
Susan Hayward, Stephen
Boyd e Arthur Franz.
EUA, 1959.
viúva luta
luta
Drama, Jovem
Jovem
filho
manter
pequepara
fano enquanto cuida de fa^S||^
1
ApaCanada. Apazenda no Canadá.
^gtfipr
Jap
homem
Jjmp
recimento de um homem
transforviolento detona transforI
^KL
vida.
1
mapoes em sua vida.
mações
alguma
|
Dramalhao com alguma
Dramalhão
classe, dirigido pelo já
ja
veterano Hataway, que
-J I
que
'
dias
Em-, £
conheceria melhores dias
10
,J*z"
inddmita, 10
em Bravura indômita,
?
usan
Hayward:
dramalhão
dirigido por Hataway
dramalhao
*
Susan
?
anos mais tarde.
\^7®SS5^eSSS?3SE®8SBS®S3KBSS®H53fHBK3SBBSH55SS^35^5!^Si!5SS!»3SJ3^1H^SBra8SBSS^^^BB(r^5^?Sl |
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Globo O 1 h45
Duração 1ti35m
(The hitcher) de Robert Harmon.
SBg^
(The
Com Rutger Hauer, Thomas HoAh
Com
well, Jennifer Jason Leigh e JefJef-Jk-wS'
•
freyDeMunn.
frey DeMunn. EUA, 1986.
LAÇOS
LACOSDE
DE TERNURA
1986.
fjPfl
TERNURA
Violência. Garotão dá carona a
NAO PERCA
Globo o 15H55
desconhecido e se mete na maior
Duração
DuracSO 2h15m
2h15m
desconhecido
roubada. Eficiente
Eflciente mistura de filf!l_
of
endearment)
de
James
James
k
(Terms
me de estrada e terror que quase
AMOR E SEDUÇÃO
L. Brooks. Com Shirley MacLaiMacLaisempre
sempre chupa o fôlego
folego do especespecne, Jack Nicholson, Debra WinWin||
tador. Rutger Hauer, o alucinado
alubinado
Bandeirantes O 21 h
1983.
androide
ger
geree Jeff Daniels. EUA, 1983.
andróide de Blade runner, conDuração 1h45m
Drama. Mãe
Mae e filha têm
tem o maior
maior
vence
vence bem-no
bem.no papel do malucão
malucao '
azar quando o assunto ée amor. O
disposto
disposto a ir até
ate às
as últimas
ultimas(Ju Dou) de Zhang Yimou.
elenco, de peso, bem que se esforesfor^
(in)conseqüências
(in)conseqiiencias para dominarCom Gong Li, Li Wei, Li
novelao passa das medimedisuas
ça,
?a, mas o novelão
suas vítimas.
vitimas. Jennifer Jaison
Baotian e Zheng Jian. Chidas. Para quem
disposigao de
de
Leigh
Leigh (Mulher solteira
quoin tem disposição
solleira procura)
na/Japão, 1991.
encher o lenço
len?o de lágrimas,
lagrimas, ée um
um
protagoniza
sequencia tipica
típica de
protagoniza seqüência
'Laços
'Lapos
cheio.
?
?
Jack
Jack em
eiiii
prato
de ternura'
Penélope
ternura'
Penelope charmosa. ? ?
Drama. Mulher é comprada
para se casar com dono
FINAL
UM
UM MÉDICO
MEDICO IRREVERENTE
1RREVERENTE
SANGUE
SANGUE REBELDE
REBELDE
AJUSTE FINAL
de
tinturaria, com a única
Globo O 21h40
21h40
Globo
Globo O 23h50
23h50
Globo
Globo O 3h20
Hp
3h20
finalidade de lhe dar um
Durapao 1h55m
Duração
1h55m
Duraqao
Duração 1h55m
1h55m
Duraqao
Duração 1h35m
herdeiro. Som original, com
Coen. (Gross
Eber- (Captain
(Miller's crossing) de Joel Coen.
(Gross Anathomy) de Thom Eber(Captain lightfoot) de Douglas
legendas.
? ? ? ?
Com Gabriel Byrne, Albert Finhart. Com Matthew Modine,
Fin- hart.
Modine, Sirk.
Sirk. Com Rock Hudson, Barbaney, Mareia
Marcia Gay Harden e John
Daphne Zuninga, Tood Field e ra
John Daphne
ra Rush, Jeff Morrow e Kathleen
Kathleen |||Pg8MPP' Jf
Torturro. EUA, 1990.
1990.
Alice
Alice Carter. EUA, 1989.
1989. Ryan.
Ryan. EUA, 1954.|S|
1954.
J
Policial. Sujeito sem juízo
mantem Comedia
dramatica, Jovem estudante,
Comédia dramática.
estudante. Aventura,
Aventura. Durante a Revolução
Revolu?ao IrIrif
juizo mantém
18b
caso com mulher de chefão
chefao da
de Medicina se rebela contra o landesa,
da de
landesa, no século
seculo 19, homem vi-"
vi-*
-ijMk
~"4* * *
máfia.
mafia. Não
Nao poderia mesmo dar sistema
sistema de ensino que incentiva a ve
ve romance com filha de líder
lider "W'
jggffig
certo. Filnle
ambientagao competi?ao
Filme com ambientação
competição entre os alunos. Em
Em revolucionario.
revolucionário. Douglas Sirk e íninJff|*.y „«
-Mrm, \
noir, passado na época
epoca da Lei
Lei sua
dificil jornada, ele conta com
sua difícil
com timo
timo de um romancezinho pegapegar
Seca. O que não
nao ée lá
la muito seco é apoio
eles joso
apoio da namorada. Juntos, eles
Sinfo- "
joso e já
ja mostrara isso com Sinfo~mfP
o tratamento que Coen imprime
imprime podem
li- nia
nia prateada e Alta sociedade.
sociedade.
1^T_; iir ¦
podem qualquer coisa. Elenco lijfial
ao produto. Aqui, ele esboça
derado pelo bom Mathew ModiModi- Aqui,
esboga uma
uma derado
Aqui, ele se sai bastante bem e
t
!
violência
violencia alegórica,
alegorica, que funcionafunciona- ne
ne (Morando com o perigo) em
em para
de
5
para isso conta com a.empatia de
"5!wr^educStf^^mi
ria ainda melhor em Barton fink,
diverte
sem
chatear
chatear
Rock
'Amor e sedução', de YEmou
Rock Hudson no papel do herói
heroi
fink, produgao
produção que
ninguem.
no ano seguinte. ? ?
ninguém. Inédito
Inedito na TV. ?* ? destemido.
destemido. ? ?
jg|
jJ§|">

—-1
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Globo O
? 14h05
Duração
1h55m
Qiob°
^5h505

ATENÇÃO
0 CASAMENTO DE MARIA

Bandeirantes O 22h45
Duração 1h38m

FABTASMAS SE OIVERTEM
OS FANTASMAS
DIVERTEM

|L

(Beetlejuice) de Tim Burton. Com Alec
Baldwin, Geena Davis, Michael Keaton e
Baldwin,"
Winona Ryder. EUA, 1988.
Comédia. Casal morre em acidente mas
mas
decide voltar para morar em antiga casa
de campo. Só que como fantasmas. ? ?
J

FQBCA SINISTRA
(Die ehe der Maria
Globo O 22h
Braun) de Rainer Werner
Duração
1h50m
Fassbinder. Com Hanna
(Lifeforce) de Tobe Hooper. Com Steve
Schygulla, Klaus LoRailsback, Peter Firth, Frank Finlay e
witsch e Uvan Desny.
NancyPaul. EUA, 1985.
Alemanha, 1978.
Ficção. Missão espacial
eS^aC'a' é lançada para exDrama. Mulher se casa dupiorar passagem de cometa Halley próxirante a Segunda Guerra
mo a Terra. Só que o rabo do cometa tem
uma surpresa muito desagradável. ? ?
Mundial. Desaparecimento de marido faz
SINDICATO DE LADRÕES
com que ela faça de tuGlobo O 0h25
do, de tudo mesmo, para
Duração 1h48m
se virar. Relacionamento
(On the waterfront) de Elia Kazan. Com
com soldado americano,
Marlon Brando e Lee J. Cobb. EUA,
negro, traz algum alento
1954.
Clássico. Ex-boxeador é usado em assassipara sua vida, mas não
resolve seus problemas.
nato de trabalhador que enfrentara máfia
^^^SS^°
Hanna Schygulla: protagonista
Fassbinder dos
dos sindicatos. Marlon Brando na tela
protagonlsta do filme de Fassbinder
Hanna
? *
Com legendas. *
vale qualquer noite mal dormida. ? ? ?
4/2 a 10/2/1994
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BANCAS

I
r

Banca Praça Saens Pefta — Praça Saens Pena, 63,
(254-8597), Tijuca. Aceita cheque pré-datado e não
aceita cartão de crédito. Entrega a domicilio e funciona 24h.
? Uma boa pedida para o verão. A banca está
equipada com quatro ventiladores. Entre os destaques, estão revistas importadas sobre música e computaçãos. O PC World custa CRS 2.500 e o Eletronic
Games sai por CRS 2.500. Catálogos sofisticados com
as novidades da moda italiana, francesa e americana
chegam a custar CRS 50 mil. Raspadinhas, figurinhas, filmes Kodak e Fuji. pilhas, cigarros, isqueiros
e adesivos se misturam a fitas de video e fitas cassstes
num acervo bem diversificado. Os best-sellers de
Paulo Coelho, como Br ida, O alquimista e As valkirias, são os mais procurados.
Banca Carrefour — Avenida das Américas, 5.150,
no estacionamento do supermercado Carrefour da
Barra da Tijuca. (325-8244). 2a a sáb., das 8h às 22h.
Não aceita cartão de crédito, mas conversando com o
gerente é possível dar um cheque pré-datado para dez
ou 15 dias.
? Está oferecendo uma grande promoção. Por CRS
6.900 os apaixonados pela revista Arthitectual Bigest
podem levar para casa dois exemplares. Dispõe de
vários jornais importados. O argentino La Naciòn, os
italianos Corriere delia Sera, La stampa e La repubblica e o americano Daily Post. Mas o grande destaque
da banca são os livro de culinária. O Acervo culinário
da Nestlé custa CRS 6.900 e Os doces da Nestlé, CRS
6.900. Revistas de moda, decoração e científicas também são encontradas, além dos badalados livros com
jogos importados (RPG's) e das figurinhas.
Banca Solider — Aeroporto Santos Dumont (no
hall) e Aeroporto Internacional do Galeão (nos salões B e C). Aceita todos os cartões. Funciona todos
os dias 24 horas.
? Toda informatizada com leitura ótica (o que agiliza o atendimento), a banca trabalha com jornais
nacionais dos principais estados brasileiros e internacionais como o francês Le Monde e o italiano Corriere delia Sera. Mas os grandes destaques são mesmo as
revistas americanas, como Time e Newsweek, a versão
argentina da revista Caras e alemãs como a Der
Spiegel. As obras literárias também são uma boa
pedida.
Banca Môridien — Av. Princesa Isabel, 60 (5422996), Copacabana. Não aceita cartão de crédito nem
cheque pré-datado. Entrega a domicílio.
? Éo paraíso dos jornais importados. Oferece desde
os italianos Corriere delia Sera e Gazzetta dello Sport
até os franceses Le Monde Liberation. Até um jornal
árabe pode ser encontrado na banca a CRS 2.290.
Tem ainda jornais dos estados de Minas, São Paulo e
Rio Grande do Sul. Entre as revistas merecem destaque as de moda como a Vogue americana (CRS
3.816), a italiana Bambini Collezioni (CRS 42.500) e a
Elle francesa (5.150). Filmes Kodak, revelações, fichas telefônicas, cartões-postais, figurinhas e bonés
também podem ser encontrados.
„__

Adriana Caldas

Adriana Caldas

lãs para o show de Chico Buarque, no Canecão, provocam tumulto e irritam leitor
Caso de polícia
Eu e minha esposa (grávida de três
meses) fomos ao Canecão assistir ao show
de Chico Buarque. Os portões só abririam
às 19h30, mas nós decidimos chegar às
18h. Quando entramos na fila, uma moça
que estava entre os primeiros disse que
estava guardando lugar para mais 12 pessoas e que não deveríamos nos preocupar
com isto. Mostrei minha indignação, deixando bem claro que era contra esse absurdo. Pouco depois, outras dez pessoas,
que vinham do Rio Sul, se instalaram um
pouco atrás da primeira moça, mas sempre na nossa frente. Nesta altura do campeonato, a fila já estava bem maior, mas
apenas eu e mais dois rapazes decidimos
lutar pelos nossos direitos. Quando chegaram as 12 pessoas esperadas, eu e os garotos fomos até a bilheteria do Canecão
reclamar contra aquela injustiça. Lá fomos informados que quem resolve os problemas fora do Canecão são os policiais.
,

Procuramos, então, os dois policias
que haviam acabado de estacionar e estes
nos informaram que o problema deveria
ser resolvido pelos responsáveis pelo Canecão. Indignados, decidimos fazer um
protesto público e acabamos invadindo o
"direito"
desses falsos brasileiros passando
na frente e pegando o lugar que era nosso
"direito".
Acho um absurdo que os
de
dirigentes do Canecão deixem que os cambistas tomem conta de todos os ingressos e
não façam nada quando as filas do lado de
fora se tornam verdadeiras bagunças. Wanderson Nazareth, São Cristóvão.
Antenas ligadas
Gosto da seção Rádio da Programa,
mas tenho uma crítica a fazer: vocês dão.
ênfase apenas a programas de música
clássica, ou parecidos, dirigidos principalmente ao público adulto. E os adolescentes e idosos, onde é que ficam? Minha

sugestão é que coloqiiem os especiais de
domingo da Alvoradaí FM (muito bons),
Costa Verde,
da Roquete Pinto e até da Costa
de
ter
apenas 16
Apesar
não?
por que
anos, adoro os espepiais da Rádio Tamoio, e o programa Recordações, de José
Duba, com Carmerh Miranda, Carlos
Gardel, Francisco Alves, Dolores Duran,
entre outros. Por qu£ na seção Rádio vocês não falam desta$ músicas maravilhosas? Por quê? Mário Vinícius Annuza
Duarte, Madureira. j
Filme com goteiraj
Noutro dia, fui jao cinema Star-lpanema com minha namorada para assistir
ao filme A época da inocência, na sessão
das 22h. Quando éntramos na sala de
projeção percebemojs que os melhores lu— jos do centro — ainda
gares do cinema
estavam ociosos. Não que a sessão estivesse vazia, muito pelo contrário, mas as
ditas poltronas não; podiam ser ocupadas
porque várias gotejiras haviam molhado
os assentos. Não bjastasse esse problema,
durante a projeção;;, volta e meia o filme
ficava fora de foco. Tendo em vista que,
segundo o JB, oj Star-Ipanema é um
dos cinemas que máis reajusta seus preços,
acredito que ele deveria se preocupar mais
com os serviços que oferece. Maurício
Carneiro, Urca.
j
As cartas devem ter até 10 linhas e ser enviadas com
assinatura, nome completo e endereço para: JORNAL
DO BRASIL, revista Programa, seção Correio. Av.
Brasil, 500, 6o andar, São Cristóvão, CEP 20.949-900
? A programação de i espetáculos e eventos deve ser
enviada em nome das seguintes pessoas:
Cinema Marcello Maia e Paulo Senna Grátis e Esportes Patrícia Paladino Exposições Patrícia Paladino e
Paulo Senna Vídeo Lticiana Hidalgo e Paulo Senna
Show Patrícia Paladitío e Marília Sampaio Games
Patrícia Paladino Bares e Para Dançar Inés Amorim
Teatro Luciana Hidalígo e Marília Sampaio Rádio e
Arredores Mona Bittencourt Criança Lúcia Cerrone e
Rosy Lamas Restaurante Danusia Barbara Leitura
Patrícia Paladino Ofertas Marcello Maia.
4/2 a 10/2/1994
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PARA ANUNCIAR LIGUE 580-3522
AMERICAN ENGLISH
AULA DE MÚSICA - Violão, CABELEIREIRO - Fazemos
?ACADEMIAS
Professora americana mestrado
INGLÊS AULAS
percepção, gravações, repertó- lindos implantes. Permanente §* CÂêÂ-SERVIÇOS j
EUA.
Do básirio orientado. Pedro Luís. americano. Cursos c/ certificaGINÁSTICA co ao Ex-profa UCLA.
ACADEMIA
PARTICULARES
dos e apostilas 481 -1761
profissional. Intensivo + Níveis Básico e Avançado, prepara- TEL. 553-4043
ESPAÇO FEMININO - Gi- de 15 anos
exp. Método inovaToefl
Michigan.
e
nástica local., massagem/ este- dor, dinâmico,
ção
para
WRITER
266-4545
GHOST
eficiente.
ALONGAMENTO DE CABOI
Portuguese for Foreigners.
ticistas. O melhor espaço dedi- ANN 255-3197 Prof®
Bip 4810 — Monografia, te- BELOS - Tenha
cabelos
Rod.
cado a mulher! Rosário, 104/
ses, texto, palestras. Todas as
Tel / Fax: 235-4637.
BLINDEX
cheios, longos e bonitos!
PIANO - Prof3 especializada
3o and. - Centro. 231 -0435.
áreas. 512-4698.
Mega-hair,
trancinha
e
pelo Conservatório Brasileiro
E VIOLÃO - Soé com a:
JAZZ/ SAPATEADO de Música, dá aulas em sua MICROCOMPUTADORES - GUITARRA
los, blues, rockabilly, hardrock, interlace. 288-0540 hor.
casa
ou
a
domicílio.
DOS,
Crianças
e,
editores,
Dbase,
Lotus,
- Dça Salão. Manhã/ adultos. T. 295-9971.
com/577-1341
MaJosé.
Windows. Excel. Prof. Infor- grunge, bossa-nova, teoria, lei* COLOR B0X *
tarde. Espaço Lyra TECLADO/ PIANO - Música mát. UERJ, 284-3439 Roberto tura, domic. 255-9497 Nelson
TEL: 589-2705
Moderna teoria, cifras, harm. MATEMÁTICA, FÍSICA E AULA— Mat. Fís. Quím. EstaMadeira 542-8197
DEPILAÇÃO
- Concurso Pedro tíst. Contab. Descrit. Desenho,
funcional/improv..
Qualquer
QUÍMICA
Distribuidor Autorizado
AIKIDO — Arte marcial mile- idade aula diur/not. 227-6409 II/ Aplicação. Prof. Ricardo Economia, Eng. Marcos, exDEFINITIVA
nar japonesa. Ac. Kofuran R.
prof. UERJ. 521-0045/285- Aparelho
Cruz,
226-7833/
286-3881
eletrônico. Sem dorl LACA/ DECAPÉ/ PATINA E
0366.
Paulino Fernandes, 58 — Bo- PORTUGUÊS/ MATEMÁNão utiliza agulhas.
i
TICA - Recupero e preparo p/ ESPANHOL INTENSIVO POLIURETANO
tafogo prof. Tada 542-8726.
Demonstrações sem compromisso. SATINÊ/
concursos. Psicodiagnóstico Conversação, viagens, cônsul- CONTABILIDADE/ CUSOrçamento sem compromisso.
TEL. 332-2034
, T: 280-2820/ 236-3720.
p/ problemas de aprendiza- toria, elaboração/trad. textos. TOS/ MATEMÁT. - AFTN .
? ADVOCACIA
gem. Denise T. 259-9116 - Prof. nativo Pablo.205-8909
concursos
recup.
Mareei
ESTO FADO R - Reformas.Qq.
ADVOGADA DE PEQUE- Ipanema. CRP.12998/05
VIOLINO - Aulas particulares T. 295-3842 e 254-7875
estilo.Fino acab. Fazemos caATELIER
DE
NAS CAUSAS - Dra Sandra AULAS DE 1° E 2° de violino com teoria e solfejo.
pas,cortinas,matelassê. Pagt°
Paraíso. Petições, inicio ações
Para todas as idades. Tel.: ACCESS TO ENGLISH - UNHAS EM POR- facilitado. 264-4406 Madalena
Todas
GRAUS
as
matéConversação
básica
intensiva,
e processos, audiências. Tels
- Promoção
245-4860 Prof° Adolpho.
indiv./grupo, 4/ 6 meses. Prof° CELAIMA
rias. Preparo Pedro II.
541-9771/295-2553
-1664.
AULA
vai
resid./
DE
VIOLÃO
escrit.571
Música
especial. 521-4315.
ADVOCACIA CÍVEL - Ações Tel. 246-4514.
popular, prático e teórico. Prof. INGLÊS/PORTUGUÊS
P/
ALONGAMENTO
DE CAimobiliárias, direitos do locatáexperiente. Material fornecido.
rio, resp. civil, inventários. Tels: AULAS FRANCÊS - 225-0337, Roberto Magalhães ESTRANGEIRO - Método in- BELOS - Método mini-trança
tensivo, professora experiência e mega-hair. Natural e 100%.
262-1208/ 262-7083.
Individuais. Método
MAT/FIS. 1° 2° 3o G — exterior. Fernand.a 553-2570 591 -0634/ 593-9842 Fábio.
Façosinteco com ousem
próprio. Sem gastos Cálculo. Program Linear
CUIDE DO SEU CORPO móveis, colamos laços
p* AGÊNCIAS
com livros. 255-1966 etc. acomp. vestib. conc.
Bandagens c/ eletrodos p/ cesoltos. Especialista em
ESPANHOL
lulite e gordura localiz., trat. de
ATENÇÃO PATROAS - Por(AFTN etc) Mat Fin. Prof
busto,
massagens.
serviços c!e pequenas
546-6307
que pagar taxa por um domés- SAX/ FLAUTA Aprenda Jorge. Tel: 237-2004.
PERSONALIZADO
tica? Oferecemos todas gratui- a tocar em pouco tempo,
áreas.
Desde CR$ 1000 o mfl.
BÁSICO
40
LIÇÕES
tamente - Com experiência e método James Aeber- INGLÊS PROF® C/MESÁCIDO GLICÓLICO
meses
ano
em
3
documentação. Atendimento sold. Qq idade. 226-3138. TRADO EDUCAÇÃO
E produtos para esté- SINTECO - Aplic. de
BÁSICO E AVANÇADO
poliureimediato. 252-5317
(E.U.A.) — Dá aulas particular
tano, polimento de pedras e
80 LIÇÕES
em s/residência Leblon p/hora
tica.
Entregamos.WanAULAS DE VIOLÃO CR$ 4.500,00
aplic. de resinas. Pintura em
anos em 6 meses
(mês janeiro) ou
berto Pitz. 594-6664. geral. Tratar: 233-3507.
- Método objetivo, to- domicílio D. Vera tel: 512? ANIMAIS
Dirigido, seu ritmo,
residência ou empresa.
6286.
ALONGAMENTO E VOLUFormação superior
PEIXES VIVOS - Alevinos e dos os estilos. T: 294ME - Cabelo natural, 100% BOX BLINDEX
ITALIANO/ PORTUGUÊS
Madri Espanha
adultos, tambaqui, pacu, tam- 2921. Vladimir.
humano, cola fria. Método
Principiantes, aperfeiçoamenbacu, catfish, carpas e cama268-2298
COMVIDRO
americano. Vendo cabelo/ coto, conversação, traduções, etc
rão malásia. T. 393-7725/
Ia. 571-3081 Cecília/V. Isabel
883-0288
294-5831
294-0203/
FORMAÇÃO
ROBERTA
LANZ
287-9984
EM
393-7256/ 779-1289.
ESTETICISTA NO LEME - Qualquer instai, em viPROGRAMflÇÍÍO
MUSICALIZAÇÃO - PaLimpeza de pele e massagem dro temperado. CobriHOSPEDAGEM
PLATZ
facial.lifiting, acne. Profissional
mos qq. oferta
ra adultos desafinados.
BABYCIA
P/ CÃES - Poucos canis NEUltOLINGÜÍSTICA
c/produtos Payot.542-6527.
.
Distr. Autorizado
Aulas
Tratar
em
grupo.
atenção
possibilitando
Curso practiciorier - DescartáHELP
FRALDAS
tel:
286-0718
Sílvia.
individualizada. 343-1024
DEFINITIVA
- Reformas
veis a domicílio. Menor preço DEPILAÇÃO
150 horas
Eletrólise, só feminino, material ESTOFADOR
AFTN
ApostiCONCURSO
mercado.
Comprove!
Ligue
Início 9 de Março
Dr. Ias inéditas, execícios sobre a agora, 246-4363/ 286-3670. individual, com Supervisão de estofados em geral,
médica. 275-2169/ 275-2880. 100% qualidade. Preço
Jairo Mancilha, médico legislação, imposto de renda,
? ANTIQUÁRIÕS
BABY & BABIES — Fraldas
abaixo da concorrência.
master trainer em PNL nos atualizada lei 8541/92. TEL: descartáveis,
DEFINITIVA
acessórios e per- MAQUIAGEM
RESTAURAÇÃO DE MÓ-4088
511-1829. Cláudio.
Eletrólise,
EUA,
limpeza
e
Arline
de
Davis,
amefumaria para seu bebê. Entrega
pele, Facilito pagt°. 591
VEIS ANTIGOS Lustração,
depilação
massagem
c/
cera
e
BIJOUTERIAS Cursos a do- domicilar grátis. Tel.: 596Talhas, Imagens, Maquiterie.
ricana, practicioner PNL.
c / placas. At. domic. 294-1393
micílio: Básico, Avançado I e II. 6919-596-7835.
Ulisses. TEL (021) 294-2651.
INFS: 325-3728/ 551-1032
Preços especiais para grupos.
ANTENASTV
A LÂMPADA ANTIGUIDASomente na Barra. Tels 396UNHAS DE PORCE- INSTALAÇÃO
DES COMPRA - Móveis, AULA DE INGLÊS - Prof3 di- 1868
^ BELEZA
LANA - Promoção EXTENSÃO
pratarias, quadros, luminárias e plomada por Cambridge, todos
REPAROS E AJUSTES
relógios. 255-9398/ 255-3395 os níveis, conversação e gra- BIJOUTERIAS - Cursos: BáCR$ 5.500. 538-9581. PARA TODOS OS CANAIS
mática. T. 286-8255 Dalva
sico. Avançado, poliéster, epo—
50 anos
RESTAURAÇÃO
xi, modelagem, escultura. Tudo
Mulheres/ Homens.
QUEDA DE
dedicados a arte de restaurar INGLÊS E FRANCÊS p/ bijoux. Apostilas p/ todo
TEL. 237-5316
porcelanas cristais metais mó- —
CABELO?
Brasil. Caixa Postal 32007.
ALONGAMENTO DE CAveis etc. EQUIPE ARNAUD
(Aulas part) favor Cep 21933-970.Tel.396-1868
BELO - Cabelos cheios, lon- VENDO — Aparelho porcelaCASPA?
MARCOLINAO R. Min. Viv.
274-1686 (de mae bonitos, Mega Hair. Lib. na chinesa (Noritare) completo
gos
Castro, 32/105 - T: 541-0597. tel
AULAS DE CANTO Respi— 92 peças — Tel.: 287-9956.
Tel. 556-3371.
praia.
SEBORRÉIA?
nhã ou à noite).
ração, emissão e repertório.
TRATAMENTO
Tratar tel. 245-4219. LaranESTETICISTA - Limpeza pele, REFORMA GERAL - Pintura
AULAS DE INGLÊS- jeiras.
AULAS
lifiting, ácido glicólico p/ revi- colocação lambri, fórmica.intalização, trat. de acne. Produ- permeabilização cisterna/caixa
Prof3 Diplomada CamPARTICULARES
tos Payot. 269-6819 Eliette. d'água. 596-7501. Rubens.
GUITARRA - Aprenda a
bridge Regina Wer- tocar guitarra como os
MAQUILAGEM DEFINIneck.T. 274-1819.
Astros do HOLLYWOOD
VOZ. FALA,
- Olhos, sobrancea RÂTTÂN - «JUNCO
TIVA
ROCK. Gil. 225-4722
INIBIÇÃO
K
*
lhas,
etc.
8
anos
de
expeÉ
A
SOLUÇÃO
E
CANA-FERRO
ARGUMENTAÇÃO SOB PRESSÃO AULAS DE -SAX
- Aprenda rápido INGLÊS
riência.
Tel.
278-1751.
Para
homens
mulheres
móveis
•
artesanais
Fábrica
de
Músi- eficiente. Prof. alto nível. ForCLARINETE
i ORATÓRIA.
Qualquer modoio *ob medida
Consultas sem compromisso
{IMPROVISO, co profissional. 239- mação sup. EE-UU. 239-4209.
Reforma-se. R: Maia Lacerda, 662
Centro: Av. Nilo Peçanha, 155
Prof. S. Gliksman.
CULTURA
2° and. Gr. 224
Rio Comprido.
)? CARNAVAL
0453.
T«Ij 263-781S
GERAL
MANUFATTO
Copacabana:
Av. N. S. Copacabana. IMPLANTE 100% NATUTol. 502-3000
CONSULTAS
DE VIOLÃO - Do
FLAUTA TRANSVERSA/ AULAS
1.059 sala 303
ECURSOS
clássico ao popular. Teoria, leiT*L
247-1811
fria,
RALCola
To- tura e cifragem. 521 -9037, An- Maduiwka: Estarada
quente/
TEORIA MUSICAL
SALÃO Cl PALCO EVlDEO
do Portela. 99 henê,
manic/pedicure.
dos os níveis e idades. dre.
> SIM0N WAJNTRAUB
8° and. sala 801 (polo 1)
? CONGELADOS
Facilito 2x. 242-0972.
236-5186
Adriana Lisboa, 205-3089
Tal-- 359-9003
l RJ (021) -9
AULAS MATEMÁTICA/
ás 22h.
| 236-5223
nesta seção ligue QUITUTES CONGELADOS
MICROINFORMÃTICA
5 Adquira as 6 fitas K-7 com
INGLÊS - 1o e 2o graus. TRATAMENTO TAMBÉM Para anunciar
3" apostilas, exercícios de
580-5522
ou dirija-se a - Sabor especial. Entregas à
Aulas práticas na sua empresa/ Engenheiro
para
PARA MULHER
Carlos Alberdicção, impostaçâo e oratória.
uma
das
Agências
Classifica- domicílio. Solicite cardápio.
resid. Desenvolve-se também
w
r dos do JORNAL DOde BRASIL.
Sábado às 9h. entrevista canal 9 soft. 278-3837. Rubem.
to. Tel. 205-2668
Tel. 264-12?0
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CLASSIFICADOS
PARA ANUNCIAR LIGUE 580-5522

DOCEMENTE
tb. congelados dietéticos da'
NATURALMENTE
Conheça nossas Promoções
R. Vise. de Pirajá 156
SI. 213 Ipanema
287-3571
j
PLUS FROZEN - Pacote econômico, + de 100 pratos a sua
escolha. Solicite cardápio. Entrega a domicílio. T. 571 -3269
CASSULET 230-5355 —
Congelados de qualidade c/
essência caseira. Dieta e mais
de 200 pratos à sua escolha.
COLBECK
CONGELADOS E PIZZAS - SOLICITE
O
CARDÁPIO.
ENTR.Á DOM. 235-0628.
CRECHES
UMA SOLUÇÃO!
CRECHE E
ESCOLA INTEGRAL
MÉIER: 201-6241
BONSUCESSO: 260-5605
BENTO RIBEIRO: 450-2400
COLÉGIO SANTA MÔNICA
CRECHE
CONVIVÊNCIA
MATERNAL - Tranqüilidade,
carinho e encanto receita de
bem estar. Matr. abertas. Colônia férias. Visite-nos Av. Júlio
Furtado 205 Grajaú. 238-4037
CANTINHO DO SOL CRECHE E MATERNAL - Venha
nos conhecer! Colônia de Férias. Rio Comprido 293-3997.
p*» CULINÁRIAS
BRASTEMP - Congelamento
e microondas grátis.Tortas salagadas. Barão de Mesquita,
143 Tijuca. 284-5368
?

CURSOS
IJimi

i

tocl3BliSinila
ln!ifitlSfi$3E^no

muni iruaiii
SOIMIA E TERESA ARTESANATO - Aulas e material p/
artesanato. Curso p/ criança e
adulto. Tel. 389-0745.
PROGRAMA 54

A JÓIA CONTEMPORÂNEA
l e ji a em
- Criação e execução. Turmas
1 :3|0 horas
abertas, diversos horários.
um ; livro de
237-1529 ABNER SALUSTIA25Ó págs c/
NO
LEIT compreenDftMCA sãojlotal.
TEL.
I
CAMUiLR AMADO
51 í-4203
Seleciona p/ curso
TAPETE ARRAI0J.0 - Aude interpretação.
Ias grátis, venda d|e material,
Inf: 294-3188
oficina de acabamento, aula de
Gávea
acabamento. Venda de atacaMl' Crianças
do. 494-3468/ 439-j1474.
CURSOS DE MAQUIAGEM
(a partir de 3 anos de idade)
A DOMICILIO - Profissional CURSO DÈ EXmoda e TV. Orientação indivi- PRESSÃO VERBALMITSU
dual ou grupo. 222-4123.
Leitura e redação. Tels.
IDIOMAS
STUDIO SELMA MOTTA 24-4030.
556-2310/
Rua Conde de Bonfim, 289 A
Clássico, sapateado, jazz, D.
Salas 301 /302
salão. Marquês Abrantes, 185/ CURSO INSTRUMENTA202 - Flamengo. 226-6619.
ÇÂO CIRÚRGICA - Santa
PAISAGISMO E JARDIAuditório Mijguel CouCasa,
NAGEM - Curso c/ certi- Hi
to. 275-0168 lnf.18,f 23 h.
Av.
mmumu
ficado de conclusão.
Américas 2.300/ 110 BI. ATELIER CAMUIRANO PSIC. DA MUSICAA.T: 325-1026
Em Botafogo oferece cursos de
LIDADE - Bloqueios
INGLÊS
arte:
aquarela,
história
pintura,
FRANCÊS-ITALIANO
na aprendizagem muALONGAMENTO - Aulas da arte, papel reciclado, pa•
machê
e
cursos
especiais
e
Ipanema.
Barra
ESPANHOL
pier
ALEMÃO
partic.
sical. 265-332^/ 7193a idade e probl. especi- para Síndrome de Down e TerCURSO DE FÉRIAS
7593. Ana CRP 1141
ceira
Idade.
Infs:
286-2417.
EM 1 MÊS
ficos. Eliana, 511-0788.
MATRÍCULAS GRÁTIS
ABC DA RESINA-EMolNESTAS FILIAIS
DECORAÇÃO
de borracha silicone p/
INGLÊS
GRÁTIS
l
AULA
DE
ASSISTA
artesanato, bijouteria e
escultura. Peças p/ pin-. 'WIZARD
Trancai*' tura. 278-3598/ 288-3091
Jiancecurso
REFORME
de francês
»l_ A » I
J O I
SEU SOFÁ
INGLÊS EM 1 MES
CENTRO 533-2803
Conversação imediata
205-4380
•
FLAMENGO
MATRÍCULAS
e 100% garantida
EM 1
TIJUCA 228-2681
Francês - Italiano - Alemão
Dê
um jeito diferente
ABERTAS
Eipanhol ¦ Português p / Estrangeiros SHIATSU - Massagem oriensem precisar
INTENSIVO DE FÉRIAS tal. Teoria e prática, individual
reestofarj
PRA VALER
e grupo. Informações: JUN
Trabalho artístico.
PREÇOS
KAWAGUCHI Tel. 226-3837.
50% DESCONTO
Totalmento pintado
Individual 2 x 69.000,
PROMOCIONAIS
a mão. j
Grupo (até 3 alunos)... 2 x 54.000,
Entrega rápidg com
Turmas (5/12 alunos - 2h semana)
/CRÔNICÍS E CONTOS^
Mtmalidad* CR$ 23.000,
baixo custjo.
TEL.: 220-0303
Um novo estilo de
Pinto qualquer
«WIZARD
escrever cartas
peca em tedido
MÍRIAM
Inscrições: Oficina de Artes
11 '-o r» M' * «n
TEL.. 5S3--ji 714
LEITURA DINÂMICA - LEBION: Av. Ataulfo de Paiva. 566
Literariasdo Leblon.
Slj: J0S.T: 239-6364
274-6623/
Acelere sua velocidade e
COPA: Av. Copacabana. 1133 \jÇ021)
mantenha a compreenLj: 110. T: 347-9716
PATINA E DECAPÊ - Pintusão. Vilma. 269-7554
BARRA: Rosa Shopping, S/ 214 PINTURA PAREDE/ MÓ- ras
especiais em móveis e pareVEIS/ OBJETOS - MarmoriTd: 325-1111
J*ai»*GUÁ:Av Nelson Cardoso. 795 zação, pátina, rádica, satinê, des. Marmorizado eiesponjado.
Taquara. T: 423^212
NEUROLINGÜISTICA
decapê, aerógrafo. 322-3494. Ótimas referências. 227-6118.
FACULDADE CASTELO BRANCO:
• CURSO BÁSICO: 26 Fev.
Av. Santa Cruz, 1631 Realengo
PAGUE MAI5 COLÉGIO
*PNL- FORMAÇÃO: Março.
CORTINAS
T«4:331-1207
PARA SEU FILHO
Marta Amaral,
Persianas verticais, hjorizontaii,:
o:
Prepare-o
para
ABC
da
MARCOS
GATTI
formada em PNL nos
micro, rolos, painéis, ínatelassê,
COLÉQiO MILITAR
PIML & HIPNOSE — QualidaEUA. CRP 05/15158
colchas, palhinha.
PEDRO II e APLICAÇÃO
de, confiabilidade, competênMARQUES
* CA
* JardimE CURSO
* MaternalCOLÉQIO
1255-3784e439-1378 cia em desenvolvimento pesOSTROWER
' 1* à 4* s4rle especializada
soai. Tel: 257-3469.
TEL. 551-8248/551-6598
PREPARATÓRIO
CURSO
R. Marquês de Abrantes 178-D.
OFICINA DE LITERATURA
esi Tel.: 351-8395 «.
- Cairo de Assis Trindade.
[NÂO
CURSO DE
Poesia Conto Crônica. 256-'
TECLADO
PATINA DECAPÉ t- Espon5121. Possivel publicação livro Prof° Luiz Daniel (autor de CERÂMICA - Modelajado, satinê, estuque. Em móvários livros) individual, re- gem manual e esmalta- veis e paredes. Execução e curpertório variado - 12 meses, ção vitrificada. Claudia sos. 322-6917/259-7716.
if^l OBERG
nível e idade. Rua
qualquer
CURSOS DE DESENHO
Ouvidor 183/ salas 504/505. Eugenia, Tel. 267-5819.
J
Entrevistas. Tel: 232-1507.
m• PROPATUDO EM DECORACÃO
rm
GANOA, H. QUADRI- VISUALIZAÇÃO - Deixe que
CURSOS
Consultas sobre cores,
corpo e sua mente falem
NHO. HUMOR, MODA, seu
tecidos, quadros, arrumação
9fS
ESPECIALIZADOS
com você e permita-se ouvide móveis e objetos.
ISlll D. INTERIORES ETC.
Pequenas dúvidas e projetos.
Centro-Meier-Madeira-Mm
553-2508-ANA LÚCIA
icarteira de
"l^iplomas^nciaisj
TEL,: 222-3942
MOTORIST A
INGLÊS
FRANCÊS* ALEMÃO
ITALIANO «ESPANHOL
i MATRfCtJtASABEftTAS
••TURMAS
REGULARES
: • TURMAS INTENSIVAS
E
SU^ERINTENSIVAS
PROMO: DESCONTOS
¦CIONAIS CONVERSAÇÃO
¦IMEDIATA COMPROVE
¦SOLICITE UMA AULA DE|MONSTRATIVA GRÁTIS
I ttViKAiai]'
I I I D I O M * tl
MÊIER
592-1523
I ILHA DO GOVERNADOR
393-6270463-2002
I

MtTSU MiTSü
a
» ALEMAO
fc
£ FRANCÊS
1
^INGLÊS
HlESPANHOL
' Aulas
particulares
'
Ensino individualizado
(turmas com 10 aiunos)
'Programas
idade
'Conversaçãopara 3a

ENSINA-SE DESENHO E
CASADEESPANA I
TÉCNICAS DE PINTURAS MATRfcuiAS abertas
|
Aquarela, guache, pastel, bico
f'WOJg vO'i'QT I
de pena e óleo. T: 551 -6500.
971
1286-3!
2oO-319i
\ I
"INGLÊS
PARA
FAST
QUEM TEM PRESSA" Prep. p/ Varig/ executivos/
Viagens. T. 222-8460 Centro. liSE§aHBiSm3

EM \ SEMANA
Tire em Sao Paulo,
3 '_e' Perm'te'
Pagamentos facilitados
Ligue a cobrar:
(011) 211-9688

A PLANALTO
DOS VIMES
Fabricamos por encomenda e
consertamos móveis de vime
e ratton e móveis de piseina/jardim - Rio-Petjrópoli»,
4520 (Poito Texacp).
771-9634/772*3755

?LUSTRADOR*
Lustra-se móveis finos em
geral, trocamos de cor e
fazemos pátina. Serviço
garantido Dâ-se referèncias Zona Norte e Sul.
Jorge 595-4547
— Projetos arjARQUITETAS
reformas
execução e
quitetura
'acomp. de obras resid.
e comerciais— Cláudia e Leila Tel.
227-6064.
PERSIANAS

HORIZONTAIS E VERTICAIS
OSTROWER
TEL: 551-8248/951-6598
R Marques de Abrantes. 178-D.
^

ELETRÔNICA
CONSERTOS

ELETRÔNICA
HENRY FORD
Consertos TV, som, vídeo e câmera. Garantia
de 6 meses. Peças orig. (
Orçamento grátis.
Tel.: 288-6392
SENNA REFRIGERAÇÃO
- Ar central e individual
geladeira máquina Brastemp fogões microondas
TV vídeo e som. 2862429.
^

ESOTERISMO

j

MAPA ASTRAL - Tarot, regressão. Consultórios Zona
Sul/ Norte. TEL: 595-5011.
Prof. Vera Lúcia Bushe.
MAPA ASTRAL - Descubra
através do mapa natal as suas
potencialidades, chances e opções de vida. A consciência
necessária para a resolução de
seus problemas. Cálculos por
computador e análise individual. TEL. 259-9829
O PRESENTE DIFERENTE Mapa Astral a partir de 1.200,
Enviamos pelo correio. Mensageiros das Estrelas. 205-5786
CONSULTAS — Tarot vidência, búzios, baralho cigano,
númerologia,
astrol.kármica,
quiro, regressão, florais e curSOS . Tel. 325-7038 Barra
(? FESTAS
BIG SHOW - Som e iluminação p/ discotecas
em geral. Animação, recreação e mágico p/ festas infantis. 325-0603
Carlos Henrique.
BUFFET FERNANDES
Cocktail, jantar, festas de
crianças e bolo c/ champagne.
T. 350-5135/ 234-7151 João
CHARM S CERIMONIAL 15 anos, casamentos, etc. Toalhas iluminadas, baú, carro p/
noiva, etc. T. 591-4379 Sônia
4/2 a 10/2/1994

SI

f
CLASSIFICADOS
If
PARA ANUNCIAR LIGUE 580-5322
ARTE
monial,
fantis,
Bodas,

SABOR - Buffet ceridecoração p/ festas in15 anos. Casamento,
etc. T. 392-2170

CHURRASCARIA
ÉM
SUA CASA - P/ suas festas ou reuniões. Você vai
gostar. Tel. p/ 392-5039.
animaçAo-decoraçâo
DE FESTAS - Som, Teatro,
Minhocáo, Palhaços, Brindes.
RECRE-ARTE 264-4329
NEAS' S BUFFET — Buffet
completo, CR$ 1.500 por pessoa. Pacotão 66 mil. Salgados,
doces e bolos. T. 234-6884
ALUGA-SE CASA MEIER P/ festas e grande ocasiões.
Mesas e cadeiras. Buffet opcional. 593-5073.
DIET ANIMAÇÃO - Palhaços
recread., teatro, qq personag.,
gincanas, mágicas, brindes.
Vamos a qq lugar 228-6203
* TKUPE *
TROMBADA
VfexSj
/Ik
O — *

"A

GENTE BRINCA
EM SERVIÇO"
Animação com diversos
temas, ofidna de maquiagem, teatro de bonecos,
decoração, vídeo e uma
discoteca espertíssima!
FESTAS DE ANIVERSÁRIO E
SHOW PARA EVENTOS
TeL 294-5834
ACEITA-SE
ENCOMENDAS - Doces caramelados,
glaçados, trufas, bolo fatiado,
salgados. 238-4827 Leda
*
SOM & CIA.
" AUGUSTO
luz, fumaça e
" Som,
Animação
infantil
Equipamento
Som totalmenteprofis.
a laser
Tatej 240-3836 - 592-8068
ANIMAÇÃO C/ BOLAS Novidade americana em sua
festa infantil. Bolas que se
transformam. 266-2072.

Buffet Infantil
A novidade que faltava
no Rio: Uma casa especialmente planejada para
festas infantis, em Ipanema.
Salão de festas - Buffet
Discoteca c/ luz e DJ
Convites - Decoração
Brindes - Animação - Vídeo
Preços especiais de
inauguração!
R. Barão de Jaguaripe,
182 - Tels:.247-5873 - 226- 2652
(Junto ã Escola Céu Azul)
4/2 a 10/2/1994

PEDRO'S BUFFET - Festas
em geral, coquetéis. Qualidade
acima de tudo. Temos salão de
festas. 596-7939, Pedro.

TECLADOS/ÓRGÃO AO VIVO - Faço qq evento. Tenha MANSÃO NO J0Á
ALUGUEL DE
sua festa c/ alegria garantida.
Festas e evontos.
MESAS E CADEIRAS
LUIS PAULO. 295-5767
Vista panorâmica, capacidaTinas. Talheres. Copos. Louças,
ALICES BUFFET - Casa- de 600
DE LUCA VÍDEO PRO- Toalhas. Fornecemos bebidas.
pessoas.
mentos, aniversários, inauguIBELE FESTAS Ltda
DUÇÕES - Filmagens em
581-7093/581-8516.
rações, etc. Financiamos suas
Tel.:
493-1 ©53
VHS d edição. 254-1174 ^Aceitamos cartões de crédito.
festas. Ac Credicard 280-3632
Estr. do Joâ - São Conrado
Luiz Cláudio.
FESTA ECOLÓGICA - Sítio a
BUFFET SHANGRI-LA - Ca- A ALEGRE ANIMAÇÃO — ALUGA—SE CASAS - 20 min. da Barra, 40.000 mJ de TECHNO SOUND - Tesa de festa luxuosa e confortá-* Teatrinhos de fantoches, reárea verde, alugo p/ empresas,
vel. Serviço 1a qualidade e alu- creações c/jogos, brinquedos, Ipanema/ Gávea p/ Fes- formaturas e parts. 493-7679. mos som, iluminação e
DJ's profissinais. Preços
Infantis.
Decoração
tas
guel de material p/ festas. palhaços, personagens Disney,
CHAVE DE OURO tratar c/ Rafael 237-7309.
581-7456/ 281-4416.
discoteca, filmagem. Festa & luxuosa, vários temas. BUFFET
Serviços internos e externos.
Massashi 205-1787.
TEL 226-2652/294-9019.
SERV-FESTAS OFEREÇO - Vídeo 249-8141/281-6269.
Salões decorados e anexos auSalgados, serviços de garçons
convenções de emCONTRATE O CIRCO DO ditórios
e garçonetes, copeiro e frita- DECORAÇÃO - DE FESTA- PIPOKA - P/ sua festa. Cená- presas. R.p/ Visconde Silva, 52 200 ALGODÕES DOCES Produção
INFANTIS
S
°
dor. Tratar Gii. 270-3965.
rio, brindes, várias atrações. 1 andar Botafogo ou Av. Bor- Com sabor, 200 pipocas,
de alta qualidade. Elda Filmagens de eventos em geral. ges de Medeiros, 2364 Clube 50 batatas fritas. CR$ 34
Ac. cartão crédito. 287-7933 Naval - Lagoa. T. 226-1547/ mil. Reserve já.592-4501.
248-2475/ 254-8515.
259-6442/ FAX. 294-8897
TECLADISTA/ PIANISTA - ANIMAÇÃO - Bandinha, MáFestas infantis, todos os
Casamentos, bodas, recepções, gicos. Palhaços, Branca de Ne- DISCOTECA/ FILMAGEM temas. Efeitos especiais.
etc... Repertório variado. Tam- ve. Príncipe, Tartarugas Ninja, Super discoteca com anima- ? INFORMÁTICA
Cinderela, Mickey, Minie, Pato ção. Filmamos qualquer evenbém aulas. TEL: 371-5717.
Buffet. animação e som.
Donald, Coelho, Snoopy. Tra- to. Tel: 268-5145.
ABC DECORAÇÃO, ELSHADDAI PRODUÇÕES tar: 767-9121. Barbosa.
O NOSSO BUFFET - Festas,
Edição em VHS/ SVHS. Filma284-9200
convites,
aluguel de toalhas.
Trabalho
em
profisgeral.
gens
CARROCIN HA - Uruguaiana, 24/ 5o and. 222NOMES EM NEON - Para 15 sional. Tel. 261-5681
anos, cerimoniais, gelo seco, AO VIVO TECLADOS - Or- Serviço de 1a, c/ som e 4833/ Res. 205-7918 Zilda
super iluminação e discoteca. questrais. Eventos, casamento, animação. 714-5521, M.W.SOM. - Som, iluminaPag. facilitado.T. 270-1167.
recepção, bodas, aniv. T: 393- Happy & Kiddy.
ção especial, cerimonial compl.
FAZ FALTA
discoteca infantil c/ animação.
O MUNDO DOS SONHOS - 7821/270-3374/ 230-6595.
:
Decoração com arte, tema ilu- BALÃO PULAPULAPULA - MUNDO DOS SONHOS T. 289-6168 Mario/Wagner .
ÈM A Té .
minado, movimentados com Lindo, novo, higienizado, su- FESTAS - Alugue sua festa BOLEROS/TANGOS/SAMcomigo!
Prontas
ou
sob
encorecursos híbricos. 393-2430
BAS/BLUES Dos bons temcesso em sua festa. Reserve
3 VEZES i
com antecedência. 222-0028 mendas. T. 290-3661 Isabella pos. Ouça ou dance ao som do
'
FIXAS
CARROCINHAS
INDIVI- Roland de Joel. 288-8250
FOTOGRAFIA
8t
FILMAA-NDRADE TEM:
DUALIZADAS - Buffet infan- PIANISTA/ TECLADISTA GEM - Casamento, aniversá- til.
Você merece o melhor pelo Para qualquer evento, repertóLÒNASE TOLDOS rio etc. Menor preço. Orç. s/ menor
preço 261 -2330 Party's rio variado. Tel: 288-8250/
compr. 289-0256/ 269-0690 I
Balão pula-pula, má- ENCOMENDAS CLASSE BICHO PAPÃO - Decoração 987-8060 Ricardo.
de festas infantis, temas lindos TRENZINHO PIPOQUEIRO
gicos, bonecos falan- A - Bolos, tortas, salga- a sua escolha. 326-1606 Dey- Lápis de cor, batata, algodão,
INST ALA
cachorro, pizza, hamburger,
dos, doces. Dna Gloria. se/ 431 -3158. Mareia.
tes, palhaços etc.
batata,
sorvete.
447-3108
392-6216.Jacarepaguá.
Infs tel. qualquer hora
BUFFET LE GLÔ - CasamenSHOW INESQUECÍVEL - CASA do CANAL
401-9075
(021) 270-7335
tos, coquetéis, inaugurações,
Com o palhaço bacana, mágiÀ
beira-mar,
10
min
do Le- bodas, aniversários, jantares.
cos, bichinhos etc. Comprove!
blon c/estac. Serv. opcio- Financiamos. Jorge 290-3313
FILMAGEM INFANTIL - So- 237-7230/ 255-0350. Sérgio
MONOGRAFIA/ DIGITAnais. Festas e eventos em
norização laser, desenhos aniMAURÍCIO FESTAS - Doces ÇÀO/ TRANSCRIÇÃO mados, efeitos especiais. Su- ANIMAÇÃO DE FESTAS - geral. Capac. 400 pessoas.
e salgados finos, bolos e tortas Tratar Márcia 350-1412/
Teatrinho, fantoche, minhocáo
maré Vídeo 273-3702.
p/ chá, brunch, aniversário ou Paula 289-3098.
e brincadeiras diversas, prof. 493-6452/493-2029
BARRA
ALUGA-SE PULA-PULA
casamento. 241 -1589, Lúcia.
ed. física. 239-0453. Ana.
Lindos, coloridos. Janjão DraFILMAGENS/FOTOS - Altís- V
gão, Dino Bolão, C. Voador. LÚCIA SABINO BUFFET - BARILOCHE BUFFET - Ca- sima
DATILOGRAFIA P/ V
qualidade, efeitos espeAlegria total. JUMP 275-7107 Aniversário, Casamento, quei- samentos, aniversários, bodas,
ciais, preços acessíveis. Pgto 3
jos e vinhos, Jantares. Quali- recepções,
COMPUTADOR
jantares. Alugamos vezes sem juros. Ac. cartões
dade e Requinte! 590-5764.
toalhas para mesas. Pagamen- crédito. 255-1081/257-2974
JCIA MEL(
RAPIDEZ/EFICIÊNCIA
Processador texto, monografias, currículos, teso,
-1260.
CERIMONIAL E EVENTOS
tabelas, etc. Serviços
idiomas AtendiBUFFET ÁGUA NA BOCA - to facilitado. T.331
FILMAGEM HULILEVIC mento
a empresas em outros24h«)
Organizo c presto asses- |
Serviços p/ todos os eventos; EVENTOS/ CASAMENTOS Especializado festa infantil,
2* á 6* de 09:00h/11(f ntr»ga
OOh e 1400h/17;00tí
soría completa para o su225-5427
NOELI
15 anos, bodas, casamentos, Trios, quartetos e pequenas or- efeitos especiais, fita editada,
cesso de sua Festa, Ca^
e
Bodas
TEL.
samentos.
almoços, jantares, etc. Carroci- questras. Também dou aulas p/ pagamento (3 x). 208-9797
I outros eventos.
eventos. la nhas decoradas
e iluminadas, crianças 266-1406/ 521 -3963
¦
T|||2^0815^ trenzinho pisca-pisca 4 vaVIBUFFET PALADAR - Super- PROGRAMADOR
gões, 11 opções. 01 promo- ALUGA—SE CASA TIJU- fino, completo com bebida. SUAL - Editoração eleUSS 5 por pessoa. Ligue tel. trônica, Comput. GráfiCHURRASCO - Casa ção surpresa cada mês. Re- CA - Festas infantis. Op- 263-7170
Célia.
creação c/ minhocão, passarela cional: Buffet e etc. Tels.
ca. Ricardo, 265-9220
c/ piscina e área co- mágica, teatrinho, etc. DecoraFestas
c/ animação
SOM
258-7734/439-1487.
festas
infantis
c/
ilumição
p/
Tel.
berta na zona sul.
POR
nação, movimento e brindes. CLUBE ARREPIO — Agita e opcional, 15 anos, shows, pa- DATILOGRAFIA
eventos, ótimos COMPUTADOR 259-3505, Lindaura.
C/ recreação grátis. Temos anima sua festa c/ brincadei- letras e outros
Qual-0983
Alexandre
filmagem. T: . 710- ras, som, iluminação, peças in- preços. 581
texto.
Luciano,
quer
CASA - Aluga-se linda casa também
Valéria
3357
- Sonori- TRATAR:
MEGA-SOM
LTDA
fantis.
325-4245/
438-1082
com
na Zona Sul
TEL. 254-0109.
jardins, piseização, iluminação completa p/
na e grande área coberta. Tratar
ATENÇÃO NOIVA: BRINDES- E FESTAS IN- festas. Oferecemos fretes grá- PROCESSAMENTO
Tel. 259-3505 Lindaura.
DAFANTIS
a festa tis. Pagto 2x. Tel. 263-4632
DOS - Serviços: folha pgto,
- Alu- do seu filhoDecoramos
em alto nível à
FOTOS MENOR PREÇO VAIS CASAR?
Especializado
CIA. PATA CHOCA — Ani- contabilidade. -5725
RIO EM ATÉ 4 VEZES - Ca- gue uma Mercedes preços acessíveis.288-2065.
folha pgtos. 571
Carlos.
mação
de
festas
infantis.
Teatro
etc.
book,
15
anos,
samento,
Benz
impecáe
Recreação.
Tel.
branca,
577-1341.
447-6049
Ligue e comprove!
DIGITAÇÃO - Qualidade laCASAMENTO EM
PISCINA INFLAVEL C/ BO- ser. CRS 95,00 a folha impresFLASH FILMAGEM - Quali- vel, modêlo 280-S.
LAS - A única do Rio, modelo sa. Serviço rápido e no prazo.
dade profissional, produções Tel. 228-0505
GRANDE ESTILO
importado.
Temos balão ou T. 266-4545. Bip. 23b4.
em vídeo em geral. Facilidade
Limosine de alto luxo,
colchão Pula Pula. 553-2118
no pagamento. Tel. 353-4025. TECLADISTA PIANISTA motoristas de gabarito
Aniversários, recepções, bodas,
TRATAR
ANIMAÇÕES - Festas, paMARLY RIQUEZA festas. MPB e internacional.
248-2657
lhaços, sapatiado, bichinhos !?LIVROS E
Também aulas T. 275-8715
CERIMONIAL
walt
disney, pecinha teatro, l
REVISTAS
O Assessoramos qualquer evento;
j
etc. 230-5595. marcelo.
• Decoração em flores naturais;
Preços
MONTEBELLO
FESTAS
CARROCINHAS
o Orientação p/ casamento. 15
LÊ - Venha ex- QUEM CONTA UM CONTO
Enfeites
infantis,
15 especiais, decoradas c/ DELICIAS oDAverdadeiro
anos ou festa;
sabor - Locadora de Livros. Associeperimentar
• Lembranças artesanais.
anos, casamentos. Salg./ novidades e qualidade. da comida congelada. Card. se à nós p/ o prazer da leitura.
Tela: 254-1306/ 284-6913. doces finos. 245-5202
Tel. 541 -7342. At. Domicílio.
533-0602/275-0188.
var. peça o seu. 208-7256.
ALUGUEL FILMADORA
Alugue uma filmadora e filme você
mesmo seus melhores momentos.
ACEITAMOS CARTÕES
DE CRÉDITO
FILMAR LOCADORA LTDA
CGCMF 40422636/0001-46
Tel.: 290-8356
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ICLASSIFICADOS
PARA ANUNCIAR LIGUE 580-5522
ALTA MAGIA 257-5182-Pai
de Santo feito na África, renome Internacional, conhecido TELECHOCOLATE
COMPRAMOS
profissionalmente na Espanha,
Itália e Portugal. Jogo de búLIVROS
zios. Resultado garantido. De Fone: 224-0690
Discos,
3a a 5"feira. Ligue e comprove! Chocolate caseiro
IALORIXÁ MARIANGELA - Gramado, da Prawer.
fitas, CDs
búzios, vidência, amarração. Distribuidor autorizaPequenos objetos
Saúde, amor. Resultado rápido
do agora no Rio. Ree garantido. TEL: 571 -9540.
Rua Siqueira
ceba
ou ofereça choABA ISABEL Passes, benziCampos 143 Loja
mentos,
defumações,
búzios
colates
refinados.
41 e 94.
grátis, vidência carta. Resolvo Entrega a domicílio,
Tel: 255-1695.
qualquer assunto. 208-1421.
LAIS DE OXUM - Vidente. sem acréscimo.
Orientação espiritual. Cartas
ciganas e búzios africanos. CAFÉ MANHÃ E CIA Presenteie c/ cestas de
Desfaz trabalhos. 232-6687.
(? M00A
café, chá, frutas, infantil
COSTURA
e etc. (021)567-1450
PRESENTES
?
LINHO
BRÁSPEROLA/
CAFÉ REQUINTE CREPE MOUSSON - Lindas
Finas guloseimas p/
cores, qq quantidade, preço
CESTAS
atacado. Entr. resid. 439-2928.
hora. Control. p/
qq
Café da Manhã, superROUPAS DE SEDA DA
nutric.
275-9265.
decoradas com muito carinho!
CHINA - Bermuda, saia, caetc.
Entregas
t
queijos,
UM TOQUE DE CARINHO!
miseta, camisola, 1000 cores. \Frutas,
domicilio.
A emoção acontecerá, quando
Santa Clara, 33/905.257-2978
232-5057'
você enviar Cesta de Café da
OFEREÇO-ME
COMO
Manhã. Tel. 261-6217
COSTUREIRA DIARISTA
DELICATESSES
DU MATIN
Modelo, corto e costuro. Tel. CESTAS 4 FOLHAS
- Cesta Café Colonial com pro591 -5592. Tratar noite
- Café da manhã, e ou- dutos caseiros e sucos natuMODELISTA
INDUS- tras. Tel. 447-4264/ rais. (Adultos e crianças). Ana
Cláudia (Niterói) 718-3094
TRIAL - Faço molde e
free lance em tecido ,ma- 396-2166/ 396-4879.
GOOD MORNING lha e laycra. 577-6757.
DELIGHT - Café da Café da manhã c/ bom
A NEW BIJOU - Peças p/
montagem de bijouteria. Me- manhã, Chá, Queijos & gosto e requinte. Tel.:
lhor preço da cidade. Mode- Vinhos, infantil e ou- 295-8657/227-6147.
los exclusivos. Fio de couro e
-7475
seda, pingentes, bases p/ brin- tros. Tel .201
DE SEXTA A SEXTA - Cestas
cos, fechos, alicates. R. Vise. CESTAS CAFÉ DA MA- de Café da Manhã do 1o MunPirajá 550 slj. 310. 259-4594
do com controle de qualiaade.
NHÃ - Festeje c/ requin- Quem
gosta e sabe presentear
te. Manhã/ tarde/ noite. com elegância: 255-1459.
TEL: 265-6305 Marilene
^ MÚSICA
AS CESTAS COFFEE IN
FAVO DE MEL - O HOUSE - São para todas
RIO COMPACTDISC CLUBE
melhor serviço em as ocasiões. Café da MaEESB1
nhã e outras. 393-5381.
Cestas de Café MaCd e Vídeo Laser,
DESPERTAR COM AMOR nhã. Tel. 988-1522/ Cestas de café da manhã e chá
Vários planos para
da tarde, produtos variados e
237-4501.
um brinde. Ligue: 284-3931
ingresso.
PRESENTEIE C/ CESTAS
Largo do Machado 29
Pague com cheques pré 5 CESTA PARA PRESENTE
- Café da
s/ loja 215
dias. TEL 258-2035. Ana SURPRESA
manhã, super, grande,
Cláudia
265-2212
queijos & vinhos, chá e
CESTA CARINHO - Emoção
FEIRA DE FILMES! Clássi- acontece quando você recebe frutas. Tel. 288-9082.
cos, musicais, eróticos, infan- logo cedo seu café da manhã. TRAVESSEIROS DE MAtis, 1500 fitas à sua escolha. Pç Encomende! 249-4295
CELA - Colchonetes e sachès.
Cheirosos e originais. Entrega a
Saens Pena 55/214. 228-9414
CESTINHA MINEIRA - A domicilio. TEL. 553-4959
DIGILASER - Clube leveza dos ares da fazen- PRESENTEIE C/ORIGINAde CD e Vídeo Laser, da, lança uma cesta p/ o LIDADE - E sofisticação! Cesta Café da Manhã e especial
3.000 títulos, pedidos verão. Confira.258-4770 Páscoa. Reservas: 261 -5505p/
p/ telefone. 262-2356.
COM TERNURA E COM
CAFÉ C/CHARME- AFETO
- Presenteie c/ Cesta
Entregas grátis.
Presenteie c/ cestas de Café da manhã. Vinhos/ Frutas
-3929 lacy.
Café, Vinho, infantil e e Queijos. T: 551
OCULTISMO
Pi PRESENTEAR
Lanche. T. 268-7467. CESTAS
3N - Café da manhã ou lanche.
e charme. Norah,
CANTINHO DE YEMAN- DISK CESTA - Café da Originalidade
TELS: 261 -3287/ 281 -1065
JÁ - Da Bahia p/ o Rio. manhã, presente,
queiMãe Francisca a prefèri- jos/ vinho e salão de chá. VERA'S ARTESANATO Boneca de porcelana, lemb. p/
e
da dos artistas. Faço
DK 711-2233 - Icaraí.
festas. Venda por atacado. Dádesfaço qualquer trabase aulas. 580-5659/268-4026
lho. Jogo cartas ciganas.
SABOR
EXPRESSO
CESTAS
BON APPÉTIT CESTAS T: 226-1507. Axé.
0 sonho não acabou dê
Presenteie
c/ Cestas de Café
'continuidade
c/café da manhã,
da Manhã, Chá, Infantil e Diet..
Infantil,
chá
das
5,
cocktail
a
2,
de
Jogo
VIDENTE
Somente Zona Sul. 246-3264
caixa surpresa e outras.
cartas. Não precisa faPara anunciar nesta seção ligue
592-6935,289-3364,
para 580-5522 òu dirija-se a
lar nada. Marcar Tel.
uma das Agências de Classifica447-1164
275-1596 NEIDE
dos do JORNAL DO BRASIL
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PRODUTOS
NATURAIS
r

GHOST-WRITER 553-2570
- Monografias, teses, teÂtos,
palestras. Todas as áreas. Nível
superior.

POLPA DE FRUTA CONGELADA - Compre direto do produtor FAST SUCOS T: 281 - ?
5601.
?
I

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

GRANNBELL
Central de
Recados e
Telemarketing
Anotamos e transmitimos os
seus recados com maior prestesa, sigilo e segurança.
Ligue
201-8479
X
\
A TOP BOOK - Serviços
Fotográficos & Laboratório. Studio & Reportagem. Tel. 208-2096.
ART VISUAL - Marcas, logotipos, embalagens, cartazes,
catálogos, anúncios, etc. T:
577-4590, Jorge.
SOS ENFERMAGEM - Oferece auxiliar enfermagem, babás, acompanhantes. Residenciai/ hospitalar. 342-0443.
RESOLVA SEU PROBLEMA
- De Office-Boy ligando para
Fast Service Teleboy. Tel. 5933023 ou 201-1608 Nelson.
REEDUCAÇÃO
ALIMENTAR - Profissionais interessados utilização peq. pousada
Itacuruça. 780-1454 Tania
GHOST-WRITER 541-9771/275-6665Escreve Textos,Teses,Palestras e Livros
para você com cessão
de direitos autorais.
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA - Curriculuns, impressos,
teses, gráficos e impressão a
laser. 255-8118, Elizabeth.
ADVOCACIA - Especializada
em direito de família e trabaIhista. Marcar hora. Dra Sandra
Regina. Tel. 220-8130.
BOOK? FAÇA O SEU! - Invista em você!. 12 fotos c/ maq
e cabelo CrS 45.000. 285-6878
Fernando III Foto Stúdio.
CARTÕES DE VISITA E ETIQUETAS ADESIVAS - Mil
unidades por apenas CRS 7 mil.
Paulo ou Ana. T. 571 -7052.
DATILOGRAFIA IBM - Teses, monografias, etc. Trab. urgentes, inclusive sab/dom. Excel. qualid. 205-6290 Graça
DATILOGRAFIA - IBM/ Micro, monografias, trabalhos
universitários, curriculuns, livros e etc. 286-0515. Durval
SECRETARIA FREELA —
Serviços finais semana ou semana noite. Transcrição palestra/ pesquisa/ datilografia elétr.
220-3371/285-6550 Ana.
DISK CONVENIÊNCIA - Temos boy, fax, micro, mala direta, central de recados, secretária. 240-8017/ Fax. 262-1763

Êsicoterapiã
Breve
Se você sente:
ANSIEDADE
DEPRESSÃO OU FOBIA
Psic. Ana CRP: 14914
Tel.: 266-7156

SERV1QOS24H
i

PSICOTERAPIA TI centes e adultos. RejaneAdolesLobo.
CRP 15.450. Praça Saens PeSERVIÇO DE RADIOLOGIA na. T: 258-3300/ 228-0235.
|DA POLICLÍNICA DE BOTAFÒGC TERAPIA REICHIANA - Terapia corporal - Base analítica,
Radiologia Geral
crianças, adolescentes e adulTomografia
tos. Tijuca. Tel. 254-7542.CRP
05/5302
Computadorizada
Ultrasonografia
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - Revolucionária aborAtendimento 24 Horas
dagem terapêutica de integraConvênios e Particular
ção e crescimento. 553-6423
CRP. 17.050.
Av. Pasteur, 72/ 2o
ATEND. PSICANALÍTICO andar Botafogo - RJ
Nossa proposta é tornar a Psicanálise acessível a você. Tel.
537-3215. Coordenação José
Tel.: 275-029è
Luis Damiano. CRP: 05/ 5210
CABELEIREIRO 24 H| - PSICÓLOGO - Atendimento a
BEAUTY DOMICILIAR! - crianças, adolescentes e adulCortes Unissex e maq. Sáb. tos. Paulo Mittelman. CRP 05/
e dom. Produções Noivas e 2293. T. 552-0986.
15 Anos. Preço indiv. e pacote. 287-7933. C. Crédito.!
PSICANALISTAS
HI

H

i

TERAPIA

Plano Psi
PSICÓLOGOS
!
•Alta. L. C. lyrio T. 521-3068/287-4688
Gávea/Copacabana CRP 0517881. j
Ma G. Galucio T. 226-7147 — BotaJ
fogo CRP 0518755.
Fannj G. R. P. Vainer T. 248-5538 — 1.|
Machado CRP 0516741. i
Márcia franco Silva I. 262-0111 —I
Centro CRP 0512815. !
M' Fátima Luna T. 286-0838;551-4592;
Botafogo CRP 054920.
Marisa S. Cardin T. 278-3343 — Tijuca |
CRP 054887. |
Sônia M. lyra G. P. 1. 236-0520/237- j
6621 — Copacabana CRP 0519587.
Vera R. H. leal 1. 351-2892 - Vila i
Penha CRP 056223. j
Vilma S. G. R. Henriques T. 262-7484 — •
Centro/Niterói CRP 054863. '•
convtmos
E PARTICULARES
INF: Siliino S. Andrade CRP-05/6262 e !
CRP-PJ-05/0150 Resp. Tèc. e Coord. R. i
México, 111/2003 T. 262-0111 após 14h.
CONTE COM 0 PSICÓLOGO!

ASSOCIADOS
At. individual. Uma alternativa.
Depressão, ansiedade, angústia e
inibições. 247-2788/ 20S4558.
CRP 05/11233.
TERAPIA BREVE - De base
psicanalítica. Consultório Ipanema. Adolescentes e adultos.
Cláudio.
Tel.:
521 -7244.
CRP.05.17588
ESPAÇO CABANAS AÇU Emagrecimento, terapia corporal, anti-stress. Correas/ Petrópolis. T: (021) 232-2029
MASSAGEM TERAPÊUTICA - Coluna, stress, gestantes,
dores musc. Maurício 521 8599/ 267-6427/ 247-1904.
?

TRADUTORES

LAZ0SKI
& BENINATT0

SEITAI - Cristais, Fitoterapiá,
Florais, Acupuntura, Shiatsü.
T. 247-2128 Telemensagerri:
532-0770 cód. 4012737.
i
PSICÓLOGA CLINICA 4
Rita Barbosa. Cça, adolesc.j,
adulto. Cons. Méier (próximò
estação). Consulta 270-7308;
CRP.05-15755 j
PROGRAMAÇÃO NEURO-j
LINGÜÍSTICA - Terapia bre-j
ve, atend/cursos regulares.j
Prof Ubirajara. T: 268-2676. |
MASSAGEM
SHIATSU/j
DO-IN - C/ cromoterapia, tra-j
tamento bio-energético, diver-i
sos horários. 252-4627 Carla <¦
•;
FONOAUDIOLOGIA - Voz,!
fala e dificuldade de aprediza-i
do. At. residência, crianças e I
adultos. Dra Glória 208-1845.1
CRF" 6538.
I

Traduções todos os idiomas, datilografia, fotocópias, encadernação, impressão a laser e produção
gráfica.
TEL: 556-1388/ 2251818. FAX: 225-4139
TRADUÇÃO/ VERSÃO/REVISÃO - Inglês/port. Qq texto.
Impr. eletrônica de qualidade.
T. 234-7818/ 266-6349 Ana
TRADUÇÃO
INGLÊS/ FRANCÊS
Literárias/ Técnicas (engenharia, informática. psicologia, etc.). Impressão laser. entrega em disquetes opcionais.
Rapidez e perfeição.
Rod.
Tel/ Fax: 235-463).

TRADUCÃO/VERFONOAUDIOLOGIA - Trata-1 SÃO PÓRT./INmento, Voz, Fala e Linguagem | GLÊS/FRANCES e Audiometria. Adulto e crian- j 20 anos
exper. favor
ça. 256-9112. Copacabana, i
CRFa 6505.
Tel 274-1686.
4/2 a 10/2/1994

CLASSIFICADOS
.
PARA ANUNCIAR LIGUE §8©»g§2£
TRADUÇÃO - Inglês/Portugês/lnglês. Textos, manuais e
etc. Toni 216-8376/ 8786/
8758- 257-1545 Noite.
AS MAIS PERFEITAS E RAPIDAS - Traduções/ versões
Ingl./ Port./ Ingl. Tradução simult. Sônia Mendes 275-8665
?

TURISMO

•
\
HOTEL
VARANDAS DE PARATY
Na cidade de PARÃTY,
(A ) junto ao azul da baía de
Ilha Grande e o verde da
Mata Atlântica. R*Mfvat
W p/Tet. (0243)71-1873 ou
•k
c/seu agente de viagens /
LAZER COM SEGURANÇA
- Teatro, show e passeios.
Condução na porta. 225-3007
Adultos/crianças (6/12 anos)
ANGRA ILHA GRANDE Passeio de saveiro e aluguel de lanchas e veleiros. RED SUN 222-6652.

FÉRIAS

CJUUMVÃL
/V-\
/£ ECOLÓGICO
12-13-14-15 FEV./94
SERRA DO CARAÇA (MB) Parque Natu.
ral c/ cachoeiras, lagos, florestas e.campos de altitude. Tudo incluído. Ar
livre - Turismo ecológico
(OUTROS ROTEIROS PEÇA PROGRAMA GRÁTIS)
208-3029 (14 ÀS 18HS)

EM COMPANHIA - SA(DAS EM GRUPO - Teatros,
shows. Damos transporte ida e
volta. 537-2832/ 286-1675.

CAMVALEH PENEDO
Colônia Finlandesa c/ suas cachoeiras, natureza exuberante,
mata atlântica, sinfonia de pássaros, rio, cascatas, piscina, saunas,
danças, comidas e artesanatos fin- PORTO SEGURO CARNAlandes, refeições e café colonial.
- Amb. familiar. Saída
Hospadando-se no Hotel mais ver- VAL
11/2.
16/2. CR$ 90
de de Penedo, em Chalés c/ lareira mil c/ Retorno
café manhã. 275-4019.
ou hidro p / casais.
HOTEL
CANTO D'MMUS
ILHA GRANDE
(Destaque Especial 4 Rodas/94)
\ Reservas Ecológica
ANGRA DOS REIS
\ (02143)46-3657. :
POUSADA AUA1B0Z
SlTIO DOS NETINHOS
Particular/ excursões. ÇhurrasSuítes, chalés e passeios
co, refrigs, caldo de cana,fogão
à lenha, lazer, piscina, cavalos,
de barco
futebol, voley, play. 275-1112
Excelente promoção Carnaval
PIZZARIA MAM MA FLORA
- CABO FRIO. A melhor pizza
RESERVAS: 987-3184
da cidade. Sabores especiais.
Tele-Pizza: (0246) 43-2171.

PARA

FÉRIAS EM CASA ANGRA
4 suítes, completamente mobiVISCONDE DE MAUA
liada, churrasq., freezer, 50 meRefresque sua cabeça embaixo tros praia. Fevereiro US$3.000.
das cachoeiras, embriague-se de Semes./anual. 322-2502 Nelly
ar puro e entre na festa da vida.
CABELOS DE VOLTA
Hotéis VERDE que te quero VER SEUS
- Aquela coroa-de-padre soTE, Beira Rio, Bühler e Cantinho me, em 4 a 6 meses. Prod. nada Paz.
s tural. 247-2475 das 14 às 17
horas. Domicílio e correio.

Para anunciar nesta seção ligue
para 580-5522 ou dirija-se a
uma das Agências de Classificados do JORNAL DO BRASIL.

I CARNAVAL ALTERNATIVO- Caraça MG. 11/16 Fev.
| Pensão completa. Rios, lobo
guara, etc. Us$ 230. 242-6857.
240-4654/240-9819§
ALUGUE UMA FILMADORA — filme todo o seu carnavai.
Aproveite nossas promov
'
POUSADA
ções Camera 1 - 541 -9141.
c/iLICIKs
POUSADA DO SOL GUABÚZIOS
RAPARI - P/ quem quer desFérias e Carnaval, Pano Carnaval. Happy
cansar
cotes especiais.
Memory
240-4654/ 240-981 9
Suites c/ varanda, frigobar, ventilador teto,
ASSIM SE FAZ AMIGOS
TV. Piscina, bar, área
Teatros, shows, chás, dominlazer, estacionamento.
Reserve já
gueiras e fins semana. Trans•v (0246)23-2138
porte micro ar condicionado.
m T. 263-9595/230-8739 noite.
HAPPY
MEMORY

NAS MONTANHAS
DE ITATIAIA
LIBERTE 0 LOBO
QUE HÁ EM VOCÊ.
Caminhadas, montanhismo,
cachoeira, comidinha na lenha
e muita energia.
(021) 254-0335.
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Rival
Siaueira: Teatro
Teatr^Rival^J
Fafy Siqueira:
Faffy
É

'Instinto selwagem': na locadora Movie Market da Barra

Vídeos

em

vai levar Maj
Programa
donna, Sharon Stone, I
Jodie Foster e muito mais para a sala de seus leitores. Nesta sexta, os 10 primeiros leitores que chegarem, a partir
das 11 h, na locadora Movie
Market da Barra (Av. Érico
Veríssimo, 821/Lj. A), ganham uma fita de vídeo origiMPB,

blues,

Eduardo Rangel: Mistura Fina
PROGRAMA 58

evidência
nal com legenda. Os filmes da
promoção são: Corpo em evidência, Instinto selvagem, O
dono da noite, O jogador, Bob
Roberts, Vingança, Bugsy, O
silêncio dos inocentes, Duro de
matar II e A guerra dos Roses.
É uma fita por leitor e quem
chegar primeiro escolhe. Basta levar esta revista.

só querer
cartaz no Café ConEmcerto Teatro Rival (Rua
Álvaro Alvim, 33, Cinelândia), sexta e sábado, às 22h, e
domingo, às 19h, o espetáculo Fafy Siqueira ou não queira, dirigido por Chico Anysio, traz a humorista e
cantora numa coletânea de
textos, canções e outras cositas más. Pois bem: os 30 primeiros que chegarem à bilheteria com esta revista, a partir
de uma hora antes de cada
apresentação deste fim de semana (total de 90 espectadores), entram de graça.

f*=*U
Camisetas
¦y| estai sexta, a partir
W das |20h, o Terreirão
do Sambâ, na Praça Onze,
terá shoivs gratuitos de
Jorge Arágão, Marquinho
Satã, gruipo Agbara Dudu, entre loutros. Os leitores da Programa que aparecerem por lá com esta
revista vãp ganhar um superpreseiite: os 240 primeiros qub chegarem nesta sexta] a partir das
19h30, ná Barraca Ciementina dè Jesus (barraca
n° 10), faturam uma camiseta Coca-Cola Kaiser
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reggae...
Eduardo
©compositor
Rangel faz show nesta
segunda e terça, às 22h30, no
Mistura Fina (Av. Borges de
Medeiros, 3.207, Lagoa), com
um coquetel especialíssimo de
MPB, blues, reggae, rock, balada e até samba de breque —
quase todas dele mesmo, como a polêmica Copacabana
blues, destaque do disco de
estréia de Renata Arruda. O
show de terça é praticamente
dos leitores da Programa: os
50 primeiros que chegarem a
partir das 21h30 estão liberados do couvert artístico e todos
os demais têm 50% de desconto. Basta levar esta revista.

¦Vestido de noiva', de NelsonRoiirigues: 90 ingressos

Presente

de

50 anos da primeira
©s montagem do espetáculo
Vestido de noiva, uma das
principais e mais polêmicas
peças de Nelson Rodrigues,
não estão sendo comemorados só por atores globais. O
Núcleo de Montagem de PósGraduação da Uni-Rio também aposta na trama de trai-

aniveifsário
ções do dramaturgo e encena
sua versão nesta sexta e sábado, às 21 h, e domingo, às 19h,
no Teatro Joãc 1 Caetano (Praça Tiradente, s/n°, Centro).
Òs 30 primeiro^ que chegarem
à bilheteria com esta revista, a
partir de uma! hora antes da
cada apresentação deste fim
de semana, entjram de graça.
4/2 a 10/2/1994
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Especializada em armários e estantes
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componíveis, que se adaptam com
harmonia aos mais sofisticados projetos,
a Lacca lhe oferece toda a sua linha de
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organizar e planejar sua casa, seja qual
for o tamanho do espaço disponível.
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mobiliário residencial: camas, bicamas,
mesas, sofás e cadeiras, para você
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0 acabamento você escolhe: madeira
natural, laminado melamínico e
laqueado fosco ou brilhante na cor
desejada. Todos os produtos Lacca têm
6 anos de garantia, assegurado
por um certificado personalizado.
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LACCA
MÓVEIS

COM

GARANTIA

DE VIDA.

- Tel.: (011) 883-7607. RJ - Rua Ataulfo de Paiva, 35 - Tel: (021) 239-Í396 / Rua
SP - Alameda Gabriel Monteiro da Silva 765
Shopping Tel.: (021) 325-6146
Barata Ribeiro 323 - Tel.:(021) 255-7984 / Rua Conde de Bonfim, 66 Tel.: (021) 234:5668 / Casa
PABX : (021) 409-6888
e
Exposição:
Fábrica
- Av. Ataulfo de Paiva, 270 LJ 202
Tel.: (021) 511-1965 /
/ Rio Design Center

