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' Borlord Roxo. RJ — N6lson Pere;

Marcello garante

prender quem

matou prefeito
A polícia trabalha sobre duas hipóte-

ses para esclarecer a morte do prefeito
de Belford Roxo, Jorge Júlio Costa dos

Santos, o Joea: vingança ou assalto.
Enquanto o secretário de Segurança,
Nilton Cerqueira, quer saber se há "in-

junção política" no caso, o delegado
Jorge Luiz Diegues, da 7a Delegacia
Policial, acredita que o prefeito morreu
ao reagir a um assalto. Cerca de 100 mil

pessoas estiveram no velório de Joca.
assassinado por dois menores antcon-
tem à noite, em Laranjeiras. O governa-
dor Marcello Alencar discursou à beira
do túmulo e prometeu prender os "as-

sassinos miseráveis" de Joca. (Pág. 19)

Editorial

A cidade não tem

polícia nas ruas
Página 8

Contribuição

IIIIIde abreviar
JL

aposentadoria

Para não prejudicar os trabalha-
dores que entram cedo para o merca-
do, a emenda constitucional da refor-
ma da Previdência poderá preservar
a aposentadoria por tempo de contri-
buição, independente do limite mini-
mo de idade, informou o secretário
executivo do Ministério da Previdên-
cia, Luciano Oliva Patrício. A pro-
posta do governo prevê 40 anos de
contribuição e idade mínima de 60.
As aposentadorias proporcional e
especial serão abolidas. (Página 4)

Informe JB

Buaiz e a luta do

PT para sobreviver
Página 6

Servidor tem o
13° antecipado
A Secretaria da Administração informou
que os servidores civis e militares da
União receberão dia 4, junto com os
vencimentos de junho, a metade do 13°
salário. A antecipação será paga também
a aposentados, pensionistas e
reformados. (Página 6)

PF recebe lista
de Jornalistas
A superintendência do INSS no Rio
entrega hoje à Polícia Federal (PF) a
relação dos 30 jornalistas que recebem
aposentadoria especial com base na Lei
de Anistia. O Sindicato dos Jornalistas
tem prazo até hoje para apresentar á PF
documentação sobre o caso. (Página 4)

TEMPO

wmmmmmmm

No Rio e cm Niterói,
céu nublado, passando
a claro. Névoa pela
manhã. Temperatura
estável. Ontem, máxi-
ma no Maracanã e mi-
nima no Alto da Boa
Vista. Mar calmo, com
visibilidade boa.
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Marcello Alencar prometeu que não descansará enquanto não prender os criminosos

Cartões terão dívidas

parceladas 

em 3 vezes

O Banco Central (BC) autori-
zou ontem os usuários de car-
tões de crédito a renegociarem
suas dívidas vencidas até o dia
31 de maio em até três parcelas
mensais. Os bancos também fo-
ram autorizados a refinanciar,

por prazo indefinido, todos os
débitos, inclusive os de cheques
especiais, não pagos até esta da-

ta. A medida visa aliviar a ina-
dimplência do comércio. Nos úl-
timos 15 dias, no entanto, mui-
tas lojas têm ignorado a proibi-
ção de cobrar preços diferentes

para pagamento à vista ou no
cartão. O artificio, comum em
tempos de inflação elevada, fora
abandonado com o Plano Real.
Mas agora, com as altas taxas de

juros, os comerciantes voltaram
a dar descontos a quem pagar
com cheque ou dinheiro. O secre-
tário de Acompanhamento Eco-
nômico do Ministério da Fazen-
da, José Milton Dallari, disse,
ontem, que o governo baixará,
até o fim do mês, uma nova por-
taria tornando mais efetiva a proi-
bição dessa prática. (Página 17)

Brasília — Josemar Gonçalves

Inocêncio (E) disse a Cardoso que Malan foi infeliz na argumentação sobre juros
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Prefeitura vai

'engordar' 
a

orla do Leblon

De julho a dezembro, a prefeitu-
ra realizará no Leblon a operação
engorda da praia, que vai repor 800
mjl metros cúbicos de areia na orla.
"Ê uma medida emergencial", disse
a secretária municipal de Obras,
Ângela Fonti. Técnicos estudam so-
lução definitiva para evitar o desa-

parecimento da praia. (Página 20)

Lagoa-Baira

será aberta dia

15 de agosto

O novo trecho da Auto-Estrada
Lagoa-Barra. entre a Rua Bartolo-
meu Mitre e a Avenida Visconde de
Albuquerque, no Leblon. já tem
data para entrarem operação: 15 de
agosto. As obras na área terminam
este mês e incluem tratamento pai-
sagistico com pedras portuguesas
e plantio de árvores. (Página. 20)

Tàpies expõe
em São Paulo
Antoni Tàpies, maior pintor
espanhol vivo, ganha a
primeira exposição
individual de gravuras no
Brasil. (Página 8) B

Gal Costa, o
beijo e o mar
Gal Costa gostou de beijar o
ator Fernando Eiras e
sentiu-se mal ao filmar, num
barco, cena de O mandarim,
de Júlio Bressane. (Pág. 3)

Nólson Perez
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Milton declara o amor a Minas

O cantor Milton Nascimento explica, em
texto exclusivo para o JORNAL DO
BRASIL, sua paixão por Minas Gerais,
estado homenageado este mês no Rio.
através de eventos que incluem o show

Amigo, que ele apresentará na Praia de
Ipanema em 1" de julho. Ontem Milton
aproveitou para gra\ar uma participação
no próximo disco de Edu Lobo (acima),
a ser lançado em agosto. (Pagina 1)

Senador 
quer

preservaçao

da Petrobrás

0 senador Ronaldo Cunha Limít (PMDB-PB).
relator da emenda constitucional que acaba com o
monopólio da Petrobrás, vai alterar o texto apro-
vado pela Câmara. Se o projeto for modificado,
voltará ao exame dos deputados, atrasando as
reformas. Cunha Lima pediu uma semana de pra-
zo para apresentar o relatório, e disse que só não
mudará a emenda se o presidente Fernando Hen-
rique Cardoso encaminhar um projeto que asse-

gure á Petrobrás a exclusividade na exploração
das jazidas já descobertas e preferencia nas con-
corrências públicas. O governo desistiu de con-
vocar o Congresso no recesso de julho. (Pág. 3)

Veríssimo

O brinde de Menem a quem

governa esta nação irmã

Página 9

Motta assegura que

tarifas públicas 
não

aumentam este ano

O ministro das Comunicações, Sérgio Motta,
afirmou que o governo não autorizara nenhum
aumento de tarifas públicas estatais em 1995. "E

uma decisão de governo não mexer nas tarifas

públicas este ano", disse Motta, na sede do PSDB.
O ministro, que contraria declarações feitas por
outras autoridades nos últimos dias, explicou que o
congelamento das tarifas — defendido no governo
pelo ministro do Planejamento, José Serra — é
necessário à estabilização da economia. Técnicos
da equipe econômica revelaram, porém, que tal-
vez haja correção dos preços dos combustíveis em
algumas regiões, para eliminar subsídios pagos em
áreas perto dos centros produtores. (Página 15)

Juros de 12%

têm apoio até

de 
governistas

Líderes de partidos aliados avisaram ontem ao

presidente Fernando Henrique Cardoso que o gover-
no corre "sério risco" de ser derrotado na votação do

pedido de urgência urgentíssima para o projeto de lei

que limita os juros em 12% ão ano. A votação está
marcada para terça-feira. O ministro da Fazenda,
Pedro Malan, foi ao Congresso tentar convencer as
bancadas governistas do PMDB e do PFL. mas não
teve sucesso. "O Malan não estava num dia feliz",
disse a Cardoso o líder do PFL, lnoccncio Oliveira

(PE), que encomendou um estudo para tentar evitar
a votação. "Os 

juros de 12% serão um desastre para
o Real? O que me importa? Isso é problema dele",
afirmou o deputado Fernando Diniz (PMDB-MG),
à saída da reunião com Malan. "O Malan falou
aquele feijão-com-arroz que a gente já conhece',
ironizou Alberto Goldman (PMDB-SP). (Página 2)

Câmara aprova lei

que 
obriga uso do

cinto de segurança

A Câmara Municipal aprovou em primeira vo-
tação projeto tornando obrigatório aos motoris-
tas o uso do cinto de segurança em vias urbanas
do Rio. A nova lei terá de passar ainda por uma
segunda votação para depois ser submetida á
sanção do prefeito César Maia, que já demons-
trou ser contrário à idéia. Seu veto, no entanto,

pode ser derrubado pelos vereadores. A lei prevê
multas de RS 90 a RS 270 para infratores. (Pág. 20)

Ingressos para o

Fla-Flu decisivo

podem 
acabar hoje

A venda antecipada de ingressos para o Fia-
Flu que domingo decidirá o Campeonato Esta-
dual de Futebol — iniciada á tarde — superou as
expectativas mais otimistas dos dirigentes de
Flamengo e Fluminense, que admitem a possibi-
lidade de os bilhetes se esgotarem ainda hoje.
Cálculos de ontem à noite indicavam que 40%
dos 117.500 ingressos já estavam vendidos. Hoje.
as vendas recomeçam às lOh. (Páginas 22 a 24)
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COLUNA DO CASTELLO
MARCELO PONTES

Lei dos 
juros

ganha 
fôlego

com recesso

O 
maior medo dos líderes do governo, no mo-
mento, é que o requerimento pedindo ur-

gência para o projeto de regulamentaçao dos

juros seja apreciado pela Câmara apenas em
agosto. É que as férias dos parlamentares cm

julho poderiam causar danos devastadores ao

governo.
Indo para as suas bases eleitorais e tendo

contato com a dura realidade dos efeitos dos

juros exorbitantes sobre a vida das pessoas e das
empresas, os deputados poderiam voltar a Brasí-
lia comovidos e, pior ainda para o governo,
comprometidos com os seus eleitores em tentar
resolver por lei o que o bom senso recomenda
tratar com políticas econômicas consistentes.

É por isso que o governo só tem uma saída —

enfrentar essa votação imediatamente, antes que

o incêndio se espalhe. A não ser que os magos do
regimento dêem nó em pingo d'água e tirem o
governo desse aperto. Não será fácil. As cinco
tentativas feitas até agora pelos magos fracassa-
ram.

Inicialmente, foi arquivado o primeiro requeri-
mento pedindo o redundante regime de urgência
urgentíssima para o projeto. Urgência urgentíssi-
ma é uma invenção do parlamento para impedir
que projetos envelheçam na gaveta. Arquivado o
primeiro, fez-se o segundo pedido de urgência
urgentíssima, que é este que está fazendo o gover-
no tremer agora, de autoria da deputada Jandira
Feghalli (PC do B-RJ).

Depois, a bancada governista fez duas tentati-
vas de convencer deputados a retirar assinaturas
do requerimento. Não colou. Em seguida, por
maldade do governo, a votação foi marcada para
hoje à tarde. É muito difícil, no Congresso, fazer
votação importante na quinta-feira, principalmen-
te à tarde, e muito menos às vésperas das festas de
São João, que exercem sobre os deputados magne-
tismo igual ao dos brigadeiros de chocolate sobre
crianças de todas as idades, principalmente em
festa de aniversário.

A deputada Jandira Feghalli não aceitou, e fez
pressões sobre o presidente da Câmara, deputado

Luís Eduardo, acusando-o de fazer manobras
regimentais para ajudar o governo. Jandira, sozi-
nha, não tem força política. E sua bancada de
comunistas fora de moda tem apenas dez depu-
tados. A força da pressão, segundo ela, vem das
ruas, das empresas, das cooperativas, dos agrieul-
tores que estão sofrendo com os juros altos.

Jandira diz que a articulação para tabelar os
juros por lei é feita por uma espécie de comitê
central, composto por dissidentes de vários parti-
dos, inclusive do PSDB. Não tem gente do PFL,
mas "há simpatizantes da causa" nesse partido.

Já que as oposições não conseguiram reunir
nas votações deste semestre mais do que 120 ou
140 votos, o PC do B de Jandira faz guerrilha
parlamentar, tentando minar as bases do gover-
no. Pouco importa que se diga ser demagogia
tabelar os juros por esse caminho. O que importa,

para o PC do B, é fazer confusão nas hostes
adversárias. E para Jandira, particularmente, fa-
zer com que a Câmara aproveite esse tema para
participar mais diretamente da discussão da poli-
tica econômica do governo.

Concretamente, Jandira conseguiu incomodar
o governo. O ministro da Fazenda passou o dia
ontem tentando doutrinar as duas maiores banca-
das da Câmara e do governo, o PMDB e o PFL.

No começo da noite, falou-se muito desse assunto
na audiência que o presidente Fernando Henri-
que Cardoso concedeu aos líderes e vice-líderes
do governo. O presidente recomendou que se
enfrentasse esse problema de cara. É preciso tirar
do horizonte imediatamente essa ameaça sobre o
Plano Real, segundo orientação do governo.

O rito é o seguinte: votando e derrotando o
requerimento de urgência urgentíssima, a banca-
da do governo se senta em cima do projeto de
regulamentação dos juros. Ele é enviado para
uma comissão especial encarregada de estudar o
sistema financeiro, e some do mapa. O relator já
está escolhido: o deputado Benito Gama (PFL-
BA), vice-líder e homem da total confiança do
governo.

Se, por acaso, for aprovada a urgência urgen-
tíssima, Jandira Feghalli prefere deixar para agos-
to a votação do mérito do projeto. 

"Nós somos
responsáveis. Queremos amadurecer essa discus-
são", diz ela, marotamente, de olho nos efeitos do
recesso sobre a consciência dos deputados. E
quando, numa situação extrema, não houver mais
jeito nenhum para o governo na Câmara, ainda
restará o poder de veto do presidente. Por ser
educado, o presidente só ainda não disse que esse
projeto é de uma sandice inigualável. Mas jurou
que o vetará. Porque acha que é sandice mesmo.

Governo 
pode perder 

na votação dos 
juros

Brasília — Jamil Bittar

¦ Líderes alertam

Cardoso que risco

de derrota é grande

CARMEN KOZAK.

BRASÍLIA — Os líderes dos par-
tidos aliados ao governo disseram
ontem ao presidente Fernando
Henrique que o Palácio do Planalto
corre "sérios riscos" de ser derrota-
do, na terça-feira, quando a Câma-
ra dos Deputados votará o pedido
de urgência-urgentíssima para tra-
mitação do projeto de lei que regu-
lamenta a fixação da taxa máxima
de juros em 12% ao ano, prevista
na Constituição. Por sugestão do
líder do PFL, deputado Inocêncio
Oliveira (PE), será realizada uma
reunião hoje, para tentar encontrar
uma brecha no regimento interno
da Câmara que permita o adiamen-
to da votação.

O líder pefelista foi o primeiro a
alertar o presidente para as difieul-
dades que estão sendo enfrentadas
para convencer os deputados a vo-
tarem contra o pedido de urgência-
urgentíssima. "As bancadas estão
divididas e a maioria não está con-
vencida dos prejuízos que o tabela-
mento dos juros representa para a
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Líderes disseram a Cardoso que Câmara deverá aprovar urgência para o projeto que limita juros em 12%

economia", disse Inocêncio, que foi
apoiado pelo líder do PPR, Fran-
cisco Dornelles (RJ), e pelo vice-lí-
der do PMDB, Jurandyr Paixão
(SP). 

"Não há clima para garantir
um bom resultado na terça-feira",
completou Dornelles.

As lideranças do PMDB e do
PFL consideraram insuficientes as
explicações que o ministro da Fa-
zenda, Pedro Malan, deu ontem às
bancadas dos dois partidos. 

"O
Malan não estava num dia feliz, ele

não convenceu", relatou Inocêncio
ao presidente Fernando Henrique
Cardoso. "E é muito difícil conven-
cer porque a questão dos juros altos
está incomodando muita gente. É
uma discussão emocional", afir-
mou Dornelles.

Ontem mesmo, o líder do PFL
encomendou à assessoria jurídica
da Câmara um estudo para tentar
evitar a votação de terça-feira. Um
importante assessor informou que

são remotas as possibilidades de se
encontrar uma brecha regimental
para adiar a decisão sobre o reque-
rimento, de autoria da deputada
Jandira Feghali (PC do B-RJ). A
única encontrada até agora exige
que a metade dos 297 deputados
que apoiaram o pedido de urgência
—urgentíssima assinem outro re-
querimento contrário à votação. A
outra solução é política: um acordo
de todos os partidos para adiar a
votação.

Um longo

caminho

a percorrer

BRASÍLIA 
— A votação na

Câmara, terça-feira, do pe-
dido de urgência-urgentíssima
para o projeto que tabela os ju-
ros em 12% ao ano é que vai
definir o tempo que o Congresso
vai consumir na discussão do as-
sunto. A aprovação do pedido
de urgência garante que o con-
teúdo do projeto será votado em
24 horas — ou seja. já na sema-
na que vem. Caso o requerimen-
to da deputada Jandira Feghali
(PC do B-RJ) seja rejeitado, a
proposta cai na vala comum e
terá que cumprir um complica-
díssimo processo de tramitação
nas comissões da Câmara antes
de chegar ao plenário.

Mesmo que o governo seja
derrotado e a urgência aprova-
da, o projeto só será enviado à
sanção do presidente Fernando
Henrique Cardoso ainda este

mês se a Câmara não fizer qual-
quer mudança no texto. É que a
proposta, de autoria do ex-sena-
dor Mansueto de Lavor
(PMDB-PE). já foi aprovada pe-
lo Senado. Segundo o regimento
interno, a palavra final sobre o
texto de um projeto de lei e dada
pela casa legislativa de origem.
Ou seja, qualquer modificação no
conteúdo exigirá nova tramitação
no Senado.

Caso o governo seja vitorioso
e evite a aprovação do requeri-
mento, não há condições de se
fazer qualquer previsão de uma
data em que a proposta poderá
ser votada em plenário. Antes de
ser discutida pelos 513 depu-
tados. a regulamentação do dis-
positivo constitucional que fixa
os juros em 12% ao ano terá que
passar pelo crivo da Comissão
de Constituição e Justiça e das
comissões econômicas.

O regimento não fixa prazos
para essas discussões. É por isso
que milhares de projetos sequer
entram em discussão e vão parar
no arquivo no final de cada le-
gislatura.

Malan tenta mas não convence deputados Decisão será na terça

OSWALDO BUARIM JÚNIOR
BRASÍLIA — O ministro da Fa-

zenda, Pedro Malan, frustrou par-
lamentares do PMDB e do PFL,
com os quais se reuniu à tarde,
por não ter apresentado uma al-
ternativa à política de juros altos
para manter a estabilidade econô-
mica. Malan foi ao Congresso pe-
dir o apoio dos maiores partidos à
rejeição ao limite dos juros em
12%.

As bancadas do PMDB e do
PFL na Câmara pressionaram o
ministro para que apresentasse
uma proposta de política monetá-
ria com previsão de queda dos ju-
ros. Malan não se comprometeu
com "prazos e dias" e não con-
venceu os deputados da necessi-
dade de rejeitar o pedido de ur-
gência. 

"Não adianta salvar o real
e matar a economia do pais", rea-
giu o presidente do PMDB, depu-
tado Luiz Henrique (SC). 

"O

PMDB vai exigir o compromisso
do governo de adotar uma politi-
ca alternativa para a redução dos
juros", afirmou; o liderdo partido
na Câmara, Michet Temer (SP).

Reação — "Os 
juros de 12%

serão um desastre para o Plano
Real? E o que me importa? Isto é
problema dele", comentou o de-
putado Fernando Diniz (PMDB-
MG) sobre o caos profetizado por
Malan. "O Malan falou aquele
feijão com urro: que a gente já
conhece. Sou contra o tabelaxnen-
lo, mas falta o governo oferecer,
pelo menos, uma perspectiva de
médio prazo para redução dos ju-
ros", disse o deputado Alberto
Goldman (PMDB-SP). demons-
trando que o coro dos desconten-
tes atinge até mesmo os que pre-
tendem votar de acordo com o
governo e derrubar juro a 12%."Os deputados deixaram muito
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Brasília — Josemar Gonçalves
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Malan (em frente ao qu, não apresentou alternativas para os juros

claro, com ra-
zão, que as taxas
de juros no mo-
mento estão ex-
cessivamente al-
tas e devem bai-
xar", reconheceu
Malan após três
horas e meia de
reuniões com os
dois partidos. O
encontro com o
PMDB foi tenso e muitos depu-
tados saíram antes do auditório."A 

gritaria está enorme", disse o
lider do governo no Congresso.
Germano Rigotto (PMDB-RS).

Com o PFL o clima foi mais
ameno, mas Malan não conven-

DESTAQUE
Medusa é ama figura da mitologia
grega, a mulher com serpentes no
lugar dos cabelos. Gabou-se tanto de
sua beleza na juventude que a deusa
Atena ficou com inveja e
transformou-a num monstro. Com
presas no lugar dos dentes e olhar
fixo, transformava em pedra quem a
olhasse, de tão feia que era.

ceu muita gente."Eles estão ner-
vosos com o que
pode acontecer
na votação, mas
não nos mos-
tram a saida",
reclamou um de-
putado pefelista,
que preferiu não
se identificar, ao
final do encon-

tro com Malan. "O 
governo deve

apresentar alternativas para que o
assunto seja definitivamente re-
solvido". disse Inocêncio Oliveira
(PE), lider do PPT. Desta disposi-
ção do governo, segundo ele. de-
pende a rejeição do limite de 12oó

por toda a bancada. Sem sucesso
na negociação, Malan prometeu
ao PFL mandar ao Congresso, na

próxima semana, o presidente do
Banco Central, Gustavo Loyola,

que continuará a pregação.
"Pensar que uma questão da

complexidade da taxa de juros po-
de ser resolvida por decreto e que
o mundo real imediatamente se
adaptará a um decreto é uma vi-
são inadequada", disse Malan ao
deixar o Congresso. Segundo ele.
a queda de juros está sendo sinali-
zada pelo governo, mas será era-
dual.

BRASÍLIA — O presidente da
Câmara dos Deputados, Luís
Eduardo Magalhães (PFL-BA), e
a deputada Jandira Feghali (PC
do B-RJ), acertaram ontem o
adiamento, para terça-feira, da
votação no plenário da Câmara
do requerimento de urgência para
o projeto que limita os juros em
12%. "O Luís Eduardo chegou à
conclusão que a mesma chance
que o governo tinha de tirar o
quorum na sessão de hoje, a opo-
sição tem para inviabilizar a ses-
são", contou Jandira ao garantir
que o requerimento não será vo-
tado numa sessão de quorum bai-
xo como queriam os líderes go-
vernistas.

O governo intensificou seus es-
forços na Câmara para derrubar
o requerimento de urgência. Além
da reunião de ontem do Ministro
da Fazenda, Pedro Malan, com as
bancadas do PMDB e do PFL,
que não chegou a convencer os
deputados, o presidente Fernando
Henrique Cardoso — que já se
reuniu com as bancadas do PTB e
do PP — jantou ontem com um
grupo de parlamentares do
PMDB, na casa do deputado
João Henrique (PI), para pedir a
derrubada do requerimento.

Os líderes do governo conti-
nuarão o trabalho de convenci-
mento usando como principal ar-
gumento contra a aprovação da
urgência a criação de uma Comis-
são Especial para regular o Siste-
ma Financeiro Nacional, como
estabelece o artigo 192 da Consti-
tuiçào.

Além disso, o governo distri-
buiu ontem aos parlamentares um
documento do Banco Centra] so-
bre os prejuízos decorrentes da

x / MM
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Jandira: adiamento d votaçao

aprovação do tabelamento dos ju-
ros.

Insatisfação — Jandira
Feghali afirmou que seu requeri-
mento tem o mérito de colocar o
aumento dos juros no debate poli-
tico e de garantir o direito da
Câmara dos Deputados de inter-
ferir na política econômica. Ela
lembrou que o governo baixou a
Medida Provisória do Plano Real
e que instituiu a banda cambial
sem consultar o Congresso c
questionou: "O 

que nós estamos
fazendo aqui?". A deputada acre-
dita que o governo poderá ser
surpreendido na terça-feira, devi-
do à insatisfação crescente contra
os juros altos cobrados pelo mer-
cado financeiro
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Cunha Lima vai mudar emenda do 
petróleo

¦ Relator na CCJ do Senado quer garantir em

lei quatro pontos para preservar a Petrobrás

SÔNIA CARNEIRO
BRASÍLIA — O relator no Senado da

.emenda que acaba com o monopólio da
Petrobrás, Ronaldo Cunha Lima
(PMDB-PB). anunciou que deve alterar o
.texto aprovado pela Câmara. Caso isso
¦aconteça e a emenda seja aprovada com
'alterações, ela deverá voltar ao exame dos
,deputados, atrasando o processo de re-
¦formas. Cunha Lima exigiu prazo de pelo'menos uma semana para estudos, antes
ide apresentar seu relatório na Comissão
¦de Constituição e Justiça (CCJ) do Sena-
'do. "Vou 

pedir informações à Petrobrás
Isobre as conseqüências do fim do mono-
pólio. Se as informações chegarem rápi-
do. entrego o relatório na quinta-feira,
29, caso contrário, só no segundo semes-
tre", disse. "Vai depender da Petrobrás."

O lider do governo no Senado, Elcio
Álvares (PFL-ES), disse que a intenção
do governo era tentar votar o relatório na
CCJ ainda neste semestre, deixando para
agosto o exame em plenário. Para ser
aprovada no Senado, uma .emenda tem
que ter sua constitucionalidade aprovada
na CCJ e depois passar por duas votações
em plenário, obtendo em cada uma o
voto de três quintos dos senadores.

O senador Cunha Lima disse que deve
alterar o texto da Câmara "até 

por uma
questão de coerência". Ele pretende reco-
mendar lei complementar, em lugar da lei
ordinária prevista no projeto da Câmara,
•para regulamentar o fim do monopólio.
"Votei a favor de lei complementar nas
demais, por que não na emenda do petró-
leo?". frisou. Para ser aprovada, uma lei
complementar exige quorum qualificado
(metade mais um do total de deputados e
senadores), enquanto uma lei ordinária
pode ser aprovada pela maioria simples

dos presentes em plenário.
Cunha Lima também manifestou

"simpatia" 
pela emenda do líder do PPS.

senador Roberto Freire (PE), que já tem
30 assinaturas, propondo que a Petrobrás
seja a intermediária nos contratos com a
iniciativa privada. A emenda está sendo
articulada por Freire como alternativa
para garantir a sobrevivência da Petro-
hrás.

Condições — Para Cunha Lima, só
há uma possibilidade de ele não mexer no
texto da Câmara: "Se o presidente se
antecipar e encaminhar uma proposta
mudando a Lei 2004 (que criou o mono-
pólio estatal), assegurando quatro pontos
essenciais para preservar a Petrobrás, não
mudo uma vírgula."Os quatro pontos
(que segundo Cunha Lima já foram dis-
cutidos com o presidente Fernando Hen-
rique Cardoso) são: deixar a Petrobrás
fora do programa de privatização, garan-
tir que as 29 jazidas atualmente em ativi-
dade continuem sendo exploradas por
ela, recriar o Conselho Nacional de Pe-
tróleo, e garantir a preferência da Petro-
brás nas concorrências públicas.

A posição do senador quase lhe custou
a relatoria. O presidente da CCJ do Sena-
do, Íris Rezende (PMDB-GO), relutou
em assinar sua indicação. Mas o líder do
PMDB, Jáder Barbalho (PA), manteve a
indicação. "Cunha Lima relatará como
quiser", afirmou Jáder, que convocará
uma reunião da bancada para discutir a
posição do partido. 

"Vamos ver se o
PMDB acompanha o relator ou se o
relator acompanhará o PMDB", adian-
tou. Cunha Lima até admite acompanhar
a posição do seu partido na votação.
"Vou avaliar, mas minha posição já é
antiga. É difícil modificá-la", explicou.

Brasília — Arnildo Schulz

umbu úimm\
Manifestantes retaraatários em passeata pela Esplanada dos Ministérios

Manifestantes atrasados

¦ Ato pela Petrobrás

acontece um dia

depois da votação

BRASÍLIA 
— Com um dia de atra-

so, cerca de .800 manifestantes da
Frente Tiradentes em Defesa do Brasil
fizeram ontem um ato em frente ao
Congresso Nacional, protestando con-
tra a quebra do monopólio da Petro-
brás, aprovada na terça-feira pela Câ-
mara dos Deputados. Certos de que a
emenda seria votada ontem, os manifes-
tantes ficaram decepcionados. "Tudo
bem. A emenda ainda vai para o Sena-
do", consolou-se um dos organizadores
do ato, o brigadeiro Ivan Frota.

Frota tentou disputar a Presidência
em 1994 pelo PL, mas foi preterido por
Flávio Rocha. Acabou concorrendo a
deputado estadual pelo PDS do Rio,
mas não se elegeu.

Os manifestantes ficaram confusos
com a data da votação, e acabaram
escolhendo o dia errado. De fato, até o
fim de semana os líderes governistas
tinham dúvidas se a votação da emenda
seria no dia 20 ou 21. "Nos organiza-
mos há 15 dias. Não dava para prever
isso", disse o brigadeiro.

Estudantes e sindicalistas juntaram-
se no protesto a representantes da Asso-
ciaçâo das Mulheres de Militares e Con-
federação de Militares da Ativa e da
Reserva. Com faixas e cartazes contra a
reforma constitucional, eles gritavam o
refrão "O 

povo decidiu, ninguém tira a
Petrobrás do Brasil". Estudantes pau-
listas encenaram a sátira Arauto clct trai-
çào, que contava como o diabo conse-
guiu mudar as idéias do presidente Fer-
nando Henrique Cardoso. Os manifes-
tantes, segundo Frota, voltariam ontem
mesmo a seus estados.

Prefeito faz greve de
fome contra a Justiça
O prefeito do município paulista de São Vicente
Luiz Carlos l uca Pedrod;i Silva i(M i. entrou
ontem em greve do fome Ele protesta contra .i
decisão da Justiça que suspendeu a obra de aterro
para a rcurbanização da favela México 70. com 50
mil moradores. A ação contra o aterro parlai do
curador municipal do meio ambiente, sob a
alegação de que as obras prejudicariam o
ecossistema da região, formado por mangue/ais U
prefeito discorda, com o argumento de que não
existem mais mangues naturais na região.
Moradores estão acampados diante da prefeitura,
apoiando a greve de fome.

Governo preencherá
cargos nas teBef ônicas
Concluída a votação das telefônicas estaduais,
reformas na Câmara, o
governo vai deflagrar o
processo de distribuição
dos cargos que ainda
não foram preenchidos.
O ministro Sérgio
Motta, das
Comunicações, disse
que até o dia 15 de julho
pretende nomear as
novas diretorias de

"Vou nomear na
Teiemig (MG), na
Telesc (SC) e na Telepar
(PR)", disse. A
distribuição dos cargos
pelo governo vem sendo
feita de forma gradativa
para que não se crie a
imagem de que está
trocando cargos por
votos.

PSDB quer ficar

20 anos no poder

ssmm

RONALDO CUNHA LIMA

Pavio curto,

tiro certeiro e

'Coisa 
Linda'

Um 
dos caciques do PMDB da Pa-

raiba, o senador Ronaldo Cunha
Lima é conhecido em sua terra pelo pavio
curto e pelo tiro certeiro. No dia 5 de
novembro de 1993, para vingar o filho, o
deputado Cássio Cunha Lima, acertou
três balaços calibre 38 no adversário Tar-
cisio Burity (PFL). Segundo Burity, Cás-
sio teria cometido irregularidades quando
presidia a Sudene. Mas, em vez de cadeia,
Cunha Lima ganhou, na Paraíba, as gló-
rias de valentão, mesmo denunciado em
processo engavetado no Superior Tribu-
nal de Justiça."Essas denúncias não servirão para
me pressionar", disse ontem, depois de
almoçar com o filho no restaurante do
Senado. "Muitos senadores vieram me
procurar para saber se as denúncias con-

¦§

Parlamentares terão férias

tra Cássio poderiam abalar minha posi-
ção. Disse a todos que não.".

Cunha Lima também é famoso em sua
terra pelos discursos rimados. Foi cam-
peão de votos na última eleição. Campina
Grande, onde foi prefeito, deu-lhe mais
de 80% dos votos. Quercista renitente,
carregou nas costas as candidaturas de
Humberto Lucena — patrono da gráfica
do Senado — e do hoje governador An-
tônio Mariz.

Eleitoras paraibanas mais animadas
costumam chamá-lo de Ronaldo Coisa
Linda, apelido que ganhou na déca da de
60, quando respondia sobre Augusto dos
Anjos no programa O Céu é o Limite.

BRASÍLIA — O presidente Fernando
Henrique Cardoso decidiu ontem não to-
mar a iniciativa de convocar o Congresso
para trabalhar no recesso parlamentar de
julho, a fim de terminar a votação no
Senado das emendas ao capítulo da Ordem
Econômica da Constituição. Desta forma,
como os presidentes das Câmara e do Se-
nado não querem também fazer a convo-
cação, o Congresso entra em recesso a
partir do dia Io de julho. A convocação
extraordinária, que era defendida por vá-
rios líderes governistas, teria um custo de
RS 9,5 milhões para o Erário, correspon-
dente aos dois salários extras que seriam
pagos a cada um dos 513 deputados e 81
senadores.

A decisão foi tomada depois de um
encontro de Fernando Henrique Cardoso
com os presidentes da Câmara, Luís
Eduardo Magalhães (PFL-BA), e do Sena-
do, José Sarney (PMDB-AP). 

"O 
presiden-

te está confiante que, seja agora, seja em
agosto, as reformas serão aprovadas", dis-
se o porta-voz da Presidência, embaixador
Sérgio Amaral. Luís Eduardo e Sarney

chegaram ao encontro com posição fecha-
da contra à suspensão das férias. "Há sete
anos o Congresso não tem recesso em vir-
tude da instabilidade política, mas agora, é
preciso valorizar a estabilidade", disse Sar-
ney.

Ele informou que, antes das férias, só
dará tempo para aprovar no Senado a
emenda que acaba com o monopólio dos
estados na distribuição do gás canalizado.
Ficarão para o segundo semestre o fim do
monopólio das telecomunicações, o fim
dos privilégios das empresas nacionais e a
abertura da navegação de cabotagem a
navios estrangeiros. A votação da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO, com as
regras do orçamento para o ano que vem),
sem a qual o Congresso não pode entrar
em recesso, será feita no prazo, até 30 de
junho.
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O voto da bancada do Rio na quebra do monopólio do
petróleo VotoOOl

O ministro das Comu-
nicaçôes Sérgio Motta
(foto) disse ontem que
o PSDB tem um proje-
to de poder de 20 anos
no pais e que para isso
precisa crescer na so-
ciedade e no Congres-
so. "O PSDB é um
partido que tem um
projeto de poder e não

de tertúlias acadêmicas. Um projeto de poder de
pelo menos 20 anos", afirmou Motta. durante eeri-
mônia de filiação ao partido do senador paranaen-
se Osmar Dias (ex-PP).

Bresser cria conselho
assessor da reforma

Ciente de que o fim da
estabilidade do
funcionalismo público é
uma das emendas mais
polêmicas de reforma da
Constituição, o ministro
da Administração, Luiz
Carlos Bresser Pereira,
resolveu criar um

conselho — composto
por 12 personalidades
da sociedade civil —
para discutir a reforma
do Estado. A idéia é que
o conselho funcione
como um órgão assessor
do governo, dando
sugestões.

Ex-líder de Collor é
aprovado para o TCU
A Câmara dos Deputados aprovou ontem por 364
votos a favor. 54 em branco e três nulos a
indicação do deputado Humberto Souto
(PFL-MG) para o cargo de ministro do Tribunal
de Contas da União. O único partido a votar
contra a indicação foi o PT. Humberto Souto foi
lider do governo Fernando Collor na Câmara e
chegou a ser denunciado por intermediação de
verbas do Orçamento junto à empresa Seval.

Anuncie para quem já quer comprar.

Esta é a grande diferença: ninguém abre a RioListas Amarelas querendo consumir notícias nem diversão. Mas, sim, produtos e serviços.

A única dúvida que este consumidor tem é com quem,comprar. Por isso é tão importante aparecer com destaque neste momento.

Ligue já e anuncie na lista que é maior em tudo. Maior na circulação: I milhão e 200 mil exemplares. Maior no número de consumidores:

6 milhões. Maior no tempo de exposição do seu anúncio: 24 horas por dia, durante 365 dias. Nenhum jornal, revista ou emissora de TV

do Rio oferece tanto. Anuncie para quem já quer comprar. Anuncie na RioListas Amarelas, a única lista classificada oficial do Rio.

A RioListas Amarelas não tem

leitores nem telespectadores.

Tem consumidores.
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Ciro Gomes diz 
que 

Serra não serve ao 
país

¦ Tucano acusa o ministro de proteger as

multinacionais da indústria de automóveis

Adriana Lorete — 13/9/94

I-ORTALEZA — O ex-ministro
da Fazenda Ciro Gomes atacou du-
ramente o ministro do Planejamen-
to, José Serra, em entrevista à Rá-
dio Povo de Fortaleza, falando dos
Estados Unidos, onde faz curso na
Universidade de Harvard. Ciro
atribuiu a Serra o boato de que
deixará o PSDB.

"Ele 
gostaria que eu saísse", dis-

se. "Mas fui o primeiro governador
do PSDB, fundador do PSDB no
Ceará, e tenho identidade progra-
mática com o ideal da social-demo-
cracia, e afinidade com a maioria
dos quadros do PSDB", afirmou."Esse 

grupinho de Serra vai ser
triturado logo mais, não por mim,
mas pela opinião pública, brasileira
que não aceita mais esse tipo de
comportamento."

Para Ciro, Serra serve às multi-
nacionais da indústria automobis-
lística de São Paulo, e não ao país.
O ex-ministro criticou os aumentos
das alíquotas para importação de
automóveis, de 20% para 32% e
depois para 70%,.e a redução nas
alíquotas de importação de autope-
çíis, para reduzir custos na produ-
ção de carros.

"O ministro José Serra tem com-
pleto compromisso com essas mui-
tinacionais paulistas. O governo
não está vendo o mal que Serra está
causando", atacou. Para ele, "é im-
pressionante como o presidente
Fernando Henrique Cardoso per-

mite esse escândalo, em que o mi-
nistro do Planejamento tomou cin-
co medidas, cada qual mais grave e
inexplicável, inclusive moralmente
para, contrariando interesse do po-
vo brasileiro, proteger as multina-
cionais de São Paulo."

Segundo Ciro Gomes, "de novo
Serra está no caminho errado" ao
propor a federalização, na reforma
tributária, do 1CMS (Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias) e
do ISS (Imposto sobre Serviços),
atualmente arrecados, respectiva-
mente, pelos estados e municípios.
Para Ciro, Serra também é o res-
ponsável pelo aumento de 29% nos
preços do gás de cozinha.

I I Ciro Gomes aproveitou para
voltar a bater pesado no cx-governa-
dor de Süo Paulo Orestes Quércia, a
quem chamou de "ladrão, corrupto,
que roubou muito dinheiro". Ao co-
mentar a aceitação pelo Superior
Tribunal de Justiça da queixa-crime
no processo que Quércia lhe moveu,
Ciro disse que o ex-governador, co-
mo seu sucessor, Luiz Antônio
Fleury, são responsáveis "pela crôni-
ca mais violenta de usurpação do
dinheiro público que algum político
já fez na história do Brasil". Disse
que Quércia, para intimidar, proces-
sa as pessoas que o acusam. Ciro reagiu a boato sobre saída do PSDB com acusação a José Serra

Turistas vão
ter visto de
cinco anos
O turista estrangeiro terá
direito a visto de entrada no
pais por até cinco anos,
segundo projeto aprovado
ontem pela Comissão de
Constituição e Justiça do
Senado.
O relatório, do
senador Luis Alberto
(PTB-PR). acompanha a
votação na Câmara. O
projeto será votado na
semana que vem em plenário,
e depois vai a sanção do
presidente. "Que a liberdade
ao turista estrangeiro
também represente mais
liberdade ao turista brasileiro
no exterior", disse Luis
Alberto. Atendendo
recomendação do Itamarati,
Alberto rejeitou a proposta
do senador Lúcio Alcântara
(PSDB-CE), que
recomendava um ano a
menos para o visto. O projeto
não precisará de novà
votação na Câmara.

Timóteo rompe com fã
(mala' que o assediava
Ontem, uma fã do deputado e cantor Aguinaldo
Timóteo (PPR-RJ) — Rosimary Vale (fotos
acima), 36 anos, que mora em Belém — entrou
em seu gabinete e, segurando em sua gravata,,
cobrou dele o fim da amizade. Timóteo
expulsou-a da sala. Chorando, ela se queixou:"Ele machucou meu braço. Só queria Saber
porque ele não quer mais ser meu amigo. Muita
gente tinha ciúmes da nossa relação." Ela contou
que ficou amiga do deputado em 82. "Essa
senhora é doida varrida. Ficava na porta da
minha casa das 6 da manhã até eu sair. Uma
mala. Cansei."
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CCJ decide
A Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Cã-
mara decide hoje se vai
permitir a tramitação do '

projeto de lei do depu-
tado Benedito Domin-
gos (PP-DF), que reduz
de 18 anos para 16 anos
o limite de idade para
que um jovem responda
a processos e seja conde-

PC estuda
caso de
assaltante
Paulo César Farias já
analisou toda a
documentação do preso
Aldecir Silva, condenado
por assalto a mão
armada. O dossiê de
Aldecir foi um dos três
que PC levou como dever
de casa em seu primeiro
dia de trabalho na
Secretaria de Justiça.
Ontem, PC chegou
novamente atrasado, e
passou a tarde com os
filhos.

sobre pena
nado — a imputabilida-
de criminal. Atualmente,
crianças e adolescentes
de até 18 anos não po-
dem ser responsabiliza-
das criminalmente por
qualquer ato. Ontem, o
deputado Ibrahim Abi-
Ackel (PPR-MG) apre-
sentou novo argumento
para evitar a discussão

para jovens
da proposta: em 90. o
Brasil assinou, com 150
países, tratado — a
Convenção dos Direitos
da Criança — que consi-
dera "criança" 

quem
tem até 18 anos. "Esse

projeto não pode ser
aceito", disse Abi-Ac-
kel.

Supremo

o Julgamento
de canadenses
Quatro ministros do Supremo Tribunal Federal

inclusive o relator, Sepúlveda Pertence — já
haviam votado contra o recurso dos seqüestrado-
res do empresário Abílio Diniz, que queriam
transformar em político o crime comum pelo qual
foram condenados a 28 anos de prisão, quando o
ministro Marco Aurélio pediu vista do processo.
Assim, o recurso extraordinário da milionária
canadense Christinc Lamont e seus comparsas só
será julgado em agosto, embora a tendência do
STF seja manter a condenação da Justiça esta-
dual de São Paulo. A defesa queria anular o
julgamento estadual e passá-lo á Justiça Federal,
com base não no Código Penal, mas na Lei de
Segurança Nacional.

DECLARAÇÃO À PRAÇA
INDYCAR AUTOMOVEIS, nome fantasia da empresa TEIXEIRA DE MELO
AUTOMÓVEIS E GARAGEM LTDA., C.G.C. n°'31.962.327.0001/78, inscrição
n° 83.529.393. com sede nesta cidade, á rua Teixeira de Melo, n° 31, Loja B,
IPANEMA, TELEFONE N° 521.-7000, avisa á praça que nada tem a ver com a
empresa homônima Indy Automóveis, situada em Copacabana, nesta cidade, a
qual estaria em estado de falência, segundo reportagem publicada no "O
JORNAL DO BRASIL" do dia 14.06.95, quarta-feira, página 12 do primeiro
caderno.

A declarante, INDYCAR AUTOMÓVEIS, localizada em IPANEMA, está com
situação financeira em excelente nivel de liquidez imediata, tendo em vista que

, tem ATIVO realizado a curto prazo e não possui qualquer passivo.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1995.

INDYCAR AUTOMÓVEIS

INSS mostra valores

pagos 
a

jornalistas

A FOTOLOGICA GARANTE

R$15,00

Abaixo do menor preço
encontrado na concorrência

para pagamento à vista.

Você pode comprar por
telefone e só paga

ao receber a mercadoria.

27S-Q44S

235-4490

521-6240

O superintendente do INSS no
Rio de Janeiro, Luiz Carlos Gui-
marães, entrega hoje à Polícia Fe-
deral a lista de 30 jornalistas que
recebem aposentadoria especial
com base na Lei de Anistia. Dos
30 nomes, dois não tiveram os
valores declarados. O JORNAL
DO BRASIL teve acesso aos va-
lores que vêm sendo pagos aos 28
profissionais restantes. Teodomi-
ro Braga da Silva, que aparece na
lista, abriu mão do beneficio. Gil-
son Monteiro, cujo nome não
consta da lista, também desistiu
da aposentadoria ontem.

Hoje, o Sindicato dos Jornalis-
tas do Rio de Janeiro assegura
que envia à Polícia Federal todos

os documentos solicitados sobre
aposentadoria de jornalistas. O
prazo inicial terminou terça-feira
passada, mas o delegado Luís
Carlos da Silva concedeu prorro-
gação de mais 48 horas, pedida
pela diretoria do sindicato.

Serão enviados os pedidos de
anistia, de aposentadoria, as listas
de todos os registros profissionais
concedidos nas duas últimas ges-
tões — Beth Costa, de 87 a 93, e
Paulo César Rodrigues, de 93 até
agora —, e a relação dos salários
dos 53 jornalistas já anistiados. A
seguir, a lista dos beneficiados
com os respectivos valores que
estão sendo recebidos:

Nomm Valores
JosO Alvos Ptnhoiro Junior RS 6.188.00
OsdaS Martinho de Carvalho RS 4.388.57
Teodomtro Braga da Silva RS 3.372,00 *
Ftchel David Chargel RS 5.757.28
Aureclydee P. de Leon Antunes RS 2 475,24
Antdnto Cark)6 B. dos Santos RS 2 682.13
Antdnio Jose Baatoa Mendes RS 1.960,71
Antonio Modesto da Silveira RS 7 315.18
Donaciona A. A. Noroens RS 2 681,77
Fernando F. T. de Carvalho RS 4 145.26
Salomao Malina RS 1.950.72
Celso Cordeiro RS 5 569.96
Luiz Mario Gazzaneo RS 5 268.32
Loo Malina RS 5.982.41
Jos6 Maria Rabollo RS 7.315.18
Paulo Pinto da Motta Lima RS 7.315.18
Ariosto da Silva Pinto RS 6.188.85
C6lia Bandeira de Mello Gallo RS 4.332.19
Mary Franpa dos Anjos RS 4 577.19
Hemilcio Jos6 Frbes RS 6 188.85
Wilson Juvonato Rets RS 7.315,18
Renato de Oliveira Motta RS 5.363.54
Fernando Pereira Chnstiano RS 5 569.96
Almir Magalhdes Matos RS 7.315.18
Henrique Jodo Cordeiro Filho RS 5 531.73
Guttemberg Cavakranti RS 6 827.51
Rubem Mauro Mactiado RS 1,726.20
Pauio Cesar Santos Rodiigues RS 3 657,50* Ja abriu m&o do benoficic.

Reforma beneficiará

trabalhador 
precoce

BRASÍLIA — Mesmo depois de
aprovada a emenda à Constituição
com a reforma da Previdência, os
trabalhadores poderão se aposentar
por tempo de contribuição, inde-
pendentemente do limite mínimo de
idade a ser fixado para a aposenta-
doria. A informação é do secreta-
rio-executivo do Ministério da Pre-
vidência, Luciano Oliva Patrício."Estamos pensando em abrir essa
exceção para não prejudicar os tia-
balhadores que ingressam cedo no
mercado de trabalho"., explicou. O
governo pretende estabelecer tem-
po mínimo de 40 anos de contribui-
ção para a Previdência e idade mi-
nima de 60 anos para requisitar a
aposentadoria.

Segundo ele, os trabalhadores

poderão se aposentar assim que
preencherem os requisitos do tem-
po de contribuição ou quando atin-
girem a idade mínima, a ser estabe-
lecida através de projeto de lei com-
plementar. 

"A emenda prevê que o
trabalhador possa se aposentar só
pelo tempo de contribuição, sem
preencher os requisitos da idade
mínima. Mas isso só atingirá uma
parcela mínima da população, pois

a maioria das pessoas se aposenta
por idade", afirmou Oliva.

Alíquotas — Ele informou
que as alíquotas de contribuição
para o INSS. que hoje variam de
8% a 10%, poderão ser modifica-
ilas. "Tudo dependerá do tempo
mínimo de contribuição a ser fixa-
do na lei complementar. Quanto
maior for o tempo, menor a aliquo-
ta", disse. Na regra de transição do
atual regime para o novo sistema, o
governo trabalha com a hipótese de
40 anos de contribuição, no mini-
mo, e idade mínima para aposenta-
doria de 60 anos.

A emenda prevê o fim da apo-
sentadoria proporcional. Hoje, os
homens podem se aposentar pro-
porcionalmente com 30 anos de
serviço e as mulheres com 25. "Isso
vai acabar. Mas quem já preenche
os requisitos para a aposentadoria
proporcional terá os direitos garan-
tidos. Não é preciso correr para se
aposentar."

Outra mudança prevista é o fim
das aposentadorias especiais, como
a de juizes, promotores, policiais,
ex-governadores e funcionários de
assembléias. Além disso, essas apo-
sentadorias terão que ficar limitada
a RS 9 mil mensais.

OS NOVOS CÁLCULOS
DE 35 PARA 40 ANOS

Tempo de Tempo de servico Tempo de Tempo de
servipo que falta pelo servico contribuicao

cumprido regime atual adicional novo regime
(anos| (anos) anos/meses/ dias anos/meses/ dias
34 10 24 39 10 24
33 12 39 12
-32 39 6
31 24 39 24
30 18 39 18
29 39 6
28 39 0
27 10 24 38 10 24
26 12 38 12

10 25 38 6
11 24 24 33 24
12 -23 18 38 18
13 22 38 6
14 21 38 0
15 20 10 24 37 10 24
16 19 12 37 12
17 18 37 6
18 17 24 37 24
19 16 18 37 18
20 15 37 6
21 14 37 0
22 13 10 24 36 10 24
23 12 12 36 12
24 11 36 6
25 10 24 36 24
26 09 18 36 18
27 08 36 6
28 07 " 36 0
29 05 10 24 35' '0 24
30 05 12 35 12
31 04 35 6
32 03 24 35 24
33 02 18 35 18
34 01 35 6 '

DE 30 PARA 40 ANOS
Tempo de Tempo de serviço

serviço que falta pelo
cumprido regime atual
(anos) _¦ (anos)

Tempo de
serviço

adicional
(anos/meses/d

Tempo de
contribuição
novo regime

(anos/meses/dias)
29 12 39 12
28 18 39 18
27 39" 0

4" 26 12 38 12
25 18 38 18
24 38 0
23 . 12 37 12
22 18 37 3 18
21 37 0

10 20 12 36 12
11 19 18 36 18
12 18 36 0
13 17 12 35 12
14 16 18 35 18
15 15 35 0
16 14 12 34 12
17 13 18 34 18
18 12 34 0
19 11 12 33 12
20 10 18 33 18
21 09 33 0
22 . 08 12 32 12
23 * 07 18 32 18
24 06 32 0
25 05 12 31 12
26 04 18 31 18
27 03 31 0
28 02 12 30 12
29 01 18 30 16

DE 25 PARA 40 ANOS:
Tempo de Tempo do serviço Tempo do Tempo de

servi90 quo falta pelo servico contribuicao
cumprido regime atual adicional novo rogime

(anos) (anos) (anos/meses/dias) (anos/meses/dias)24 14 24 39 24

23 13 18 38 18
22 13 12 38 12
21 12 37 6
20 12 37 0
19 11 24 36 24
18 10 18 35 18
17 10 12 35 12

16 9763476
10 15 34 0
11 14 24 33 24
12 13 18 32 18
13 12 12 32 12
14 11 31 6
15 10 31 0
.16 09 24 30 24
17 08 18 29 18
18 07 12 29 12
19 06 28 6
20 05 28 0
21 04 24 27 24
22 03 18 26 18
23 C2 12 26 12
24 01 25 6
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PARIS
(as 6°*feiras)

A ERO UNE AS
ARGENTINAS

o mundo em 2 palavras

AEROÜNEAS
ARGENTINAS

o mundo em 2 palavras

A BELEZA DAS SEDAS MACHADO MARQUES

EM DESFILE NO CENTRO TÊXTIL.

í' r
Sr. Paulo Carneiro

Gerente Marketing - Cyrela
Sr. Cervásio Mazzari Filho

Diretor Comercial - Machado Marques

A Têxtil Machado Marques, fundada em 1940, é um dos principais fabricantes de seda do país.
Sua produção, voltada principalmente para o segmento de moda feminina,
atende confeccionistas e importantes griffes européias importadoras de seda.

Para criar novas oportunidades de geração de negócios, seus diretores decidiram ingressar
no Centro Têxtil, acreditando que será um marco importante na dinâmica de comercialização

de tecidos, com benefícios mútuos para produtores e compradores, onde o investimento
na estratégia de atendimento direto aumentará potencialmente suas vendas.
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Trauma de Carandiru volta à tona

de joelhos para ser poupados,
enquanto outros eram persegui-
dos e metralhados embaixo das
camas.

O número de mortos na ação
policial foi sendo divulgado aos
poucos durante o dia 3, à medi-
da que os paulistanos iam às
urnas para escolher seu novo
prefeito. Isso valeu ao então go-
vernador Luiz Antônio Fleury
Filho (PMDB) acusações de
que, no primeiro momento, ten-
tou omitir os dados para não
prejudicar o desempenho de seu
candidato, Aloysio Nunes Fer-
reira. Foi impossível, porém-,
evitar o trabalho das emissoras
de rádio de São Paulo, com base

no levantamento , feito nos hos-
pitais e no Instituto Médico Le-
gal (IML). Conseqüência ou não
do Massacre do Carandiru, Nu-
nes Ferreira foi derrotado.

As rebeliões violentas em pre-
sídios não são problemas exclu-
sivo das penitenciárias brasilei-
ras. Em junho de 1986, as forças
armadas peruanas decidiram re-
primir rebeliões em três presi-
dios na região metropolitana de
Lima, matando mais de 300 pes-
soas. A maioria dos amotinados
era formada por guerrilheiros do
grupo terrorista Sendero Lumi-
noso. Dezenas foram executa-
dos.

A rebelião B^MSfflBlPP
em
lândia trouxe 

|||j||f j|jjj|trauma pro-
vocado pelo^W^^H
massacre de "'
111 internos da Casa de Deten-
ção, no Carandiru, em São Pau-
lo, na véspera das eleições muni-
cipais de 3 de outubro de 1992.
Para acabar com uma rebelião
dos detentos, soldados da tropa
de choque da Polícia Militar de
São Paulo, armados de metra-
lhadoras, invandiram o pavilhão
9. O que se seguiu à invasão,
segundo relato de sobreviventes,
foi a execução sumária dos de-
tentos. Muitos chegaram a pedir

SÃO PAULO — O sistema pe-
nitenciário do estado de São
Paulo tem hoje déficit de 21.500
vagas. As 41 penitenciárias, pre-
sídios e casas de detenção, com
capacidade de abrigar 23.000
presos, acolhem 31.500. As dele-
gacias e cadeias públicas, reser-
vadas para os presos que ainda
não foram julgados, têm hoje
25.000 detentos. Desses, 13.000
já foram condenados e deveriam
estar nas penitenciárias. A curto
prazo, o problema não tem solu-
ção. Estão em fase final de cons-
trução duas penitenciárias, uma
em Itapetiniga e a outra, para
mulheres, na capital, com em
média mil novas vagas.
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;Um passo 
à frente em PC'sj

Processador Intel 486 DX2/66
Up-grade para Pentium Overdrive

| 04 Mb de memória RAM expansível a 36 Mb

| Memória Cache de 128/256 Kb (opcional)
| 04 slots livres para expansões

02 baias livres para novos periféricos
Drives de 31/? (standard) e 5V4 (opcional)
Controladora de Vídeo VESA Local Bus com 01 Mb

| Controladora IDE VESA Local Bus

| Disco Rígido de 420 Mb ou 540 Mb
Teclado padrão ABNT (português) ou USA (opcional)
Mouse Acer de 400 dpi
MS-DOS e MS-Windows

| Monitores AcerView 33D e 34T de 14 pol.

| Monitores AcerView 56L de 15 pol. e 761 de 17 pol.

| Presente em mais de 120 países, a ACER está entre os maiores

g fabricantes de micros de todo o mundo, sendo líder absoluta de

| vendas na América Latina. Escolheu Acer, Acertou!!

Rebelião de 
presos 

termina com seis mortos

Hortolàndia. SP — Roberto Faustino

m PM invade presídio
de Hortolândia
e resgata 21 reféns

HORTOLÂNDIA, SP — Terminou
com seis mortos — três detentos e
três guardas penitenciários — e
mais de 20 feridos a operação da
tropa de choque da Policia Militar
que sufocou a terceira rebelião^
ocorrida este ano na Gisa de De-
tenção de Hortolândia, a 100 quilô-
metros de Sâo Paulo. Desde segun-
da-feira passada, cerca de 700 pre-
sos mantinham 24 funcionários co--
mo reféns, depois de uma tentativa
de fuga. A invasão começou às
9h40, após o secretário de Justiça e
Administração Penitenciária, Beli-
sário dos Santos Júnior, ter comu-
nicado ao governador Mário Covas
que era muito tensa a situação.

Os líderes da rebelião exigiam
duas metralhadoras, um fuzil, mu-
nição, duas caminhonetes cabine
dupla, dois telefones celulares, seis
coletes à prova de bala e ainda
pretendiam levar seis reféns. "Eles
estavam para tudo ou nada, matar
ou morrer. Não poderíamos ficar
omissos diante de uma tragédia. A
operação era absolutamente neces-
sária e eu assumo o ônus", disse
Belisário.

Confronto — A tropa de cho-.
que da PM, formada por 150 ho-
mens, tinha na linha de frente 20
integrantes do Grupo de Ações Tá-
ticas Especiais (Gate), cujo coman-
dante, o capitão Wagner César Go-
mes de Oliveira, foi ferido. Ele ten-
tou negociar com os detentos e le-
vou um tiro à queima-roupa — a
bala entrou no pescoço e saiu pelo
maxilar inferior.

Logo em seguida os policiais in-
vadiram a cela 204, no Pavilhão A
do presídio, onde estavam os lide-

Dominada a rebelião, começou a retirada dos mortos tio confronto entre a tropa de choque da PM e presos

res do movimento e os reféns. Os
presos mataram o agente peniten-
ciário Luiz Cláudio Giovani, com
facadas e golpes de machado na
cabeça, e o diretor de Disciplina,
Sebastião Martins Silveira, com um
tiro na cabeça e uma facada no
coração. O guarda Adilson Daniel
Ramos, ferido a machadadas, foi
levado em estado grave para o hos-
pitai da PUC, em Campinas.

Na mesma cela foram mortos
dois líderes da rebelião: José de
Arimatéia Vieira, o Cebolinha, e Jo-
sé Bezerra de Melo Filho. Outro
detento, Camilo Gonzaga Pereira,
que se encontrava numa outra ala,
teria investido contra os policiais e

foi atingido por vários tiros. Na
terça-feira, os presos tinham mata-
do a tiros o agente Âluízio Francis-
co de Mello.

Entre os 21 reféns libertados ha-
via-vários feridos. O assistente da
diretoria do presídio, Heitor Scata-
glini, que levou um tiro no olho
direito, está fora de perigo. O médi-
co José Cláudio Venâncio foi atin-
gido na perna. O secretário Belisá-
rio dos Santos Júnior garantiu que
o número de feridos com tiros era
pequeno.

Revista — Um médico que es-
tava dentro do presídio disse que
havia mais de 30 presos com vários
tipos de escoriações. Todos eles fo-

ram retirados nus das celas e colo-
cados sentados no pátio, onde fica-
ram por mais de quatro horas, até
que a PM fizesse uma nova revista
nas celas.

A PM apreendeu três armas de
fogo — dois revólveres e uma pisto-
la — e muita munição. Na revista à
penitenciária, foi descoberto um tú-
nel escavado pelos presos que já
estava a apenas dois metros da par-
te externa da Casa de Detenção.

"Isso é um fato grave e vamos
investigar com profundidade. Os
parentes de presos não podem ter
levado as armas, porque as revistas
eram muito rigorosas", afirmou o
secretário Belisário dos Santos.

Covas mandou invadir
SÃO PAULO — Depois de en-

frentar sucessivas rebeliões em seis
meses de mandato, o governador de
São Paulo. Mário Covas, admitiu
que não tem solução ou política
especial para o setor penitenciário,
mas assumiu a responsabilidade pe-
la invasão do presidio de Hortolân-
dia, na região de Campinas (SP).

"Se eu soubesse o motivo (das
rebeliões) já as teria eliminado",
respondeu o governador, constran-
gido, ao ser perguntado sobre a
causa das revoltas de presos. Covas
citou a autorização para a constru-
ção de abrigos que serviriam para
alojar 2.500 presos em regime semi-
aberto e a liberação de verbas para
finalizar obras de três presídios o
que, em sua opinião, amenizaria o
problema da superlotação. O siste-
ma, porém, tem um déficit de
21.500 vagas.

Covas disse que sua administra-
ção está enfrentando um dos maio-

res problemas do estado de forma
digna e que as mortes nesta última
rebelião foram impossíveis de se-
rem evitadas. "A atitude da Polícia
Militar tem meu total apoio e con-
cordância". afirmou.

Segundo o governador, o diálo-
go com os presos foi impossível. "O

governo agiu com respeito à condi-
ção humana, por isso não está dis-
posto a permitir que outras vidas
corram perigo", disse. Covas lem-
brou que em outras ocasiões difí-
ceis a PM negociou com sucesso,"demonstrando 

que tem experiên-
cia no assunto."

f~l "A Policia Militar lamenta as
mortes, mas para nós a operação foi
um sucesso", afirmou o coronel Ro-
berto Lemes da Silva, diretor de co-
municação da PM paulista. Na con-
tabilidade do coronel, o saldo de seis
mortes foi um resultado satisfatório
diante dos 707 presos em Hortolân-
dia, 350 rebelados com 24 reféns.

Agentes iniciam greve
SÀO PAULO — Os agentes peni-

tenciários do estado iniciaram uma
paralisação exigindo maior segu-
rança nos presídios e a delegação de
mais autoridade aos funcionários.
As reclamações são conseqüência
da nova orientação implantada pe-
lo governo Covas, que proibiu a
violência contra os presos nas peni-
tenciárias.

Os presos estão trancados nas
celas, recebendo apenas alimenta-
ção e medicamentos. As transferên-
cias, audiências, solturas, o banho
de sol e as visitas de familiares e
advogados foram suspensas. Ao to-

do, 15.000 funcionários são respon-
sáveis pela guarda interna de 41
estabelecimentos penitenciários. Se-
gundo o Sindicato dos Funcioná-
rios do Sistema Prisional do estado,
70% dos agentes aderiram à parali-
sação."Não há rigor na disciplina e
nem nas negociações. O preso faz o.
que quer e é atendido. Depois de-
três mortes, queremos ser ouvidos",
reclamou um dos diretores do sin-
dicato, Alberto Castellano Jr.,
acrescentando que em fevereiro foi
enviado documento à Secretaria de
Justiça prevendo as rebeliões.

I AceR 
i

i

Déficit é de

21.500 vagas
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Sr. Getvisio Mazzari Filho Sr. Paulo Cameiro

Dire)or Comercial - Machado Marques Cerente Marketing - Cyrela

A Textil Machado Marques, fundada em 1940, e um dos principals fabricantes de seda do pais.
Sua produgao, voltada principalmente para o segmento de moda feminina,
atende confeccionistas e importantes griffes europ£ias importadoras de seda.

Para criar novas oportunidades de gera^ao de neg6cios, seus diretores decidiram ingressar
no Centra Tixtil, acreditando que seii um marco importante na dinSmica de comercializapo

de tecidos, com beneffcios mutuos para produtores e compradores, onde o investimento
na estrat^gia de atendimento direto aumentara potencialmente suas vendas.
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O 
governador do Espírito Santo, Vitor Buaiz, aposta que
daqui para frente vai ser tudo diferente no PT. Intcgran-

te da ala racional do partido, Buaiz faz a aposta baseado
numa premissa simples: ou o PT muda ou acaba.

E, pelo que o governador tem podido observar, desta vez
os petistas que há muito notaram que luta interna c autofágica
conseguirão conquistar a hegemonia.

Em agosto, muda a direção nacional e c aí que Buaiz
acredita que finalmente o PT conseguirá resolver seus proble-
mas de personalidade.

O governador diz com todas as letras que o partido só
conseguirá romper o isolamento cm que se afunda a cada dia
no momento em que assumir três posições:

Apoiar, no lugar de atacar, os donos de mandatos, sejam
eles legislativos ou executivos. Buscar alianças não só eleito-
rais, mas no Congresso. E, finalmente, dialogar com o gover-
no e com a sociedade, participando dos grandes debates
nacionais, como as reformas constitucionais.

?
Erro crasso, na opinião de Buaiz, cometeu o PT quando

tentou negar a realidade e se furtar à participação. E, agora,
cabe ao partido escolher entre o caminho da sobrevivência ou
o destino fatal.

Giro asiático
Fernando Henrique pode-

rá ser o primeiro presidente
brasileiro a fazer uma visita
oficial ao Vietnã.

No Palácio estuda-se a
possibilidade de, após a vinda
do presidente vietnamita ao
Brasil em outubro, FH apro-
veitar a viagem á China para
retribuir.
Escorchante

A comitiva do presidente
uruguaio Júlio Maria Sangui-
netti. que está no país desde
domingo, volta a Montevidéu
sem ter comprado uma única
agulha por aqui.

Empresários, políticos e
jornalistas ficaram assustados
com os preços nativos.
Pulando fora

O presidente do Tribunal
Regional Eleitoral, desembar-
gador Antônio Carlos Amo-
rim, ameaça, desde já, não pre-
sidir as eleições municipais do
ano que vem.

Segundo ele, se o sistema
de contagem de votos não for
informatizado, o caso é de
fraude na certa.

O Congresso não aprovou
verbas para a compra de com-
putadores, mas o desembarga-
dor promete buscar ajuda na
iniciativa privada, na ONU,
aonde for.

Se não conseguir, abando-
na o barco.
Aí é que está

Faixa estendida na Espia-
nada dos Ministérios chamou a
atenção de um carioca em visi-
ta ontem a Brasília."Telecomunicações: a sobe-
rania nacional fala mais alto."

O conterrâneo, escaldado
com a Telerj, emendou:

— Fala sim, desde que a
ligação seja completada.
À margem

Um dos centros de muam-
ba mais conhecidos de Brasília,
a chamada Feira do Paraguai,
está sendo visitada nos finais
de semana até por figuras
proeminentes da República.

Atrás de precinhos cama-
radas, até ministros — desses
de müito prestígio junto ao
Planalto — andam circulando
por lá.

Sem educação
Levantamento feito pela

prefeitura mostra que faz senti-
ao a cruzada louca varrida dc
Sônia Braga.

Do lixo recolhido todos os
dias, 38% vêm das ruas, praças
e calçadas.

Na Europa, esse percen-
tual é de 10%.

É a rainha
Uma candidatura pelo

menos o ministro José Serra
admite sem problemas:

A de presidente do la-clu-
be de Marisa Monte.

Serra simplesmente adora
Lu Monte e não esconde que
agradeceria muito se alguém
lhe apresentasse sua estrela.

Arte solidária
O secretário da Receita

Federal, Everardo Maciel, tele-
fonou ontem para o ministro
da Cultura, Francisco Weffort,
com uma oferta.

Doou ao acervo do minis-
tério um quadro de Manabu
Mabe que pertence à Receita.

Pescaria
Muita gente boa tem sido

convidada para entrar no novo
partido que já se articula como
uma alternativa de centro-es-
querda ao PSDB no apoio a
Fernando Henrique.

Luiza Erundina, Renato
Archer, Raphael de Almeida
Magalhães, Sérgio Cabral Fi-
lho, o prefeito de Curitiba, Ra-
phael Grecca, e Euclides Seal-
co estão na lista.

Carochinha
Historinha edificante so-

bre as maravilhas do serviço
público.

Uma copeira contratada
pela Câmara ganha perto de
RS 3 mil.

Outra copeira, igualmente
trabalhando na Câmara só que
contratada pela empresa Re-
man, em regime de terceiriza-
ção de serviços, recebe por vol-
ta de RS 150.

A primeira falta ao traba-
lho e fica por isso mesmo.

À segunda, resta a alterna-
tiva do olho da rua se não
andar na linha.
Barato total

Vai ser de arromba a festa
que marca segunda-feira, na
Cinelândia, o Dia Mundial de
Combate às Drogas.

Xuxa ficou de aparecer e
Romário, Branco, Sávio e Ed-
mundo gravaram mensagens
que serão exibidas num telão.

Barão Vermelho, Nana
Caymi e Alcione confirmaram
presença no show que começa
meio-dia e entra pela noite,

LANCR-LIVRB
FH começou ontem a convocar seus

ministros para uma reunião de toda a
equipe, sábado, na Granja do Torto.
Na pauta, balanço mensal do governo.

O ministro Paulo ReMlo parte na prò>
xinia semana para uma praia no Nordeste,
onde cumprirá a última etapa da recupe-
ração de sua cirurgia cardíaca, antes dc
reassumir o Ministério da Educação.

Guilhcme Afif Domingos foi reeleito
para a presidência da Confederação
das Associações Comerciais do Brasil.
A entidade congrega dois milhões e 500
mil empresários.

Sérgio Motta está dizendo que o
PSHR tem projeto político para 20 anos.
Do jeito que tem candidato no partido,
não vai dar tempo para todo mundo ser
presidente.

Marceilo Alencar Ia/ hoje sua pn-
meira comunicação via Internet. Será
com Fernando Henrique, cujo gabinete
esta integrado á rede.

Joio Paulo de Assis Bordon reassu-
mia sea posto na >kt presidvncia do
Grupo Bordon.

Durante um mês, a partir do próxi-

mo dia 29, a Casa de Rui Barbosa fará
uma exposição do escritor Aluizio Aze-
vedo. A mostra è dos desenhos do au-
tor de O corttço, que era também cari-
«turista.

WaWemir Nkferte*, o primeira bra-
slleiro a chegar so topo do Monte Eve-
rest, encontra hoje o ministro Pdé.

Primeiro presidente da UNE e minis-
tro do governo Jango. Hélio Mello de
Almeida será homenageado hoje com
um almoço no Clube de Engenharia.

A Embratur descobriu que enquanto o
Brasil aplica anualmente RS 2 milhões
em turismo, Portugal destina l'SS 35
milhões ao mesmo setor.

Hoje tem dança no auditório do
BNDES. O grupo DC se apresenta nu-
ma mistura de clássico e rock.

Leonel Bri/oli acerta com o deputado
Liodbergb Farias a realúação de um
plebiscito para que a população diga se é
a favor ou contra as reformas coitstitu-
cionaiv Se tks ainda não notaram. Inês
é morta.
9 Ak FH vai parar na hora do Fia-Ftu.
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julho 
metade do 13° salário

s Pagamento vai exigir um gasto adicional de RS 600 milhões
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Pronta entrega • Instalação imediata
• Assistência Técnica Autorizada com

técnicos treinados na fábrica
linhas e 8 ramais R$ 406,
linhas e 10 ramais R$ 551,
linhas e 16 ramais RS 1.034,
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Revendedor Autorizado 0DARUMATEC
@ LEONTEL

«233-7418

BRASÍLIA — Os funcionários ei-
vis e militares da União vão receber
no dia 4 de julho a metade do 13°
salário, junto com os vencimentos
de junho. A informação é do secre-
tário de Recursos Humanos do Mi-
nistério da Administração e da Re-
forma do Estado, Gilberto Guerzo-
ni. Aposentados, pensionistas e mi-
litares da reserva também terão
direito à primeira parcela do 13°.

Desde abril passado, com a alte-
ração do calendário de pagamen-
tos do pessoal do Executivo, os
servidores recebem a antecipação
de 30% da remuneração mensal
bruta no final do mês trabalhado.

A folha com o pagamento da pri-
meira metade do 13° salário e os
70% restantes dos vencimentos de
junho deverá começar a ser rodada
na semarta que vem. Os servidores
que receberam metade do 13"
quando tiraram férias não terão
direito a receber nova parcela ago-
ra. A segunda metade deverá ser
paga até o dia 20 de dezembro.

Segundo o secretário de Recur-
sos Humanos do Ministério da Ad-
ministraçâo, a folha de pagamento
do funcionalismo civil do Executi-
vo, incluindo os aposentados e
pensionistas, é de RS 1,2 bilhão
por mês.

Com o pagamento tia primeira
parcela do 13°, o governo terá um
gasto adicional de RS 600 milhões.
"Mas a maior parte dos gastos com
o pagamento da primeira parcela do
décimo terceiro loi efetuada em ja- ,
neiro e fevereiro, meses em que a
grande maioria do funcionalismo u-
ra férias", disse Gilberto Guerzoni.

O pagamento da metade do 13"
salário dos servidores do Executivo
só será possível graças ao excelente
desempenho da arrecadação dos
tributos federais e à estratégia de
empurrar as contas de um mês para
o seguinte, adotada pelo governo.

MÚSICA CIVILIZADA
& intormaçao relevante;

Justiça
condena
construtora
O Tribunal de Justiça de
São Paulo condenou a
construtora Mendes Júnior
e o ex-presidente do Metro
paulista Antônio Sérgio
Fernandes, pela
contratação ilegal, sem
licitação, da obra de
construção do Memorial da
América Latina.

Britto vende
patrimônio
da Cohab
O governador do Rio
Grande do Sul. Antônio
Britto, vai vender ou leiloar
o patrimônio da
Companhia Estadual de
Habitação (Cohab) — já 

'

privatizada —. estimado em
RS 300 milhões, para ter
recursos para o sistema
estadual de habitação.

Nevoeiro e
muito frio
no Sufi
Uma forte neblina cobriu
Porto Alegre de manhã até
as lOh, quando o sol
apareceu. O nevoeiro
manteve fechado o
aeroporto Salgado Filho. A
massa de ar polar que cobre
o Rio Grande do Sul
baixou as temperaturas
para a média de 5 graus.

Jatene faz
apelo por
mais verba
O ministro da Saúde.
Adib Jatene. criticou
ontem, em Porto Alegre, a
resistência da área
econômica do governo em
liberar recursos para seu
setor. "Venho advertindo
há vários meses que a
situação vai ficar
insustentável", disse.
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FAÇA SEU PLANO DE SAÚDE
E GANHE UM

GOLDEN MASTER CÀRD
C/A 1a ANUIDADE PAGA

PROTEJA SUA FAMÍLIA
Planos a partir de R$ 19,22
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Arte e Cultura

no Mercosul

Pintores Argentinos Residentes no Brasil

VERNISSAGE: 22 de junho às 19h
EXPOSIÇÃO: de 23 de junho a

5 de julho
HORÁRIO: das 15H às 21 h

Coordenação:
Consulado Geral
da República Argentina

LOCAL: Galeria do Centro Cultural
DA FACULDADE DA CIDADE
Rua Humaitá, 275

M Golden Cress
PRIMEIRO LUGAR EM SAÚDE.

A SUA SAÚDE ESTÁ NOS NOSSOS PLANOS
A GOLDEN CROSS oferece grátis um serviço que a concorrência não dá
nem pagando: Médico em casa.

Estudamos carência de outros planos^
Planos uJv!:vos e individuais !
A PARTIR DE R$ 1 9,22

Grátis GOLDEN MED até junho de 1995 §
grátis até 30/06/95 §
Atendimento Residencial tonforme área de atuação .<?

(021)502-6354
De 2a a 6o feira das 8 às 18 h. Sábados das 8 às 1 4 h. - Domingos das 8 às 1 8 h.

S0BENA - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA NAVAL |gp|
PROGRAMAÇAO DE CURSOS - Tunho/95

> 19 a 23/6 das 1f:00 às 22:00
LOGÍSTICA NO COMÉRCIO EXTERIOR

Otimização de transportes, estoques, portos e alternativas de
armazenagem e redução de custos no Comércio Exterior da empresa

27 a 29/6 das 19:00 às 22:00
BUNKERING

Introduçãoaoprocessodeabasiecimentode Navios - Combustível do navio: refino, normas ISO,
caraderísticas, manipulação o bordo, performance, con'aminontese monitoração.

Informações e Inscrições: Núcleo de Cursos SOBENA
Av. Presidente Vargas, 542, sala 7 10 - fone 283-0242/fax 263-9079

ERRATA ANUNCIO GALAT0URS
Referente ao anúncio publicado em 21.6, neste jornal, na

página 7 do Caderno Viagem.
No Pacote "PANORAMA EUROPEU 7 DIAS: Londres, York,
Edinburgh, Wales, Stratford..."leia-se; 1

USS 492 e não 11$ 429

V E S T I B U L A R JB I

¦
FACULDADES INTEGRADAS HÉLIO ALONSO

• TURISMO» PROCESSAMENTO DE DADOS

•COMUNICAÇÃO SOCIAL

551 54-48
RUA nnUNiZ BARRETO, 51 - BOTAFOGO

-JORNALISMO
REL. PÚBLICAS
RADIALISMO
PUBLICIDADE E

PROPAGANDA
N S C R I Ç O E S ABERTAS

Noticiário compacto,
com as principais
notícias do aia.

De 2* a 6* f às 7H50, 12H30.
1SH50, 22H30.

MUSICA CIVILIZADA
E INFORMAÇÃO RELEVANTE
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ONLINE
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O que é o JB Online
É uma edição eletrônica do
JORNAL DO BRASIL, disponi-
vel para usuários de compu-
tador. Consiste em uma versão
sucinta do jornal impresso, com
textos e fotos, além de informa-
ções que complementam repor-
tagens publicadas
Como ter acesso ao
JB Online
Através de uma conexão á rede
mundial de computadores Inter-
net e programas específicos. No
Brasil, o acesso à Internet é ofe-
recido pela Rede Nacional de
Pesquisa e pela Embratel. O en-

dereço (URL, no jargão da Inter-
net) do JB Online é: http://
www.ibase.br/~jb/indcx.html
Correspondências eletrônicas
também podem ser enviadas ao
JB, através do seguinte e-mail
jb a ax.apc.org
Como achar complemen-
tos do Jornal no JB Online
A marca JB Online e o número,
que aparecem em certas reporta-
gens do jornal, indicam que há
material complementar na edição
eletrônica. Ao entrar no JB Onli-
ne, na Internet, é só clicar sobre a
mesma marca que aparece na te-
!a e procurar o número corres-
pondente, para encontrar o com-
plemento (geralmente mats infor-
mações sobre o mesmo assunto,
integra de documentos etc)
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Psiquiatras defendem fim dos manicômios

a Entidade classista

reivindica criação

de novas estruturas
CLÁUDIO CORDOV1L

A Asso-
ciação Brasi-
leira de Psi-
q u i a t r i a
(ABP) apóia"incondicio-
nalmente" o
projeto de lei
do deputado Paulo Delgado (PT-
MG) que tramita no Senado e que
propõe a substituição gradual dos
manicômios por formas de atendi-
mento condizentes com as reco-
mendações da Organização Mun-

n

dial de Saúde (OMS). Para o presi-
dente da entidade, o psiquiatra
Othon Bastos, "qualquer profissio-
nal de saúde de boa fé que não
tenha interesses financeiros escusos
em jogo é a favor da reforma psi-
quiátrica", numa clara alusão a al-
guns proprietários de clínicas que
vêm desfechando feroz oposição ao
projeto.

"O 
projeto é extremamente ade-

quado e vem ao encontro das mais
modernas diretrizes assistenciais em
todo o mundo", garante o presi-
dente da ABP, que também é pro-
fessor titular de psiquiatria da Uni-
versidade Federal de Pernambuco.
"Temos dado apoio total a esta
proposta e a discutimos com a co-
munidade científica durante mais

de seis anos em nossas reuniões
anuais, locais e regionais", comple-
menta.

Para Bastos, a principal virtude
do projeto é desmanicomializar a
assistência ao paciente psiquiátrico."É 

preciso acabar com as psicopa-
tópolis, estruturas gigantescas que
mais segregam do que tratam", ex-
plica. O psiquiatra refere-se aqui ao
complexo de Juqueri, que há seis
anos abrigava 15 mil pacientes, em
São Paulo, e à Casa de Saúde Dr.
Eiras, de Paracambi, segundo ele,
"a clássica psicopatbpolis".

Seriedade — Bastos desmente
a noção partilhada pelos adversa-
rios do projeto de que pode ocorrer
o colapso da assistência psiquiátri-

ca no Brasil com a aprovação deste
projeto. 

"Não há menor chance de
isto acontecer. Temos representa-
ção na Comissão Nacional de Re-
forma Psiquiátrica do Ministério
da Saúde e acompanhamos a serie-
dade com que a questão vem sendo
tratada a nível de governo", expli-
ca.

Para Çastos, 
"chegou a hora de

o Brasil se manifestar, apoiar e
acompanhar a tendência interna-
cionai no campo da saúde mental".

A ABP congrega 3.500 psiquia-
trás em todo o Brasil e é responsá-
vel pela concessão de títulos de es-
pecialização da disciplina no país.
É filiada à Associação Médica Bra-
sileira e á Associação Mundial de
Psiquiatria.

UM NOVO CUIDADO

Pela proposta de reforma psi-
quiátrica, uma nova atenção res-
gata a dignidade e sociabiiidade
dos portadores de transtornos
psíquicos. Sai a palavra controle.
predomina o cuidado. Estas são
as novas estruturas recomenda-
das pela Organização Mundial
de Saúde:
Hospital-dia — Recurso m-
termediário entre a internação e
o ambulatório, com programas
de cuidados intensivos por equi-
pe multiprofissional.
Núcleo de atenção psi-
cossocial — Unidade de
saúde que conta com população

definida e oferece atendimento
entre o regime ambulatorial e a
internação, em um ou dois uir-
nos de quatro horas.
Oficina terapêutica —
Atividade grupai de socializa-
ção, expressão e inserção social,
compreendendo atividades co-
mo teatro, artesanato e artes
plásticas: deve ser realizada em
serviço extra-hospitalar.
Pensão protegida ou
lar abrigado — Estrutura
residencial, fora do hospital, on-
de moram ex-pacientes com ca-
pacidade de gerenciar seu coti-
diano.

Um serviço de

mais qualidade
O professor titular da Escola

Paulista de Medicina e psiquiatra
Marcos Ferraz acredita que o
projeto de lei que propõe a substi-
tuição dos manicômios por for-
mas mais eficientes de cuidado é
"altamente defensável". "Ele rea-
loca recursos que no momento
predominam na área hospitalar
para estruturas extra-hospitalares
mais eficientes, como hospitais-
dia. centros de atenção e lares
protegidos". Além disso, segundo
ele, a lei "é avançada ao resgatar
os direitos humanos dos pacientes
submetidos á internação".

Para Ferraz, os "maus 
proprie-

tários de clínicas privadas" são os
maiores adversários da proposta."É 

gente que vê nessa atividade
algo lucrativo. Deviam montar
supermercados e não hospitais",
condena.

O professor afirma que o pro-
jeto de lei "não fecha hospitais
por decreto", como querem fazer
crer seus opositores. "Não se ex-
tingue miséria por lei. não se aca-
ba com a divida externa por lei e
obviamente não se elimina a
doença mental com uma penada.
O projeto fala de substituição gra-
dual dos manicômios".

Para Ferraz, que foi coordena-
dor de saúde mental do estado de
São Paulo, no governo Montoro,
o que ocorrerá imediatamente é a
redução drástica nas taxas de in-
ternação. "Em 1980 tínhamos 40
mil leitos em São Paulo; hoje te-
mos 25 mil. Não parece ter havido
uma rebelião de loucos nas ruas
por causa da redução. Este pro-
cesso vai prosseguir", adianta.

CONSULTA DE IMEDIATO,
•APÓS 30 DIAS - ELETRO/UITRA,!;
: ECOCARDIOGRAMA.

PSP3 232-2800
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AVISO N- SSU.A-070/95 - LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

FORNECIMENTO DE MATERIAL
Objeto: Resinas para manutenção,
Caixas para ligação de bomba. Papel
para equipamento xerox 4890 Gases
Industriais. O Avisodo Edital foi publicado
no D.O.U. de 22.06.95. Obtenção do
Edital e esclarecimentos sobre a licitação
na Av. Marechal Floriano, 168- Mezanino- Centro- RJ, no horáriode 9:00 às 11:00
horas.

Diretoria do Administração
Comissão Permanente de Tomada de

Preços e Convite - Material

tè â Liflht
IffMltt Serviço» d* Eletrlcidíd* SA

¦ntiTfBSH min laacu Ctotrobréa*?
RETIFICAÇÃO DE DATAS

Light - Serviços do Eletricidade S.A. torna
público que, por razões de ordem
administrativa.foramtransferidasasdatas
constantes do AVISO DE EDITAL N« SIN.F-
004/95, publicado no D.O.U. em
19/06/95, Seção III, conforme abaixo:
Data-Limite para Entrega de Coletores
para Homologação: De 26/06/95 para
10/07/95.
Comunicação do Resultado da
Homologação: De 12/07/95 para
26/07/95.
Recebimento das Propostas: De: Até o
dia 31/07/95 para o dia 14/08/95,
entre às 9:00 e às 13:00h, na Av.
Marechal Floriano. 168 - Térreo
(portaria) - Centro • Rio de Janeiro - RJ.
CEP 20080002.
Abertura das Propostas: De : Às 9:00h
do dia 01/08/95 para o dia 15/08/95,
na Av. Mal. Floriano, 168 - Mezanino -
Sala de Licitações - Serviços - Centro -
Rio de Janeiro - RJ. Maiores
esclarecimentos na Seção Adminitrativa
da Superintendência de Informática -
SASIN.F - Rua Itapiru 1.163. sala A21A
• Rio Comprido - Rio de Janeiro ¦ RJ. ontre
9:00 e 16:00h.
Diretoria de Finanças e Desenvolvimento.
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LOJA DE FÁBRICA

^^sem 
pagar.

Saia 

pagar.

(a repetição é só 
para 

o caso de

você ainda não estar acreditando)

Tudo em 2 vezes sem entrada.

Calça social em
teci tio importado

Pierre Cardin
a partir de

1 n
¥

R$2990

cm 2 vezes (0+2) dc RS 14,95
ou à vista RS 26,91

Terno de pura lã
Pierre Cardin

RS

a partir de

159.'»'

em 2 vezes (0 + 2) de RS 79,95
ou à vista RS 143.91

Jaqueta forrada
importada

Mc G reuor
a partir dc

rs 5 9 90

Cheques para 30 e 60 dias.
<
T

À vista com 10% de desconto,

" :' ' '• * ¦¦¦ ¦

ou também em 4 vezes (1 +3).

Abrimos

aos domingos.

Tentos também os tamanhos 58 ao 68.

Paletó de pura lã
importada

Pierre Cardin
a partir de

RS 
129.90*

em 2 vezes (0+2) de RS 64.95
ou à vista RS 1 16,91

Jeans diversas lavacens
Pierre Cardin

a partir de

RS
24*

cm 2 vezes (0+2) de RS 12,45
ou à vista RS 22,41

Malha
de lã lisa

ou trabalhada
a partir de

RS
29»'

em 2 vezes (0+2) dc RS 29.95
ou à vista RS 53,91

em 2 vezes (0 + 2) dc RS 14,95
ou à vista RS 26,91

A M A 1 O R VARIEDADE E QUALIDADE EM MODA DO PAI S

RIO DE JANEIRO: Ri» OtT-Pcice - Rua Laura Sodré, U i Te!.: >4!-OM40 • Via Parque Shopping - Av. Ayrton Srnna. J.0Ü0 TeL: jS5-0300
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Juro e Demagogia

ços a Io de julho. Os recentes reajustes de tarifas de
ônibus, táxis e contas de água concedidos-pelas prefeitu-
ras das maiores capitais do país foram preocupantes: em
vez da análise criteriosa de custos, possível depois que a
estabilização de preços do real assentou a poeira dos
preços relativos, os prefeitos autorizaram aumentos pela
inflação oficial acumulada. O que tem o aluguel (que
responde por 40% da inflação oficial do IPC-r) a ver
com o custo da passagem de ônibus? Ou do gas de
cozinha, reajustado pelo próprio governo federal?

Sem um freio natural a essas remarcações, a estabi-
lização relativa de preços experimentada nesses 12 meses
pode ir para o espaço em 1" de julho. O freio que o

governo precisa ter à mão é a liberdade de manejo das
taxas de juros. Se o governo não pode mexer no câmbio
(cujo impacto inflacionário seria imediato), a forma de
atrair capitais.externos para cobrir os déficits comerciais
e de conta corrente é manter os juros altos: os exporta-
dores antecipam o fechamento de câmbio para se remu-
nerarem mais no mercado financeiro, e os bancos e
empresas levantam capital no exterior para financiar
seus negócios no Brasil.

O limite de 12% para os juros reais (à parte a
complexidade do cálculo) seria a decretação prematura
da morte do Real — o que certamente não é o objetivo
dos deputados que o bom propósito de aliviar os custos
financeiros das empresas brasileiras. O Banco Central
sabe que há espaço para os juros cederem na ponta dos
tomadores de crédito e já está fazendo isso, mediante a
redução dos recolhimentos compulsórios.

Não se pode reduzir o peso dos juros sobre as
empresas sem resolver os problemas estruturais do país.
O modelo de desenvolvimento, patrocinado pelo Estado
(que foi á falência por não suportar os custos de bancar,
via dívida pública, os subsídios fiscais e de crédito
fornecidos ao setor privado) fez as empresas brasileiras
negligenciarem da capitalização e depender demais de
capitais de terceiros.

Nos EUA e no Sudeste asiático, as empresas ope-
ram com 50% a 53% de recursos próprios. No Brasil, o
percentual é inferior a 15%. A insuficiência de capitais é
a principal razão dos juros estarem tão altos no Brasil. É
preciso corrigir a distorção, mas nada pode ser feito
num passe de mágica, sobretudo diante dos riscos de
prejudicar o Real.

A 
taxa de juros no Brasil é a maior do mundo. Há
espaço para os juros cederem: basta que o Senado

acelere a votação das reformas constitucionais, já apro-
vadas pela Câmara, e que o governo avance na privati-
zaçào. Mas daí a reduzir os juros através da camisa-de-
força do limite de 12% ao ano. como está na Constitui-
ção. vai uma distância considerável.

Nenhum pais do ••mundo que abraçou a economia
! de mercado definiu na constituição limites de taxas de

juros. São as circunstâncias da política econômica, cuja
interpretação diária está a cargo do Banco Central, que
determinam o nivel das taxas de juros para o mercado.
Os Estados Unidos, em 1979, chegaram a elevar os juros
a 21% ao ano.

O motivo foi a necessidade de atrair capitais exter-
nas para financiar o enorme déficit fiscal que empurrava
a inflação a mais dc44%ao~ano. A inflação anual está
hoje na faixa de 3% a 4%, e os juros variando de 5.75%
a 6% ao ano. Como os déficits fiscais e comerciais
continuam crônicos, os EUA não podem dispensar a
política de juros reais para atrair capitais asiáticos e
alemães.

.A situação brasileira atual não difere muito da
americana. O Brasil continua às voltas com forte déficit
fiscal (em parte realimentado pelo custo de sua enorme
dívida interna e externa, contraídas no passado para
financiar o excesso de gastos sobre as receitas do Orça-
mento). Para piorar, o país acumula déficits comerciais
desde novembro.

Os sobressaltos na abertura da economia — como
o recuo da queda das alíquotas de importação de
produtos que vinham pesando muito na geração dos
déficits comerciais — mostram que a liberdade de
administração dos juros é das poucas alternativas que
restam ao governo para administrar o Plano Real,
enquanto as reformas não trazem resultados.

Para reduzir os déficits (pesadíssimos também na
conta turismo), o governo precisa mexer no câmbio, que
acumulou defasagens nos últimos 12 meses. Mas não é
conveniente fazê-lo â véspera do primeiro aniversário do
Real e quando uma série de reajustes está represada. O
Brasil precisa, no momento, é de passos firmes para
extinguir a indexação.

Deixar o câmbio relativamente solto seria um peri-
gosissimo chamariz â remarcação. em cascata, dos pre-

À Vista de Todos

O 
assassinato do prefeito de Belford Roxo, à saída
do túnel Santa Bárbara, a 300 metros do Palácio

das Laranjeiras, evidencia mais uma vez que não existe
policiamento ostensivo nas ruas do Rio. O local onde se
deu o crime — um crime barato, por causa de uma
correntinha de ouro — é conhecido pela polícia e pelos
habitantes do bairro. Ali há todos os dias engarrafa-
mentos monumentais e assaltos freqüentes.

No entanto, ninguém vê a polícia fazendo aquilo
que é sua função básica: policiar as ruas. O trânsito fica
ao deus-dará. faça Sol ou chuva. Os pontos negros, nos
locais piores e nos momentos mais carregados, são
deixados ao acaso, e normalmente o acaso se traduz em
dificuldades para os cidadãos.

É um conceito primário: a presença ostensiva de
policiais nas ruas inibe o crime. Os assaltantes infestam
sempre os mesmos locais porque sabem que continua-
rao impunes. A polícia civil tem 11 mil homens e a PM
outros 27 mil. Ambas alegam déficit humano de pelo
menos 50%, fora os armamentos, em muitos casos
inferiores aos dos assaltantes e traficantes. De fato,
ainda são poucos. Mas a população não vê os poucos
nas ruas, porque boa parte dos policiais estão estrategi-
camente refugiados em atividades burocráticas, quando
não prestando serviço em empresas de segurança parti-
culares.

Já os seguranças particulares ascendem a 270 mil,
sendo que a maioria absolutíssima é clandestina. São
pessoas em geral mal preparadas a quem se põe arma na

mão e manda cuidar da segurança da população, por
ausência da polícia. Desnecessário dizer que este contin-

gente, verdadeiro exército, é uma das causas realimenta-
doras da violência que perturba a vida urbana.

A própria biografia do prefeito de Belford Roxo
mostra que é impossível fazer política na Baixada Flu-
minense sem estar em contato com a violência. Liga-
vam-no — sem comprovação — a grupos de extermínio
e práticas políticas pouco éticas. As campanhas eleito-
rais de que participou se caracterizavam por distúrbios,
agressões, carros quebrados. Esta é por sinal uma das
heranças trazidas pelo antigo Estado do Rio ao atual
Estado do Rio, com a fusão. Esperava-se que a fusão
nivelasse a política por cima, mas ela acabou se nivelan-
do por baixo.

O que acontece nas ruas é a reprodução sem
retoque da violência sinalizada pelas elites no poder.
Anos de assistencialismo e demagogia populista degra-
daram a sociedade e seu aparelho político e policial.
Ambos se interpenetram, se influenciam, se desgastam
numa marcha forçada de violência traduzida no espetá-
culo insuportável á vista de todos, nas ruas.

A polícia reclama de baixos salários e desaparelha-
mento. Mas está fazendo o quê, para justificar melhoria,
num país em que os outros serviços públicos (principal-
mente educação e saúde) também reclamam de baixos
salários e desaparelhamento? É bom que a polícia
apresente mais serviços e menos reivindicações. E, so-
bretudo, vá para as ruas.

O Novo e o Velho

São 
constrangedoras as cenas de varejão político a

que o presidente da República se submete periodi-
camente a fim de conseguir aprovar no Congresso o que
julga ser de interesse do pais.

As bancadas do PTB e do PP, por exemplo, com-
portaram-se em reuniões recentes com Fernando Henri-
que como se ignorassem os compromissos maiores com
a nação, como se não tivessem programas partidários,
como se integrassem a base governista apenas para
obter favores e arrancar obrinhas.

No encontro com representantes do PTB, na casa
do deputado Nelson Trad (MS), cantou-se "parabéns

para vocé"pelos 64 anos do chefe da nação, distribuí-
ram-se presentes, como redes, apitos que imitam vozes
de pássaros e até mesmo a replica em miniatura de um
parlamentar usada como brinde na última campanha.
Depois foi solicitado um "cronograma de desembolso"
para as prefeituras do interior.

No jantar com o PP. na casa do deputado Odelmo
Leão (MG), os vibrantes argumentos presidenciais pela
rejeição à lei que regulamenta o dispositivo constitucio-
nal que tabela os juros em 12% ao ano entraram por um
ouvido do partido e saíram pelo outro. Os pepistas
estavam mais interessados em que a Secretaria de Servi-
ço Social herdasse atribuições da finada LBA. justa-
mente extinta por ser um vasto cabide de empregos e
objeto de tráfico de influência política. Pelo visto deixou
saudades.

Nesses almoços e recepções. Fernando Henrique
pousa para fotos com dezenas de parlamentares obscu-

ros. aperta mãos ávidas, ouve bobagens, recebe tapinhas
no ombro e álbuns com imagens do Pantanal ou da
Amazônia, chega até a ter de falar ao telefone com
familiares de deputados.

O assédio é tão intenso e inoportuno que o depu-
tado Roberto Jeflerson (PTB-RJ), ex-membro da tropa
de choque de Fernando Collor, reclamou da tentativa
do PTB e do PP de "extorquirem" o governo por
ocasião das votações na Câmara que quebraram, em
primeiro tumo, os monopólios das telecomunicações e
do petróleo. Segundo Jefferson, eles pediam nomeações
de apadrinhados para o segundo escalão. Infelizmente
foram barrados pela 

"insensibilidade política" do minis-
tro Serra. Sensível, para eles, é Humberto Lucena.

Fernando Henrique Cardoso a tudo assiste e ouve e
vai pedindo paciência, explicando em seguida que o
governo só conta este ano com USS 450 milhões para
investimentos em todos os setores, dizendo gue para o
ano que vem as perspectivas serão melhores. E o diálogo
da desindexaçào com a diminuta ponte municipal, da
reforma tributária com a delegacia do INSS, da reforma
administrativa com o empreguismo de sempre — o
diálogo do novo com o velho.

Que fazer? O presidente da República não quer ser
acusado de fugir do diálogo com os políticos, mas
também não pretende curvar-se complacentemente a
essas demandas miúdas. Não deseja ser o doutrinário
arrogante, nem o fisiológico a moda antiga. Conhece
perfeitamente a matéria da qual os políticos brasileiros
são feitos e. no máximo, aceita ser tachado de "insensi-

veT pelos fãs do estilo Lucena.
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Duas ameaças Telerj

Apelo ao JB para alertar os leitores sobre duas sérias ameaças
urbanísticas: os projetos de dois novos shopping centers na
Gávea, um subterrâneo á pista do Jóquei Clube e outro no lugar
do estádio do Flamengo.

É impossível citar aqui todas as questões técnicas envolvidas
que, certamente, afetarão o "funcionamento" da cidade e a vida
de grande parte da população. Se um shopping center inserido em
área urbana consolidada já representa problema de difícil equa-
cionamento (o que temos sido forçados a aprender incorporando
fobias de trânsito e de um cotidiano urbano cada vez mais
agressivo), imaginem dois, lado a lado, no Lagoa-Barra! Serão
aproximadamente 1.000 lojas, uns oito cinemas e teatros e esta-
cionamento para 5.000 veículos. E, no caso do Flamengo, visuali-
zem uma massa construída de nove andares de altura, em metade
da propriedade e sem afastamentos!

Além dos impactos negativos que estes empreendimentos
causarão no comércio das redondezas e no trânsito, ambos con-
trariam o Plano Diretor e a legislação urbanística municipal. O
projeto do Jóquei, no melhor estilo 'capitalista selvagem', tem
vindo à tona desde 1989, apesar dos pareceres negativos da
Prefeitura, da Feema e do IPHAN. Sobre ele, em 1991, a AMA-
Jardim Botânico apresentou relatório técnico consubstanciado-
contrariando o empreendimento e o Rima apresentado. Pior de
tudo, este shopping subterrâneo ameaçaria o patrimônio do
próprio Jardim Botânico: especialistas apontam as conseqüências
imprevisíveis na microdrenagem da área, no comportamento e
altura do lençol freático, o que poderá gerar pressões subterrâneas
e empuxos que desenraizarão as árvores. (...) Transgride-se o bom
senso e as leis, piorando a qualidade de vida da cidade. Busca-se
nos shopping centers uma cura milagrosa para os buracos finan-
ceiros de clubes, associações e outras entidades (...). O Ofl Price
em Botafogo (...) conseguiu aprovar um projeto que desrespeitou
o zoneamento, invadiu ruas, esqueceu os afastamentos obrigató-
rios. Por outro lado, será que a opinião pública sabe que o terreno
dos clubes é patrimônio público, cedido a eles para fins específicos
esportivos? Vicente dei Rio, doutor em Arquitetura e Urbanismo,
professor da FAU/UFRJ — Rio de Janeiro.

Copacabana

Sou moradora de Copacabana
há trinta anos e nunca me incomodei
com o fato de perder os saltos dos
meus sapatos nas pedrinhas portu-
guesas das nossas calçadas. Incomo-
da-me sim, e muito, o fato de ver as
pedrinhas serem substituídas por
placas de concreto como as que es-
tão sendo colocadas nas calçadas do
Lido. Despersonaliza o bairro.

Para completar a tristeza ainda
resolvem cortar nossas amendoeiras,
oitizeiros e figueiras, num sacrifício
que envolverá algo cm torno de 500
árvores. Dizem que as árvores estão
doentes — será que são elas mesmas
que estão doentes?

Não é com árvores e calçadões
novos que Copacabana vai recupe-
rar seu prestígio. Não são as raízes
das árvores condenadas que estra-
gam os passeios — são as raízes da
miséria que se infiltraram em suas
calçadas. São as centenas de mendi-
gos que ali dormem diariamente.
São os camelôs cobrindo e destruin-
do seus belos desenhos. São os car-
ros que continuam a ser estaciona-
dos onde somente o povo deveria
transitar.

O projeto Rio Cidade é válido
até certo ponto, mas de nada adian-
tará enquanto a questão social não
for resolvida neste pais. Cristina
.Maria Lima Viana Teixeira — Rio
de Janeiro.

Mineração

Durante os trabalhos da Assem-
bléia Nacional Constituinte em
1987/88 alguns setores tradicional-
mente antagônicos se uniram na ges-
tação de um ato que produziu no
minimo 10 anos de atraso para o
nosso país: as 22 empresas estaduais
de mineração (empresas de proprie-
dade dos estados, tais como Meta-
mig. Metago. CBPM. etc.), aliadas

aos partidos de esquerda e esperta-
mente apoiados e suportados finan-
ceiramente pelos grandes empreitei-
ros nacionais, conseguiram aprovar
artigo inserido na Constituição vi-
gente, que impedia empresas estran-
geiras de tocar sozinhas empreendi-
mentos minerais, sendo obrigadas a
ceder 51% de participação a empre-
sários nacionais.

A fatia imaginária de cada um
nesse ato seria: os funcionários das
estatais sonhavam com a ampliação
das áreas de pesquisa em poder do
estado, assegurando assim os seus
empregos, sem os riscos de um mer-
cado competitivo, onde teriam de
reciclar-se e manter-se permanente-
mente aprimorados. Os partidos de
esquerda exerceram a xenofobia
usual e as grandes empreiteiras so-
nhavam ver no seu colo as minera-
doras já instaladas no país, entre-
gando-lhes de mão beijada o fruto
do seu trabalho, dos seus investi-
mentos, da sua competência.

Todos se enganaram: o Brasil
tem um esplêndido potencial mine-
ral. Mas outros países e regiões do
mundo também o têm. com a vanta-
gem de não ter os fisiologistas que
nós temos. Resumo da história: to-
das aquelas empresas que não ti-
nham ainda nada definido no país.
ou sairam ou simplesmente corta-
ram seus investimentos. Aquelas que
estavam num estágio mais avança-
do. com minas em funcionamento,
encontraram parceiros afinados,
pois ainda existem alguns verdadei-
ros empresários neste país. A conse-
qüência desse malsinado arranjo foi
o desemprego em massa de geólo-
gos. engenheiros de minas e técnicos
de mineração, mantendo inativos es-
ses profissionais por quase uma dé-
cada. praticamente jogando no lixo
uma geração. (...) Luiz Carios Vasco
— Rio de Janeiro.

A sra. Maria Lima (carta publi-
cada em 13/6) relata que. após várias
tentativas junto à Telerj para conse-
guir a transferência de seu telefone,
sem nenhum resultado, solicitou a
intervenção do presidente da empre-
sa. lidilberto Braga. Foi logo atendi-
da e. na mesma carta, teceu elogios â
atuação do sr. Edilberto.

Pois então, aqui vai mais um
pedido pura o sr. Edilberto Braga,
de um frustrado dependente da Te-
lerj que aguarda há mais de dois
meses uma transferência por mu-
dança de endereço para a mesma rua

a Rua José Mendonça de Cam-
pos. em Alcântara. São Gonçalo.
Caso idêntico ao da sra. Maria Li-
ma. (...) Alexandre Vargas Coutinho

São Gonçalo (RJ).
?

Venho pedir à Telerj a instalação
de um telefone público na Rua Ma-
ceió. no Realengo, área muito caren-
te deste meio de comunicação. A
solicitação já foi feita â empresa, em
carta datada de 16/3/95. Manoel Al-
ves da Silva — Rio de Janeiro.

Vírus

Parabéns ao jornalista Cláudio
Cordovil pela critica "O Poder e
Fama de um Vírus" (Idéias!Livros-
17 6). (...) quando alerta a comuni-
dade científica para a necessidade de
preocupar-se prioritariamente com
as doenças que podem ser tratadas
ou prevenidas. (...) Mas infelizmente
não comenta o grande espaço dedi-
cado ao vírus Ebola. bem como as
reportagens sensacionalistas que po-
dem fazer tanto mal à população
quanto uma doença cuja probabili-
dade de chegar ao Brasil é mínima.
Sílvio Valle, coordenador do Curso de
Biossegurança, Fundação Oswaldo
Cruz — Rio de Janeiro.

Renascer

Em visita a meu pai no Hospita
da PM. no Estácio, domingo dia
18/6. tive a oportunidade de conhe-
cer a enfermaria Renascer, onde es-
tão pessoas em tratamento para re-
cupcraçâo de viciados em adição
química. Parabéns â PM e em espe-
ciai ao cabo Cruz. pelo trabalho do
Grupo Renascer, desenvolvido no
Hospital. O carinho e a atenção dis-
pensados aos pacientes é de emocio
nar. Haroldo J. da Silva Júnior
Rio de Janeiro.

Perdas

Será que realmente todos são
iguais perante a lei? Por que os fun-
cionários do Banco Central, do Po-
der Judiciário (inclusive TCU e Tri-
bunais Superiores) receberam as
perdas do Plano Bresser, e outros,
como por exemplo os funcionários
da Eletrobrás. (...) não receberam
até hoje o que lhes é devido?

A Eletrobrás entrou no STF (...)
com um agravo de instrumento que
foi acatado. Será que o cidadão co-
mum pode entrar com um agravo de
instrumento para não pagar os seus
impostos? Será que as sentenças do
Poder Judiciário só devem ser obe-
decidas pelo governo federal quando
lhes forem favoráveis? (...) Luiz Fer-
nando de F. tf Ávila — Rio de Janei-
ro.
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Esquerda e nova direita

P.MIR SADER *

Em 
entrevista a Araújo Neto,

no JORNAL IX) BRASIL,
antes ainda da queda do muro,

, Norberto Bohhio afirmava: "No

nosso tempo, os que defendem os
1 povos oprimidos, os movimentos
; de libertação, as populações esfo-
meadas do Terceiro Mundo são a
esquerda. Aqueles que, falando
do alto de seu interesse, dizem que
não vêem por que distribuir um
dinheiro que suaram para ganhar
são e serão a direita." Essas teses
foram reafirmadas e fundamenta-
das em seu recente livro Esquerda
e direita, recentemente publicado
no Brasil, demonstrando como as
raízes da divisão permaneciam,
mais além da queda do muro, to-
mada por alguns como álibi para
se ver livre daquelas definições.

Neste caso está o professor
Hélio Jaguaribe, um dos pionei-
ros na conversão da socialdemo-
cracia às teses da inevitabilidade
do ajuste fiscal e do neoliberalis-
mo — na época do governo Col-
lor —. caminho trilhado por to-
dos os partidos socialdemocratas
europeus, antes de ser praticado
pelos membros da Internacional
Socialista na América Latina — o
PRI mexicano, o Partido Justicia-
lista argentino, o MNR boliviano,
a Ação Democrática venezuelana,
o Partido Socia'ista chileno, entre
outros.

Bobbio deixa claro como, do
seu ponto de vista, o que caracte-
riza a esquerda e determina sua
atualidade é a luta contra as injus-
tiças sociais, a luta contra a desi-
gualdade. Esta tem no mercado,
na livre circulação do capital, a
peça-chave dos programas de
ajuste seu produtor e multiplica-
dor por execelência. As relações
mercantis alocam os recursos
conforme quem já dispõe de me-
lhores posições. O mercado nunca
distribuiu renda, menos ainda na

fase de hegemonia do capital fi-
nanceiro.

Assim, o capitalismo foi mais
civilizado, menos antidemocráti-
co, quando regulamentou o nier-
cado, no seu período de estado de
bem-estar social. Que, aliás, foi
quando ele mais cresceu, em toda
a sua história. Quando o domínio
de novas concepções liberais se
impôs, os graus de desigualdade
atingiram seu ápice, sem que o
capitalismo tenha voltado a um
ciclo longo de caráter expansivo.
A hegemonia do capital financei-
ro que ele propicia monopoliza os
recursos no circuito improdutivo,
bloqueando uma retomada do
crescimento.

Por isso, o que nasceu com a
hegemonia neoliberal sobre as
forças socialdemocratas foi uma
nova direita. Um bloco no poder
robustecido pela adesão da força
que, um dia, esteve ligada ao esta-
do de bem-estar social, que, no
Brasil, fez a apologia do Deus
Estado e, agora, eleva o mercado
como critério de que é bom, do
que é justo, do que é possível, do
que é belo, do que é legítimo.

A esquerda, por sua vez, en-
contra mais razões para se afir-
mar na oposição a essa nova di-
reita e a seu projeto de sociedades
apartadas, atentatórias dos direi-
tos de cidadania, filtrados pelo
mercado oligopolizado. O com-
promisso com a justiça social,
identificado por Bobbio como cri-
tério definidor da esquerda, ga-
nha novas dimensões, incorpo-
rando a luta pelos direitos de
cidadania, pelo direito de a socie-
dade determinar democratica-
mente seus próprios destinos con-
tra o capitalismo selvagem e seus
novos profetas.
* Professor de sociologia da USP, pesquisa-dor do Programa de Estudos da Violência da
Uerj e autor, entre outros, de O anjo torto —
Esquerda (e direita) no Brasil, da Ed. Brasi-

liense

Privatizando 
presídios

PAULO CÉSAR AMENDOLA DE
SOUZA *

A 
recuperação de delinqüen-
tes condenados e sua con

seqüente reintegração à socieda-
de que ele violentou só entende-
mos serem possíveis através do
trabalho que, a nosso ver, é a
expressão mais viva da cidada-
nia. Não deve o Estado permitir
que o presidiário viva na ociosi-
dade, com tempo suficiente para
permitir que planeje e articule
fugas, promova motins e viva,
dentro da cadeia, usufruindo o
tráfico e uso de drogas, neste
caso, com criminosa "omissão"

dos agentes encarregados de
mantê-los no cárcere, dentro da
disciplina recomendada pelo
próprio sistema penitenciário e
pelos dirigentes das unidades
carcerárias.

Lembramo-nos da época em
que, no Instituto Penal Cândido
Mendes — Ilha Grande, exis-
tiam várias oficinas de trabalho,
nas quais os detentos trabalha-
vam durante o dia, outros tra-
balhavam na agricultura e ou-
tros mais na pesca. Sob a égide
do Estado, imaginamos que se-
ria muito difícil concentrar re-
cursos, após decisão política há-
bil, com vistas a instituir nos
presídios o trabalho obrigatório
(alguns possuem alguma forma
primitiva de atividade, tipo nle-
cânica de automóveis, como o
Instituto Presidio Evaristo de
Moraes e a Penitenciária Lemos
Brito).

A mão-de-obra ociosa (e nu-
merosa), em regra, passa dias,
semanas, meses e anos numa in-
dolència, sem nada fazer. Salvo
raras exceções, não produz nem
o mínimo para suavizar a despe-
sa com seu sustento, o que, em
última análise, é por conta do
contribuinte.

E aqui chegamos ao ponto
crucial da questão: o delinqüen-
te condenado tem que traba-
lhar, sim. não só como terapia
ocupacional mas principalmente
para, através do exercício de
uma atividade lucrativa, saldar
o seu débito de três formas dis-
tintas.

1J) pagar o seu próprio sus-
tento: alimentação, vestuário,
assistência médica e social;

2a) indenizar, pelo menos
parcialmente, a vitima ou seus
herdeiros:

3a) formar uma poupança pa-
ra quando sair da cadeia, se sair,
iniciar uma nova vida, se resso-
cializado estiver. Se o tempo de
pena (alguns são condenados
em vários processos) for dema-
siado longo, a poupança rever-
terá para os herdeiros, se tiver,
ou para o Estado.

E que não interfiram os apo-
logistas dos direitos humanos
dos delinqüentes, em caráter es-
pecial, daqueles que já não são
mais primários, pois que esta-
mos sugerindo um procedimen-
to legal, justo e humano.

E por que não confiarmos a
gestão das penitenciárias à ini-
ciativa privada? Os empresários
seriam capazes, não temos dúvi-
da alguma, para manobrar com
competência no gerenciamento
dos presídios, e até, no que tan-
ge à sua segurança. E por que
não? Temos exemplo disto em
outros países.

Não simpatizamos, contudo,
com a decisão adotada pelo
Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, o qual
sugere que o preso condenado
passe a cumprir pena em seu
próprio município ou em muni-
cípios próximos do seu domicí-
lio. Todos estão fartos de saber
das articulações dos delinqüen-
tes condenados e presos com os
delinqüentes em liberdade. Se os
condenados permanecerem em
presidios próximos ao local do
seu hábitat, estaríamos favore-
cendo as articulações com os re-
manescentes de seu grupo.

É do conhecimento policial
que alguns delinqüentes conde-
nados dirigem as suas quadri-
lhas de dentro das penitenciá-
rias, sejam de traficantes, de
seqüestradores ou de assaltan-
tes.

A contribuição da iniciativa
privada financeiras, só nos daria
um alento quanto à mudança do
panorama atual nos presídios e.
sem dúvida alguma, consolidan-
do-se esta alternativa, teríamos
cárceres em maior número e
tempo reduzido para abrigar os
milhares de condenados soltos
pela cidade, acabando com a
desculpa de algumas autorida-
des de que faltam vagas nos pre-
sidios.

'Superintendente eiecutivo da Guarda
Muntcioai cio Rto de Janeiro

VERÍSSIMO

Alfinetadas

Ninguém 

atirou laranjada na cara dc ninguém,
mas o encontro de presidentes dos países do
Mercosul em São Paulo teve momentos dc
tensão, e brasileiros e argentinos passaram o
tempo todo trocando sutis alfinetadas. A úni-

ca agressão física registrada foram os chutes que o
ministro argentino Cavallo recebeu por baixo da me-
sa, mas depois descobriu-se que era engano. Cavallo
estava sentado entre o Serra e o Malan e os pontapés
dos dois eram dirigidos um para o outro.

Também não chegou a haver discussões, se bem
que numa das reuniões fechadas entre Mencm e Ele
Agá as vo-
zcs se alte-
raram c foi
possível
ouvir cia-
ramenle,
do lado de
fora, o pre-
s i d e n t e
brasileiro
gritar: 

"E

\

tem mais, o Caniggia estava impedido1"
Mais tarde, diante dos repórteres, Mencm negou que

se considerava mais bonito do que Èfe Agá, reconhe-
cendo que não podia competir com o brasileiro, ainda
mais que não fazia plástica nem usava maquiagem. Flc
Agá, bem-humorado, respondeu que devia sua bo;i
aparência aos puxados exercícios físicos que fazia em
periódicas visitas à mãe de Mencm. na Boca. Mencm
riu bastante e retrucou que duvidava muito dessas
visitas porque sua mãe, embora não fosse racista, não
era tão tolerante assim, e Éfe Agá respondeu 'que

gostaria de saber como era o pai dc Mencm, desejo do
qual o presidente argentino certamente compartilhava.
Mencm então levantou-se e propôs um brinde.

— Ao povo desta grande nação irmã. o Brasil.
e a o h o -
m e ni q li c
a g o v e r -
na.

E ergueu
a taça na
direção do
Serra!

Mas tu-
do acabou
bem.

Como combater os 
juros 

altos

PEDRO S1MON *

Há 
um consenso no Brasil de

que os patamares em que es-
tão mantidas as taxas de juros são
insuportáveis. O próprio presidente
da República, Fernando Henrique
Cardoso, já manifestou em diferentes
ocasiões^ sua apreensão com o pro-
blema. É preciso propor agora uma
solução para a questão. Não adianta
considerar que o remédio para conter
o consumo é amargo e não procurar
uma nova fórmula, ou, quem sabe, a
troca do medicamento.

Muitos argumentam que as ta-
xas de juros elevadas são o único
mecanismo capaz de sustentar o
consumo em padrões aceitáveis,
sem riscos para a economia. Muito
ao contrário, porém, os riscos que
hoje enfrenta o plano de estabiliza-
ção estão justamente associados
aos juros altos. Não constituem se-
gredo as dificuldades enfrentadas
por empresas que não têm como
arcar com os juros extorsivos co-
brados no país. No Rio Grande do
Sul, 115 municípios com economia
fundada na atividade agrícola de-
cretaram estado de calamidade pú-
blica, porque a arrecadação desa-
pareceu e o Banco do Brasil e
bancos privados os estão proces-
sando. De maneira geral, atividades
voltadas para a exportação e pro-
dução de alimentos estão sendo in-
viabilizadas, com grandes danos
para o país. Afetada a agricultura,
sofrem também a agroindústria e a
indústria de maquinarias.

Para romper o ciclo dc aumento
de juros e queda de consumo, man-
tendo o Real bem administrado, é
necessário recorrer a instrumentos
que permitam a realização da poli-

tica de contenção com menos danos
para a economia. Apresentei com
este objetivo, no final do mês de
maio, projeto de lei ao Senado que
pretende criar um mecanismo de
controle de consumo com benefi-
cios para a produção. Minha pro-
posta é que se utilize a já existente
alíquota adicional de IP1 (Imposto
sobre Produtos Industrializados)
com função de regular o mercado
de bens e mercadorias.

Está certo que a alíquota variá-
vel do IP1 não é uma novidade, ela
já existe. A questão é que, de vez
em quando, é preciso lançar luz
sobre o óbvio para que todos pos-
sam enxergá-lo. Foi o que me acon-
teceu ao ler entrevista do ex-presi-
dente do BNDES, Antônio Barros
de Castro. Para ele, a reconciliação
do país com o crescimento está na
alíquota variável do IPI. O IPI é o
óbvio porque aumentando a ali-
quota o preço dos produtos tam-
bém subirá, reduzindo a demanda e
levando as fábricas a prouzir mais.
Findo este processo, com o aumen-
to da oferta, o governo voltaria a
reduzi-lo. Ganhariam as empresas,

que teriam tempo de investir e am-
pliar a capacidade produtiva; ga-
nhariam o país e a economia, com a
manutenção da estabilidade e a vi-
tória sobre o fantasma da recessão.

Felizmente, o IPI não é um ani-
mal perigoso, ou já teríamos sido
todos devorados. Melhor ainda: ele
não só não é perigoso como repre-
senta a solução para o problema que
mais aflige a sociedade brasileira. A
alíquota proposta sobre o IPI funcio-
naria como um instrumento de regu-
lação do mercado. Se há falta de
detenninado produto no comércio,
uma câmara setorial se encarregaria
de detectá-la e de propor à autorida-
de competente do Ministério da Fa-
zenda a elevação brusca da alíquota
de IPI para patamares que desesti-
mulassem o consumo. Com a provi-
dência, as vendas ficariam desaqueci-
das e, simultaneamente, a indústria
seria sinalizada de que existe uma
demanda reprimida. Justamente esta
demanda reprimida induziria os fa-
bricantes a produzir mais para ga-
rantir um dado volume de vendas. Só
então, normalizada a oferta, a càma-
ra setorial proporia a redução da

alíquota do IPI a patamares adequa-
dos.

Muito se tem abusado da una-
gem que trata os juros elevados
como o remédio que está matando
o doente. Por que não adotar então
uma fórmula que, além de não ma-
tar, cura o doente sem danos para o
organismo? O IPI não possui, efeti-
vãmente, quaisquer contra-indica-
ções. O que não se pode mais admi-
tir é que o dinheiro da população
aplicado na poupança dos bancos
tenha um rendimento de 3% ao
mês enquanto estes mesmos bancos
cobram uma taxa de juros mensal
de 16%. Se dispomos de uma moe-
da forte, se a inflação não excede os
3%, como justificar juros de 16%?

O mais importante do IPI, além
de evitar a recessão, é que ele é um
imposto com potencial social. Sua
arrecadação vai para o governo,
que pode aplicá-lo onde for mais
conveniente. Em lugar da explora-
ção do mercado, o governo estará,
com o auxílio das câmaras seto-
riais, regulando este mesmo merca-
do. A verdade é que o IPI não é um
imposto imóvel e parasitário. Ele
tem pernas, se move como uma
força de segurança capaz de manter
o equilíbrio entre oferta e procura.
Se um lado está mais à frente, ele se
desloca para o outro e vice-versa. É
preciso apenas que o governo tenha
vontade política e habilidade de en-
xadrista para instituir estas forças
de seguranças, movendo-as pelo ta-
buleiro da economia. E este o xe-
que-mate de que necessita o pais
para acabar com a agonia dos juros
estratosféricos.

* Senador polo PMDB-RS

Por uma 
'clearing' 

nacional

FERNANDO OPITZ *

A 
internacionalização do mer-
cado de capitais brasileiro é

uma realidade irreversível já reco-
nhecida pelas bolsas de valores,
corretoras e empresas de capital
aberto. Um processo que só tende
a crescer à medida que o Brasil
ganha novos parceiros internado-
nais dispostos a aportarem aqui
recursos em projetos industriais e
no mercado financeiro. Não existe
novidade nesta observação. O
mercado de capitais prepara-se a
cada dia para este processo, que
vem ocorrendo de forma mais
acelerada a partir do início desta
década, com a abertura do merca-
do ao investidor estrangeiro.

Nos últimos anos, novos siste-
mas e procedimentos foram ado-
tados em busca de um padrão in-
ternacional de serviços
financeiros, obtendo-se. até agora,
um grau de excelência considera-
vel. Todavia, observa-se que este
processo ocorre em movimentos
estanques, como se o mercado de
capitais pudesse se subdividir em
territórios autônomos e isolados.
Impossível. O crescimento do se-
tor é único e indivisível pela sua
própria forma de negociação. A
partir do momento em que este
crescimento ganha escala, o que
será expresso pelo volume nego-
ciado nas bolsas de valores torna-

se indispensável a criação de uma
clearing nacional que centralize as
ordens para liquidação das opera-
ções realizadas no pais.

Cabe alertar que a existência de
diversas clearings poderá enfra-
quecer a estrutura de controle e
gerenciamento de risco dos negó-
cios realizados com ações.

A experiência internacional
mostra que em mercados com
clearings múltiplas é praticamente
impossível enxergar com clareza
as posições assumidas pelos diver-
sos participantes. Esses partici-
pantes podem, individualmente,
deter posições razoáveis em diver-
sas ações, aparentemente adminis-
tráveis, em cada uma das diferen-
tes clearings. Como não se tem
idéia da soma dessas operações, é
impossível avaliar com clareza os
diversos riscos assumidos pelos
investidores em mercados com
procedimentos distintos. Isso sig-
nifica que um problema a princí-
pio localizado pode provocar um
colapso no mercado de capitais, já
que uma operação normalmente
se relaciona com uma ou várias
outras.

Nas clearings múltiplas, os me-
canismos de proteção são injustos
e, em decorrência, ineficientes. O
sistema não vê a acumulação de
riscos correlatos e não enxerga os
casos de compensação de riscos.
Muitas das vezes os participantes

assumem posiçoes cujos riscos sao
diametralmente opostos e por isso
mutuamente anuláveis. É o caso
típico dos arbitradores. As clea-
rings separadas não conseguem
reconhecer essas situações e co-
bram margens de garantias das
operações nas duas pontas do que
pode ser uma única estratégia de
negócios.

A compatibilizaçào de clea-
rings, com intercâmbio de infor-
mações é, sem dúvida, um avanço
importante, mas não basta. A
função de clearing é fundamental-
mente um trabalho de administra-
ção de riscos, que envolve avalia-
ção de crédito. A avaliação de
crédito, por definição, se pauta
por critérios essencialmente subje-
tivos. Os padrões adotados por
uma clearing, por melhores que
possam parecer aos seus adminis-
tradores, que por ela respondem,
podem não ser adequados aos ni-
veis de exigência dos administra-
dores de outra clearing. A ativida-
de da clearing não é só
administrar riscos. Ela precisa
também prestar uma gama de ser-
viços, de forma rápida, precisa e
barata. Pode-se facilmente, multi-
plicar a quantidade de negócios
liquidados e títulos custodiados
sem investir um único centavo em
expansão.

\ Bolsa de Valores do Rio de

Janeiro investiu o melhor dos seus
recursos humanos, material e fi-
nanceiros na construção da Cã-
mara de Liquidação e Custódia. A
CLC é hoje uma instituição reco-
nhecida nacional e internacional-
mente como excelente no seu cam-
po de atuação. Ela tem uma
administração da Bolsa do Rio. é
a clearing de oito das nove bolsas
de valores brasileiras, é a clearing
da privatização. Ela recebeu o non-
action da Securities and Exchange
Comission — SEC — para efetuar
a guarda dos títulos comprados
por instituições americadas, e é a
única clearing que faz a custódia
local de grandes bancos depositá-
rios americanos emissores, no ex-
terior, de ADRs (títulos de empre-
sas brasileiras negociadas em
bolsas internacionais), ela é a úni-
ca clearing que tem um departa-
mento de serviços de acionistas
para atender as empresas brasilei-
ras emissoras desses papéis. Além
disso, está interligada a mais de
3.000 instituições financeiras em
todo o mundo através do Swifl
(sistema internacional de informa-
ções financeiras). Enfim, a CLC é
a maior custódia do Brasil em
termos de títulos sob depósito. O
que falta para se ter uma clearing
nacional em nosso país?
• PresKlenre da Boisa de Valores do Rto de
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Astrônomos descobrem

pistas 
de 

'buraco 
negro'

Stonehenge Inglaterra — ArF

LONDRES — Astrônomos japo-
neses e britânicos revelaram que
possuem as mais recentes evidèn-
cias da existência de buracos negros
no universo. A notícia foi publica-
da na última edição da revista Na-
ture.

Buracos negros são um dos gran-
des mistérios do universo — quase
todo mundo sabe que eles existem,
mas ninguém efetivamente os viu
ou comprovou sua existência. Eles
surgem quando uma estrela implo-
de, o que a torna tão densa e pro-
dutora de tanta gravidade que tudo
que se aproxima deles, inclusive a
luz, é sugado.

Em seu artigo, Andy Fabian, da
Universidade de Cambridge, e Ya-
suo Tanaka, do Instituto de Cièn-
cias Astronáuticas e Espaciais do
Japão, informaram que tinham me-
dido emissões de raios-x que se as-
semelhavam àquelas emanadas por
um buraco negro.

Os astrônomos podem ver bura-
cos negros através da emissão pro-
duzida pelo material que é sugado.

Este material e a energia gerada
formam um disco de acreção ao seu
redor.

Fabian e sua equipe disseram
que procederam desta forma com a
galáxia NCG-6-30-15, que está a
150 milhões de anos-luz, na conste-
lação de Centauro. Um ano-luz é a
distância que a luz percorre em um
ano a uma velocidade de 300 mil
quilômetros por segundo.

Eles mediram os raios-x que in-
dicavam que o gás estava girando
ao redor do buraco negro suspeito a
uma alta velocidade, como um re-
demoinho produzido no ralo de
uma banheira. "O material que está
sendo sugado descreve este movi-
mento", explica Fabian. "Ele está
extremamente quente e emite raios-
x".

Os cientistas disseram que os
raios-x de uma banda de gás anali-
sada revelavam que eles tinham si-
do acelerados a um terço da veloci-
dade da luz, o que coincide com a
velocidade prevista de um buraco
negro.

Leigos têm fórum

de osteoporose
A obesidade não causa apenas prejuízos à saúde: a
gordura reduz o risco de ocorrência da osteoporose
— perda de massa óssea —. que ocorre principal-
mente em mulheres com mais de 45 anos. O assunto
será discutido no 3o Fórum para Leigos sobre Osteo-
porose e Obesidade, que a Sociedade Brasileira do
Metabolismo Ósseo e Mineral (SBMOM) promove
hoje no auditório do Centro Médico do Barrashop-
ping a partir das 15h, com entrada franca. A intenção
do evento é popularizar conceitos sobre prevenção e
tratamento da osteoporose, que atinge 20% dos 10,5
milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Um dos
temas abordados será a alta incidência da doença
entre mulheres após a menopausa, por causà da
redução de hormônios femininos que contribuem
para a absorção de cálcio. "Esses hormônios se
acumulam no tecido adiposo (gorduroso). Por isso, a
gordura protege a perda de massa óssea após a
menopausa. Mas não estou fazendo a apologia da
obesidade", adverte o reumatologista Roberto Car-
neiro, presidente da SBMOM e coordenador do
evento. Para falar sobre obesidade foi convidado o
endocrinologista Luís César Póvoa, especialista em
medicina ortomolecular. (11030)

Relação sexual provoca

A suspeita de que manter muitas relações sexuais
causa cegueira temporária pode ser verdadeira. "A

cegueira resulta de hemorragias causadas por
rupturas de pequenos vasos sangüíneos dos olhos,
que ocorrem quando há picos de pressão arterial,
como acontece durante o orgasmo", explica Thomas
Friberg, da Universidade de Pittsburgh. O médico
diz que os casos são raros, mas acredita que muitas
pessoas que apresentam o problema não falem a
respeito. A repentina perda de visão associada à
atividade sexual foi relatada na última edição do
Archives of Oplilhalniology. No trabalho, é citado o
caso de um paciente de 53 anos que perdera a visão
durante uma atividade auto-erótica.

JORNAL DO BRASIL
ONLINE

IndrugOe» na página 6 do 1" caderno

O número no final da nota indica um
complemento no JB Online.

Diabético
se alimenta
com pouco
Os diabéticos podem
precisar comer menos do
que outros, segundo
cientistas britânicos.
Stephen Robinson e
Desmond Johnston, do
Imperial College de
Londres, anunciaram na
revista Nature que os
diabéticos não
dependentes de insulina
podem ter uma tendência
genética caracterizada por
menor necessidade de
comida. Quando se ingere
uma refeição, o corpo se
aquece em um efeito
denominado ternwgênese
pós-prandial. Isto queima
até 20% das calorias . Os
pesquisadores viram que
as gestantes diabéticas
queimavam ainda menos
calorias do que as
grávidas. (11050)

Drogas são
ineficazes
na leucemia
Duas equipes de
pesquisadores
descobriram que drogas
projetadas para cortar o
risco de infecções em
pacientes que recebem
medicamentos anticâncer
não funcionam no
tratamento da leucemia
mielóide aguda. Em
estudos publicados no
New England Journal of
Medicine, eles mostraram
que as drogas — os
fatores GM-GSF
(Leukine) e G-CSF
(Neupogen) — não
elevaram a sobrevida.
(11060)
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O monumento histórico de Stonehenge, norte da Inglaterra, foi
isolado ontem, como acontece todo ano, para impedir a reconstitui-
ção dos rituais dos druidas — espécie de curandeiros da mitologia
celta que nos anos 70 reunia milhares de pessoas, principalmente
liippies, no local. As edificações de pedra com mais de 3.500 anos

permitem a passagem dos raios de sol numa determinada posição
no solstício de verão, quando havia cerimônias religiosas dos
druidas. Os hippies acreditam que a data e o local trazem boas
vibrações. Estas cerimônias ancestrais foram citadas em best-sel-
lers como As bruxas dc Avalon, de Marion Zimmer Bradley.

Militares saem às mas em Lima

m Decisão de juiz sobre projeto de anistia de Fujimori gera medo de uma insurreição

LIMA — Uma grande mobiliza-
ção de tanques nas ruas da capital
surpreendeu ontem os moradores
de Lima e fez crescer a preocupa-
ção em torno do controle exercido
pelo governo civil sobre o aparato
militar. Os primeiros tanques e
veículos de transporte de tropas
saíram às ruas nos arredores de
Lima na tarde de terça-feira e,
embora os militares tenham dito
que se trata de uma preparação de
rotina para o desfile de 28 de julho
(dia da independência nacional),
teme-se que seja uma tentativa de
intimidar um juiz que determinou
que um grupo de militares seja
processado por violação de direi-
tos humanos.

Na semana passada, o presi-
dente Alberto Fujimori assinou

uma lei que concede anistia para
todos os envolvidos em delitos re-
lativos a direitos humanos na
guerra contra o terrorismo, nos
últimos 15 anos. Mas, esta sema-
na, um juiz de um tribunal de
primeira instância disse que a
anistia não se aplica a casos que
ainda estão sendo investigados.

Apoio — Fujimori teve o
apoio militar quando fechou o
Congresso, em abril de 1992, go-
vernando por decreto durante um
longo período. Depois disso, vá-
rias eleições foram realizadas no
Peru, inclusive as presidenciais de
dois meses atrás, em que ele foi
reeleito com 60% dos votos.

Muitos analistas, contudo,
afirmam que os militares são a
verdadeira base do poder no Peru.

Mas o comando conjunto das
Forças Armadas negou qualquer
movimentação de tanques e tro-
pas fora do normal, dizendo tra-
tar-se de um exercício de rotina.

Força — O analista Fernan-
do Rospigliosi afirmou que o des-
locamento de tropas e veículos
blindados mostra que no Peru,
como no vizinho Chile, os milita-
res ainda têm muita força, apesar
de ter formalmente um governo
civil, democraticamente eleito.
"Não creio que as eleições presi-
denciais tenham representado al-
guma mudança substancial", afir-
mou Rospigliosi.

Ontem, o Congresso peruano
rejeitou o projeto de lei da oposi-
ção que pretendia derrubar a lei

de anistia que beneficiou milita-
res, policiais e civis denunciados
por delitos comuns ou militares.
A maioria governamental da
aliança Câmbio 90-Nova Maioria
não aceitou debater o projeto, op-
tando por enviá-lo a uma comis-
são interna de trabalho onde
"dormirá o sono dos justos", se-
gundo o congressista Fernando
Oliveira, da oposição.

O exército também mobilizou
seus tanques em abril de 1993,
quando o Congresso começou a
investigar a participação militar
no desaparecimento de nove estu-
dantes universitários e um profes-
sor. Onze militares, entre eles um
general, foram condenados pelo
caso, mas estão anistiados pela
nova lei.

Ex-chefe da CIA aposta no Brasil

s Carlucci diz que

país é mais seguro

agora para investir
NORMA COURI
Correspondente

LISBOA — Interlocutor ameri-
cano no pior período da ditadura
militar brasileira, Frank Carlucci
passou 20 horas em Portugal para
apresentar o livro Dez Anos em
Washington, que se relaciona com
outra revolução, a portuguesa.
Carlucci foi conselheiro político
da representação americana no
Rio de Janeiro de 1965 a 1969 e
embaixador em Portugal em
1975, um ano depois da revolução
que derrubou a ditadura salaza-
rista. No Brasil, apoiou os milita-
res de direita. Em Portugal, ficou
do lado do socialista Mário Soa-
res. Ontem, antes de jantar com o

presidente português, Frank Car-
lucci falou ao JORNAL DO
BRASIL.

"Os Estados Unidos apoiam
reformas, sempre. No Brasil, es-
távamos do lado dos militares.
Em Portugal, dos socialistas.
Mas o inimigo comum era um só,
o comunismo", disse. No painel
brasileiro era a esquerda contra a
direita.

Irrecuperável — No portu-
guês, havia o então secretário de
Estado americano, Henry Kissin-
ger, que estava disposto a entre-
gar Portugal aos comunistas e
dar o país como caso perdido,
esperando que ele servisse de va-
cina ao resto da Europa. Mas
Carlucci achou que Portugal ti-
nha jeito e apoiou Mário Soares
"em favor de um processo demo-
crático de integração" junto com

primeiro-ministro alemão Willy
Brandt. Nos dois casos, a inter-
venção vingou.

Carlucci minimiza a ajuda ao
Brasil: "Não foi em larga escala
como se pensava. Tratava-se de
uma assistência técnica muito pe-
quena, mais na área de treina-
mento". A revisão da história
mostrou aos brasileiros quantos
mortos e torturados renderam o
treinamento americano. Mas
Carlucci não entrou em detalhes,
preferindo falar no Brasil de Fer-
nando Henrique.

Incentivo — "O 
país tem

grandes possibilidades. Pode ter a
certeza de que muitos empresá-
rios americanos vão começar a
investir em massa no Brasil. Eu
mesmo incentivo as empresas em
várias reuniões", disse. O conse-
lheiro político foge da compara-

çào entre um e outro Brasil: "O

de hoje tem formas de desenvol-
vimento mais avançadas e é mais
seguro para o investimento es-
trangeiro"

Na gangorra esquerda-direita,
Carlucci serviu a cinco presiden-
tes: John Kennedy, Richard Ni-
xon, Gerald Ford, Jimmy Carter
e Ronald Reagan, que o nomeou
conselheiro de Segurança Nacio-
nal. Pelos bons serviços nos pai-
ses lusófonos, acabou virando o
número dois da Central de Inteli-
gência Americana (CIA). O con-
sultor aproveitou para fazer a
apresentação do livro do embai-
xador português em Washington
João Themido, que destrincha os
bastidores da negociação ameri-
cana para utilizar a base açoriana
das Lajes em favor de Israel du-
rante a guerra de Yom Kippur
em 1973.
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Sangue encontrado no

local do crime é de O J

CLÁUDIO CASTILHO
Correspondente

LOS ANGELES — Os advoga-
dos de acusação no julgamento de
OJ Simpson voltaram a divulgar
resultados de exames de DNA, na
tentativa de provar a participação
do ex-jogador de futebol no duplo
homicídio de sua ex-mulher. Ni-
cole, e do amigo dela, Ronald
Goldman. A revelação é a prova
científica mais clara de que o san-
gue encontrado no local do crime
teria sido o mesmo de Simpson.

De acordo com os testes, o tipo
de sangue analisado só é encon-
trado na proporção de uma pes-
soa para cada 57 bilhões, um nú-
mero bem superior ao de toda a
população do planeta. A revela-
ção acontece após uma semana de
intenso debate sobre a luva usada
pelo assassino em junho de 1994.
As marcas de sangue deixadas pe-
lo sapato do criminoso no chão
da casa de Nicole também foram
parte da estratégia dos advoga-
dos.

Apesar das evidências — o ta- .
manho do sapato de número 12 é -
exatamente o mesmo calçado por
Simpson —, os advogados de acu-
sação não conseguiram provar
que Simpson foi a pessoa que
usou tanto a luva quanto quanto ,
o sapato italiano de USS 160, da
marca Bruno Magli. Por isso, vol-
taram à questão do DNA, com os
comprometedores resultados que
desagradaram a defesa de Simp-
son.

A acusação anunciou que não
vai mais debater as constantes
brigas do casal nem as ameaças
feitas no passado por OJ a Nicole.
Também resolveu suspender os
depoimentos de quatro pessoas,
previstos para as próximas sema-
nas. "Nunca trabalhei num caso
com tantas evidências", disse a
promotora Mareia Clark. "Esta-

mos prontos para a fase final des-
te julgamento. Acreditamos que o
júri já tem informações suficientes
para decidir sobre o veredicto "

H
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Parlamento 
quer 

derrubar Yeltsin

m Duma aprova moção de censura e colhe assinaturas para processo de impeachment

MOSCOU — A Duma, câmara
baixa do Parlamento russo, apro-
vou uma moção de censura ao
primeiro-ministro Viktor Cher-
nomyrdin e começou uma coleta
de assinaturas para tentar o im~
peachment do presidente Boris
Yeltsin. O motivo oficial é a con-
duta inadequada do governo na
guerra da Chechênia e na crise
causada por rebeldes Chechenos
que invadiram a cidade de Buden-
novsk, no Sul da Rússia, e fizeram
mais de 1 mil reféns, 96 deles mor-
tos em dois ataques frustrados
das forças russas.

Diplomatas ocidentais em
Moscou disseram que estas duas
crises aparentemente marcam a
abertura de uma nova frente de
guerra entre o Legislativo e o Exe-
cutivo, com vistas às eleições par-
lamentares de dezembro. Yeltsin
ignorou a moção da Duma e rea-
firmou sua confiança em Cher-
nomyrdin, enquanto o primeiro-
ministro reagia contra o Parla-
mento: "Estou disposto a sair se
alguém puder provar que pode
fazer melhor. No entanto, parece
que os deputados estão preocupa-
dos em votar contra o governo e
não se importam com os destinos
do pais," disse Chernomyrdin.

A Constituição russa privilegia
o poder do Executivo a ponto de
Yeltsin poder ignorar a moção de

Üm aeputadi camiseta do grupo

desconfiança aprovada ontem.
Mas se a Duma aprovar uma se-
gunda moção num prazo de três
meses, o presidente terá que mu-
dar o governo. O impeachment é
praticamente impossível pela le-
gislação russa.

Os deputados começaram uma
investida ontem para conseguir
um maior controle sobre o Execu-

tivo, incluindo a possibilidade de
demitir "ministros fortes" em vez
do governo inteiro. Houve um
clamor pela demissão dos minis-
tros Pavel Grachev (Defesa), Vik-
tor Yerin (Interior) e Sergei Ste-
pashin (Serviço Federal de Segu-
rança), considerados os principais
culpados pelas crises na Chechê-
nia e em Buddennovsk.

I | O governo russo reforçou o es-
quema de segurança em Moscou pa-
ra impedir ataques terroristas por
causa da crise na Chechênia. Vinte
mil soldados das tropas especiais do
ministério do Interior começaram a
chegar ontem à capital russa para
reforçar a segurança. Dois concertos
do cantor escocês Rod Stewart e do
conjunto Bon Jovi foram cancelados.

Seqüestro aéreo mobiliza 
japoneses

AFP / Arte JB
TÓQUIO — Um homem bran-

dindo um picador de gelo mante-
ve seqüestrado ontem, durante 16
horas, um Boeing 747 da compa-
nhia Ali Nipon Airways (ANA),
com 365 passageiros e 15 tripu-
lantes a bordo, no aeroporto de
Hakodate, na ilha de Hokaido,
Japão. A tomada do avião ocor-
reu por volta do meio-dia local
durante o trajeto Tóquio-Hako-
date, 26 minutos após a decola-
gem. O drama dos reféns acabou
quando 50 policiais invadiram o
avião e, em três minutos, captura-
ram o homem, que mal conseguia
andar de tão exausto. Todos os
passageiros estavam bem, exceto
por uma mulher que foi levemente
ferida no ombro pelo picador de
gelo.

Nos primeiros informes do go-
verno japonês foi divulgado que o
seqüestrador, identificado como
Saburo Kobayashi, teria dito ser
membro da seita Verdade Supre-
ma — responsabilizada pelo ata-
que com gás sarin no metrô de
Tóquio em março, que matou 12
pessoas — e exigido a libertação

do guru Shoko Asahara. O porta-
voz do Verdade, Fuhimiro Joyu,
negou qualquer ligação com o se-
qüestrador, afirmando que não
havia nenhum seguidor da seita
com aquele nome.

Posteriormente, quando o
avião já tinha aterrisado em Ha-
kodate, o homem negou ser do
Verdade e disse, em telefonema à
estação de TV NHK: "Minha

única exigência é voar de volta
para Tóquio. Lá serão feitas to-
das as negociações". Em mensa-
gens anteriores, ele dizia ter
"bombas e outros meios" para
uma possível retaliação caso suas
exigências não fossem atendidas.

Papai Noel — O seqüestra-
dor amarrou 11- das 12 aeromo-
ças, vendando-lhes os olhos, e
obrigou os passageiros a se amon-
toarem no fundo do avião. Havia
sete bebês e 11 estrangeiros a bor-
do. Entre eles, o finlandês Heikki
Martikainen, o Papai Noel oficial.
Pedidos para que se libertasse as
crianças e as pessoas doentes fo-
ram sistematicamente negados.

REFÉNS EM UM BOEING

inhia
com

Um Boeing 747 da compai
Ali Nippon Airways (ANA)
365 pessoas a bordo foi
seqüestrado durante um vôo
de Tóquio a Hakodate»
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Centro da cristandade

ganha 
a sua mesquita

ARAÚJO NETTO
Correspondente

ROMA — A solene inauguração
de uma mesquita muçulmana dc
UsS 50 milhões num bairro periferi-
co de Roma, ontem, com a presen-
ça do catolicíssimo presidente da
república italiana, Oscar Luigi
Scalfaro, não entusiusmou o Vati-
cano. Depois de declarar-se satisfei-
to com os 300.000 muçulmanos que
vivem na Itália e desde ontem têm
um templo para suas orações, o
papa João Paulo II aproveitou a
ocasião para pedir a mesma liber-
dade religiosa para os cristãos nos
países árabes.

Liberdade — "Inaugura-se

hoje uma grande mesquita em Ro-
ma, sinal eloqüente da liberdade
religiosa. É significativo que na Ci-
dade Eterna, centro da cristandade
e do sucessor do apóstolo Pedro, os
muçulmanos tenham um lugar de
culto, em pleno respeito à sua liber-
dade de consciência", disse o papa."Infelizmente, devemos dizer num
dia tão importante como esse que
em alguns países não se reconhece a
mesma liberdade religiosa. Às por-
tas do ano 2.000, o mundo espera
que se dê esse passo", alfinetou o
sumo pontífice.

A mesquita é a primeira cons-
truída numa cidade italiana. Está
sendo apresentada também como a
maior da Europa. Sua construção.

levou oito anos, tendo sido inteira-
mente financiada pela comunidade,
e pelos governos dos países árabes
(principalmente da Arábia Saudita,
que doou USS 35 milhões). O autor
do projeto é o arquiteto e professor
italiano Paolo Portoghese. "A mes-
quita é a obra mais bela da minha
carreira, assim como a que me exi-
giu mais paciência e perseverança",
disse. Durante a construção, Paolo
e os árabes tiveram que enfrentar e -
vencer todos os tipos de problemas
e hostilidades — criados principal-
mente pela burocracia, pelos politi-
cos, pelos ambientalistas e por re-1
presentantes de outras religiões.

Cúpula — Na opinião de um1
conhecido historiador e crítico de
arquitetura, o americano Christian
Norberg Schultz, a mesquista de j
Roma constitui um imago mundi,.
ou seja, a imagem de mundos diver-
sos, combinando linhas marcantes
e significativas da tradição islâmica
com os da arte e civilização roma-
nas. Uma das tantas polêmicas ge-
radas pelo projeto de Portoghese.
loi a da cúpula de 25 metros de:
circunferência e do minarete. Fo-'
ram muitos os que não se confor-.
maram e protestaram contra uma
construção que acabaria se tornan-,
do mais visível do que a grande
cúpula da Basílica de São Pedro.

MEDIDOR DE GLICOSE dias
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Sarajevo enfim

recebe comida
Os primeiros comboios humanitários carregados
com alimentos chegaram ontem a Sarajevo, capi-
tal da Bósnia, depois de um mês de interrupção.
Segundo o ministro bósnio de Assuntos Sociais,
Muharen Cero, de abril para cá cada habitante da
cidade recebeu apenas 239 gramas de comida por
dia. O governo bósnio assinalou que o bloqueio
sérvio à cidade é total e pediu a abertura urgente
de novos corredores humanitários para que Sara-
jevo receba mais alimentos. Seis pessoas morre-
ram e 15 ficaram feridas no bairro dc Dobrinja
por causa do impacto dc um morteiro das milicias
sérvias. A cidade de Visoko também não escapou,
sofrendo ontem vários bombardeios por aviões
sérvios, que violaram a zona dc exclusão aérea
estabelecida pela Otan.

Narcotráfico suborna

políticos na Colômbia
A Procuradoria Geral da Colômbia indiciou mais
cinco congressistas por envolvimento com o
narcotráfico do Cartel de Cáli, aumentando para
13 o número de parlamentares acusados de
receber dinheiro do grupo que é o maior
exportador de cocaína do mundo. O padre
Bernardo Royos, ex-prefeito de Barranquilla,
disse que esteve recentemente com Miguel
Orejuela. um dos chcfões de Cáli, que lhe
mostrou uma folha de pagamentos de
personalidades da área poltiica, econômica e dos
esportes.

Chefe da espionagem
espanhola é acusado
O escândalo das escutas telefônicas na Espanha,
que já provocou o pedido dc demissão do
vke-pimeiro-ministro Narcis Serra e do ministro
da Defesa Julián Garcia Vargas (rejeitado pelo
primeiro-ministro Felipe Goniilez), chegou ao
ex-chefe do seniço secreto, general Emílio
Alonso Manglano, acusado de montar um
esquema para espionar figuras do primeiro
escalão, inclusive o rei Juan Carlos. A demissão
de Manglano foi aceita na semana passada.

Senado dos
EUA rejeita
indicação
Henry Foster, indicado
pelo presidente Bill
Clinton para ser diretor
dc saúde pública dos
EUA, a maior autoridade
médica do país, perdeu a
primeira votação de
confirmação do Senado
por 57 votos a 43, três a
menos que o necessário. A
indicação é polêmica
porque Foster reconheceu
ter feito 39 abortos nos
seus 38 anos de carreira
como obstetra e
ginecologista.

Bolívia põe
ffirr^a toque
de recolher
Ogoverno da Bolivia
decidiu suspender ontem
o toque de recolher que
vigorava entre 3h e 6h da
madrugada, uma vez que
o pais vive um momento
de "total tranqüilidade".
As outras limitações
impostas em 18 de abril,
como parte do estado de
sitio decretado devido a
protestos políticos e
sindicais, continuarão em
vigor até 16 de julho,
quando se completam três
meses, prazo máximo
estabelecido pela
Constituição para manter
o estado de sitio. A
informação foi dada pelo
ministro do Interior,
Carlos Sanchez Ber/ain.
que qualificou o toque de
recolher como
"desnecessário".
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Inclinação: 0 à 15%
Garantia total 2 anos

CONSULTE-NOS
SOBRE MODELO

CADENCE 835
INÉDITA NO BRASIL

OUTROS
PRODUTOS
EM PROMOÇÃO

PRO-FORM 920
• Veloc. Máxima: 12 Km/h

• Inclinação manual
• Garantia total 1 ano

1 m

»¦V

Queens

b

THE BEST IN FITNESS

BARRA DA TtJUCA: TEL.: (021) 493-5799 / 7822

SINAL VERDE

NO BANERJ

Você tem trânsito

livre para pagar seu

IPVA/95 no BANERJ,

em horário especial

de atendimento.

Observe as datas de

PLACA
FINAL VENCIMENTO

23/06/95

27/06/95

11/07/95

17/07/95

21/07/95

27/07/95
. 11/08/95

16/08/95

Pagamento EXCLUSIVO no BANERJ emphorário
especial de atendimento de 09 às 16:30 h

BANERJ
Q.

UJo

Caderno de

Esportes
no seu

2a-feira

JB
r

m

€

a



• QUINTA-FEIRA. 22 DE JUNHO DF l«5
NEGÓCIOS & FINANÇAS

Serra ataca importações através dos Correios

m Ministro do Planejamento defende alíquotas semelhantes às cobradas para compras em grande quantidade, que chegam a 70%

sumidor brasileiro pode comprar " 
--o

NÊLIA MAKOUEZ
BRASÍLIA — Depois das dis-

cussôes sobre o aumento do Im-
posto de Importação para prole-
ger o setor automobilístico no
país. o ministro do Planejamento,
José Serra, já tem um novo alvo:
agora, ele pretende defender um
aumento das tarifas nas compras
pelos Correios. De acordo com
técnicos do ministério. Serra criti-
ca a importação com alíquotas de
40% e quer que sejam cobradas
nessas importações as mesmas ali-
quotas fixadas para as empresas
que importam em grandes quanti-
dades — que chegam, em casos
como o dos eletroeletrônicos, a
70%. A medida já provoca reação
das empresas que operam com es-
se tipo de encomenda.

A Associação Brasileira de
Marketing Direto (Abemd) en-
viou cartas ao ministro da Fazen-
da, Pedro Malan, e a José Serra
onde explicam que as importações
feitas diretamente por pessoas fi-
sicas não ultrapassam US$ 4 mi-
lhòes mensais. A pauta total de
importações do Brasil foi 1.000
vezes maior em maio. Segundo a
Abemd. a importação pelos Cor-
reios também é mais cara que a
importação normal por causa do
custo do frete postal aéreo, cinco
vezes maior que o frete marítimo.

Cosméticos — Hoje, o con-

qualquer produto importado de
até 30 quilos e de preço inferior a
USS 500 — através dos Correios
— com alíquota de 40%. Somente
para cosméticos a alíquota é de
60%. Na importação normal, a
alíquota é de mais de 50% no
caso de vários eletrodomésticos e
de até 70% para outros bens.

Em março, no mesmo dia em
que foram anunciados os aumen-
tos das alíquotas do Imposto de
Importação de vários produtos,
Serra disse que as alíquotas da
importação pelos Correios subi-
riam da mesma forma.

MP — Logo depois, o secre-
tário da Receita Federal, Everar-
do Maciel, negou os aumentos.
De acordo com os técnicos do
Ministério do Planejamento, a
questão da importação pelos Cor-
reios está parada no governo por-
que a Câmara de Comércio Exte-
rior está absorvida com as discus-
sões sobre a MP que criou as
cotas de importação para os auto-
móveis.

Na Fazenda, os técnicos fazem
coro com empresários de enco-
mendas postais. Eles afirmam que-
o valor dessas importações é in-
significante. De acordo com a
Abemd, os free shops dos aero-
portos internacionais faturam em
um mês o que a importação via
Correios fatura em um ano.

Supérfluos causam surpresa

SILVIA MUGNATTO
BRASÍLIA — As importações

de artigos de luxo e supérfluos,
como chocolates, pentes franceses
e até casacos de pele foram as que
mais cresceram nas últimas sema-
nas, segundo estudo do Ministé-
rio da Fazenda. A importação de
bens de consumo — que subiu
44,1 % em maio em relação a abril
— passa ainda por uma análise
mais detalhada dos técnicos do
ministério, mas os dados já levan-
tados são impressionantes.

Objetos de arte e antigüidades,
por exemplo, foram responsáveis
pela saída de USS 2 milhões. Em-
bora seja um número pequeno
frente aos pouco mais
de USS 1 bilhão em im-
portações de bens de
consumo, representa
um aumento de 330%
em relação à média
mensal de janeiro a
abril.

Pelos exemplos le-
vantados de maneira
aleatória, além do au-
mento da importação
de artigos de luxo, o
consumo de brinque-
dos importados, roupas
e até de chocolates su-
perou os USS 20 mi-
lhões em cada setor no

mês de maio. No caso dos choco-
lates, o aumento foi de 145%.

Kinder Ovo — Um exemplo
citado pelo secretário de Política
Econômica, José Roberto Men-
donça de Barros, é o do Kinder
Ovo, chocolate italiano que con-
tém um brinquedo em seu inte-
rior. O doce é um sucesso entre as
crianças e custou USS 2 milhões.

Em tecidos de seda, foram im-
portados USS 600 mil em maio,
mais 750%. As importações de
casacos e outros artigos de pele
quase duplicaram, e atingiram
USS 456 mil. E nos próximos
dias, deve desembarcar um carre-
gamento de pentes franceses, usa-
dos como prendedores de cabelo.

IMPORTADOS CHIQUES
Produto Croaclmento* Valor

mi
Brinquedos 91 20.mil.h5es
Objetos de arte
e antigui dades 330 2 milhCes
Tecidos de seda 750 BOOrrill
Produtos &
base de cacau
e chocolates 145 _ 22 milhSes
Peles (casacos
e outrosartigoa) 91 456 mil.
Artiqos em couro 95 6,2 milhfles
Cortinasetapetea! 98 331,rnll.
Total .124,5.miihSes
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Serra: contra alíquotas de 40% para importações feitas via Correios

Pentes estão em alta

¦ Importações vão

atingir USS 13.693

ao longo deste ano
Os pedidos para importação

da França de pentes e travessas
de borracha para o cabelo real-
mente tiveram aumento este
ano. Segundo a Secretaria de
Comércio Exterior, de janeiro a
abril foram autorizadas guias de
importação desses supérfluos no
valor total de USS 13.693 (não
incluindo os impostos). Durante
todo o ano de 1994, o valor das
importações chegou a USS
11.245. "O 

governo não deve se
preocupar tanto, porque esses

valores são irrisórios diante do
volume total de importações do
Brasil", afirmou ontem um téc-
nico da secretaria. Já o empresá-
rio Pedro Eugênio Bentes, presi-
dente da Flex-A-Carioca, o
maior fabricante de pentes —
Flamengo e Carioca — do Esta-
do do Rio, nào se sente ameaça-
do com a importação de pentes
franceses. "Aqui dentro, esse
produto não tem preço para
competir nesse mercado", ga-
rantiu o empresário que, antes
do Plano Collor, chegou a ex-
portar USS 60 mil em pentes
para o Chile, Paraguai, Argenti-
na e Caribe.

CEF obtém
abatimento
de dívida
Depois de uma
negociação de quase cinco
anos, a Caixa Econômica
Federal (CEF) conseguiu
retirar do seu balanço
uma dívida de RS 1.48
bilhão com o Banco
Central (BC). O debito foi
criado quando o BC
transferiu à CEF as
dívidas e créditos do
extinto Fundo de
Assistência de Liquidez,
que era usado para evitar
quebra de instituições do
Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo.
A liquidação da dívida
tornou-se possível depois
que o BC concordou cm
pagar RS 1,19 bilhão dos
créditos que a CEF tinha
junto ao Fundo de
Garantia dos Depósitos e
Letras Imobiliárias
(FGDLI), usado como
garantia da poupança.

Sobe a cesta básica
da mulher gaúcha
A cesta básica da mulher subiu 13.11% em maio.
bem acima da inflação da Fipe de 1,97%,
segundo dados ontem divulgados pela Federação
das Mulheres Gaúchas. A cesta e formada por 10
produtos: pilula anticoncepcional, absorvente
higiênico, baton, sutiã, calcinha, creme
hidralante, desodorante, esmalte, meia de náilon
e xampú. Na comparação em oito
estabelecimentos (supermercados Zaffari e Real.
farmácias Panvel e Drobel. Lojas Brasileiras.
Americanas, Renner e Marisa). o produto que
mais subiu foi a pilula anticoncepcional (38.4%).
Seguem-se com maiores reajustes o absorvente
higiênico (28,4%) e creme hidratante (18,32%).

Mercosul e UE juntos
O presidente argentino Carlos Menem anunciou,
ontem, que os representantes dos países do
Mercosul (Brasil. Argentina, Paraguai e Uruguai)
se reunirão dia 15 de julho, em Buenos Aires,
com seus colegas da União Européia (UE) para
discutir formas de promover uma zona de livre
comércio entre os dois blocos. Menem não
revelou detalhes do projeto, elaborado durante o
encontro do Mercosul, em São Paulo, mas disse
que o interesse é recíproco, uma vez que a
Comissão Européia, órgão executivo da UE, já
aprovou a idéia.

Brasília — Jarnil Bittar
Mil
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Sanguinetti (E) e Fernando Henrique assinam acordos bilaterais

Bid vai emprestar
US$ 1)2 bilhão
ao México em 95
O Banco Interamericano
de Desenvolvimento
(BID) aprovou dois
empréstimos ao México,
totalizando USS 1,2
bilhão, para viabilizar a
reestruturação do sistema
financeiro e o
fortalecimento dos
serviços sociais. Um
empréstimo de USS 700
milhões servirá para
apoiar medidas visando
ao aumento da confiança
no sistema financeiro. E o
de USS 500 milhões, será
usado na melhoria dos
serviços que atendem à
camada da população
mais afetada pela crise
financeira. Agora,
espera-se que o Banco
Mundial aprove dois
empréstimos de apoio aos
mesmos fins, totalizando
USS 1,5 bilhão.

Uruguai recSama

de 'dumping'

O presidente do Uruguai, Júlio Maria Sanguinet-
ti, apontou ontem o dumping (exportação a pre-
ços mais baixos que os do mercado interno) im-
posto por setores, como o têxtil, como um dos
maiores problemas a serem enfrentados pelos pai-
ses do Mercosul. "Há ternos que chegam aos
países do Cone Sul que custam menos do que a
matéria prima usada para a sua confecção",
exemplificou o presidente. Sanguinetti procurou
justificar a decisão do governo brasileiro de limi-
tar as importações de veículos, afirmando que o
objetivo não foi atingir a Argentina, mas tentar
resolver o problema do déficit "geral enfrentado
pelo país. Em seu último dia de visita ao Brasil,
Sanguinetti destacou que este e outros problemas
deverão acontecer durante a implantação do
Mercosul. "Os países nào devem deixar de lutar
pelos seus direitos, mas ninguém pode levantar-se
da mesa antes de tentar negociar", defendeu. O
presidente uruguaio falou sobre a consolidação
do Mercosul, e ressaltou a necessidade de chamar
também para um entendimento as multinacio-
nais. "Elas também terão algo a dizer, e acredito
que não querem confrontação", afirmou Sangui-
netti, ao destacar a necessidade de criação de
mecanismos para defender os produtos indus-
triais produzidos pelos países do Cone Sul.

COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA
Companhia Aberta

CGC/MF n" 33.366.980/0001 -08

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA AO£ 28.04.95

CERTIDÃO

Junla Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certidão. Certifico que este documento
foi arquivado sob o número 734.463, em 31 de maio de 1995, apostos mecanicamen-
te. Maria Cristina V. Contreiras, Secretário Geral.
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS

rf|i
MINISTÉRIO 0E MIHJU E ENERGIA

Região de Produção do Sudeste
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA RPSE NB 160.0.035.95-7
Objeto: Serviços do preparação para instalação e instalação industrial na Plataforma
Marítima de P-12 (SS-19), sob regime de preços unitários por um prazo de 270 (duzentos
o setenta) dias corridos, através de licitação tipo "menor preço".
Edital encontra-se á disposição para consulta e/ou obtenção no Setor do Contratos da
Região de Produção do Sudeste (RPSE) - Av. Elias Agostinho, 665, Sala 102, Bloco B,
em Macaô - RJ. A Aquisição da documentação será mediante apresentação de
comprovante de pagamento no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).
Recebimento das documentações e propostas no dia 28/07/95, às 14:00h, na RPSE,
ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes de documentação.

CISTO
CONSTRUTORA MORPCUTO OOSBRKCHT B.A.

Organização Cdebrecht

Edital de convocação
COMPANHIA A8ERTA — CGC MF re 15102 288/0001-82 — Sào convidados os Senhoras
Acionistas a se reunirem «m Asssmb^a Geral Extraordinária, que se raatuatà no du 1o de |ulho de
1995 às 14 00 hora», na sede social da Companixa. localizada na Praia de Botafogo. 300. 11°
andsr Bo«*>ÇO Rio de Jane*o. RJ. • hm de deliberarem sobre os seguintes assuntos; a) aftetacAo
« consolidação do Estatuto Socai desa Companftia. para extmguit o cargo da Owtor Vice-Prea-
dente Executivo. • b! outras assumo* do imertus* da Companhia Rio de Janeso. 20 de junho de
1995 Emílio Alves Odebrechl PrwKÍems do Conee*K> de Adn>n«traçào

COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA
Companhia Aberta

CGC/MF n° 33.366.980/0001-08

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA AOS 28.04.95

CERTIDÃO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certidão. Certifico que este documento
foi arquivado sob o número 734.464, em 31 de maio de 1995, apostos mecanicamen-
te. Maria Cristina V. Contreiras, Secretário Geral.
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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS DO

ESTADO DO CEARÁ
COMISSÃO CENTRAL DE CONCORRÊNCIAS

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão Central de Concorrências, em nome da Secretaria dos
Recursos Hídricos do Estado do Ceará — SRH. convida as em-
presas interessadas a se habitarem e participarem da Concorrência
Pública Nacional N° 26/95. para Construção do Açude Ubaldi-
nho, em Cedro/CE. Data de Abertura 27.07.95 às 16:00 horas.
OEdital será fornecido na SRH. na Rua Antônio Augusto. 555.
Aldeota, Fone: (085) 231 -9420 FAX: (085) 231 -4846. e a licitação
será realizada na Rua Silva Paulet. N° 324. Aldeota. Fortaleza/CE.
Fortaleza, aos 22 de junho de 1995.

A COMISSÃO

1 
"mi

Companhia
Vale do Rio Doce

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
* SUPERINTENDÊNCIA DAS MINAS DE CARAJÁS

Tomada de Preços DEMAB B0027/95
Aquisição d® 04 transmissores da pressão, fabricados conforme folha de
especificações CVRD/SUMIC. (Mai* Informações no DOU de 22, 23 e
26/06/95).

SUPERINTENDÊNCIA DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS
Concorrência SUFEC n« 016/95
Prestação dos serviços de recebimento, estocagem, atendimentos,
preservação técnica e expedição de materiais e equipamentos, nos
almoxarifados F1 e P1 de propriedade da CVRD, em Sào Luís-MA. (Mais
informações no DOU de 21. 22 e 23/06/95).

COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA
Companhia Aberta

CGC/MF n9 33.366.980/0001 -08

ATA DAS AGO/AGE REALIZADAS AOS 28.04.95
CERTIDÃO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certidão. Certifico que este documento
foi arquivado sob o número 734.465, em 31 de maio de 1995, apostos mecanicamen-
te. Maria Cristina V. Contreiras, Secretário Geral.

fôabrasca m 
NOSSAS AÇÕES SÃONEGOCIADAS NAS BOLSAS DE VALORES

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

AVISO

LICITAÇÃO : TOMADA DE PREÇOS N* 04/95
OBJETO : Fornecimento de papel branco
DATA : 11 de julho de 1995, te 15,00 hs.

O edita) estará à disposição dos interessados na COMISSÃO DE
uerrAÇÕES, na Rua D. Manuel s/n», Saia 102, andar térreo do Palácio
Tradertfes, na Praça XV, Centro, das 14 te 17 horas.

Rio de Janeiro, RJ, 20 de junho de 1995.
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

, SHOPPING DE

UMA GERAÇÃO,

PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS.

TODA 3* FEIRA, NOS CLASSIFICADOS
DO CADERNO INFOSMATiCA.

Jornal do Brasil

a
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Argentina INFORME ECONÔMICO MÍRIAM LAGE

|j Mtarctica 31.9

£ N/sabo/n/rospondou 0.3
Refrigerante(%)
Pop.?j:.Cola 41.0

.. Coca-Cola 30.8 /
Guarana Antarctica 22,9 ¦££ 3M--
Guarana Brahma 5.2
N/sabe/n/respondeu 0,1 M ®
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TÉCNICA DE PREVISÃO

DA INFLACAO NA

FORMAÇÃO DE

PREÇOS E JUROS

tem leis mais

protecionistas

m País sobretaxa importações de roupas,

calçados e tem cotas para os automóveis

NÉL1A MARQUEZ
BRASÍLIA — A Argentina, que

ameaçou boicotar as reuniões do
Mercosul por causa do incentivo
do Brasil aos investimentos das
indústrias de automóveis e auto-
peças, tem uma política muito
mais protecionista que a brasileira
em relação ao seu parque indus-
trial. É o que mostra levantamen-
to feito pelo governo comparando
as políticas protecionistas dos
países do Mercosul. Como forma
de proteger sua indústria, a Ar-
gentina, por exemplo, chega a co-
brar sobretaxa por cada quilo de
roupa importada. Além disso,
obriga as peças de vestuário fabri-
cadas em outro país a serem co-
mercializadas com uma etiqueta
especial comprada do próprio go-
verno argentino.

O levantamento feito pelo go-
verno conclui que tanto Argenti-

Têxtil e confecções
Brasil: 20% em máquinas c equipa-

mentos.
Argentina: Alíquota zero. Cobrança

de unia taxa adicional de 10% para os
concorrentes.
Calçados

Brasil: Não impôs barreira.
K Argentina: Calçados brasileiros são
vendidos com 27% de impostos. Esse im-
posto cairá para 20% em 1996 e para 0%
só em 1999.
Bens de capital

Brasil: A importação de máquinas
usadas é autorizada só quando não há
similar nacional.

Argentina: Não há exigências de qua-
lidade na importação de máquinas usa-
das. Quando há similar nacional, alíquota
de 10%.
Brinquedos

Brasil: Alíquota máxima de 20%. De-
vem cumprir norma de segurança.
B Argentina e Paraguai: Mantém alguns
brinquedos na lista de exceção à Tarifa
Externa Comum do Mercosul. Não ado-
tam requisitos de segurança. As importa-
ções do Paraguai, cerca de USS 60 mi-
ihões, são vendidas para o Brasil por
contrabando.
Indústrias gráficas
H Brasil: Máquinas e equipamentos es-
tão com um programa de alíquotas dc-
crescentes até 2.001. Hoje: 19%.

Argentina: Alíquotas passarão dc zero
para 14% até 2.001.
Eletroeletrônicos

Brasil: Há indústrias com incentivos íis-
cais na Zona Franca de Manaus e as impor-
tações recebem taxação adicional, de 70%.

na quanto Paraguai têm regras
muito brandas em relação à im-
portaçào de brinquedos. Não exi-
gem normas de segurança e nem
certificação de produtos. Além
disso, o certificado de origem pa-
ra os brinquedos é emitido por
urna entidade de comércio cuja
credibilidade é colocada em dúvi-
da pelos técnicos brasileiros. Isso,
conforme os técnicos, favorece o
contrabando do produto. Só no
ano passado estima-se que USS
60 milhões de brinquedos entra-
ram no Brasil por contrabando.

As duas áreas mais protegidas
são a automotiva e a de calçados.
Além do Imposto de Importação,
os calçados brasileiros exportados
para a Argentina pagam uma taxa
que eleva para 27% o encargo
sobre esses produtos. O Brasil não
impõe barreira comercial e nem
tarifária.

Argentina: Máquinas dc lavar roupa
são produzidas com subsídios. As indús-
trias instaladas na Terra do Fogo têm
regime fiscal favorecido. Produtos da Zo-
na Franca de Manaus são sujeitos à tarifa
de importação.
Setor automotivo \

Brasil: Alíquota de 70% para auto-
móveis. O imposto cai para 62% em 31 de
dezembro e para 30% em abril. Importa-
ção de autopeças pelas montadoras tem
incentivo: apenas 2%. Poderão ser impor-
tados até o final do ano 100 mil carros.

Argentina: Máquinas e equipamentos
com alíquota de 2%. Cada automóvel
tem que ter um minimo de 50% de com-
ponentes nacionais (no Brasil c 60%). As
montadoras não sediadas na Argentina
podem importar pagando 50% da alíquo-
ta local. A cota de importação de auto-
móveis por importadoras independentes
varia de 10% a 15% da produção local.
Importações de autopeças feitas fora do
Mercosul têm tarifa adicional de 3%.
Montadoras podem importar veículos
correspondente às exportações.
Metalurgia

Brasil: Tubos dc aço: 0%.
Argentina: Tubos de aço: 24%. As

exportações de produtos siderúrgicos bra-
sileiros são sobretaxadas.
Móveis

Brasil: Não há barreiras.
Argentina: Sobretaxa dc 25% sobre

lotes superiores a duas toneladas de mó-
vcis importados.

JORNAL DO BRASIL
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na Mirai.

para pronta entrega com preços incríveis.
Venha 

conferir.
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A EMOÇÃO de andar na frente.

Rua Real Grandeza,96 Botafogo Tei.: 537-7737

Professor: Mário Juan da Silva Leal

II A utilização da taxa futura de inflação como
parâmetro do processo de decisão
Mensuração da inflação
Preços ao consumidor e por atacado
Descrição dos índices mais usados
Aspectos metodológicos cruciais
Pesos Fixos(FIPE) X Pesos Móveis (FGV e IBGE)
Média/Média X Ponta/Ponta
Condições para a qualidade das previsões
Acoplamento da coleta ao modelo dos índices
Inflação na formação dos juros e preços
A filtragem da informação de jornais
Rumo à inflação de um dígito
As possibilidades da desindexação

SP: 1 e 2/8/95
RJ: 3 e 4/8/95

Financiametilo em a Itxparà pessoas jurídicas e Ilx para pessoas físicas

Vá direto

aos 5 pontos

imbatíveis

das copiadoras

Xerox.

A Xerox
oferece maior
flexibilidade
de pagamento.

A Xerox oferece
gratuitamente
produtos de
consumo, dentro
dos limites e
da v igência do
contraio.

O ponto é ir atrás das vantagens.
Antes de fazer qualquer

E só a Xerox negócio, consulte a Xerox,tem a Qualidade
Xerox, Garantia Ligue para 0800-15-4444
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A nova face da Petrobrás

Um 
dia depois dc reafirmada, pela Cá-

mara, a quebra do monopólio do pe-
tróleo para a Petrobrás, o presidente da em-
presa. Joel Rennó, apostava na vinda de ma-
ciços investimentos — nacionais e estrangei-
ros — para a formação de parcerias. 

"A
maior parte deverá ser para nossas atividades
paralelas á exploração de petróleo. O interes-
se é particularmente grande em áreas como
refino e dutos", diz Rennó. E arrisca: "Pode-
rào também vir para áreas de exploração,
estamos abertos a essas parcerias, mesmo sa-
bendo ser uma escolha difícil por exigir invés-
timentos muito altos. Mas se atuarem em
outras áreas, poderemos direcionar priorita-
riamente nossos investimentos para a busca e
produção de petróleo."

Na segunda-feira, uma visita reforçou suas
expectativas: o cluiimcin da toda-poderosa
Tenenco, Steve Chesebro, ofereceu recursos
da empresa para sociedade na construção e
exploração da malha de dutos que a empresa

Cachimbo da paz?
O chanceler argentino Guido di Telia telefonou

ontem de manhã para seu companheiro do Brasil,
ministro Luiz Felipe Lampreia: "Propôs uma reu-
niào técnica sobre as novas bases do comércio
bilateral Brasil-Argentina. Será ainda esta sema-
na." Com as arestas aparadas, os dois pretendem
chegar à reunião de Denver, na próxima semana,
com propostas concretas a serem avaliadas pelos
ministros da Fazenda dos dois países.

Rentabilidade
A Andima está concluindo um trabalho

sobre o primeiro ano do Plano Real. A publi-
cação é também comemorativa do 24° aniver-
sário da instituição e mostra que do Plano
Cruzado até hoje ganhou quem aplicou em
renda fixa — over e juros. O rendimento real
superou 100% no período. E foi negativo para
a renda variável — bolsas, dólar e ouro.

Entendimento
O governador gaúcho Antônio Britto

concluiu a análise de 133 projetos destinados
ao Mercosul, e segunda-feira secretários via-
jam para Buenos Aires. Vão detalhar pro-
gramas de intercâmbio nas áreas comercial,
científica e cultural. Na ocasião da posse do
presidente Carlos Menem, aproveitará para
concretizar a troca de delegações argentinas
para o Rio Grande do Sul e vice-versa.

tem por todo o pais.
Ao mesmo tempo em que recebe ofertas de

fora, Rennó conta que a Petrobrás está estu-
dando participar da exploração de óleo em
uma nova região do nordeste argentino e vai
sugerir ao presidente Fernando Henrique
Cardoso um novo negócio: participação no
capital da estatal boliviana de petróleo —
Yacimientos Petrolíferos Bolivianos —, que
quer vender 50% de suas ações. "Podemos

participar dessa operação", anima-se Rennó.
No dia 5 de julho, o presidente Fernando

Henrique estará na Venezuela e devera ter
em sua comitiva um representante da Petro-
brás para dar prosseguimento às negocia-
ções com a Petrolco Venezuelano S/A. O
projeto é que a Braspetro possa participar
da exploração dc petróleo em campos onde
a empresa ainda não atua. Se o acordo for
fechado, a próxima refinaria brasileira será
dimensionada para o refino de óleos pesa-
dos, típicos da Venezuela.

Sem açúcar
O diretor do De-

partamento Nacional
do Café, Renault de
Freitas Castro, reúne-
se amanhã com repre-
sentantes dos diver-
sos segmentos da ca-
fcicultura. Os exporta-
dores vão reclamar
das oscilações, para

baixo, do preço inter-
nacional do café; os
torrefadores, da redu-
ção do consumo inter-
no e os produtores
vão pedir agilidade na
liberação dos RS 100
milhões prometidos
pelo BB para financia-
mento das retenções.

Reta final
Está praticamente concluída a negociação entre

a Siderúrgica Mendes Jr. e a Belgo Mineira, que
deve arrendar por um ano a empresa, com opção de
compra ao final do contrato. A Belgo vai tentar
sanear financeiramente a siderúrgica que afundou
junto com outras empresas do Grupo Mendes Jr.

Lentidão
Ao permitir o parcelamento de débitos de

cartão de crédito, o governo reconhece o ta-
manho do "expansionismo" do Plano Real
defendido pelo ministro Pedro Malan e dos
amargos remédios receitados para diminuí-lo.
Bancos e administradoras de cartões mostra-
ram ter sonares mais sintonizados com a vida
real e já parcelavam em dez vezes os débitos,
para recuperar o que fosse possível da onda de
inadimplência.

Indústria de

autopeças foi

prejudicada
BRASÍLIA — As vantagens ins-

tituídas pelo governo para incen-
tivar os investimentos das monta-
doras poderão provocar a falência
das indústrias de autopeças. O
alerta foi feito ontem à ministra
da Indústria e do Comércio, Do-
rothéa Werneck, pelo presidente
do Sindicato Nacional das Indús-
trias de Autopeças (Sindipeças),
Paulo Butori.

Segundo ele, a medida provisó-
ria definindo os incentivos fiscais
tornou mais vantajoso para as
montadoras importar autopeças
de suas matrizes, do que empresas
nacionais. Pelos cálculos dele,
com a sobrevalorização do real —
que ele estima em 11 % e 12% — e
com a alíquota do Imposto de
Importação de 2%, será possível
importar praticamente sem encar-
gos de impostos.

Buttori lembrou ainda que as
condições do mercado interno an-
dam tão ruins que 35 empresas já
abriram filiais na Argentina para
vender autopeças às montadoras
locais. Outras 30 empresas já se
preparam para fazer o mesmo.

Ajustes
Serão publicadas

ainda esta semana no
Diário Oficial modifica-
ções no contrato de
concessão que rege a
venda de empresas da
área de energia. Mas a
diretora de desestatiza-
ção do BNDES, Elena
Landau, avisa: "O con-
teúdo do edital não mu-

da. O que estamos la-
zendo, depois de recc-
ber to d iis iis sugestões c
criticas, é esclarecer as
cláusulas que levanta-
ram dúvidas, como a de
atividades ligadas ao se-
tor dc energia." O leilão
da Escelsa, garante Ele-
na Landau, será mesmo
dia 11 de julho.

Patrulha
A presença do TCU no programa de privatização

será mais forte do que se imagina. Pela portaria do
ministro Homero Santos, a comissão especial para
acompanhar o programa de desestatização pode.
entre outras coisas, até sustar as privatizações. O
TCU pretende acompanhar desde os laudos de ava-
liação até a formação de preços das estatais. A
justificativa do ministro Homero Santos para tanto
zelo é "para 

prevenir atos danosos que possam des-
valorizar seu patrimônio no momento da alienação".

Tintim!
A Kaiser está apostando firme no mercado.

Vai dobrar, ao final do ano. o lucro de RS 50
milhões que teve em 1994. E planeja abrir duas
novas fábricas em 1996, uma em Ponta Grossa,
no Paraná, e outra cm Anápolis. Goiás.

Cerveja (%)
H Brahma 32.9ÍS 
H Antarctica 31,9 Mm

Kaiser 13.3 \ IIg% Skol 12 8
§ N/sabe/n/respondeu 0,3 '

Refrigerante (%)
Pepsi-Cola41,0 'tGgSfra
Coca-Cola 30,8 /
Guaraná Antarctica 22,9 - 

^
Guaraná Brahma 5.2
N/sabe/n/respondeu0.1

? Pesquisa estimulada em Santa Catarina
com apresentação de cartão com as logomarcas
de cervejas e refrigerantes aponta as numas
consideradas mais bonitas, de acordo com le-
vantamento encomendado pela Associação dos
Dirigentes de Vendas do Brasil (ADVB-SC).

Direção Geral:

Coordenação Geral:

Prof» MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN e
Prof8 CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL
Prof2 Moysés Glat
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A Revista Domingo chegou lá.
Mil domingos. Mil exemplares.
Mil edições. Para comemorar, vem;
com um número muito especial.
Uma edição histórica. Um verdadeiro
marco na vida da primeira
"sunday magazine" do Brasil.

CHIQUÉSIMA.

Domingo Mil traz moda. Muita
moda. Grandes estilistas se
inspiram em Domingo Mil para
criar uma coleção exclusiva.

DIVERTIDÉSIMA.

Domingo Mil revisita os melhores
momentos de Lan, Miguel Paiva,
Veríssimo e muitos outros que
fizeram de Domingo um espaço
de humor inteligente.

DESCOLADÉSIMA.

Traz gente que acontece. Que
aconteceu. Que ainda vai acontecer.
Resgata nomes. Revisita fatos. E feia
das tendências de comportamento

para o próximo milênio.

VARIADÉSIMA.

Domingo Mil revive momentos
importantes. Fotos memoráveis.
Entrevistas que deixaram
saudades. Acontecimentos que
marcaram época.

MILÉSIMA.

Vbcê não pode perder a próxima
edição da Revista Domingo. Ela está
melhor do que nunca. A mil. Milésima.

JORNAL DO BRASIL

Dia 2 de julho, 
ao seu 

Jornal 
do Brasil.

Alvos de

ataques e

privilégios

Árida. Foi uma avalanche de
denúncias de que algumas ms-
tituições haviam sido privile-
giados com a informação ante-
cipada da mexida no dólar.
Criou-se uma situação tão
constrangedora que Árida foi
obrigado a prestar esclareci-
mentos no Senado e na Cama-
ra para responder às acusações 

"

de favorecimento.
No dia seguinte à desvalori-

zaçâo do real, o BC convocou
seus 20 dealers para uma hron-
ca coletiva. O sistema de ban-
cos escalados para atuar em
nome do BC foi alvo de atí-
quês e perdeu a credibilidade.
Correram rumores de que al-
guns dos seletos dealers se-
riam descredenciados como
punição por não terem agido
eticamente.

SÉRGIO FADUL
Ode-

bate em
torno de
mudanças
no siste-
ma de
dealers 
uma espé-
cie de intermediários do Banco
Central (BC) — ganhou força
no início de março durante a
conturbada mudança na políti-
ca cambial promovida pelo en-
tão presidente do BC, Pérsio

BC muda relações com mercado de câmbio

SÉRGIO FADUL
O Banco Central (BC) pratica-

mente decretou ontem o fim do
sistema de dealers — instituições
que atuam como seus intermedia-
rios — no mercado de câmbio. Ao
passar o número de bancos creden-
ciados de 20 para 60, o BC trans-
formou em seus parceiros todas as
instituições com participação repre-
sentativa nas operações com dólar.
Segundo dados do mercado, esses
60 bancos correspondem a nada
mais nada menos do que 96% do
total dos negócios realizados dia-
riamente.

Conforme esse mesmo levanta-
mento, os 13 bancos mais atuantes
no câmbio comandam 50% do
mercado. "Agora 

passei a ser dealer
de mim mesmo", resumiu o diretor
de câmbio de um banco. O merca-
do, no entanto, aplaudiu a iniciati-
va do BC, avaliando que o relacio-
namento no dia-a-dia ficará mais
democrático e transparente. "As in-
formações chegarão diretamente a

um maior número de bancos, sem
ser preciso usar uma outra institui-
ção como ponte para negociar com
o BC", disse o diretor de um banco
que acabava de entrar na lista de
novos dealers.

Paralisação — Por volta das
16h, quando os bancos souberam
da novidade, o mercado parou para
trocar informações. Além de am-
pliar sua rede de intermediários no
mercado de câmbio o BC anunciou
outra novidade operacional. Hoje
às 8hl5m fará um leilão simulado
para familiarizar o mercado com
um novo tipo de intervenção.

Antes o BC anunciava que com-
prava ou vendia dólares a um de-
terminado preço. Agora poderá fa-
zer as duas coisas simultaneamente,
com todos os dealers ou diretamen-
te com apenas um. É o chamado
leilão de spread. Essa mudança per-
mitirá que o BC faça atuações no
mercado como se fosse um banco
qualquer, permitindo intervenções
fora dos limites máximo e mínimo

(bandas) para o dólar estabelecidos
na política cambial. Através desse
sistema ficará mais fácil para o BC
atacar movimentos especulativos
no mercado, sem provocar turbu-
lências.

Agitação — Ontem o mercado
teve mais um dia agitado com gran-
des oscilações nas cotações do dó-
lar comercial. Apesar de os des-
mentidos sobre prováveis altera-
ções nas bandas cambiais terem saí-
do antes mesmo do início dos
negócios, os bancos voltaram a pu-
xar para cima os preços do dólar.
"Algumas instituições estão insegu-
ras e procurando comprar dólares
para equilibrar seu caixa", disse o
diretor de um banco. Embora essa
expectativa esteja servindo como
pretexto para acentuar o nervosis-
mo no câmbio, uma corrente do
mercado descarta a possibilidade
de mexidas no dólar pelo menos até
agosto. "Existe todo o processo de
desindexação e mudanças no câm-

bio agora teriam um grande efeito
na inflação", afirma um executivo.

O dólar comercial encerrou on-
tem a RS 0,917 (compra) e a RS
0,918 (venda) com alta de 0,22%. O
flutuante (turismo) fechou a RS
0,918 (compra) e a RS 0,919 (ven-
da). O paralelo foi negociado, na
média, a RS 0,90 (compra) e a RS
0,92 (ver,ida).
(Colaborou Sucursal de Brasília)

I | O Tesouro Nacional captou on-
tem cerca de um bilhão de marcos
(USS 720 milhões) lançando títulos
no mercado alemão. Na próxima se-
gunda-feira, o governo receberá os
82 milhões de yens (USS 952 mi-
Ihões) obtidos com o lançamento do
bônus da república no Japão. Os
bônus lançados na Alemanha têm
prazo de três anos e juros de 9% ao
ano, enquanto os lançados no Japão
têm prazo de dois anos e juros de
10% ao ano. Os lançamentos podem
abrir espaço para que outras empre-
sas brasileira façam o mesmo tipo de
transação nestes mercados.

EUA admitem recessão neste ano

FLAVIA SEK.LES
Correspondente

WASHINGTON — Em discurso
feito na terça-feira à noite, no Clu-
be Econômico de Nova Iorque, o
presidente do Federal Reserve
(FED) — o Banco Central dos Es-
tados Unidos —, Alan Greenspan,
disse que a desaceleração no cresci-
mento da economia americana cor-
re o perigo de se transformar numa
"recessão amena".

A observação é o primeiro sinal
de que Greenspan reconhece o que
muitos economistas vêem como
certo, baseando-se em uma série de
estatísticas econômicas pouco ani-
madoras divulgadas nas últimas se-
manas. "Um ciclo econômico com-
plexo está em curso," disse, admi-
tindo que o Produto Interno Bruto
(PIB) americano está crescendo
"muito 

pouco" e que neste trimes-
tre pode haver queda.

perigosa são diversos. Segundo nú-
meros divulgados na semana passa-
da, a produção industrial dos EUA
caiu em maio pelo terceiro mês con-
secutivo, causada em grande parte
por uma redução na produção de
automóveis.

Recessão — A última vez que
uma queda de três meses consecuti-
vos havia sido registrada foi duran-
te a recessão de 1990-91. Em abril e
maio, fábricas americanas demiti-
ram mais de 80 mil pessoas e a
economia como um todo registrou
mais 101 mil desempregados.

Na terça-feira, a Organização
para a Cooperação e o Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) divul-
gou um relatório em Paris, segundo
o qual o crescimento da economia
americana pode ser mais lento do
que era esperado para este ano, mas

com a perspectiva de uma recupera-
ção no segundo semestre. Segundo
Kumiharu Shigehara, o economista,
chefe da organização, a recessão
pode ser transitória: a economia
americana ainda está reagindo à
crise mexicana, que até o final do
ano passado era um dos maiores
consumidores de produtos america-
nos.

Greenspan também parece acre-
ditar que a economia está enfren-
tando apenas o que chama de "bu-

racos na estrada", e que provável-
mente se recuperará sem um corte
nas taxas de juros de curto prazo.

Segundo o presidente do FED,
considerando a precariedade do dó-
lar, um corte nas taxas nesse mo-
mento espantaria investidores, le-
vando-os a retirar dinheiro dos
EUA, colocando novas pressões so-
bre a moeda americana.

Greenspan disse que o resultado
desse ciclo ainda não pode ser de-
terminado, e mostrou-se relutante a
cortar as taxas de juros de curto
prazo, que o FED aument u sete
vezes entre 4 de fevereiro de 1994 e
Io de fevereiro deste ano.

Inflação — Reconhecendo que
nem todos os governadores do
FED pensam como ele, disse que a
próxima reunião da comissão do
FED que estabelece as taxas, mar-
cada para os dias 5 e 6 do próximo
mês, promete ser "interessante". É
duvidoso, ainda assim, que a políti-
ca de taxas de juros dos EUA seja
modificada sem que Greenspan,
que considera sua principal função
manter a inflação baixa, e não as
taxas de crescimento altas, esteja
em pleno acordo.

Os sinais de que a economia
americana está entrando numa área

&!§!M
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Cobrança de ágio no 
gás

é culpa de atravcssadores

BRASÍLIA — A culpa pela co-
brança de ágio na venda de gás é
dos pirangueiros, um atravessador
que compra gás ue várias distri-
buidoras para revender, garantem
as distribuidoras de gás convoca-
das, ontem, pelo secretário de Di-
reito Econômico do Ministério da
Justiça, Aurélio Wander Bastos,
para explicar a cobrança de ágio.

Segundo o secretário, as em-
presas mostraram que não são
responsáveis pelo sobrepreço. ve-
rificado antes do aumento do gás,
no início desta semana. Elas tam-
bém negaram as denúncias de que
estariam retendo estoques por
causa do aumento.

Bastos aceitou as explicações
das empresas, mas disse que c n-
tinuará a pedir depoimentos para
saber se os caminhoneiros das ,
próprias distribuidoras não esta-
riam envolvidos na cobrança de ..
ágio. De acordo com o supenn-' :
tendente do Sindicato Nacional
das Empresas Distribuidoras de
Gás Liqüefeito de Petróleo (Sindi-
gás), Afonso Celso Alvarez, as.1
empresas cobram apenas a taxa
de frete para o transporte do gás .
que, segundo ele, pode ser fixada -,
livremente de acordo com porta-"1
ria do governo.

Moita 
garante que 

tarifas não sobem

m Ministro afirma que congelamento dos preços é indispensável para a estabilização

BRASÍLIA — 0 governo não vai
autorizar qualquer aumento de ta-
rifas públicas estatais até o final do
ano, garantiu ontem o ministro das
Comunicações, Sérgio Motta, ao
participar de uma solenidade na
presidência do PSDB. "É uma deci-
são de governo não mexer nas tari-
fiís públicas este ano", disse, sepuí-
t^ndo os rumores de correção, ain-
da em 1995, das tarifas básicas de
telefonia. O ministro explicou que o
congelamento temporário das tari-
fas é necessário à estabilização da
etfonomia. t

, A declaração do ministro con-
traria as declarações reticentes de

outras autoridades do governo nos
últimos dias. O Secretário de
Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda, Milton Da-
lari, na véspera, ao anunciar o au-
mento dos preços do gás de cozi-
nha, disse que o governo não plane-
java novos aumentos, mas não quis
se comprometer com prazos na ma-
nutenção dos preços das tarifas. O
porta-voz da Presidência, Sérgio
Amaral, desconversou ao falar so-
bre o assunto na terça-feira. "O

governo não pensa em reajustar
preços nas próximas semanas", li-
mitou-se a dizer.

O congelamento das tarifas é de-
fendido no governo pelo ministro
do Planejamento, José Serra, para
quem a valorização do real frente
ao dólar e o crescimento da econo-
mia permitiram um aumento nas
receitas das empresas, que tornam
desnecessária qualquer correção de
tarifas. Técnicos dos ministérios da
Fazenda e das Minas e Energia ar-
gumentam, porém, que talvez seja
necessária a correção de preços de
combustíveis em algumas cidades,
para acabar com o subsídio pago
pelas cidades próximas aos centros
produtores.

36 X R$ 1.167,48 36 X R$ 1.683,54

36 X R$ 2.191,44 36 X R$ 3.160,12

L-1618/51

LS-1935/46

36 X R$ 2.282,04

36 X R$ 2.697,07

36 X R$ 3.299,42

36 X R$ 3.859,94

24 X R$ 4.642,40

24 X R$ 5.423,46

CONCESSIONÁRIOS PARTICIPANTES:
Brasil Diesel
Av. Brasil, 19201 - Ceasa - Irajá
Tel.: (021) 371-6262 - Rio de Janeiro
Clark
Av. Cap. Juvenal Figueiredo. 2999 - Tribobo
Tel.: (021) 701-1818 - São Gonçaio
Flumldlese!
Rod. Pres. Dutra, km 276 - Vila Ursulino
Tel.: (0243) 22-2432 - Barra Mansa
Guanabara Diesel
Av. Brasil. 8255 - Ramos
Tel.: (021) 270-3662 - Rio de Janeiro

Miriam
Av. Brasil, 7600 - Ramos
Tel.: (021). 2806552 - Rio de Janeiro

Rio Diesel
Av. Carlos Marques Rollo, 881 - Juscelino
Tel.: (021) 796-0110 - Nova Iguaçu
Filial: Rod. Washington Luiz, 2569 - Vila Sã Luiz

Tel.: (021) 775-1122 - Duque de Caxias
São Vicente Veículos
R. Cel. Veiga. 2007 - Ponte dos Fones
Tel.: (0242) 43-3412 - Petrópolis Concessionários Mercedes-Benz

Do Estado do Rio de Janeiro

* Plano com vanaçào em TR e valor residual diluído.
Preços referência para o leasing: MB 180 Furgão Teto Baixo - RS 31.600.00: 709/37 - RS 42.300.00;
L-1418 E/51 - RS 79.400.00: L-1618/51 - RS 82.900,00; LS-1935/46 - RS 97.720.00.

36 X R$ 872,16 36 X R$ 1.257,62

709 / 37

L-1418 E/51

MB 180D
Furgão Teto Baixo

24 X R$ 2.368,80

24 X R$ 4.446,40

24 X R$ 1.769,60

TROQUE SEU
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MARCA POR UM

MERCEDES ZERO

m z
** &CO*>' jiO
«m»-h¦V
m s
«WArfO

<3^6

Z



16-
QUINTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE l<W5

NEGÓCIOS & FINANÇAS
J< IKN \1 IX ' HK -VSI1

Volkswagen deve instalar fábrica no Rio

^ -J Arquivo

_ Anúncio ainda não foi feito devido a

análise da nova proposta de São Paulo
cerca de US$ 250 milhões, ocu

Arquivo

FERNANDO NEVES F.
ROBERTO BASCCHERA

SÃO PAULO — A Volkswagen
do Brasil decidiu montar sua fá-
brica de caminhões e ônibus em
Resende (RJ), mas ainda não
anunciou a decisão porque a dire-
ção da empresa estaria examinan-
do a última oferta, recebida do
governo de São Paulo, para uso
do terminal privado da Compa-
nhia Siderúrgica Paulista (Cosi-
pa), em Santos, através do qual
poderia importar e exportar.

Uma grande empresa do setor
automobilístico, que é parceira da
VW na área de veículos comer-"ciais, 

garantiu que a montadora já
havia optado por Resende quan-
do o estado de São Paulo fez a
última investida para ficar com a
fábrica, no almoço entre o gover-
nador Mário Covas e vice-presi-
dente da VW, Miguel Jorge, há
dez dias. Apesar disso, segundo
essa fonte, a montadora não deve
mudar de idéia.

O anúncio oficial do local da
íiova fábrica, conforme José Igná-
cio López de Arriortua, vice-pre-
sidente mundial da Volks, será
feito em duas semanas. A divulga-
ção do local estava prevista para
ser feita durante a visita ao Brasil
do executivo da empresa. Como a
vinda de Arriortua coincidiu com
a realização do encontro dos pai-
ses do Mercosul, no início da se-
mana, a montadora preferiu adiar
o anúncio, com receio de que a
notícia perdesse impacto.

, A montadora alemã investirá
na fábrica de caminhões e ônibus

pando uma área de cerca de 3
milhões de metros quadrados. A
capacidade de produção, segundo
Miguel Jorge, será de 40 mil uni-
dades/ano de caminhões com ca-
pacidade de carga entre seis e 35
toneladas. No mesmo local, a
Volks vai construir um campo de
provas que servirá para a empresa
fazer os testes de todos os veículos
da marca produzidos no Brasil.

Autolatína — A fábrica de
caminhões e ônibus tornou-se
uma necessidade para a empresa
quando a associação com a Ford,
através da holding Autolatina,
acabou em Io de janeiro deste
ano. De lá para cá, a Volks come-
çou os preparativos para criar a
sua própria linha de montagem de
veículos pesados. Arriortua deci-
diu aproveitar a ocasião para pôr
em prática o conceito, desenvolvi-
do por ele quando trabalhava na
General Motors na Europa, de
uma nova planta industrial que
funcione com um mínimo de for-
necedores e que se dedique so-
mente à montagem final.

A fábrica será, também, a pri-

Rio para atrair

Alencar dobra a oferta

FERNANDO THOMPSON
O governo do Rio dobrou on-

tem sua poposta para ter a nova
fábrica de caminhões da Volkswa-
gen. A fim de superar a oferta pau-
lista, que colocou o porto da Com-
panhia Siderúrgica Paulista (Cosi-
pa) à disposição das exportações da

A fabrica sera, tampem, a pn- r, ¦ , 
q governador Marcello

meira da Volkswagen a produzir Alenrar lienu ontem Dara o oresi-
caminhões em todo o mundo
Atualmente, os veiculos comer-
ciais da marca são fabricados pela
Ford. A Volks dispõe de uma li-
nha de caminhões que vai desde o
segmento leve (8 toneladas) até o
extra-pesado (35 toneladas), além
de duas configurações de chassi
de ônibus, um longo e outro cur-
to.

Alencar ligou ontem para o presi-
dente da VW no Brasil, Pierre-A-
lain de Smedt, oferecendo um ter-
minai exclusivo com 60 mil metros
quadrados no Porto do Rio, outro
no Porto de Niterói e um terminal
exclusivo no areporto do Galeão,
por onde chegariam parte dos equi-
pamentos importados da fábrica.

O secretário de Indústria e Co-
mércio do Rio, Ronaldo Cezar

Coelho, passou o dia de ontem an-
gariando ajuda de empresas para
superar a proposta de São Paulo.
"Recebi telefonemas de vários em-
presários querendo ajudar", diz.
Um deles foi Hélio Paulo Ferraz,
dono do Estaleiro Mauá, que se
ofereceu para arrendar à VW um
terminal seu que está desativado.
Com 14 metros de profundidade,
tem a mesma capacidade do da Co-
sipa. O contrato seria de 10 anos.
Outro que se interessou foi Adyr
Silva, presidente da Empresa de In-
fra-Estrutura Aeroportuária (In-
fraero) e ex-presidente da Telebrás,
que ofereceu o terminal aéreo ex-
clusivo. Além disso, a Infraero ofe-
rece tratamento VIP para todos os
executivos da montadora.

Vendas da Souza Cruz crescem S§%

*, 
Na Souza Cruz, maior empre-

«a brasileira do setor de fumo,
'prejuízo é uma palavra cortada do
dicionário. Até maio, as vendas
cresceram 30% sobre o mesmo
período de 1994, contra a média
^e 20% para o setor.
! Segundo o diretor de marke-'jing, Flávio Andrade, o ano está
sendo bom porque o começo de
•1994 foi muito ruim. "Naquele

ano tivemos um prejuízo de R$ 7
piilhões no primeiro trimestre e
este ano fechamos o período com
lucro de RS 33 milhões. E até
maio continuávamos no azul",
diz.

Ele não se arrisca a prever de
quanto será o lucro no primeiro
semestre. Apenas garante que as
vendas continuam boas. No ano
passado, a empresa fechou o se-
mestre com um prejuízo R$ 27
milhões. A empresa também se
prepara para reformar sua sede,
um prédio de 13 andares no Cen-
tro do Rio.
• "É um projeto de 30 anos. Pre-
cisamos modernizar o prédio, o
que vai nos permitir transferir pa-
ra cá as unidades que funcionam
no edifício ao lado", explica Flá-
yio. O prédio ao lado a que ele se

refere é a sede do Banespa no Rio,
do qual a Souza Cruz é dona de
seis andares, que deverão ser ven-
didos após a reforma, que está
prevista para durar dois anos.

Além disso, a Souza Cruz in-
vestiu R$ 7 milhões para construir
em São Paulo um novo edifício
administrativo e um Centro de
Distribuição, que será o primeiro
da empresa a ser completamente
automatizado. O que significa que
as caixas de cigarros serão separa-
das e embarcas quase sem contato
humano, reduzindo o desperdí-
cio.

Flávio diz que outro destaque
é a exportação. As vendas para o
exterior cresceram 30% até maio.
Ele diz que os países do Leste
europeu são os que mais aumen-
taram suas encomendas. O Holly-
wood, que foi lançado por lá há
apenas três anos, já possui 7% do
mercado romeno e é um sucesso
na Rússia.

Flávio acredita que as exporta-
ções devem manter esse ritmo até
o fim do ano e que passarão de
US$ 100 milhões. Com relação à
fábrica de Cuba, ele diz que as
obras só começarão em 1996.
(Fernando Thompson)

Empresa ganha 
mercado

A Souza Cruz aumentou sua fatia
no mercado de cigarros. Segundo a
última pesquisa do Instituto Nielsen,
até maio a empresa teve 82,4% das
vendas, contra 75% no mesmo perío-
do de 1994. A Philip Morris, sua
maior concorrente, caiu de 21 % para
14,8%. A Sudam, que atua apenas
na Região Norte, ficou com 1,4%.

O ranking das marcas mais vendi-
das também traz no-
vidades. O Derby
continua na liderança
isolada, com 32%,
seguido pelo Free,
com 13,7%, ambos
da Souza Cruz. Logo
depois aparecem
Hollywood e Carl-
ton, que juntos con-
quistaram 27% do
mercado. No mesmo
período de 1994 as
duas marcas não ti-
nham mais do do que
18%. Para a Souza
Cruz, isso siginifica
que o consumidor de

1 MarcaParticipa^ao 1
|| Derby; 32,0% m
| Free 13,7% |j
H Hollywood ,13,3%
|| Carlton 6,5% ;|§
|l Plaza 6,1% jl

Dallas 6,0% Yj

.v.w>v v •-* v v v v v
SMMMMMMMMMlfe

marcas mais baratas está mudando
para as mais caras. Isso, segundo a
empresa, é um reflexo do aumento
do poder de compra das camadas
mais pobres da população propor-
cionado pelo Plano Real.

A marca mais bem colocada da
Philp Morris é o Dallas, que está em
sexto lugar com 6%. Mas a Souza
Cruz já detectou uma queda nas ven-

das no começo deste
mês. Nada alarman-
te, mas isso significa
que o resultado do
segundo semestre não
deverá ser tão bri-
lhante, uma vez que
as vendas explodiram
no segundo semestre
do ano passado por
causa do Real. A pre-
visão da empresa é de
fehcar este ano com
vendas próximas às
de 1994, cerca de 85
bilhões de cigarros
vendidos no mercado
interno.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DO ESTADO DO CEARÁ — SDU

COMISSÃO CENTRAL DE CONCORRÊNCIAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N° 023/95
A Comissão Central de Concorrências, om nome da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Estado do Ceará,

convida as empresas fornecedoras brasileiras e estrangeiras que sejam nacionais dos países-membros do Banco Interamericano de
Desenvolvimento — BID, a participarem da Concorrência Pública Internacional n° 023/95 destinada à aquisição de materiais e equipamentos
para o Estação de Pré-Condicionamento de Esgotos — EPC na cidade de Fortaleza — Ceará — Brasil.

Os materiais o equipamentos objeto da referida concorrência sâo as seguintes:

Lote Equipamento/Material Unid. Quant. Prazo mfiximo de Fornecimento
(Dias Corridos)

01 Comporta do F° F° com duplo sentido de fluxo L=2.100mm.
2.400mm w] 04 180

02 Transportador de correia das grades, completo* un 01 180
Transportador de correia das peneitas rolalivas un 02 180

03 Comporta quadrada de F° F°. com duplo sentido de fluxo de
1800mm 08 180

04 Coniunto motor soprador, composto pot compressores do desloca-
mento positive, tipo Hoots. vazSo 38.50mVmin e pressSo ma-
nom6trica de 3.5mca un 03 180

05 Transfotmador trifftsico selado em 6leo mineral, refrigerapao natural,
13 800+ou-2x2.5% 440/254V 1000KVA un 04 180

Transformador tnfteico selado em Oleo mineral, refngeraQ3o natural,
13 800<-ou-2x2,5% 440,'254V, 225KVA un 02 180

Transformador tnfisico de drstribui^Ao em 6leo mineral, refrigera-
cap natural 13 800^ou-2x2.5% 360/220V, 150KVA un 01 180

06 Dtstuntor tripolar a pequeno volume de 6leo. 17.5KVA — 630A.
capacidade de interrupeflo 350MVA em 15.2KV un 01 icO

lt\UI3U3 JXJia U tUlilWHIICTIlU UUJOIU UU 'JVi —W . - — - -- _ . f_Fortaleza cujo financiamento parcial negociado peto Governo do Estado do Ceará com o Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID.
devtmdo a contratação do fornecimento obedecer às disposições dos contratos de financiamento n°s 695/OC-BR e 892/SF-BR firmado com
o BID em 09/DEZ/92.

Os materiais e equipamentos ser&o fabricados conforme projetos e de acordo com a normas da ABNT ou normas estrangeiras similares.
Os documentos de habilitação e proposta de preços serio entregues no dia 18-'AGOSTO/95, às 16 00 horas, na Rua Sirva áuiet. -24

Aldeota — Fortaleza — Ceará — Brasil, em dois envelopes lacrados contendo Envelope "A" — Documento de Habilitação ou Pre-Qualitica-
çáo e Envelope "B" — Proposta de Preços  ,

O Edrtal será fornecido na sede da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, localizada no Centro Aam üov Virgílio
Távora — Cambeba — Fortaleza — Ceará — Brasil, mediante o recolhimento da Importância de RS 60.00 (Sessenta Reais), no período de
30, JUN/95 a 15/AGOSTO/96

Fortaleza. 22 de junho de 19%.
A COMISSÃO

Um plano de saúde que
atende melhor e custa

muito menos.
CONSULTAS DE IMEDIATO

(No centro médico)
Ligue e Comprove

¦=1lll =
SAÚDE
informações

671-3907

.¦os*.
'ff FURNASCENTRAIS ELÉTRICAS SA

CGC 23.274.194/0001-19

MINISTÉRIODE MINAS E ENERGIA Eletrobrás

AVISO DE EDITAL
1. Licitação:
TP.DAMTG.0009.95
Objeto:
Transporte Rodovia no, por Empresa
especializada, oe 300toneladas de ooro
! íquido acontíioonado em cilindros com
capaõdace para 900 Kg cada. entre os
Estados de São Paulo - SP e Rio de
Janeiro-RJ.

2. OBTENÇÃO DO EDITAL Divisão de
Tráfego. Alienação e Armazenamento -
DTAR.G. Rua Real Grandeza, 219-sala
1001.2 - Bloco C - Botafogo - RJ e no
Escritório de São Paulo - fcSP.G - Rua
Libero Badaró 377 - 26« andar - São
Paulo - SP.
Maiores Informações no Diário Oficial
da União de 21/06/95
Departamento de Administração de

Material

Investimento

em manganês

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) c a
Usiminas investirão RS 35 milhões nos próximos
dois anos no recém-adquirido Grupo Paulista de
Ferro Ligas, terceiro produtor mundial de ligas de
manganês. A meta é dobrar a produção até atin-

gir 100% da capacidade instalada, num total de
400 mil toneladas/ano. Para gerir o projeto, foi
criada a Vale Usiminas Participações, cuja presi-
dência foi assumida ontem por Rubens de Lima
Bandeira. Foram injetados RS 35 milhões para
pagar dívidas e fazer investimentos no grupo, em
concordata desde 1993. Os novos acionistas espe-
ram a adesão dos credores à proposta de conver-
são de créditos no montante de RS 178 milhões
em ações preferenciais.

Grupo Martins terá
rede de comunicação
A Promon instalará uma rede de
telecomunicações para o Grupo Martins, de
Uberlândia (MG), o maior atacadista do país,
que inclui transmissão via satélite e de
videoconferência. O contrato, de USS 4 milhões,
será executado em dez meses. O sistema principal
ligará Uberlândia, com as centrais de São Paulo e
Recife, que integrarão os 30 Centros de
Distribuição Avançados da empresa.

Bellsouth investirá
em telefonia fio Chile

A empresa americana de telecomunicações
Bellsouth investirá, no Chile, USS 300 milhões,
nos próximos cinco anos, principalmente na área
de aparelhos pessoais, anunciou, ontem, o
vice-presidente para a América Latina, Maurice
Wior. Segundo ele, a Bellsouth estuda ainda a
possibilidade de se associar a alguma empresa
local que opere em telefonia de longa distância, já
que o mercado local é muito pequeno para um
investimento tão grande.

Teievisa
venderá
TV a cabo
A Telefones do México
comprará 49% das ações
da Cablevisión, uma das
empresas do sistema
Teievisa (a maior rede cie
telivisão mexicana). A é
Comissão Federal de
Competência, cuja lunçàp
é impedir a concentração
do mercado, aprovou a
operação, mas não
revelou o valor. Em
novembro do ano
passado, no entanto,
Carlos Slim, dono da nui
Teievisa, oferecera USS
211 milhões pelo negócio.

Unibanco 'm

diversifica
sua atuação,
O Unibanco anunciou' Ml
ontem a criação de uma,'
companhia especializada
na administração de
recursos de terceiros. O j
banco vai desmembrar .
sua área de investimento?
e transferir essa atividade
para uma empresa
independente, que só
administrará
investimentos, que hoje*'
somam USS 3 bilhões. 8b
direção, o ex-diretor de
política monetária do
Banco Central, Franckw
Pinto. ^

Líder 
prevê 

crescimento:

de 20% 
para 

este ano

a t '1 1 __ nuA 'I'nva nnrnA A rim
Jid

A Líder quer decolar este ano.
A empresa, a maior do setor de
táxi aéreo da América Latina, está
se reestruturando e pretende fatu-
rar 20% a mais em comparação
com o ano passado, quando obte-
ve USS 40 milhões. Segundo o
diretor Paulo Assunção, a empre-
sa foi dividida em quatro áreas —

táxi aéreo, helicópteros, venda de
aviões e manutenção — para ex-

piorar melhor cada uma delas.

Outra novidade é a ampliação
da parceria com a Raytheon, a
empresa americana que ganhou a
concorrência do Sistema de Vigi-
lância da Amazônia (Sivam).

A divisão de helicópteros, que
revende no Brasil produtos da
empresa inglesa Bell, é a que mais
cresce. Até maio já foram vendi-
das 22 unidades, contra as sete ao
longo de 1994. "São 

principal-
mente executivos que querem fu-

gir do trânsito e que têm medo de
seqüestras", explica Paulo Assun-

ção.

Táxi aéreo — A divisão de
táxi aéreo também tem novidádes.
A Líder está investindo RS 500
mil para implantar o FlightCôri'-
ter, um serviço para compartilhar
fretes de aviões. O objetivo é divi'
dir os custos entre vários clientes,
que desejam viajar num mesmo
horário para locais idênticos.

Segundo Paulo Assunção, isso
deve elevar a média de passagei-
ros de 300 para 800 por mês., Ele
diz que o serviço não vai concor-
rer com as empresas de transporte
regional porque os vôos não serão
regulares e só sairão caso o^a
avião seja fretado. i

A empresa também se prepara
para ampliar a parceria que (ir-
mou em dezembro com a RejA
theon. Atualmente, o acordo, se
limita à venda de aviões, que já.
rendeu dois contratos de RS 20
milhões. -rMl

O novo acordo é para trazer
para o Brasil produtos de alta
tecnologia para as áreas siderúrgi-
ca, nuclear e de comunicações., j

m

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS

MINISTÉRIO DE MINAS EENEBQIA
Serviço Executivo da Administração Central

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 101 -08-0802/95, «

101-08-0803/95
Levamos ao conhecimento público que a apresentação das propostas para *s
Tomadas de Preços foram adiadas para o dia 27/06/95 às 16:00h e a abertura paVa
O dia 28/06/95 às 09:00h. *

G
C0SERN i
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORfE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —CPL

AVISO
*

A Comissão Permanente de Licitação — CPL, da Companhia Energética do Rio
Grande do Norte — COSERN, torna público, para conhecimento dos imeressados.
que no dia 10/08/95 às 14:00 horas, na sala de licitação da CPL, sita na Ria
Gonçalves Lèdo. 845— 1o andar — Centro — Natal/RN, receberá para abertura os
documentos de habilitação e as propostas da CONCORRÊNCIA NACIONAL N°
003/CPL/95, que tem por objetivo AS OBRAS CIVIS. MONTAGEM ELETROME-
CÀNICA e FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LT'S
69KV NATAL II E IGAPÔ/DOM MARCOLINO/BOA CICA.

Esclarece-se ainda que o edital encontra-se à venda pelo preço de RS 100,00
(Cem Reais), no endereço supramencionado.

Quaisquer outras informações a propósito do certame, o interessado deverá se
dirigir à Comissão Permanente de Licitação FONE/FAX (084)215-6467.

NATAL 16 DE JUNHO DE 1995
A COMISSÃO 1
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Dívida dc cartocs 0 chcçucs scra 
parcclada

m BC admite parcelar
vencidos em cartões e

Brasília — Os usuários de
cartão de crédito já podem rene-
gociar, por até três meses, as dívi-
das com cartão que venceram até
31 de maio. Além disso, os deve-
dores com débitos vencidos até 31
de maio — inclusive cheque espe-
ciai — poderão renegociar suas
dividas por prazo indefinido, a
critério dos bancos. Essas dcci-
sòes foram tomadas ontem pelo
Banco Central (BC), para atender
a pressões de bancos e associações
comerciais ameaçados pela cres-
cente inadimplência dos consumi-
dores.

"Reconhecemos que é grande
a inadimplência. Há muitas em-
presas que ficariam praticamente
inviabilizadas se não permitisse-
mos a renegociação de dividas
vencidas", disse o diretor de Nor-
mas e Organização do Sistema Fi-
nanceiro do BC, Cláudio Mauch,
que admitiu estar atendendo a
pressões de empresários para
afrouxar o aperto ao crédito. No
mês passado, o BC já havia per-
mitido que os bancos renegocias-
sem, por prazo indeterminado, as
dívidas em cobrança judicial ou
colocadas como créditos podres
no balanço dos bancos até o dia
30 de abril.

Além das dividas feitas com
cheque especial, a permissão para
renegociação atinge também os
chamados depósitos a descoberto

adiantamentos feitos pelos
bancos para cobrirem buracos nas
çontas de clientes. Mauch cha-
ínou a atenção para o fato de que,
Jjo permitir o parcelamento das
dívidas vencidas das administra-

em 3 vezes débitos

o cheque especial

doras de cartão de crédito, o BC,
na prática, permitiu que os ban-
cos voltem a financiar estas em-
presas. 

"As renegociação serão
lastreadas com os recursos dos
bancos", disse. As empresas de
cartão de crédito estão, desde ou-
tubro do ano passado, impedidas
de obter recursos junto ao sistema
financeiro e, consequentemente,
proibidas de parcelar os paga-
mentos das compras com o cha-
mado "dinheiro de plástico".

O diretor do BC explicou que
os bancos poderão renegociar
tanto as parcelas vencidas como o
total dos débitos. Mas, enquanto
não pagar tudo o que deve, o
cliente ficará impedido de tomar
novos empréstimos na mesma ins-
tituição. Além disso, nestes casos,
os bancos continuam sujeitos ao
recolhimento de 10% do valor da
transação ao BC. É o chamado
recolhimento compulsório, adota-
do pelo governo como forma de
reduzir a quantidade de dinheiro
disponível para o crédito e deses-
timular os empréstimos dos ban-
cos.

Homenageado ontem com o
prêmio Abamec Especial, pela
Associação Brasileira de Mercado
de Capitais, o ministro da Fazen-
da, Pedro Malan, disse que as
medidas tomadas pelo Banco
Central fazem parte da política do
governo para reduzir gradual-
mente os juros. 

"O 
que está em

discussão é o tempo para redução
desse juros e a política de compul-
sórios, que já está em fase de des-
montagem", disse Malan.

Arte JB

FAZENDO AS CONTAS

B Dívida de RS 300.
S A administradora do cartão

1 faz um financiamento com um
banco a juros de 8% ao mês.

H ¦ O cartão acrescentará mais
1 . uma taxa de juros a título de
;; custo de administração passan-
-i. do a cobrar juros cie 10% ao

mês.
Na primeira parcela o cliente

pagará R$ 110.
Na segunda a prestação sobe

para RS 121, pois os juros são
calculados sobre o valor da par-
cela anterior.

Na última, o cliente pagará
R$ 133 10.

No final, a dívida de R$ 300

terá custado RS 364.10
Algumas administradoras

calculam os juros sobre o saldo ;
devedor, o que modifica comple-
lamente o resultado.

Nesse caso, a primeira presta- ||
çâo não tem juros e o cliente
paga RS 100.
D Na segunda, a parcela sobe j|
para RS 120. pois os juros são gj
calculados sobre os RS 200 que i
faltam ser pagos para quitar a
dívida.

A terceira parcela custará RS
110.

A dívida de RS 300 custará
no final do financiamento RS
330.

Medida não reduz 
juros

A autorização para o financia-
mento em três vezes das dívidas
vencidas até 31 de maio deve indi-
car o início do processo de liberali-
zação do crédito pelo governo. Essa
é a avaliação do presidente da As-
sociação Brasileira das Empresas
de Cartões de Crédito e Serviços,
Nilton Volpi, que classificou a me-
dida como bastante positiva. 

"Já

reivindicávamos essa flexibilização
desde quando o Banco Central
(BC) autorizou os bancos a darem
esse tratamento às dívidas de seus
clientes", disse.

Volpi afirma, no entanto, que
como a medida atinge apenas dívi-
das passadas, as taxas de juros co-
bradas pelas administradoras de
cartões — atualmente em torno de
15% ao mês — não devem ser re-
duzidas. Ele acrescenta que a auto-
rização para o financiamento das
dívidas vencidas também não au-
mentará o consumo, pois as com-
pras feitas a partir de junho conti-
nuam sujeitas às regras antigas. Ou
seja, o cliente tem que quitar o
débito todo na data do vencimen-
to.

t

Comércio dá desconto no 
preço 

à vista
Dniln KllrnliPaulo Nlcolella

MARION MONTEIRO
; Nos últimos 15 dias, uma prá-
tica dos tempos de inflação ele-
Çada passou a tomar conta do
jomércio. Contrariando decisão do
governo, alguns lojistas de shop-
pings do Rio, como Rio Sul e Off-
Price, em Botafogo, e Via Parque,
na Barra da Tijuca, voltaram a con-
ceder descontos de 5% a 30% nas
compras à vista, em cheque ou di-
nheiro. A partir do real, o comércio
lojista, com a inflação de um dígito,
passou a financiar as compras à
yista pelo mesmo preço do cartão
de crédito. Com o arrocho no cré-
dito, as altas taxas de juros e princi-
palmente a queda nas vendas, mui-
tos lojistas passaram a cobrar pre-
ços diferenciados. Ou seja, descon-
to nas vendas à vista e preço cheio
(que na gíria do comércio significa
sem qualquer desconto) nas com-
(>ras por cartão.
, Dinheiro em caixa — Co-
mo a medida é proibida, a em-
presária Cláudia Simões, proprietá-
fia da rede Cláudia Simões, com
seis lojas de roupas femininas no
Rio, decidiu suspender as vendas
através de cartão de crédito até o
fim deste mês. A partir desta sema-
na, optou por dar descontos de

20% nas compras à vista de merca-
dorias acima de RS 40. "Quero tra-
zer dinheiro para dentro da em-
presa", disse Cláudia.

A loja Zona Franca, no Via
Parque, que vende artigos importa-
dos, há duas semanas está conce-
dendo desconto de 5% nas compras
à vista e preço normal através de
cartão. O gerente geral Vicente Ro-
tondo informou que a empresa
quer aumentar o dinheiro em caixa:
"Queremos estimular as vendas à
vista, porque o pagamento no car-
tão só recebemos daqui a 30 dias".

Movimento — No Rio Sul,
a loja Tan Tan, especializada em
roupas femininas, passou a dar des-
contos de 30% nas compras à vista.
"É impossível financiar em duas
vezes, por exemplo, a compra de
uma peça que custa R$ 21", afir-
mou a gerente Patrícia Oliveira,
lembrando que o movimento me-
lhorou muito depois que a loja de-
cidiu fazer esse desconto. As com-
pras acima de R$ 100 estão sendo
financianas em cinco vezes, com en-
trada.

A loja Jaya, de roupas femini-
nas, no Rio Off-Price, desde on-
tem está oferecendo desconto de
10% nas compras à vista, mas no

Na Tan Tan, no Rio Sul, as compras à vista têm um desconto de 30%

cartão é o preço cheio. "As ven-
das caíram muito e queremos ver
se melhoram disse a gerente da
loja, Luciana Pereira.

Portaria — O secretário de
Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda, José Milton
Dallari, informou ontem, em Brasí-
lia, que o governo vai baixar até o
fim deste mês uma nova portaria,
tornando mais efetiva a proibição
da cobrança de dois preços nos pa-
gamentos com cartão de crédito.
Ele reconheceu que a atual portaria
da Superintendencência Nacional

de Abastecimento (Sunab) que tra-
ta do assunto - a de número 4,
de 1994 - é vaga.

"Estamos consultando os vá-
rios Procons (órgãos municipais de
defesa do consumidor) para, no fi-
nal deste mês, baixar uma nova
portaria, proibindo de uma vez por
todas a cobrança de dois preços nos
cartões de crédito. O que vale para
pagamento com cartão de crédito é
o preço à vista. É isto o que a nova
portaria vai explicitar", explicou
Dallari.

inflação continua

estável em junho
A inflação ficou estável pela segunda semana
consecutiva, segundo o índice de Preços ao Con-
sumidor (1PC) da Fipe, que variou 2% na segun-
da quadrissemana de junho. O índice refere-se ao
período de 16 de maio a 15 de junho. O resultado
anterior foi de 1,99%. A variação do aluguel
(1Ü.07%) continua muito acima da média. Na
segunda quadrissemana de junho, a compensação
veio com as já esperadas reduções dos grupos de
educação (5,82%), vestuário ( 6,90%) e despesas
pessoais (1,48%). No grupo de transportes, ainda
não foram computados os aumentos das passa-
gens de ônibus, metrô, trem e táxi, o que ocorrerá
a partir da próxima semana.

Grupo Martins terá
rede de comunicação

A Promon instalará uma rede de
telecomunicações para o Grupo Martins, de
Uberlândia (MG), o maior atacadista do país,
que inclui transmissão via satélite e de
videoconferência. O contrato, de US$ 4 milhões,
será executado em dez meses. O sistema principal
ligará Uberlândia, com as centrais de São Paulo e
Recife, que integrarão os 30 Centros de
Distribuição Avançados da empresa.

Banco Central liquida
mais dois consórcios

O Banco Central decretou a liquidação
extrajudicial da Consorte Administradora de
Consórcios, do Rio, e da Fyber Administradora
de Consórcios, de Fortaleza. A decisão foi
tomada depois de a fiscalização do BC ter
constatado várias irregularidades nas contas das
duas empresas. As ilegalidades iam desde o envio
de informações inexatas ao BC até o atraso na
entrega dos bens a consorciados com as
prestações quitadas.

Teievisa
venderá
TV a cabo l« H
A Telefones do México- i
comprará 49% das ações
da Cablevisión, uma dos
empresas do sistema
Teievisa (a maior rede d^i
televisão mexicana). A
Comissão Federal de
Competência, cuja função
é impedir a concentração^
do mercado, aprovou a
operação, ma.s não
revelou o valor. Em
novembro do ano
passado, no entanto, ,,i;-,
Carlos Slim, dono da
Teievisa. oferecera US$)a£
211 milhões pelo negocia.

• «"V,
Unibanco
diversifica, p
sua atuação
AI, . '(Km
O Unibanco anunciou,
ontem a criação de uma '
companhia especiali/ndíí"
na administração de
recursos de terceiros. O
banco vai desmembrai"'7
sua área de investimentos
e transferir essa atividade'
para uma empresa 1 "ri

independente, que só
administrará
investimentos, que hoj^.
somam USS 3 bilhões. Na
direção, o ex-diretor de
política monetária do
Banco Central, Francisco
Pinto.

Desaquecimento já

prejudica 
a indústria

10* > OI
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PAULO SILVEIRA LIMA
SÃO PAULO — O desaqueci-

mento da atividade produtiva e a
manutenção dos juros altos estão
causando problemas de relaciona-
mento entre as indústrias e seus
clientes e fornecedores. Tais pro-
blemas não poupam as empresas
sadias que, bem-adrninistradas,
souberam conter a euforia do
pós-Real e tomaram a precaução
de não entrar na ciranda do endi-
vidamento. Elas agora começam
pagar pela inadimplência alheia.

Exemplo típico é o da Pan-
Brasil, uma das cinco maiores in-
dústrias de embalagens do país,
que emprega 600 trabalhadores e
faturou RS 70 milhões no ano
passado. A Pan-Brasil tem se des-
dobrado para tentar receber dos
clientes para quem forneceu em-
balagem nos últimos meses, pois
muitos deles passam por delicada
situação de inadimplência. A em-
presa procura negociar os seus
créditos com o máximo de habili-
dade, com a preocupação de não
perder a clientela e não ver o nível
de encomendas em queda ainda
maior — de abril para cá, a pro-

dução foi reduzida em cerca- de
20%. "Não se pode espremem
cliente e deixá-lo sem opção, so
não ele foge", diz o presidente díl
Pan-Brasil, Alberto Barbagallo,m

Por outro lado, a empresa não
pode deixar de efetuar em dia"ò
pagamento aos principais forne-
cedores — gigantes como Vottf'
rantim, Union Carbide, Rhodia-e
Petrobras. "Essas empresas síto
muito rígidas, não costumam"Hé'-
gociar", diz Barbagallo. Comp
não tem em caixa o dinheiro que
deveria ter sido arrecadado còlti
as vendas, a única saída para evi-
tar ter títulos protestados pelos
fornecedores é recorrer aos ban-
cos, pagando juros altos. 

"ru

A Bozzano-Revlon, grande,;t^r
bricante de produtos de higiene
pessoal e perfumaria (faturamen-
to de RS 140 milhões em Mi,
enfrenta dificuldades semelhantes
"Estamos sentindo que tanto 'os

nossos compradores como os for-
necedores estão endividados e
com muitos problemas por cadSà
dos juros altos", atesta o présf-
dente da empresa, Manuel SiA
mões. li

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

DO ESTADO DO CEARÁ — SDU
COMISSÃO CENTRAL DE CONCORRÊNCIAS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N° 023/95

A Comissão Contrai de Concorrências, em nome da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Estado do Ceará,
convida as empresas fornocedoras brasileiras e estrangeiras que sejam nacionais dos países-membros do Banco Interamericano de
Dosonvolvimento — BID, a participarem da Concorrência Pública Internacional n° 023/95 destinada à aquisiçao de materiais e equipamentos
para a Estação do Pró-Condicionamento de Esgotos— EPC na cidade de Fortaleza — Ceará — Brasil.

Os materiais o equipamentos objeto da referida concorrência são as seguintes:

Lote

01

02

03

04

05

06

Equipamento/Material

Comporta de FD F° com duplo sentido de (luxo, L = 2.100mm.
H = 2.400mm

Transportador do correia das grades, completo"
Transportador de correia das peneiras rotativas
Comporta quadrada do F° F°, com duplo sentido de fluxo de
1800mm

Conjunto motor soprador. composto por compressores de desloca-
monto positivo, tipo Hoots. vazão 38.50mVmin e pressão ma-
nométrica do 3,5mca

Transformador trifâsico selado em óleo mineral, refrigeração natural.
13 800^ou-2x2.5% 440/254V 1000KVA

Transformador trifâsico selado em óleo mineral, refrigeração natural.
13 800^ ou-2x2.5% 440/254V, 225KVA

Transformador trifâsico de distribuição em óleo mineral, refrigera-
Cáo natural 13 SOO • ou-2x2.5% 380/220V. 150KVA

Disiuntot tripolar a pequeno volume de óleo. 17.5KVA
capacidade de interrupção 350MVA em 15.2KV

630A,

Unid.

un
un

un
un
un

Quant.

04
01
02

08

03

04
02
01

01

Prazo máximo de Fornecimento
(Dias Corridos)

180
180
180

180

180

180
180
180

180
Os recursos para o fornecimento objeto do presente Aviso serão provenientes do Programa de Infra-Estrutura Básica Sarmento de

Fortaleza, cujo financiamento parcial negociado pelo Governo do Estado do Ceará com o Banco mteramwicano de D*»nv° •
devendo a contratação do fornecimento obedecer às disposições dos contratos de financiamento n°s 695/OC- BR e 892, -
° 8 

Os materiais e equipamentos serio fabricados conforme projetos e de acordo com a normas dai ABNTou normas estrangeirasi srmilares
Os documentos de habilitação e proposta cie preços serão entregues no dia 18 AGOSTO/95, ás 16 00 horas na Rua Silva Paulet 324
eou _ Fortaleza — Ceará — Brasil em dois envelopes lacrados contendo Envelope "A" — Documento ae Habintaçao ou Pre-Uualifica-

çãoe Envelope "B" — Proposta de PreçosAldeota — Fortaleza
O Edital será fornecido°naKsede da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meto Ambiente legalizada no Centro Adm Gov

Távora — Cambeba — Fortaleza — Ceará — Brasil, mediante o recolhimento da Importância de R> 60.00 (Sessenta Reai*). no período de
30 JUN 95 a 15 AGOSTO '95

Fortaleza. 22 de junho de 1995.
A COMISSÃO

Um plano de saúde que
atende melhor e custa

muito menos.
CONSULTAS DE IMEDIATO

(No contro médico)
Ligue e Comprove

SAÚDE
informações

671-3907

,

ggjtgj

FURNASCENTRAIS ELÉTRICAS SA
CGC 23.274.194/0001-19

ministério Eletrobrás ^DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE EDITAL
1. Licitação:
TP.DAM.G.0009.95
Objeto:
Transporte Foòoviáno. por Empresa
esoeciahzada. de 300 toneladas cie cloro
líquido acondicioriado em cilindros com
capacidade para 900 Kg cada,entre os
Estados de Sào Paulo - SP e Rio de
Janeiro - FU.

2. OBTENÇÃO DO EDITAL :Divisão de
Tráfego. Alienação e Armazenamento -
DTAR.G. Rua Real Grandeza. 219- sala
1001.2 - Bloco C - Botafogo - RJ e no
Escritório de São Paulo - ESP.G - Rua
Libero Badaró 377 - 26® andar - São
Paulo - SP.
Maiores Informações no Diáno Oficial
da União de 21 /06.- 95
Departamento de Administração de

Material

_ _ _ PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

yg PETROBRAS
BRASSLItrilti >»#•»•>MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Serviço Executivo da Administração Central
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N° 101 -08-0802/95,
101-08-0803/95

Levamos ao conhecimento público que a apresentação das propostas para as
Tomadas do Preços foram adiadas para o dia 27/06/95 às 16:00h e a abertura para
o dia 28/06/95 às 09:00h.

BS

C0SERN i
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORlt
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —CPLJ

AVISO

A Comissão Permanente de Licitação — CPL da Companhia Energética do R»
Grande do Norte — COSERN. torna público, para conhecimento dos interessados,
que no dia 10/08/95 às 14 00 horas, na sala de licitação da CPL. sita na rua
Gonçalves Lêdo, 845 — 10 andar — Centro — Natal/RN. receberá para abertura os
documentos de habilitação e as propostas da CONCORRÊNCIA NACIONAL
003/CPL/95 que tem por objetivo AS OBRAS CIVIS. MONTAGEM ELETROME-
CÃNICA e FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LTS
69KV NATAL II E IGAPÔ/DOM MARCOLINO/BOA CICA.

Esclarece-se ainda que o edital encontra-se à venda pelo preço de RS 100.00
(Cem Reais), no endereço supramencionado.

Quaisquer outras informações a propósito do certame, o interessado deverá se
dirigir à Comissão Permanente de Licitação FONE/FAX (084)215-6467.

NATAL 16 DE JUNHO DE 1995
A COMISSÃO

Classificados Disque

JB (021) 589-9922 .

r
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Logus/ Pointer

Pianos especiais de parcelamento.
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um "test-drive" no carro de sua preferência. Não deixe essa oportunidade passar.

MIAMI IN
' * ?•*" «¦ < * -f ¦¦- . •«*, ,** -;.v v jv- ¦'• . > .-- 

' • \ i v;'. , ¦. -.'vY- « *'v '"i «,,,' -4>?V
Desta vez você não pode perder. No Feiráo de Fábrica da Rede Volkswagen,

.«A.» voMm/tr A» i alrti iar mnrlalrt naAlAníít rorn niPí^rthtAft ftVr.An^ínnAlft. • V*>-você só não sai de carro se não quiser. Qualquer modelo nacional, com descontos excepcionais.

Golf importado em condições de pagamento superfacilitadas, em 6, 9,12 ou 18 parcelas.* '« : : li " ,à * %•Aí^- :*>í /4a emi /-arVA Hcarln Pvhr.Ã AinHa» nnrffi tfir a chance de fazer- ¦' -'-'V

?'V..V' ¦» •••: v "•'• C (
X- 

' É o carro dos seus sonhos direto para sua garagem.¦ -

^«88 -̂
Logus / Pointer

Planos especiais de parcelamento.

íPBMP1

^$5M^Stò^âT.i\<u2Su:. • v
Golf GL: 18x de .R$.78.0 (entrada de R$ 10.700)* - Golf GLX: de R$254900 por R$23.990**

Golf GTl: na compra, você ganha duas bicicletas importadas, 18 marchas

\ivè pKcMcoahcccT Williams Wa»í
l m fursw Tevdencuil cui Munii Bc.kíl ofeiccciuk> Hxla |ti\xxíjJc c conforto uma ilha

p.itK'i!Í.:r. co*ii manna. "fa. nNaunnievdtitv & tèiúv U4f c t ouwn Oub

Maque unu e'.m<\Na u«m a equipe de \eodas Wtlli.ims Ub\l c \ imic ikkm) Sito» kwh aq«i
no Rk> Sem precM Mif do Brj-.iL o dprmtnurwv* JiMe cvtraiV.m.ino ewpwntawmo.

Folos phulJs v vúkv* cvMXiui>larui> uvé
x' h.'s nviM" ikx*_h> íoç u*f likK> hv vic pcitv\ tkio wsímk.'
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Rede Autorizada

Aumenta 
prazo para 

rolar dívidas no cartão

es Débitos vencidos até 31 de maio podem ser renegociados por três meses. Medida beneficia também devedores no cheque especial
Pauk> Nicolella

BRASÍLIA — Os usuários de
cartão de crédito já podem rene-
gociar, por até três meses, as dívi-
das com cartão que venceram até
31 de maio. 0 Banco Central
(BC) decidiu ontem abrir a possi-
bijidade de as administradoras de
cartão de crédito parcelarem em
;Ué três meses as dívidas vencidas
dos seus clientes até essa data. Os
bancos também foram autoriza-
dos a renegociar todas as dívidas
vencidas até o dia 31 do mês pas-
sado, por um prazo indefinido, o
que beneficia também as dívidas
com cheque especial. Na prática,
administradoras de cartões e ban-
cos já vinham renegociando as dí-
vidas de clientes em prazos mais
longos.

?" Reconhecemos que é grande
;i, inadimplência. Há muitas em-
presas que ficariam praticamente
inviabilizadas se não permitisse-
mos a renegociação de dívidas" .
disse o diretor de Normas e Orga-
itr/açào do Sistema Financeiro do
BC, Cláudio Mauch. No mês pas-
sado, o BC já havia permitido que
dsfcbancos renegociassem, por pra-
zo indeterminado, as dívidas em
cobrança judicial ou colocadas
como "créditos 

podres" no balan-
ço dos bancos até o dia 30 de
abril.

Preços diferentes — Con-

trariando decisão do governo, nos
últimos 15 dias, o comércio do
Rio vem concedendo descontos
nos preços á vista. Nos shoppings
como o Rio Sul, Off-Price, em
Botafogo, e Via Parque, na Barra
da Tijuca, as lojas voltaram a
conceder descontos de 5% a 30%
nas compras á vista, em cheque
ou dinheiro. O objetivo é fugir do
tv/ow dos clientes com o paga-
mento de cartão de crédito e in-
crementar mais as vendas neste
período de desquecimento da eco-
nomia. O secretário de Acompa-
nhamento Econômico do Minis-
tério da Fazenda, José Milton
Dallari, disse que o governo vai
baixar até o fim deste mês uma
nova portaria, tornando mais efe-
tiva a proibição da cobrança de
dois preços nos pagamentos com
cartão de crédito.

Dinheiro em caixa —- Co-
mo a medida é proibida, a empre-
sária Cláudia Simões, proprietá-
ria da rede Cláudia Simões, com
sois lojas de roupas femininas no
Rio. decidiu suspender as vendas
através de cartão dc crédito até o
fim deste mês. A partir desta se-
mana, optou por dar descontos de
20% nas compras à vista de mer-
cadorias acima de RS 40. "Quero

trazer dinheiro para dentro da
empresa", disse Cláudia.

Problemas com

os fornecedores
As vendas a prazo, segundo

os empresários, estão difieul-
tando o pagamento aos forne-
cedores. Apesar dc ser também
fabricante de roupas, a empre-
sária Claudia Simões, explicou
que uma peça leva dc 30 a 40
dias para ficar pronta e, no mo-
mento em que entra na loja, a
empresa tem que pagar seus
fornecedores.

" 
Quer dizer, antes mesmo de

colocar á venda nas lojas, já te-
mos que honrar os compromis-
sos com os fornecedores dc ma-
térias primas", explicou a em-
presária.

Já o gerente geral da loja Zo-
na Franca, no Via Parque, de
artigos importados, quer esti-
mular as vendas à vista e recla-
ma dos cartões.

" Além da inflação, temos

que arcar com a taxa de admi-
nistraçâo dos cartões", afirmou
o gerente, que espera um incre-
mento nas vendas com os des-
contos nas vendas à vista.

prejudica 
indústria

PAULO SILVEIRA LIMA
SÂO PAULO — O desaqueci-

mento da atividade produtiva e a
manutenção dos juros altos estão
causando problemas de relaciona-
mento entre as indústrias e seus
clientes e fornecedores. Tais pro-
blemas não poupam as empresas
Südias que, bem-administradas.
soüberam conter a euforia do
pós-Real e tomaram a precaução
de não entrar na ciranda do endi-
yidamento. Elas agora começam
pagar pela inadimplência alheia.

(;;'Exemplo típico é o da Pan-
j&ftsjl, uma das cinco maiores in-
dústrias de embalagens do pais,
que emprega 600 trabalhadores e
aturou RS 70 milhões no ano
passado. A Pan-Brasil tem se des-
dobrado para tentar receber dos
clientes para quem forneceu em-
balagem nos últimos meses, pois
muitos deles passam por delicada
situação de inadimplência. A em-
presa procura negociar os seus
çréditos com o máximo de habili-
Ãade, com a preocupação de não
{ferver a clientela e não ver o nivel
de encomendas em queda ainda
fnaior - de abril para cá, a produ-
Çfio foi reduzida em cerca de 20%.
£Não se pode espremer o cliente e
deixá-lo sem opção, senão ele fo-

§", 
diz o presidente da Pan-Bra-

. Alberto Barbagallo.
**" Por outro lado, a empresa não

deixar de efetuar em dia o
pagamento aos principais forne-

cedores - gigantes como Votoran-
tim. Union Carbide, Rhodia e Pe-
trobras. "Essas empresas são mui-
to rígidas, não costumam nego-
ciar", diz Barbagallo. Como não
tem em caixa o dinheiro que deve-
ria ter sido arrecadado com as
vendas, a única saída para evitar
ter títulos protestados pelos for-
necedores é recorrer aos bancos,
pagando juros altos.

A Bozzano-Revlon, grande fa-
bricante de produtos de higiene
pessoal e perfumaria (faturamen-
to de RS 140 milhões em 94),
enfrenta dificuldades semelhantes.
"Estamos sentindo que tanto os
nossos compradores como os for-
necedores estão endividados e
com muitos problemas por causa
dos juros altos", atesta o presi-
dente da empresa, Manuel Si-
mões. Segundo ele, a crescente
inadimplência provocou uma cri-
se de liquidez a ponto de os clien-
tes - tanto o comércio varejista
como o atacadista - não terem
capital de giro para comprar seus
produtos. 

"O nível das nossas
vendas caiu 10% desde abril", in-
forma Simões.

A Bozzano também enfrenta
dificuldades nas linhas de produ-
ção. Igualmente inadimplentes,
alguns fornecedores não têm cai-
xa suficiente para manter o ritmo
normal dc suas fábricas e estão
entregando as matérias-primas
com atraso ou em quantidades
insuficientes.

Desaquecimento já

Neste final de semana, dias 24 e 25 de junho,

em todos os Concessionários Volkswagen.
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Desta vez você não pode perder. No Feirão de Fábrica da Rede Volkswagen,

você so não sai de carro se nào quiser. Qualquer modelo nacional, com descontos excepcionais

Goif importado ern condições de pagamento superfacilitadas, em 6, 9, 12 ou 18 parcelas,

com supervalorização do seu carro usado. E você ainda pode ter a chance de fazer

um "test-drive" no carro de sua preferência. Não deixe essa oportunidade passar.

É o carro dos seus sonhos direto para sua garagem.

Golí GL: 18x de R$ 780 (entrada de R$10.700)* - Golf GLX: de R$25.900 por R$23.990

Golf GTI: na compra, você ganha duas bicicletas importadas, 18 marchas.

fus / Pointer Sfí

iais de parcelamento.
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MIAMI IN RIO

lOs
'SIAS$>

Vocí precisa conhecer Williams Island'
l'm [Wafco residencial em Miami Beach. oferecendo ioda pm aciAnk e conforto de uma ilha

particular. cora manna. spa. nNaurantes.cluhe de tênis Golí e Coiimr\ Club

Marque lina entrevista cora a equipe dc \emb> Williams Wandt wite nosso Sho»-rootn aqui
no Rkv Sem pcecNir viir do Brasil, o iiproxinuirciTKK ik>te c\tnwfilináno empreendi nvnio.

FxHiiv plantas e vídeos conquistado voei.
E se vu mau* desejo for ver luJo isso dc peno. «i> hesite

\\ iliiants Maad hospeda vwé por quairo dias.
tO** SINAI. - Itl"» .1 AN •»«• - l«»'í JAN 97
7I)<, K1N \N« t VIM >S KM Vt 1 Mt ANOS.-

Shvm Ki*Mn RiuU»um Mu«er,H6-Gr 4206 - Ton* <do Rio Sul l^at,
Tol <021* 54I-^2^V M1 -<S2*XV 542-*K»-V* Fax. «02!) 54l-5*>^l
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Líder quer 
ampliar

negócios em 20%

A Líder quer decolar para
um vôo ainda mais alto este
ano. A empresa, a maior do se-
tor de táxi aéreo da América
Latina, está se reestruturando e

pretende faturar 20% a mais cm
comparação com o ano passa-
do, quando obteve USS 40 mi-
lhões. ^

Segundo o diretor Paulo As-
sunção, a empresa foi dividida
em quatro áreas — táxi aéreo,
helicópteros, venda de aviões e
manutenção — de modo a po-
der explorar melhor cada uma
delas.

Outra novidade é a amplia-
çào da parceria com a Ray-
theon, a empresa americana que
ganhou a concorrência do Siste-
rtíá"de Vigilância da Amazônia
(Sivam).

A divisão dc helicópteros,
que revende no Brasil produtos
da>empresa inglesa Bell, é a que
mais tem crescido atualmente.
Até maio já foram vendidas 22
unidades, contra as sete ao lon-
go de 1994.

"São 
principalmente executi-

vos.que querem fugir dos engar-
r^famentos de trânsito e que
têip.medo de seqüestros", expli-
ca Paulo Assunção.

Táxi aéreo — A divisão de
táxi aéreo também tem novida-
des. A Líder está investindo RS
500 mil para implantar o Flight
Center, um serviço para com-
partilhar fretes de aviões. O ob-
jetivo dessa nova iniciativa é di-
vidir os custos entre vários
clientes, que desejam viajar num
mesmo horário para locais idên-
ticos.

Segundo Paulo Assunção, is-
so deve elevar a média de passa-
geiros de 300 para 800 por mês.
Ele diz que o serviço não vai
concorrer com as empresas de
transporte regional porque os
vôos não serão regulares e só
sairão caso o a avião seja freta-
do.

Parceria — A empresa
também se prepara para ampliar
a parceria que firmou em de-
zembro com a Reytheon. Atual-
mente, o acordo se limita à ven-
da de aviões, que já rendeu dois
contratos de R$ 20 milhões.

O novo acordo é para trazer

para o Brasil produtos de alta
tecnologia para as áreas siderúr-

gica, nuclear e de telecomunica-
ções.

Vendas da Souza Cruz
G/i

crescem 30% até maio

Volks instalará fábrica no Rio

FERNANDO THOMPSON~ 
Na Souza Cruz, maior empresa

brasileira do setor de fumo, prejuí-
zo é uma palavra cortada do dicio-
nário. Até maio, as vendas cresce-
ram 30% sobre o mesmo período de
1994, contra a média de 20% para o
setor.

Segundo o diretor de marketing,
Flávio Andrade, o ano está sendo
Wm porque o começo de 1994 foi
muito ruim. "Naquele ano tivemos
um prejuízo de R$ 7 milhões no
primeiro trimestre e este ano fecha-
mos o período com lucro de R$ 33
jnilhões. E até maio continuávamos
no.azul", diz.
^ ~Ele não se arrisca a prever de
quanto será o lucro no primeiro
§epestre. Apenas garante que as
Mçpdas continuam boas. No ano
passado, a empresa fechou o semes-
tre com um prejuízo RS 27 milhões.
Ãempresa também se prepara para
reformar sua sede, um prédio de 13
andares no Centro do Rio.' ""É um projeto de 30 anos. Preci-
sjíhios modernizar o prédio, o que
Vai nos permitir transferir para cá
as unidades que funcionam no edi-
fido ao lado", explica Flávio. O
fffêtíio ao lado a que ele se refere é a
sede do Banespa no Rio, do qual a
Souza Cruz é dona de seis andares,
que deverão ser vendidos após a
reforma, que está prevista para du-
rar dois anos.

.Além disso, a Souza Cruz invés-
tiu R$ 7 milhões para construir cm
São Paulo um novo edifício admi-
nistrativo e um Centro de Distribui-
ção, que será o primeiro da empresa
a ser completamente automatizado.

O que significa que as caixas de
cigarros serão separadas e embarcas
quase sem contato humano, redu-
zindo o desperdício.

Flávio diz que outro destaque é
a exportação. As vendas para o ex-
terior cresceram 30% até maio. Ele
diz que os países do Leste europeu
são os que mais aumentaram suas
encomendas. O Hollywood, que foi
lançado por lá há apenas três anos,
já possui 7% do mercado romeno e
é um sucesso na Rússia.

Flávio acredita que as exporta-
ções devem manter esse ritmo até o
fim do ano e que passarão de USS
100 milhões. Com relação à fábrica
de Cuba, ele diz que as obras só
começarão em 1996. A Souza Cruz
aumentou sua fatia no mercado de
cigarros. Segundo a última pesquisa
do Instituto Nielsen, até maio a
empresa teve 82,4% das vendas,
contra 75% no mesmo período de
1994. A Philip Morris, sua maior
concorrente, caiu de 21% para
14,8%. A Sudam, que atua apenas
na Região Norte, ficou com 1,4%.

O ranking das marcas mais ven-
didas também traz novidades. O
Derby continua na liderança isola-
da, com 32%, seguido pelo Free,
com 13,7%, ambos da Souza Cruz.
Logo depois aparecem Hollywood e
Carlton, que juntos conquistaram
27% do mercado. No mesmo perío-
do de 1994 as duas marcas não
tinham mais do que 18%. Para a
Souza Cruz, isso siginifica que o
consumidor está mudando para as
mais caras.

a Proposta paulista
não deve alterar a

opção por Resende

FERNANDO NEVES E
ROBERTO BASCCI1 ERA

SÃO PAULO — A Volkswagen
decidiu montar sua fábrica de ca-
minhões e ônibus em Resende (RJ),
mas ainda não anunciou a decisão
porque a direção da empresa esta-
ria examinando a última oferta, re-
cebida do governo de São Paulo,
para uso do terminal privativo da
Companhia Siderúrgica Paulista
(Cosipa), em Santos, através do
qual poderia importar e exportar.

Uma grande empresa do setor
automobilístico, que é parceira da
Volks na área de veículos comer-
ciais, garantiu que a montadora já
havia optado por Resende quando
São Paulo fez a última investida
para ficar com a fábrica, no almoço
entre o governador Mário Covas e
o vice-presidente da empresa, Mi-
guel Jorge, há 10 dias. Apesar dis-
so, segundo essa fonte, a montado-
ra não deve mudar de idéia.

O anúncio oficial do local da
nova fábrica, conforme José Igná-
cio López de Arriortua, vice-presi-
dente mundial da Volks, será feito
em duas semanas. A divulgação do
local estava prevista para ser feita
durante a sua visita ao Brasil. Co-
mo a vinda de Arriortua coincidiu
com a realização do encontro dos

Rede Autorizada

Volkscard. ligue: 0800 12-8511. Pegu« |Q o set>

Neste final de semana, dias 24 e 25 de junho,

em todos os Concessionários Volkswagen.

Rio dobra

sua proposta

países do Mercosul, no início da
semana, a montadora preferiu
adiar o anúncio, com receio de que
a notícia perdesse impacto.

A montadora alemã investirá na
fábrica de caminhões e ônibus cerca
de USS 250 milhões, ocupando
uma área de três milhões de metros
quadrados. A capacidade de pro-
dução, segundo Miguel Jorge, será
de 40 mil unidades/ano. No mesmo
local, a Volks vai construir um
campo de provas que servirá para
fazer os testes de todos os veículos
da marca produzidos no Brasil.

Autolatina — A fábrica de ca-
minhões e ônibus tornou-se uma

necessidade para a empresa quando
a associação com a Ford, através
da holding Autolatina, acabou, em
Io de janeiro deste ano. De lá para
cá, a Volks começou os preparati-
vos para criar a sua própria linha
de montagem de veículos pesados.
Arriortua decidiu aproveitar a oca-
sião para pôr em prática o conceito,
desenvolvido por ele quando traba-
lhava na General Motors na Euro-
pa, de uma nova unidade que fun-
cione com um mínimo de fornece-
dores e se dedique somente à mon-
tagem final. A fábrica será,
também, a primeira da Volkswagen
a produzir caminhões em todo o
mundo.

O governo do Rio dobrou ontem
sua proposta para ter a nova fábrica
de caminhões da Volkswagen. A fim
de superar a oferta paulista, que colo-
cou o porto da Companhia Siderúr»i-
ca Paulista (Cosipa) à disposição das
exportações da empresa, o governa-
dor Marcello Alencar ligou ontem
para o presidente da VW no Brasil,
Píerre-Alain de Smedt, oferecendo
um terminal exclusivo com 60 mil
metros quadrados no Porto do Rio.
um em Niterói e outro exclusivo no
Galeão, por onde chegariam parte
dos equipamentos importados.

O secretário de Indústria e Co-
mércio do Rio, Ronaldo Cczar Coe-
lho, passou o dia de ontem angarian-
do ajuda dc empresas para superar a

proposta paulista. 
"Recebi telefone-

mas de vários empresários", disse.
Um deles foi Hélio Paulo Ferraz, do-
no do Estaleiro Mauá, que se ofere-
ceu para arrendar à VW um terminal
seu que está desativado. Com 14 me-
tros de profundidade, tem a mesma
capacidade do da Cosipa. Adyr Silva,
presidente da Empresa de Infra-Es-
trutura Aeroportuária (Infraero) e
ex-presidente da Telebrás, ofereceu o
terminal aéreo exclusivo. Além disso,
a Infraero oferece tratamento VIP
para todos os executivos da monta-
dora.fFernando Thompson)

A

f fl§ j jf Fl»M2|Bjay 11 M#MgB*

/fikinlaf

If, Logus 

/ Pointer

p\nnnti rfe narcelamentoPianos especiais ae parceigmeguo. , .i i Tir i iiir



• QUINTA-FE1RA. 22 DE JUNHO DF. 1995 NEGOCIOS 
SL FINAlNCAS JORNAL 

IX) HRASil

  _____ - -   _ _  

figgj indicadores ~~

RENDIMENTOS DA POUPANÇA
Junho Julhi)  _
....wi'mi 24 3.8401 01 $.4007  06 3.4473 11 3.'2953' 16 3.<«9'..20.3.30)0

21 3.4429  26*3.2299' 03 3.1398 
'08"*3.4487 

wT4416'""l8 3.5'i's4'"

... 23.3.5914 'J.J *> 3.42S3 
'05 

3.4404 To"3.1837 iiT4766"" 20 aSST

IMPOSTO DE RENDA
IR na Fonte (Junho)

Bnso do cAlculo (RS)
^ Até 706,10

0« 706,11 n 1 376.84

Parcela a deduzir (RS) Alíquota % ^
Isonto

15.0

Acima do 12 709.24 1.333.23 35.0
Deduções: a) RS 70.61 por cada dopendonto (sem limite), b) Faixa adicional do RS 706.10 paraaposentados, pensionistas e transferidos para a rosorva remunerada com mais do 65 anoa. c)
Contribuição Providoncíária. d) Pensão alimentícia e) Aposentados com mais do 65 anos. só pagarão IRbo o rondimonto ultrapassar a RS 1 412,20

Fonte: Secretaria do Recoita Foderal

(CoUfio em «l6lar Ontam Anterior

jmmsrl. MX
4.® 4.85J.,

.. Franco sul$o 1,152 1J64.

\mm 'iwlppp.
...Flprim 1,657..." 1,582.

. Cqroa suppa  7,2Q9  7,209.
Escudo III...!! mmZIIimm.

..Peseta 120,960 121,650.

..Real Q,915..„ 0,9.16

.. .Pfiso .Wflontinq 1,000. 1,000.

..P«!SpW.r.WW9!P. „.&280 .6,320.Novo. Peso, moxicano 6,23p 6,330
Fontex AgGncias — Londres

Compra Venda
<M> (M)

Dfilar 0,87 0,92
...Escudo 0.008768 0.006370
.TFrancoSulJO 0.731333 0.806123

Franco FrnncAs 0,172863 0,191013
lens  _ 0.010023 0,011075

_ Libra. _ 1,356769 1.499230
Lira  0,000516 0,000570
Marco Alemflo 0,606784 0,670496

...Posola 0,006987 0.007721
Fonte: Banco do Brasil

INFLAÇÃO'

IPC-r/IBGE %
Feveretro 0.99
Marco 141Abol 192
Ma to 2.57
Acumuiado no ano... 8 86
Emilmeses 3288

IGPM/FGV %
Fevereiro 1,39Marpo 1.12Abrii 2.10
Maio 0.58Acumulado no ano... 6.26
Em12meses 149.65

IWPC/IBGE
Fevoroiro 1,01
Marco 1,62Abnl 2,49
Maio 2,10Acumulado no ano... 8,96
En 12 moses 93.51

TRdia 20.05 a 20 06 2.7869%
TRdia 2105 a 21.06 2.9283%
TRdia 22 05 a 22 06 3,0932%

EEEESBHI
Fator do CorrepaoResidoncinl 0 Comercial
IPCA Anual *URVJunho 1.9205 1,3009
IGPJunho 2.1737 1.2540
IGPMJunho 2.4965 1,2381
* Contratos convortidos 0 URV.

CADERNETA

1PC/FIPE %
Fevereiro 1,32Março 192Abril.; 264
Maio 197Acumulado/ano 8.94
Em12mre« £129

INDICADORES
BTN0106 RS 0 7763*UPC (2a trimestre).... R$10,32UPF (janeiro) R$7,52Ufir (junho) R$0,7061N"indlGPMmaio.... 114,171"IBA/CNBV 18351 pontos

i
Março dia 01.03 2.3624%
Abril dia 0104 2.8113%
Maio dia 0105 39W0%
Junho dia 01.08 3,7633%
Dia 22.06 3,6087%

¦
3% 6%

Maio  3,5718 3,8199
Junho  3,6401 3.8944* índice do atraso do recolhimento

21/06/95 22/06/95
Moi/95  0.124052 0,125595
Jun/95  0.000000 0,000000
Obs: Coeficiente de multa por atraso
do recolhimento.

ICV/DIEESE %
Fevereiro 296
Março 4 89Abnl 4 66Maio 358Acumulado/ano 20.90
Em 12 meses 122,28

l-SENN  16 967 pontos
DER Acumulado de
1508 91 aOI 06 95... 12 549 947843* Atualizado pela TR."Base Dezembro 92 = 100

B—
Fevereiro R$ 7000
Março RS ,"300
Abril R$ 70,00
Maio RS 100 00
Junho RS 100,00

OURO
(RS-lingptepprgramas)

Çopifcn»
Ç!.iidqm.(350a| 1.1,410 11,510
Sa!rn(1Ç0pgi 11,400 11,600
Bü?ano Sirnon-sen(ipoog) 11,410 11.510* Fundidoras fornecedoras e custo-diantos credenciados na Bolsa Mer-cantil o de Futuros.

SEGURO/TAXA DE JUROS PR0 RATA DIA DA TR*
Contratos atò 30.06,94 Contratos a partir de 01.07.94 (Fator(antigo IDTR) Acumulado do Juros - TR (FAJ - TR)dia 52/06  0,0062-1819 da 22/06  I.3M0S6?* Falor Diário para Aplicação de Juros (TR) nos Contratos de Seguros

J«wlro Fevereiro Mar90 Abrii Maio Junho
Unit 18,97 17 12 r 35 17 71 19.08 '8 ill *

. Ulerj 29.95 29.95 29.95  31.25 31 25 }'. 25.
Ulinil 31.35 5135 3135 31 35 34 30 34 50
jjpfJ *..r.?.....  
LJ'ir 0.6767 n ¦ n . V' n 7,351 C '0c!
UT 0 40 3 -10 0 40 0 40 0.40 0 52  "•'! I

Autonomos, Empresdrios o Facullativos
CI.... Numtro Mlnfmo d* SaUrio AUquotu A p»s.< .*UamdtPHminirtclii Base RJCm cede Clasa* r %

.12  U'O.OO In 00  UlOp
.12 160,53 in 00 lu.J5
1.2 -u9.80 10 00 ?4 9S
.1.2 133.06  20 00 .66,6.1. I

24  416,33  .'0 00 BJ 27 '•
6 36  499.00 20 00  99 9?
7 36  582,66 20.00  116.57
8 60  666,13  2000  Kli.2.3...

60 749,30 20 00  149.88. . ,,
...!9. 832.66 20.00 166.53^

Assatariados, Domesticos e Trabalhadores Avulsos
5*li)rio d« Contribuição (RS) Alkjuot* (%)INSS
....^249.80 H.OO...,de.249.81[old 416,33 g'pO

de 416.3-1 attt 832.66 10.00
Obs: Percontuais incidmitos do forma 11A0 cumulative.• Contribuipdo do emproflador donibstico: 12% do suliirio pngo. rospeitundo o toto acima
Pi-azos porá pagamento: até 03/07 som corroçôo. a partir do dia 03/07 crescida do juros e multu- Autônomos, Domô3ticos. Empresários o Facultativos: níio tem correção ate o dia 14/07 A partir dalacrescida de juros o multa

SB* BOLSA DE VALORES DO RIO

RESUMO DAS OPEBAÇOES
Qtde Vol. em
Mil R$

Lote 2.205.729 34.765.522,00
Mercado a Termo 486.308 487.273,00
Mercado de Opções 400.800 5.102.192,00
Mercado à Vista 1.318.621 29.176.056,00
Das 50 ações componentes do l-Senn. 19 sobiram, cinco caíram, 11 perma-neceram estáveis e 15 não foram negociadas.
Mínima Máxima Média Última Oscilação Anterior Há um Há um

Mês Ano
17.506 17.157 16.719 16.967 -1,4 16.722 18.661 12.286

AÇÕES POSENN
Maiores Altas

Império pn 12,50%VVhite Martins on 4.71%Telepar pn 4,44%Petrobrás on 3,77%petrobrás pn....„ 3,69%
Maiores Baixas

inepar pn 2,17%Cemig png 2,11%Belgo Mineira pn 1,82%Eletrobrás on 1,20%
Eletrobrás bn 0,79%

AÇÕES FORA POSENN
Maiores Altas

Laminação Nac.Metais pn 11,11%Arthur Lange pn 3,70%Bamerindus pn 0,80%Banorteon 0,16%
Maiores BaixasModdata png 29,03%Coelba on 26,00%Ucar Carbon on 3,81%B Cred.Nacional pn 0.22%

Maiores volumes financeiros

Ações Total
(Em R$)

Technospn 13.623.893,00
Eletrobrás on  5.092.725,00
Petrobrás pn  3.265.060,00
Telebrás pn  1.538.737,00
Vale do Rio Doce pn  1.536.669,00

MERCADO A VISTA - LOTE
Títulos tipo DBS Qtd. Foch. Máx. M6d. Osc.

%
Títulos tipo DBS Qtd. Foch. Min. Mnx. Mód. Osc.

%
I.L.

Ano

Preço em Reais por mil ações
Arthur Longo PN 400.000 0.28 0.28 0,28 0.28 3.70 96.55
B.Brasil ON 2.940000 9.80 9.00 9.80 9,61 2.05 64.19
B.Brasil PN 1000 000 10,90 10,70 11.00 10,86 0.4G 66,78
B.Crod.Nacional PN...... 3000.000 4.60 4,60_ 4,60 4,60 0.22- 105,99
Bamorindus ON 1.457000 21.90 21,80 21,90 21.82 0,46 87,73
Bamerindus PartON .... 1046000 18.75 10.50 18,75 18.51 0,81 96.56
Bamorindus ScqPN ..... 110.000 12,65 12.65 12,65 12,65 0,80 89,75
Banospa PN 1000 000 5,21 5,21 5,25 5.23 46.73
BanestosON 200 000 1.12 1,02 1.12 1.07 74,82
BanortoON 540000 63,10 62.00 63.10 62.92 0.16 127.43
Belgo Mineira PN 200.000 81.00 81.00 81.00 81.00 1.82- 68,92
Bic.Calol BN  ' 343.000 2.10 2.10 2.10 2.10 115.57
Bradesco ON E-E 120.000 6,95 6.95 6,95 6,95 107,76
BrahmaPN 10.000 301,00 299,99 301,00 300,90 1.01 111,83
Buettner PN 1.280.000 7.00 7.00 7,00 7,00 48,53
Cedro AN 118 000 45.00 45.00 46,00 45.17 102.42
Cedro ON 53.000 80.00 80.00 80.00 80,00 111,11
CemigON-G- 2.800.000 17.75 17.75 17,75 17,75 0,28 73.97
Cemig PN -G- 2.200.000 18,10 18,00 18,20 18,02 2.11- 85.21
CerjON 202.000.000 0,12 0.12 0,12 0.12 75,00
Coelba ON 53000.000 0,03 0,03 0,03 0,03 25.00- 27,27
Copesul ON E- 292.000 38,02 38,02 40,00 39,45 91,30
Cotominas PN 388.000 280.00 280.00 280,00 280,00 93.33

Eletrobrás BN 
ElotrobrasON 
Fertibras PN
Fostertil PN
lapPN 
Império PN 
Inepar PN
ItapPN 
Lam.Nac.Metais PN
LlghtON
Magnosita AN 
Perdigão Alim.PN
Petrobrás ON
Petrobrás PN 
PolipropilonoPN
Riograndonse PN
Sergon PN
Sharp PN 
Sid.Nacional ON 
Sid.Tubarao BN
Sondotecnica AN 
Sondotecnica BN 
Technos PN
Tolebahia ON
Telebrás ON
Tolebras PN
Telepar ON
ToleparPN

4.931.000 251,00 247.00 254,00
20.374.000 247,00 245,00 250.00

100 000 1.60 1.60 1,60
5000.000 3,70 3,70 3,70
1.000 000 14,90 14.90 14.90

59.000 000 0.09 0.09 0,09
9000.000 1.35 1,35 1,60

12.000 56,00 56,00 56.00
60.000 6.00 6,00 6.20
30.000 291,00 291,00 291,00

71.000 000 2.90 2.90 2.90
1.000 5.40 5,40 5,40

604.000 55,00 5-1,80 55.00
40.773 000 81,50 77,48 90.00

18.000 4.50 4,50 4,50
5.000 21.50 21.50 21,50

500.000 1,50 1.50 1.50
66.900.000 1.12 1,12 1,12

800 000 19.49 18,90 19.49
10.000 615,00 615.00 615,00

100.000 1.50 1,50 1,50
100 000 1.70 1.70 1,70

53.448.000 254,90 254,89 254,90
4.000 35.00 35.00 35.00

56.900 000 25.90 24,70 25,90
51.800000 30,20 29,40 30,20

57 000 225,00 225,00 225.00
6 000 235,00 235,00 235.00

249,63 0,79-
249,96 1.20-

1.60
3.70

14,90
0 09 12.50
1.57 2,17-

bõ.oo
6.10 11,11

291,00
2,90
5,40

54.96 3.77
60.08 3.69

4,50
21.50

1.50
1.12 1.82

19.17 2,58
615,00 2,50

1,50
1.70

254.90
35,00
25,14 3.19
29,71 0.67

225.00
235.00 4,44

86.94
84,66
52.13
69,98
60.6847.36

123,52
70,00
93.84
96.85
67.02

300,00
88.68
76,53

100,00
78,98
76,92
48.69
71,42

113,03
108,93
118,30
93.03
58.33
70,90
87,85
78.81
91.20

Titulos tipo DBS Qtd. Fech. Min Mix. M6d. Orc. I.L.
\

Tolori ON 30 000 50.00 49 01 dO.OO 49.34 lOt.fllTeleri PN 180 000 43.51 37.51 52,00 44,59 8
TelOSpON 100 000 114,00 114 00 114,00 114 00 85 88UnibancoON 1025 000 27.01 27,01 27.50 27.50 t2f»i3 i
Umbanco PN 4 036 000 24 00 24,00 24.50 24 48 , ,i;W'r .UniparBN 100 000 3.99 3,99 3.99 3.99 2 05 J00.93Usiminas PN 82300 000 1.02 1,00 1,02 1.02 90.50
Vale Rio DoceON 70 000 265.00 260,00 265,00 262.14 1,92 9,*,22Valo Rio Doce PN .... 11260 000 142.00 133 00 142.00 136.47 3 65 ' '
White Martins ON 75700 000 0 89 066 089 08 7 An ..6V,131

Preco em Roais por agfxo
Cosipa BN-G- 3 000 1.46 1.43 1.46 1,44 55.40
Klabin PN 4 000 1.30 1.30 1,30 1,30 1*05.17'
Moddata PN-G-. .. 12 000 0.88 0,80 0.88 0 87 2903- • •
Moinho Santista PN 28 000 0.88 0 88 0.89 0 88 •Sou/ti Cruz ON 1000 6 40 6 40 6.40 6.40 98,78

Emprosas em situacdo especial
Jaragua Fabril PN  410 000 000 0,47 0.47 0.47 0.47
UcarCarbonON 14.500 000 1.01 1.01 1.04 1.04 3.81- " 01 .til'Total 1316 379 000

MERCADO DE OPÇOES
Operações

P'590d« Primio * Viilttf'Tltulo» tipo DBS Series Ewrc. Quant. Ult. Mix. Min. MM. ,, (RiJ
Em Roais por mil scofliElelrotiras BN CHJ 2SO.OO 6 200 10 CO 11 35 10,00 10.43Eletrobras BN CHM 340 00 10 000 5 50 5.50 5.50 5.50 . ,[i>ElelroDras ON CHR ISO 00 20.000 99 3 99,35 99.35 99,35 1 QB7Petrobras PN CHG 80,00 16.000 9,70 10.00 7 20 9.40 1,1 IsiPelrobrasPN CHH 90 00 30 300 5,50 5.50 4.00 4 65 • -147Petrobras PN CHI 100 00 6 500 2,50 2.50 2.50 2 50 16PelrobrasPM CHJ no CO 26000 1.25 1.85 1 25 1 82 ,Petrobras PN CHK 120.00 400 0 90 1,00 c 30 0 95Pelrobras PN CJH 90 00 3.000 6 40 6 40 6.40 6,40Telebras PN CHF 16,00 500 14.65 14 65 14 65 14,65 Wise-Vale Rio Doce PN CHA 120.00 750 30 00 3000 24.C0 2703 210Vale Rio Doce PN CHB 14000 3360 17.90 17,50 12.00 14 34 484Vale Rio Doce PN CHC 16000 17 ICO 8 10 8.20 5.20 664 1 136Vale Rio Doce PN CHE 180 00 I960 3 00 3.00 1.60 249 ¦-VJ"OT;.. 142 140 5.102

!§§!

•w
BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO

RESUMO DAS OPERAÇOES
Abt. Min. Mód. Máx. Fech. Osc.

Lote Padrão
Concordatárias
Direitos e Recibos
Fundos e Certificados
Leilão
Mercado a Termo
Opções de Compra
Opções de Venda
Fracionário
Total Geral
índice Bovespa Médio
índice Bovespa Fechamento
índice Bovespa Máximo
índice Bovespa Mínimo
Das 54 ações da BOVESPA, 20 subiram,
estáveis e uma não loi negociada.

Qtde Vol. em
Mil R$

14.355.102.670 212.246.139,43
58.109.000 16.574,64
72.560.000 150.971,90

481.194.042 1.170.325,45
3.293.352.899 85.758.909,48

39.070.000 901.825,76
10.827.100.000 33.059.941,00

911.600.000 25.011.044,00
11.988.507 438.760,20

30.050.077.118 358.754,491,86
35.788
36.316 +1,52%
36.407
35.175

26 caíram, sete permaneceram

O MERCADO BOVESPA
Om. Pr*^o Otc. Preqo

(%>
Mftlortt Alta* MilorcsAttas
Elobrapn 25000 0.35 Sharp pn 7.14 1,20Sibrapnc 66 66 0,30 SidTubardo pnb 6.66 639.99Aquatecpn 35,29 0,23 ValoRDocopn 4.02 142,00
Mannesmannpn 27,26 280,00 PolrobrAspn 3 82 81,50
S«hbe Part, pn 25,00 3,50 Telespon 3.50 118,00Malor*« Balma M«lor»« Balxat
Montw.il pn 22.00 3 90 Bnnespapn 4,15 5.08
Trevisapn 14.63 3.50 Cim.ltaupn 3.10 250.00
PerdtgAoon 13 00 1.74 Klabin pn 3.07 1,26La Font© Foe pn 1000 18000 MotDarbnrApn 2,98 0 65
Zlvlpn 10.00 0.90 Refriparpn 2.85 1,70

Maiores volumes financeiros
Ações Total

(Em R$)
Telebrás pn 134.644.406,00
Eletrobrás pnb 11.462.784,00
Petrobrás pn 8.786.897.10
Vale R.Doce pn 7.816.384.80
Eletrobrás on 6.745.149,00

MERCADO A VISTA
Máx. F»ch Osc

%
¦ Actwitn ON * . .

ACMita PN"
AtffOÍWt*i PN'

ON" ...
AipArgatn PN" .
Arrvijoc Ross! PN '
Am&ronta on *
Am»**.» S^i ON *...
Aramca Svi PN * .
Anttrcte Mg ON *
ArJarvtx: Mg PN-V
AntarctKa ON .
AQÍU.VCPN '
Arsctu? PNB ..
Aiflv ON *
Bah.a Sul PNA*

IV ON'
L\vwe»n^J Por ON *

S*C PN *
Band C F Ir», PN

PN *

i« eco 000
&200000

100 0£»
ao ooo

470000
5000 000

1 CVU
1000

1 i8-* CvXltoco
67 000

670
14 300 CVX)

mooo
22 OCO

.«5X0
&700003
£600000

500
6PO

16.70
IjOOl
149.0C

ICO
32.00
6000
47 00

296. CO
290,00
ItàOO

c.m
1J9C
035

4.-000
21 te

CJSÚ
56.00

556
675

16.70
150 CO
14900

100
32.00
COCO
46.10

?«CO
115,00

0.18
1.92
0.35

•P3C0
21SO
12iC
0.90

5.63
6.81

16.70
150.01
149,1»

ICO
3200
60.00
4? .W

2«00
29030
115.00

0.19
196
0.36

460.C6
2*90

6,70
6 89

16 70
150.01
M9.90

ICO
32 00
60 00
4700

296.00
29100
11600

023
196
036

48t.CC

670 -4.3
686 -0 7

1170 -1.1
150 CO -1 9149 78

100
3200
6000
4699

296.00
29100
11500

023 ?
196
0.35

4610C-
21.90
«átt
1266

•Oi
•Ã5

-13
*39

?362

Banorto ON * 150 000
Banrisul ON 23.000
BanrisulPN* 2.000
Baptista Sil PN * .......... 29.000
BcnPN* 18 700 000
Belgo Mlnoir ON' 130 000
Belgo Mlneir PN * 1.030000
BomgoON* 6 000
Bemgo PN 1.595.000
BescPNA* 117 000
BescPNB* 110000
BlcCatoiPNB* 500.000
Bombril PN 2.200.000
Bradesco ON * 39.620 000
Bradesco PN 129 860 000
BrnhmaON'195 10000
Brahma PN *195 7.580 000
Brasil ON* 390000
Branil PN 10.540 000
Braallll ON 239.000
Brasmolor PN * 1300 000
Brumadinho PN * 100 000
Buottner PN io 000
Caemi Metal PN 3250 000
Caiua PNA* 10 000
Camacari PN * 9000
Celg PNB* 1 000
Celul Iranl ON * 5000000
Cemig ON* 3900000
ComigPN' 239 MO 000CerjON* 275000 000
Cesp PN 6.890.000
Cevai PN 6.700.000
Chapeco PN 274 500 000
Clm Itau PN' '760000
Coelba ON* 23000 000
CofapPN* 6200 000
ConfabPN 839000
Copei ON* 18200 030
CopolPN* 1000 000
Co peno PNA* 650 000
Cop<wul ON *ED ... 2320000
Cosigua PN * 190000
Cosipa PNB 213 000
ColeminasPN* 1210000

9 Dixielalekla PN 1 OCO
Docas ON * eO OOO
Ouratox PN * 9600 000
Economico PN 650 000
Elebra PN *194 2000
Ele*©ir Nortl PNB' 23 000
Elelrobras ON * 27.330 000
Eletrobrás PNB* 45960000
Eletropauio PNB* ... 4 000 000
ElumaPN* 2400000
EmbraerPN* 710000
Enersut PNB" 15500000
Enxuta PN* 26000
Ericsson PN * 2 500 000
E^íreia PN * 20400 000
Elernil ON * 100 COC
F Cataguax«s PNA" 10 700 DCG
FMttzaPN XX 000
Fitwim PN * 1 000 COC
FmoCrJtt* PNA* 254 000
Fo»j« Taurus PN 30 OCO 000
Fcstefti PN • 3 OCO 000
Francês BTM ON* 20OCX"'
Frujctras FN * 1000C

a tap ON * 
kirPN* ...... 300000
ICuacuCaVPNfc" 100000
trr^wnoPN* 4C3500000
fcx?s ON yK SXK

fkic* PN ' 323COOOÍ
«-^patPN* iwoac»

PN 1 SO 000
Ots Ofi' tDOO.XV

ÍDKiVV«PMPN* ... 25400 J0G
Iprançâ PN 35SCCDC0
S.VPN* 22 OX

63,20 63.20
76.00 76,00
79,00 79.00
30,00 36,00
4.35 4,35

94.00 93,90
81.01 80,00
2.45 2.45
1,00 1.00
5.00 5,00
4.94 4.94
2.40 2.35
19,50 19.30
6.90 6.71
7.90 7,90

305.01 305,01
298,00 298,00

9,60 9.60
10.99 10,62
1.76 1,76

194,00 193,00
0.29 0.29
8,50 8.50

84,50 84,50
3.20 3.20
7.10 7.10

35.00 35,00
0,30 0.28

17.50 17,50
18.10 17.80
0,12 0,12

31.49 31.30
9.50 9,50
0.40 0.39

257.99 250,00
0.03 0,03
8,20 8 05
0.78 0.78
600 6 00
4.11 4,11

720.00 720 00
38.00 3800
11.00 1100
1.47 1.44

28200 282.00
750,00 790 CO
110.00 11000
44,20 4350
12,00 1200
0,35 0.35

40.00 40.00
247.00 243.00
250.00 245.00
5400 51,00
39.50 39 50
1200 1100
361 361
7.50 7,50
4 50 4 50
084 083

350 00 350 00
090 0.30
260 260
300 300

500 00 5GOCO
C.39 039
370 370

12601 T2&01
665.30 65500
i6.CC 1505
1500 U60
066 066
009 ace

20.90 30.90
?460 24SC
136 136

35300 3KSQC

63,30
76,00
79,00
36,00
4,38

93.98
80,54

2.45
1,00
5,00
4,94
2.36

19,35
6,89
7.97

305,01
302,59

9,67
10.82

1.76
193.62

0.29
8,50

84,84
3.20
7.10

35.00
0.30

17.50
18.07
0.12

31,39
9,78
0.40

257.79
0,03
8.15
0.78
6,05
4.11

722.17
38,56
12.03

1.48
28621
790.00
11000
44.41
1200
035

4000
246.80
24946

51.76
40.72
11.98
3.76
7,50
450
083

350.00
090
2.G0
300

500 CO
039
3/0

12501
665 00

1600
14 90
065
009

2Ü 90
24 00

136
366.72

13 3C

63.50 63,50 «0.4
76,00 76.00 -2.5
79,00 79.00
36,00 36,00
4.40 4,40 + 0.4

94.00 93.90 -0.1
81.01 80.00 -2,6
2.45 2.45
1.00 1,00
5.00 5,00
4.94 4.94 .1,0
2,40 2.35 + 4.4
19,50 19,30 -1.0
6.95 6.90 -0.7
8.09 8,00

305.01 305.01 +0.0
304.00 304,00 ->0,6

9.70 9.70 +1.0
11.00 10.60 -1.3
1.76 1,76

194.01 193,00 -2.0
0,29 0.29 -3,3
8.50 8,50 +6.2

85.00 B4.80
3.20 3,20 + 1,5
7.10 7.10 -6.5

35.00 35.00 + 6.0
0,30 0.30

17.50 17.50
18,30 18.10 -0.8
0.12 0.12 +9,0

31,50 31.40 -0,3
9.90 9.90
0 41 0.39 + 2.6

258,00 250,00 -3.1
0.03 0.03
8,20 8,10 -1.2
0.78 0.78
6.06 6.06
4.11 4.11

724.50 723.00 -0.2
39.01 30 50 /
1250 12.50 +5.9
1.50 1.47 -2.0

28800 285.00 -0.0
790 00 790.00 VJ2.8
110.00 110.00
44.90 44 90 - 0 8
12 00 12.00 -2.4
0.36 035 250.0

40.00 4000
250.00 248,00 -08
264 00 261 00 -0,3

54 99 5100 -72
44 00 44 00 * 12.8
12 00 1100 -8.3

90 3.61 -7.4
r.50 760 -62

50 4 50
0,84 0 83 ? 12

350 00 360 00 +1.4
091 0.91 > 22
2.60 260 -71
3.00 300

500. GO 500.0C
0.40 040 24
3.70 370

12601 12601 -8 ¦-
666.00 656 X

•600 16.00
1600 14.90
066 066 * 83
CCS OOP ? 12.5

20.90 2090
2460 24« -1.6
140 140 -47

36*.ce 3S*00 »03
10.96 1034 -OS
1260 12.60 ?4,1

Itautec PN 100 000 7,50
IJ B Duarte PN * 2 000.000 1,20
I Klabin PN 356.000 1,28
I La Fonto Fec PN * 100000 200,00

Lam Nacional PN * 2 656.000 5,49
Lighl ON' 3.300.000 294.00
Lojas Amoric ON * 25 400 000 21.30
Lojas Amerlc PN * 21.800 000 21.30
Lojas Renner PN 29.000.000 15.90

I Madeirit PN * 25600.000 0.06
Magnosita PNA* 67.000.000 2.90
ManahPN* 3.500 000 26.50
Mannesmann ON * 6 000 250,00
Mannosmann PN * 11000 220.01
More Financ PN 240 000 120,00
Merc S Paulo PN * 17.000 50.00
Mesbla PN 20 000 64.99
Mel Barbara PN 5 700 000 0,66
Met Gordau PN f... 1640000 33,98
Mot Schulz PN * 1.000 33.99
Molal Lovo PN 100 000 23,50
Minupar PN * 6 500000 0.10
Montreal PN* 102000 3,85
Moto Pecas PN * 1 000 40.00
Muller PN 4 000 36.00
Multibras PN * 224 000 725.00

¦ Nacional PN # 5 500 000 18.00
Nttrocarbono PNA 132.400 2,40'
Noroeste PN* 370 000 530.01

R Olma PN ' 30 000 3,69
OsaPN* 1.500 000 11,25

I Paraibuna PN * 5800 000 7.70
Paranapanema PN * .. 29 600 000 14,90
Paul F Luz ON* 1600 000 48.00Pordigao ON * 33 700000 1.74
Perdigão PN* 116 500 000 1.78Perdigão Agr PN 1000 000 6.50
Perdigão Alm PN * 1423 000 5.20
Petrobrás ON* 400 000 53 50Petrobrás PN* 110670 000 76.00Petrobrás Br PN * 6 300 000 30.20
PotrotlexON* 410 000 120.00Petroquisa PN * 8 000 40.00
Pettenati PN 4 200 000 30 99
Ptrelli ON 1000 120
Poliatdon PN * 10 000 46 00
Polipropilen PN IflOOO 482
Progresso PN* 40 000 3520
Prüoor PNA* 61.100000 0.17

I Randon Part PN 41200.000 1.00
RealON* 10000 1 29900
Real PN 5COOO 39600
RenlDalnvPN* 1000 545.00
Real Cons PNB 2 000 1.00
Real De Inv ON 10OO 1.60
Real De Inv PN 5 000 1 55
Real Part ON iCOO 122
Real Part PNA 2000 1,12
Real Part PNB 2000 1.12Reíripar PN 81 500 000 1 70
Ren Hwmann PN 2 COO 152
RneemPN* 10 COO 4560
Rtiocí»ON ED 1T 000 131
R.pasa PN ÍOOCO ÍCO.CO

l Sad* Vfigwa PN *
Satíw» Concor PN 523 COO 055.00Sa»g«»maPN8* 130 000 6 50SafTwtnON* 231QOOO 44 00
SamrtnPN* 1210000 2631
Sirs^PNA* 1000 36000
S*fct>e Part PN 21000 3.00
SftarpPN* ..... 98 500000 1.C7S«1 Nacjorv»! ON" 41300000 1900
S«d R-ogrwv PN ? OCO 000 2150SKJT^O»I»PNB' 830000 5SSOO
SacoPN* 165C0CX? 4^*8
SeiaPN * 10000 1 40
SoàomcoP*l .. . . 5000 230
SouMCruxON . . 'WOCO 6.SSocar*#"* ON 1 T3GOOO 2*60
SíjpargMlvwPN* 900C0CO QfC
SüianoPH 4O000

iTamPN- *S2S.Í3BS ?25CTím^pn- t».30Ci300 '.68
Cf» çs acc 300 26.x

Min. Mfed. Mftx

7.50 760 7.50
1.11 1.16 1.20
I,26 127 1.28

180,00 190.10 200.00
6,49 5,84 6,50

287,00 291,G8 294,00
21,30 21,30 21,30
20,80 20,92 21.30
15.90 15.90 15,90
0,05 0,06 0,06
2,90 2.90 2.90

26,50 26,50 26,50
250,00 250.83 255.00
220,X 226,37 280,X
120.X 120 00 120.X
60.X 58.X 50.X
54,99 54.99 54,99
0.65 0,66 0,66

33,93 33,98 33,98
33,99 33,99 33.99
23.X 23.X 23,X
0.10 0.10 0,10
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Joca, prefeito de Belford Roxo,
dirigia o carro acompanhado de
Mica, prefeito de São João de
Meriti e principal testemunha do
crime. Eles iam se reunir com o
governador Marcello Alencar,.
no Palácio das Laranjeiras.

O resultado do exame cadavérico revelou
que Joca levou 11 tiros. "Isso é muita
coisa para um simples assalto; tudo leva
a crer que foi um atentado", declarou o
ex-vice-prefeito de Belford Roxo e
deputado estadual Ricardo Gaspar.

iili
MATERNIDADE

Rua das Laranjeiras

FLUMINENSE F.

Antes de fugir, o assassino deu dois tiros de
misericórdia no prefeito, enquanto Mica
escapava ileso. Joca sequer teve tempo de
sacar uma das duas pistolas que levava.

PALÁCIO GUANABARA

Prefeito 
pode 

ter sido morto em emboscada

íe Seguranças deixaram o governante de Belford Roxo, facilitando o crime, e suspeitas levam ex-vice-prefeito a pedii intervenção

I A policia do Rio investiga a
hipótese de o assassinato do pre-
(eito de Belford Roxo, Jorge Júlio
Costa dos Santos, o Joca, ter sido
ám crime político, encomendado
lj»or'.um inimigo. 0 resultado do
tjxaíne cadavérico, divulgado on-
tem pelo Instituto Médico-Lcgal
(jlML), revelou que Joca levou 11
loiros, o que reforça a suspeita. 0
secretário de Segurança Pública,
Nilton Cerqueira, afirmou: "As

hipóteses estão sendo investigadas
para saber se há ou não injunção
política. Não é possível que no
feio os pivetes continuem come-
tendo crimes inomináveis e sendo
irresponsáveis perante a lei até os
(8 anos". Mas o delegado Jorge
Luis Diegues, da 9a Delegacia Po-
licial (Catete), insiste na tese de
Ussalto: "O excesso de tiros pode
ter sido motivado pela reação da
vitima". Antes de fugir com um
dúmplice. o assassino deu dois ti-
nos de misericórdia em Joca — na
testa e no queixo.

* -Durante o velório de Joca, na
Praça Eliaquim Batista, no Cen-
trgjJe Belford Roxo, o ex-vice-
prefeito e deputado estadual Ri-
cardo Gaspar (PL) defendeu uma
intervenção estadual no munici-
pio; para impedir que o presidente
dãTâmara Municipal, Mair Vas-
concelos Rosa, assuma a prefeitu-
ra. "O 

presidente da Câmara era
o principal inimigo político de Jo-
cíí. E todos os inimigos devem ser
investigados. 0 crime tem que ser
rigorosamente apurado antes que
Mair-ocupe o governo. Onze tiros
é muita coisa para um simples
assalto. Joca incomodou muita
gente e tudo leva a crer que sofreu
um atentado", denunciou. Mair
considerou absurda uma interven-
ção no município e reagiu: "Ago-

ra. eu sou o novo prefeito".
Tiros — 0 assassino fez 14

disparos, mas o prefeito foi atin-
gido por dois na cabeça, cinco na
perna esquerda, dois na barriga e
dflís na virilha. Sete balas através-
saram seu corpo. O prefeito de
Sao João de Meriti, Adilmar Ar-
cénio dos Santos, o Mica, será
convidado a depor novamente.
Hoje, serão ouvidos os seus segu-
ranças e o capitão-médico Matos,
que atendeu Joca.

Até o fim da tarde, a policia
não tinha os retratos falados dos
assassinos, que seriam feitos após

o depoimento de Mica. O prefeito
de São João de Meriti ia com Joca
ao Palácio Laranjeiras, onde tin-
bam encontro marcado com o go-
vernador Marcello Alencar. Se-
gundo Mica, os dois se encontra-
ram na Rodovia Presidente Du-
tra. Joca estava só no seu Tempra
e Mica com dois seguranças e dois
assessores em dois carros. 0 pre-
feito de Meriti sugeriu que ambos
fossem no mesmo carro seguidos
pelos outros veículos.

De acordo com Mica, na saída
do Túnel Santa Bárbara, em La-
ranjeiras, Joca se enganou e en-
trou na Rua Engenheiro Fernan-
do Nascimento Silva, em vez de
seguir pelo viaduto até a Rua Pi-
nheiro Machado, onde fica o Pa-
lácio Guanabara. Ao contrário do
que diz Mica, o caminho que Joca
tomou também leva ao Palácio
Laranjeiras, onde se realizava a
reunião com o governador. O
Santana com os dois assessores de
Mie acompanhou o Tempra, mas
o carro dos seguranças subiu o
viaduto. Logo depois, os prefeitos
ficaram presos no congestiona-
mento e foram abordados por um
homem que batia no vidro da ja-
nela do motorista. Segundo Mica,
o ar condicionado estava ligado e
o rádio alto, impedindo que ou-
vissem o homem. Mica achou que
era um assalto. Joca abriu a porta
e o carro deu um solavanco.

Segundo Mica, o bandido ati-
rou na perna esquerda de Joca,
que mesmo ferido saiu do carro e
se atracou com ele. Mica diz que
fugiu e se abrigar no primeiro car-
ro que vinha. Assim, ele conse-
guiu ver o assaltante atirar nova-
mente em Joca, deixando-o no
chão. O assassino deu a volta pela
frente do carro e fez os outros
disparos. Em seguida, correu até
o fim da rua, onde outro bandido
o esperava. Os dois fugiram a pé.
O assassino levou a pistola Glock
que Joca tentara sacar. À exceção
da arma, não roubou mais nada.
Joca tinha ainda uma pistola Colt
45 e usava vários cordões de ouro.
Mica descreveu a dupla como um si
negro e um branco, que aparenta-
vam 17 e 20 anos. (11910)

JORNAL DO BRASIL

^3 Instrfjçfles na página 6 do 1° caderno
Mais detalhas, 11010

-O slogan político Por amor a
Belford Roxo fez de Jorge Júlio
Costa Santos, o Joca, o primeiro
prefeito da cidade então recém-e-
mancipada, mas não pôde livrá-lo
de uma coleção de inimigos. Eis
os principais:
Mair Vasconcelos Rosa:
"Agora sou o novo prefeito da
cidade", anunciou. Eleito presi-
dente da Câmara Municipal a
contragosto de Joca, que na época
apoiava outro candidato. Mair

passou então de aliado a adversá-
rió. Em dezembro, sofreu um
atentado a tiros e apontou Joca
como o mandante. Foi do PTR,
PDT e agora está no PMDB.

Altamir Gomes: Prefeito de
Nova Iguaçu (PDT), um dos pou-
cos que não integra o Clube dos
Prefeitos da Baixada Fluminense,
fundado e presidido por Joca.
Mesmo assim, compareceu ao ve-
lório. As divergências começaram
com discussões sobre a demarca-
ção dos limites de tíelford Roxo, à
época da emancipação.
Empreiteiras: Segundo o
deputado estadual Renato de Je-
sus, aliado de Joca, nos últimos
dois anos o prefeito comprou uma
briga silenciosa com as empreitei-
ras a serviço do município. Em-
bargou várias obras que, segundo
ele, não eram realizadas conforme
a encomenda.

Testemunha gritou por 
socorro

O prefeito de São João de Meri-
ti, Adilmar Arcênio (PMDB), o
Mica, contou ontem que nunca
correu tanto depois que seu amigo
Jorge Júlio Costa dos Santos, o
Joca, prefeito de Belford Roxo. foi
baleado na Rua Engenheiro Fer-
nando Nascimento Silva, em Lá-
ranjeiras, na noite de terça-feira.
"Ele 

jamais imaginou que poderia
acontecer uma coisa dessas", afir-
mou Mica.

Relembrando o crime, o prefeito
de Meriti disse que o assaltante só
atirou porque pensou que Joca iria
reagir. "Quando o pivete agarrou o
braço dele para arrancar a pulseira,
o prefeito tirou o pé do freio e o
carro andou. O rapaz, então, atirou

na perna e depois na barriga do
Joca. Assustado, saí do carro gri-
tando por socorro. Consegui me
salvar entrando num carro", con-
tou. garantindo não saber nem se o
motorista era homem ou mulher.

Transtornado — Mica disse
que ouviu outros disparos, enquan-
to fugia. Depois, pôde ver o rapaz
— branco, cerca de 1,60 metro e
magro — contornar o Tempra pela
frente, atirar várias vezes e roubar a
pistola cromada que Joca escondia
na calça. "Mas o rapaz estava visi-
velmente transtornado. Por isso,
atirou 11 vezes. Somente depois
percebi que havia um outro rapaz
nas proximidades", disse Mica.

Ele havia encontra'

18h45 de terça-feira, em frente ao
Hotel Sayonara, na Via Dutra.
"Estávamos atrasados para o en-
contro com o governador, às 19h,
no Palácio Laranjeiras, e Joca pe-
diu para que eu fosse no Tempra
dele. Quando saímos do Túnel San-
ta Bárbara, ele foi por baixo do
viaduto, com o Santana de dois
assessores meus atrás, enquanto o
Fiat Uno em que estavam um segu-
rança dele e o advogado Ediraldo
Matos foi por cima", disse. Omis-
são e inoperância são as maiores
críticas dos adversários â adminis-
tração do prefeito de São João de
Meriti. No segundo turno das elei-
ções de 1992, Mica venceu com 135

votos-
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gritos, punição para seus assassinos

Marcello quer

tudo esclarecido

Com um discurso do governa-.
dor Marcello Alencar à beira do
túmulo, foi enterrado ontem, ás
17h30, o prefeito de Belford Ro-
xo, Jorge Júlio Costa dos Santos,
o Joca. Marcello afirmou que não
descansará enquanto não colocar
na cadeia os assassinos "miserá-

veis". O caixão, colocado num' 
carro do Corpo de Bombeiros,
desfilou pelas ruas até o portal de
entrada da cidade, uma das prin-
cipais obras do prefeito. Depois,
seguido por ciclistas, dezenas de
carros — entre eles o furgão com
o governador, sua mulher Célia e
alguns secretários — e patrulhas
de quatro batalhões da Polícia
Militar, o caminhão dos Bombei-
ros dirigiu-se para o cemitério. _
Pelas ruas, homens, mulheres e;
crianças aplaudiam e choravam,
enquanto um carro de som tocava '•

uma música em homenagem a Jo-
ca.

Durante o velório, o corpo de
Joca, guardado por 22 seguranças
armados e exposto num palanque'
montado ao ar livre, na Praça
Eliaquim Batista, no Centro, foi-
visitado, desde a madrugada, por
cerca de 100 mil pessoas, um terço
da população do município.

Comoção— No cemitério,
onde houve tumulto, o governa-
dor Marcello Alencar, na beira da
cova, falou emocionado: "você

soube compreender as aflições do
povo. Homens como você deixam
sua marca e me inspiram a conti-
nuar. Seu povo vai me ajudar a.
encontrar seus assassinos. Você
era o líder mais importante da
Baixada. Até breve e um beijo".

O presidente da Câmara Mu-'
nicipal, Mair Vasconcelos Rosa,.
de 42 anos, asssume a prefeitura
às lOh de hoje. Ontem foi feriado
em Belford Roxo, que terá três
dias de luto.

Ladrões matam

cílri Copacabana
Apolida suspeita que Nasser Mustafá Beydoun, 52
após,,foi morto com um tiro na cabeça por ladrões
que na noite de terça-feira invadiram seu aparta-
mento na Avenida Atlântica, 1.782, em Copacaba-
na. Libanês naturalizado norte-americano, Nasser
morava no prédio há cerca de seis meses e, de
acordo com a Policia Federal, era procurado pela
polfcia de seu pais por contrabando de armas. Os

policiais não descartam a hipótese de o crime ter
sido uma vingança. Na hora da invasão, Nasser
jantava com um casal de amigos. Na 12a Delegacia
Policial (Copacabana), o casal contou que ele foi
baleado ao tentar desarmar um dos ladrões. Os
assaltantes prenderam o casal no banheiro e sa-

quearam o apartamento. Nasser morreu no Hospi-
tal Miguel Couto, na Gávea.

PM" é ferido e colegas
fazem blitz em Niterói
Trmta homens do 12° Batalhão de Policia Militar
(Niterói) íi/eram uma operação na manhã de
ontem no Morro Nova Brasília, em Niterói, depois
que o policial militar Joaquim Maurício dos Reis
Júnior foi baleado no joelho esquerdo num tiroteio
entre traficantes. Quando checaram ao morro, os
póhciais encontraram a moradora Vera Rodrigues
Pereira. 49 anos, ferida na perna esquerda por uma
bala perdida quando tentava se esconder numa
padaria. Os dois feridos foram levados ao Hospital
Antônio Pedro, em Niterói. A operação no morro
durou horas, mas ninguém foi preso.

Mais um
seqüestro
no Rio
Luiz Manoel Belizanda,
27, filho de um dos
donos da revendedora
Real Veículos foi
seqüestrado por dois
homens armados por
volta das 19h de
terça-feira, quando saia
da loja. na Rua Vicente
de Carvalho, na Penha,
quando entrava no seu
Gol GT1 preto, perto da
revendora. Ele é a sexta
pessoa mantida em
cativeiro, no Rio.

Eleições
no Clube
de Oficiais
Autor do plano de
governo na área de
segurança de Jorge
Binar nas eleições para
governador, o coronel
Ivan Bastos foi lançado
ontem candidato de
oposição à presidência
do Clube de Oficiais da
Policia Militar e do
Corpo de Bombeiros.

Cerqueira vai dar agilidade

ao telefone de emergência
infr\r. Miinii^ínin P HpStiníVERA ARAÚJO

O telefone 190 toca no Centro de
Operações da Policia Militar. Ao
primeiro toque, uma telefonista,
educadamente, pergunta qual é a
ocorrência. Do outro lado da linha
uma voz assustada anuncia que
acabaram de roubar seu carro.
Imediatamente, aparece na tela do
computador da atendente um mapa
do local de onde a pessoa está li-
gando. mostrando, inclusive, a po-
sição dos veículos da policia na re-
gião. A funcionária aciona o servi-
ço de despacho de carros, que no
prazo máximo de cinco minutos
manda um deles para o local da
ocorrência.

Não se trata de uma cena de
filme americano de serviços de
emergência, mas do plano de aten-
dimento imediato que o secretario
de Segurança, general Nilton Cer-
queira, pretende adotar até o fim
do ano: a policia do futuro. Ainda
esta semana será publicado em Dia-
rio Oficial o edital de licitação de
empresas Que pretendem oferecer

equipamentos e serviços de infor-
matização à Secretaria Estadual de
Segurança Pública (Sesp). De ime-
diato, Cerqueira quer informatizar
e tornar mais ágil o atendimento ao
público pelo telefone 190.

As queixas do carioca sobre o
péssimo atendimento de emergèn-
cia da PM preocupam o secretário,
que não quer ver mais o telelone
tocar sem que ninguém atenda ou
que dê apenas sinal de ocupado.
Outra preocupação de Cerqueira é
o despacho dos veículos: "Quero

saber onde andam meus policiais",
costuma comentar.

Custos — A medida que as
propostas para a concorrência fo-
rent chegando, a Assessoria de Co-
municação e Informática da Sesp
terá uma idéia do custo do serviço
de informatização do Centro de
Operações da PM e do Centro de
Inteligência da secretaria (Cisp).
Uma parcela dos RS 50 milhões
que ;i Drefeitura emprestou em titu-
los do Instituto da Previdência do

Município (Previ-Rio) é destinada
aos serviços de informatização e
radiofonia para a compra de com-
putadores e de repetidoras. Até de-
zembro deste ano. esta primeira fa-
se deverá estar implantada.

"O 
general quer que a policia

ofereça um serviço em nivel de pai-
ses do primeiro mundo. A informa-
tização do Centro de Operações da
PM será de imediato. A Teletj já
está preparando os troncos para
centralizar todas as ligações pelo
190 no Centro de Operações. Anti-
gamente, quando alguém ligava pa-
ra este número em bairros como
Jacarepaguá e Ilha do Governador,
os telefonemas caiam no batalhão
da área", explicou o assessor de
Comunicação e Informática da
Sesp. coronel Ronaldo Braga de
Oliveira, formado pelo Instituto
Militar de Engenharia (IME). No
Centro de Operações haverá 40 te-
lefonistas. em vez dos seis policiais
que atualmente atendem as ligações
pelo número 190.

Bandidos do

Rio mortos

no Paraguai

Cinco brasileiros foram mor- •

tos ontem pela policia paraguaia .
em uma troca de tiros ocorrida na
fronteiriça Cidade dei Este, a 330
quilômetros de Assunção, infor-
mou a Agência France Press. Eles
seriam assaltantes e teriam sido
seguidos por agentes da polícia
federal brasileira, desde o Rio.
Outro bandido teria ficado grave-
mente ferido. A operação, segun-
do a agência, foi acompanhada
pelos federais.

Os agentes do Paraguai esta-
vam à procura dos assassinos de
um suboficial da policia local e
acabaram descobrindo a quadri-
lha de brasileiros. A Policia Fede-
ral foi chamada para identificar o
bando que utilizava uma mansão
nos arredores de Cidade dei Este
como esconderijo. Ao perceberem
o cerco policial, os brasileiros rea-
giram e tentaram furar o blo-
queio. Dois mortos foram identi-
ficados como sendo Fernando
Lopes de Souza e Renato Ratke.
Nenhum policial foi ferido.

iff
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Lagoa-Barra sera aberta em agosto

ReproduçAo

Câmara aprova a obrigatoriedade do cinto

Antes de virar lei, projeto vai a segunda

votação, mas pode sofrer veto do prefeito
A Câmara Mu-r ¦ 4*ç$>üsfcta

nicipal aprovou
ontem, em sessão
extraordinária, o
projeto que torna
obrigatório o uso
do cinto de segu-
rança nas ruas do Rio. De autoria
do vereador Milton Nahon (PP), o
projeto precisa ser ratificadq pela
Câmara em segunda votação, antes
de ir à sanção do prefeito César
Maia. "Tenho certeza que os verea-
dores manterão a aprovação", disse
Milton Nahon. Durante a tramita-
ção na Câmara, várias entidades
médicas pressionaram ps vereado-
i^es para que aprovassem o proje-
to. Anualmente, cerca de mil pes-
soas morrem em acidentes de
trânsito no Rio.

. i Caronas — Na sessão de on-
tem, nenhum vereador foi contrário
à criação de um dispositivo legal
para impor o cinto a todos os mo-
toristas e caronas dos carros parti-
culares que circulam na cidade. Ca-
so o prefeito rejeite o projeto, o
veto poderá ser derrubado pela Câ-
mara Municipal. Maia já se de-
monstrou contrário à criação de
uma legislação específica para o
assunto.

Pelo projeto, também será exigi-
do o uso do cinto de segurança pelo
carona e as crianças só poderão

trafegar no banco traseiro. As mui-
tas previstas variam de cinco a 15
Unidades Fiscais (Unifs), o que
corresponde a RS 90 e RS 270.
Segundo Nahon, a nova lei será
fundamental para reduzir o número
de mortos e mutilados no trânsito
do Rio.

Reportagens publicadas durantev duas semanas pelo JORNAL DO
BRASIL constataram que a falta
do uso do cinto de segurança pro-
duz um quadro alarmante nos hos-
pitais da cidade. No Instituto Na-
cional de Traumato-Ortopedia, no
Centro, por exemplo, metade dos
70 leitos é ocupada por vítimas de
acidente. Destes pacientes, 95%
não usavam o equipamento no mo-
mento da colisão, capotagem ou
freada brusca.

Acessório — Diretor do Hos-
pitai Miguel Couto, que tem o
maior setor de emergência da Zona
Sul, Paulo. Pinheiro concluiu, com
base no número de atendimentos,
que 

"o acidentado que chega cami-
nhando certamente usava cinto, en-
quanto os que abriram mão do
acessório chegam, invariavelmente,
em maças". Nos últimos quatro
anos, 6.779 vítimas de acidentes fo-
ram socorridas no Miguel Couto.
Dos que estavam sem cinto, mais
de 90% sofreram lesões na cabeça
ou no peito.

Loterj inicia devassa

nos bingos do estado

®

A Loteria do
Estado do Rio
(Loterj) começa
hoje uma profunda
investigação nas
contas de todos os
bingos do estado.
A devassa será iniciada por três
casas que funcionam fora da capi-
tal: o Bingo Friburgo (ligado ao
Clube de Empreendimentos Espor-
tivos de Nova Friburgo); o Bingo
Búzios (Federação Aquática do
Rio); e o Bingo Formosa, de Cam-
pos (Liga Campista de Desportos).
Os fiscais vão fazer uma auditoria
completa nas contas dos três, para
verificar se houve algum tipo de
fraude na prestação de contas feita
à Loterj. Eles vão checar ainda se
há indícios de iregularidades no re-
colhimento de impostos.

Segundo o presidente da Loterj,
Geraldo Machado, a constatação
de qualquer irregularidade pode le-
var ao imediato fechamento dos
bingos e até á abertura de inquérito
policial. Entre os bingos investiga-
dos, o Bingo Friburgo é uma das
sete casas de jogo do estado que
não cumpriram as exigências legais
para funcionar, mas mesmo assim
foram autorizados a abrir pelo Co-
mitê Estadual para o Fomento do
Esporte (Ceferj). A Secretaria de
Estado de Fazenda vem ameaçan-
do, há vinte dias, fechar os bingos
em situação irregular. Enquanto is-
so, um deles faliu: o Bingo Chari-
tas, em Niterói, de Chico Recarey,
c)ue ontem fechou definitivamente
as portas.

Documentos — A série de in-
vestigaçòes sobre os bingos terá ho-
je outro passo importante, com a
primeira reunião da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) aberta
pela Assembléia Legislativa. Os
cinco deputados vão discutir os do-
cumentos coletados até agora e po-

dem abrir uma controvérsia com a
CPI do Bingo da Câmara dos De-
putados, em Brasília: o presidente
da CPI estadual, deputado Jorge
Picciani (PDT), criticou a proposta
dos deputados federais que querem
fechar todas as casas do jogo do
Rio para impedir a ocultação de
supostas provas de sonegação fiscal
e lavagem de dinheiro.

"É 
preciso observar os limites de

cada investigação. Quem deve deli-
berar sobre os bingos do estado é a
Aleij", afirma Picciani, que defende
o fechamento imediato apenas dos
seis bingos que não apresentaram
os documentos necessários à sua
regulamentação mas continuam
funcionando. Segundo Picciani, fe-
char os bingos sem uma confirma-
ção prévia de que todos estão en-
volvidos em irregularidades só ser-
viria para beneficiar os verdadeiros
burladores da lei.

Etapas — "A CPI da Aleij vai
primeiro reunir toda a documenta-
ção disponível para então convocar
depoimentos. Do contrário, não se-
rá possível apontar as contradições
dos envolvidos", acredita Picciani.
Hoje, na reunião da CPI estadual
serão apresentadas as cópias dos 43
processos de liberação de bingos —
incluindo os já autorizados e os
ainda em tramitação — encami-
nhados pela Secretaria de Fazenda.

Além disso, os cinco deputados
da CPI terão acesso aos dados en-
viados pela Loteij, que incluem o
número de cartelas compradas le-
galmente (com autorização da Lo-
teij) por cada bingo. A partir do
cruzamento destes números com o
faturamento de cada casa do jogo,
a CPI espera verificar se de fato
existem bingos se mantendo em
funcionamento graças apenas à so-
negação de impostos e à lavagem de
dinheiro ilegal.

Arquidiocese do Rio faz

a sua maior ordenação

O arcebispo do Rio de Janei-
ro, cardeal Eugênio Sales, vai orde-
nar neste sábado, na festa da nati-
vidade de São João Batista, 22 no-
vos padres. Esta é a maior ordena-
ção de sacerdotes desde que a
Arquidiocese do Rio foi criada, em
1575. A missa de ordenação, que
terá inicio às 9h na Catedral Metro-
politana, na Avenida Chile, Centro,
será celebrada em conjunto pelos
bispos auxiliares e centenas de sa-
ccrdotes do clero carioca.

Hoje, o cardeal Eugênio Sales
reúne-se, às 9h30, com sete bis-
pos e 250 padres do Rio para a
Jornada de Santificaçào do Cie-
ro. atendendo a apelo do Papa
João Paulo II. A jornada foi pro-
posta pela Congregação do Clero.

órgão da Santa Sé, para que os
bispos promovessem era suas dioce-
ses, por ocasião da Festa do Sagra-
do Coração de Jesus (23 de junho),
um dia destinado a orações para o
clero.

As orações começam às 9h30
com a Hora de Adoração ao San-
tissimo Sacramento. Depois, o bis-
po auxiliar Karl Josef Romer fará
uma conferência sobre a Santidade.
Às 12h o cardeal Eugênio Sales ce-
lebra missa, após a confissão dos
sacerdotes. Um almoço de confra-
ternização. às 13h, no subsolo da
Catedral, marcará o encerramento
da jornada. Amanhã, os padres
também promoverão orações para
santificaçào do clero.

O trecho da auto-estrada entre as avenidas Visconde de Albuquerque e Bartolomeu Mitre ganhará árvores e calçadas de pedras portuguesas

Lagoa-Barra será aberta em agosto

Já tem data marcada a inauguração do novo
trecho da Auto-estrada Lagoa-Barra: 15 de
agosto. A decisão foi tomada ontem pela secre-
tária municipal de Obras, Angela Fonti, que foi
pessoalmente ao local vistoriar os trabalhos. O
trecho entre as avenidas Visconde de Albuquer-
que e Bartolomeu Mitre ganhará um tratamen-
to paisagístico especial com calçadas em pedras
portuguesas brancas e pretas e nova ilumina-
ção. Para completar, dezenas de árvores serão
plantadas no calçadão central.

As obras — orçadas em R$ 2,5 milhões —
começaram em janeiro e deveriam estar con-
cluídas . ainda neste mês. Uma descoberta feita
pios técnicos da secretaria, no entanto, adiou a
inauguração: quando começaram as obras na

Prefeitura vai
P-

'engordar' 
a

Praia do Leblon

DANIELA MATTA
Para evitar que a Praia do Leblon desapare-

ça, o prefeito César Maia determinou ontem a
realização de obras de emergência destinadas a
aumentar sua faixa de areia, e nesse sentido a
Secretaria Municipal de Obras vai começar até
o final de julho uma operação chamada de
engorda da praia. Assim como foi feito em 1992,
uma draga vai transportar areia da Baía da
Guanabara para a Praia do Leblon. O trabalho
deve durar seis meses e vai transportar cerca de
800 mil metros cúbicos.

"Esta é apenas uma medida emergencial. Ela
vai resolver o problema até que uma comissão
de técnicos — que está analisando o caso desde
janeiro — encontre a solução definitiva", afir-
mou Angela Fonti, secretária municipal de
Obras. Até o final do ano, a comissão —
formada por representantes do município, de
diversos órgãos do estado e de universidades —
deverá apresentar uma proposta para acabar
com o perigo de ver a Praia do Leblon desapa-
recer. Um dos projetos apresentados sugere que
o canal do Jardim de Alá seja alargado. Ne-
nhum deles porém, foi ainda escolhido.

Rua Mario Ribeiro — entre as avenidas Barto-
lomeu Mitre e Borges de Medeiros — eles
perceberam que o solo estava encharcado devi-
do à elevação do lençol freático na região. Os
operários, então, tiveram de remover toda a
terra até 1,5 metro de profundidade. Esta obra
já foi realizada na pista da Mário Ribeiro
próxima ao Jockey Club. Dentro de 10 dias,
será a vez da pista que fica ao lado do Estádio
do Flamengo ser drenada e ter toda a sua terra
trocada.

Trânsito—A estimativa é que mais de 100
mil veículos passem a trafegar diariamente pela
auto-estrada quando o seu novo trecho for
inaugurado. O trânsito do Leblon será total-
mente modificado com a finalização da obra. A

Avenida Visconde de Albuquerque, por exem-
pio, passará a ter mão dupla e a Rua Dias
Ferreira terá o seu sentido invertido, bem como
a Rua Aristides Espínola.

No dia 15 de agosto, deverá ser inaugurado
também o trecho da Ciclovia Rubro-Negra qúè'
liga a Pontifícia Universidade Católica à La-
goa. Ontem, durante a vistoria que fez nas
obras, Angela Fonti encontrou uma irregulari-
dade. Uma concessionária abriu um portão na
esquina da Avenida Bartolomeu Mitre com a
Rua Mário Ribeiro e está utilizando o trecho
da ciclovia que já está pronto como estaciona-
mento. A Polícia Militar deverá ser acionada
para evitar este tipo de abuso.
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Como ocorreu em 1992, uma draga irá transportar areia

Ressaca—Segundo técnicos da secretaria,
uma ressaca mais forte poderá até mesmo inva-
dir todas as pistas da Avenida Delfim Moreira.
O problema se agravou nas últimas semanas
devido à maré cheia. Esta mesma operação de
engorda da praia já foi realizada pela prefeitura
em 1992. Desta vez, porém, o resultado deverá
ser mais evidente já que em vez de transportar
para o Leblon apenas 200 mil metros cúbicos

Baía para a Praia do Leblon-"* '

de areia, a Secretaria de Obras vai dragar cerca]
de 800 mil metros cúbicos.

A areia será removida da entrada da Baía1
de Guanabara, ao lado da Ilha de Cotundu-^
ba, que fica a cinco quilômetros do Leblon.t
De lá até a praia, ela será transportada erm
grandes embarcações. A Secretaria de Obras|
decidiu recolher a areia da Baía de Guanaba-!
ra porque o diâmetro do grão é semelhante,
ao da Praia do Leblon.

TCE reprova contas de Rattes
O Tribunal de Contas do Estado
(TCE) deu ontem parecer
contrário ás contas da prefeitura
de Petrópolis referentes ao
período de 1986 e 1987, da gestão
de Paulo Rattes. A votação em
plenário seguiu o parecer do
conselheiro Paschoal Cittadino. O
parecer terá, agora, que ser
submetido à Câmara Municipal.
De acordo com o relatório do
TCE. foram encontradas
irregularidades nos gastos do

gabinete do prefeito e das
secretarias de Saúde, Apoio
Comunitário, Obras,
Administração, Fazenda.
Educação, Transporte, Turismo e
Esporte e Lazer. Os conselheiros
do tribunal encontraram nas
contas despesas que nada tinham
a ver com o gabinete do prefeito,
como aquisição de material de
construção, alugue! de automóveis
e de ônibus e diárias de
hospedagem em hotéis.

Cai veto de Maia
A Câmara de Vereadores derrubou
ontem o veto do prefeito César
Maia ao projeto-de-lei que
estabelece o tamanho minimo de 42
metros quadrados para todas as
construções destinadas a
assentamentos de populações
removidas. O projeto beneficia.

i casas populares
principalmente, as famílias que
estão sendo retiradas das áreas
desapropriadas pelo governo para a
construção da Linha Amarela, em
Jacarepaguá. O veto foi derrubado
por 23 votos. Sete vereadores
votaram pela manutenção do veto e
três em branco.

Ministério Público

analisa Rio Cidade
Obedecendo a uma requisição da procuradora do Meio
Ambiente Rosane Gomes, a prefeitura apresentou on-
tem o projeto Rio Cidade para ser analisado por técni-
cos do Ministério Público. Até amanhã, o parecer sobre
o impacto ambiental causado pelas obras em Copacaba-
na já deverá estar concluído. Caso sejam detectados
danos graves, o Ministério Público pedirá a suspensão
definitiva das obras. O subprocurador do Município,
Alexandre Neri. vai solicitar hoje ao juiz Ademir Pimen-
tel, da 41 Vara Criminal, que suspenda a liminar proi-
bindo o prosseguimento das obras em Copacabana.
Apesar da liminar, os operários continuam trabalhando
na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. O juiz
Pimentel intimou um representante da empreiteira Erco
— responsável pelas obras no bairro — para explicar o
motivo da desobediência. A Secretaria Municipal de
Obras informou não ter dado autorização para que a
empresa continue o trabalho. Como não há policiamen-
to para fiscalizar o cumprimento da liminar, o delegado
Homero Graça Filho, da 13a DP (Posto 6), também foi
convocado pelo juiz. O policial disse que já havia pedido
providências ao 19° BPM, o que foi negado pelo oficial
de dia do batalhão, tenente Dario.

Programa
em favela
é ampliado
A Secretaria Municipal de
Habitação vai ampliar, a
partir do próximo mês, o
Programa Favela-Bairro — |
um projeto de educação . »
sanitária em favelas da
cidade. Participam do
programa apenas mulheres Jmoradoras de áreas carentes,;
que levam informações — >
básicas sobre o meio
ambiente, saúde e qualidade
de vida às favelas. A
secretaria de Habitação
pretende recrutar mais 30
mulheres para o projeto. Elas
vão receber por mês 1.5
salário minimo. Depois de
aprovadas cm um leste
escrito, as recrutadas são
treinadas na escola Calouste
Gulbeakàn.
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Ashkenazy emocionou a plateia com interpretagdes eletrizantes de Beethoven e ProkoJieJ

padres!
para,

i

Câmara aprova a obrigatoriedade do cinto

Ismar Ingber

WLADIMIR ASHKENAZY ***?

Municipal vê

o melhor do

piano 
clássico

VICTORGIUDICE
Sem sombra de dúvida, Vladimir Ashkenazy

vai fechar o século como um dos maiores pia-
nistas da atualidade. No concerto de ontem à
noite, ele passou de Beethoven para Prokofief
com a maior naturalidade, emprestando a cada
uma das peças as cores absolutamente necessá-
rias. Nem para mais nem para menos.

No adágio da Sonata Op. 31, n° 2, Tempes-
tade, de Beethoven, mostrou à platéia do Tea-
tro Municipal toda a grandeza de um dos me-
lhores momentos do Romantismo. Na segunda
parte do recital, os três números extraídos de
Romeu e Julieta, de Prokofief, serviram como
amostragem de todo o bailado, culminando
com uma interpretação eletrizante de Máscara.

Mas o ponto alto ficou com a Sonata n° 8,
também de Prokofief, uma das melhores com-
postas por ele. Como número extra, Ashkenazy
hipnotizou o público com Improviso, de Shu-
bert.

O espetáculo foi, certamente, um dos três
maiores acontecimentos musicais no Rio este
ano.

? regular ?? bom ??? ótimo ?*?¦* excelente

Antes de virar lei, projeto vai à segunda

votação, mas pode sofrer veto do prefeito

Ashkenazy emocionou a platéia com interpretações eletrizantes de Beethoven e ProkófieJ

A Câmara Mu-
nicipal aprovou
ontem, em sessão
extraordinária, o
projeto que torna
obrigatório o uso
do cinto de segu-
rança nas ruas do Rio. De autoria
do vereador Milton Nahon (PP), o»
projeto precisa ser ratificado pela
Câmara em segunda votação, antes
de ir à sanção do prefeito César
Maia. "Tenho certeza que os verea-
dores manterão a aprovação", disse
Milton Nahon. Durante a tramita-
ção na Câmara, várias entidades
médicas pressionaram os vereado-
res para que aprovassem o proje-

¦to. Anualmente, cerca de mil pes-
soas morrem em acidentes de
trânsito no Rio.

Caronas — Na sessão de on-
tem, nenhum vereador foi contrário
à criação de um dispositivo legal
para impor o cinto a todos os mo-
toristas e caronas dos carros parti-
culares que circulam na cidade. Ca-
so o prefeito rejeite o projeto, o
veto poderá ser derrubado pela Câ-
mara Municipal. Maia já se de-
monstrou contrário à criação de
uma legislação especifica para o
assunto.

Pelo projeto, também será exigi-
do o uso do cinto de segurança pelo
carona e as crianças só poderão

trafegar no banco traseiro. As mtil-
tas previstas variam de cinco a 15
Unidades Fiscais (Unifs), o que
corresponde a RS 90 e RS 270.
Segundo Nahon, a nova lei será
fundamental para reduzir o número
de mortos e mutilados no trânsito
do Rio. .>

Reportagens publicadas durante
duas semanas pelo JORNAL DO
BRASIL constataram que a falta
do uso do cinto de segurança pfíJ-
duz um quadro alarmante nos hos-
pitais da cidade. No Instituto Na-
cional de Traumato-Ortopedia, no
Centro, por exemplo, metade dos
70 leitos é ocupada por vitimas de
acidente. Destes pacientes, 95%
não usavam o equipamento no mo-
mento da colisão, capotagem ou
freada brusca.

Acessório — Diretor do Hos-
pitai Miguel Couto, que tem o
maior setor de emergência da Zona
Sul, Paulo Pinheiro concluiu, cojn
base no número de atendimentos,
que 

"o acidentado que chega cami-
nhando certamente usava cinto, en-
quanto os que abriram mão do
acessório chegam, invariavelmente,
em maças". Nos últimos quatro
anos, 6.779 vitimas de acidentes fo-
ram socorridas no Miguel Couto.
Dos que estavam sem cinto, mais
de 90% sofreram lesões na cabeça
ou no peito.

<àm

SEMIRAMiS PINTO DE MACEDO

(FALECIMENTO)

JL MYRTHES, MANON, ESPOSOS, FILHOS
í e NETOS participam o falecimento da

saudosa Mãe, Sogra, Avó e Bisavó e con
vidam para o sepultamento HOJE. às 16:00
horas no Cemitério Ordem 3a do Carmo —

velório será na Capela do Hospital Central da
Aeronáutica, saindo às 1 5:30 horas.

TCE reprova contas de Rattes
: O Tribunal dc Contas do Estado
j (TCE) deu ontem parecer
: contrário às contas da prefeitura
: de Petrópolis referentes ao
; período de 1986 e 1987, da gestão
: de Paulo Rattes. A votação em
: plenário seguiu o parecer do
: conselheiro Paschoal Cittadino. O
: parecer terá, agora, que ser
• submetido â Câmara Municipal.
: De acordo com o relatório do
j TCE, foram encontradas
: irregularidades nos gastos do

gabinete do prefeito e das
secretarias de Saúde, Apoio
Comunitário, Obras.
Administração, Fazenda.
Educação, Transporte, Turismo e
Esporte e Lazer. Os conselheiros
do tribunal encontraram nas
contas despesas que nada tinham
a ver com o gabinete do prefeito,
como aquisição de material de
construção, aluguel de automóveis
e de ônibus e diárias de
hospedagem em hotéis.

Cai veto de Maia i
A Câmara de Vereadores derrubou
ontem o veto do prefeito César
Maia ao projeto-de-lei que
estabelece o tamanho mínimo de 42
metros quadrados para todas as
construções destinadas a
assentamentos de populações
removidas. O projeto beneficia.

casas populares
principalmente, as famílias que
estão sendo retiradas das áreas
desapropriadas pelo governo para a
construção da Linha Amarela, em
Jacarepaguá. O veto foi derrubado
por 23 votos. Sete vereadores
votaram pela manutenção do veto e
três em branco.

Ministério Público

analisa Rio Cidade
Obedecendo a uma requisição da procuradora do Meio
Ambiente Rosane Gomes, a prefeitura apresentou on-
tem o projeto Rio Cidade para ser analisado por técni-
cos do Ministério Público. Até amanhã, o parecer sobre
o impacto ambiental causado pelas obras em Copacaba-
na já deverá estar concluído. Caso sejam detectados
danos graves, o Ministério Público pedirá a suspensão
definitiva das obras. O subprocurador do Município,
Alexandre Neri, vai solicitar hoje ao juiz Ademir Pimen-
tel, da 4J Vara Criminal, que suspenda a liminar proi-
bindo o prosseguimento das obras em Copacabana.
Apesar da liminar, os operários continuam trabalhando
na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. O juiz
Pimentel intimou um representante da empreiteira Erco
— responsável pelas obras no bairro — para explicar o
motivo da desobediência. A Secretaria Municipal de
Obras informou não ter dado autorização para que a
empresa continue o trabalho. Como não há policiamcn-
to para fiscalizar o cumprimento da liminar, o delegado
Homero Graça Filho, da 13' DP (Posto 6). também foi
convocado pelo juiz. O policial disse que já havia pedido
providências ao 19° BPM. o que foi negado pelo oficial
de dia do batalhão, tenente Dario.

Programa
em favela
é ampliado
A Secretaria Municipal de
Habitação vai ampliar, a
partir do próximo mês. o
Programa Favela-Bairro —
um projeto de educação
sanitária em favelas da
cidade. Participam do
programa apenas mulheres
moradoras de áreas carentes,
que levam informações
básicas sobre o meio
ambiente, saúde e qualidade
dc vida às favelas. A
secretaria de Habitação
pretende recrutar mais 30
mulheres para o projeto. Elas
vão receber por mês 1.5
salário minimo. Depois de
aprovadas em um teste
escrito, as recrutadas são
treinadas na escola Calouste
Gulbenkian.

Lagoa-Barra será aberta em agosto

Já tem data marcada a inauguração do novo
trecho da Auto-estrada Lagoa-Barra: 15 de
agosto. A decisão foi tomada ontem pela secre-
tária municipal de Obras, Angela Fonti, que foi
pessoalmente ao local vistoriar os trabalhos. O
trecho entre as avenidas Visconde de Albuquer-
que e Bartolomeu Mitre ganhará um tratamen-
to paisagístico especial com calçadas em pedras
portuguesas brancas e pretas e nova ilumina-
ção. Para completar, dezenas de árvores serão
plantadas no calçadão central.

As obras — orçadas em RS 2,5 milhões —
começaram em janeiro e deveriam estar con-
cluídas ainda neste mês. Uma descoberta feita
pelos técnicos da secretaria, no entanto, adiou a
inauguração: quando começaram as obras na

Rua Mario Ribeiro — entre as avenidas Barto-
lomeu Mitre e Borges de Medeiros — eles
perceberam que o solo estava encharcado devi-
do à elevação do lençol freático na região. Os
operários, então, tiveram de remover toda a
terra até 1,5 metro de profundidade. Esta obra
já foi realizada na pista da Mário Ribeiro
próxima ao Jockey Club. Dentro de 10 dias,
será a vez da pista que fica ao lado do Estádio
do Flamengo ser drenada e ter toda a sua terra
trocada.

Trânsito —A estimativa é que mais de 100
mil veículos passem a trafegar diariamente pela
auto-estrada quando o seu novo trecho for
inaugurado. O trânsito do Leblon será total-
mente modificado com a finalização da obra. A

Avenida Visconde de Albuquerque, por exem-
pio, passará a ter mão dupla e a Rua Dias
Ferreira terá o seu sentido invertido, bem como
a Rua Aristides Espínola.

No dia 15 de agosto, deverá ser inaugurado
também o trecho da Ciclovia Rubro-Negra que
liga a Pontifícia Universidade Católica à La-
goa. Ontem, durante a vistoria que fez nas
obras, Angela Fonti encontrou uma irregulari-
dade. Uma concessionária abriu um portão na
esquina da Avenida Bartolomeu Mitre com a
Rua Mário Ribeiro e está utilizando o trecho
da ciclovia que já está pronto como estaciona-
mento. A Polícia Militar deverá ser acionada
para evitar este tipo de abuso.

Loterj inicia devassa

nos bingos do estado

A Loteria do
Estado do Rio
(Loterj) começa
hoje uma profunda
investigação nas
contas de todos os
bingos do estado.
A devassa será iniciada por três
casas que funcionam fora da capi-
tal: o Bingo Friburgo (ligado ao
Clube de Empreendimentos Espor-
tivos de Nova Friburgo); o Bingo
Búzios (Federação Aquática do
Rio); e o Bingo Formosa, de Cam-
pos (Liga Campista de Desportos).
Os fiscais vão fazer uma auditoria
completa nas contas dos três, para
verificar se houve algum tipo de
fraude na prestação de contas feita
à Loteij. Eles vão checar ainda se
há indícios de iregularidades no re-
colhimento de impostos.

Segundo o presidente da Loteij,
Geraldo Machado, a constatação
de qualquer irregularidade pode le-
var ao imediato fechamento dos
bingos e até à abertura de inquérito
policial. Entre os bingos investiga-
dos, o Bingo Friburgo é uma das
sete casas de jogo do estado que
não cumpriram as exigências legais
para funcionar, mas mesmo assim
foram autorizados a abrir pelo Co-
mitê Estadual para o Fomento do
Esporte (Cefeij). A Secretaria de
Estado de Fazenda vem ameaçan-
do, há vinte dias, fechar os bingos

em situação irregular. Enquanto is-
so, um deles faliu: o Bingo Chari»
tas, em Niterói, de Chico Recarey,
que ontem fechou definitivamenAç
as portas.

Documentos — A série de in-
vestigaçôes sobre os bingos terá ho-
je outro passo importante, com a
primeira reunião da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) aberta
pela Assembléia Legislativa. Os
cinco deputados vão discutir os do!-
cumentos coletados até agora e po-
dem abrir uma controvérsia com a
CPI do Bingo da Câmara dos De-
putados, em Brasília: o presidente
da CPI estadual, deputado Jorgd
Picciani (PDT), criticou a proposta
dos deputados federais que querem
fechar todas as casas do jogo do"
Rio para impedir a ocultação dq
supostas provas de sonegação fiscal
e lavagem de dinheiro."É 

preciso observar os limites dq
cada investigação. Quem deve deli-
berar sobre os bingos do estado é a
Alerj", afirma Picciani, que defende
o fechamento imediato apenas dos;
seis bingos que não apresentaranv
os documentos necessários à sua|
regulamentação mas continuam
funcionando. Segundo Picciani, fe-
char os bingos sem uma confirma-1
ção prévia de que todos estão en-í
volvidos em irregularidades só ser-:
viria para beneficiar os verdadeiros"
burladores da lei.

Arquidiocese do Rio faz

a sua maior ordenação

O arcebispo do Rio de Janei-
ro, cardeal Eugênio Sales, vai orde-
nar neste sábado, na festa da nati-
vidade de São João Batista, 22 no-
vos padres. Esta é a maior ordena-
ção de sacerdotes desde que a
Arquidiocese do Rio foi criada, em
1575. A missa de ordenação, que
terá início às 9h na Catedral Metro-
politana, na Avenida Chile, Centro,
será celebrada em conjunto pelos
bispos auxiliares e centenas de sa-
cerdotes do clero carioca.

Hoje, o cardeal Eugênio Sales
reúne-se, às 9h30, com sete bis-
pos e 250 padres do Rio para a
Jornada de Santificação do Cie-
ro, atendendo a apelo do Papa
João Paulo II. A jornada foi pro-
posta pela Congregação do Clero.

órgão da Santa Sé, para que os'
bispos promovessem em suas dio6e-|
ses, por ocasião da Festa do Sagra-t
do Coração de Jesus (23 de junho),»
um dia destinado a orações para o'
clero. t

As orações começam às 9h3fr
com a Hora de Adoração ao San-'
tíssimo Sacramento. Depois, o bi&~.
po auxiliar Karl Josef Romer fará'
uma conferência sobre a Santidade..
Às 12h o cardeal Eugênio Sales ce-
lebra missa, após a confissão dos!
sacerdotes. Um almoço de confra-1
ternização, às 13h, no subsolo da'
Catedral, marcará o encerramento,
da jornada. Amanhã, os
também promoverão orações
santificação do clero.

Prefeitura vai

'engordar' 
a

Praia do Leblon

DANIELA MATTA
Para evitar que a Praia do Leblon desapare-

ça, o prefeito César Maia determinou ontem a
realização de obras de emergência destinadas a
aumentar sua faixa de areia, e nesse sentido a
Secretaria Municipal de Obras vai começar até
o final de julho uma operação chamada de
engorda da praia. Assim como foi feito em 1992,
uma draga vai transportar areia da Baía da
Guanabara para a Praia do Leblon. O trabalho
deve durar seis meses e vai transportar cerca de
800 mil metros cúbicos.

"Esta é apenas uma medida emergencial. Ela
vai resolver o problema até que uma comissão
de técnicos — que está analisando o caso desde
janeiro — encontre a solução definitiva", afir-
mou Angela Fonti, secretária municipal de
Obras. Até o final do ano, a comissão —
formada por representantes do município, de
diversos órgãos do estado e de universidades —

deverá apresentar uma proposta para acabar
com o perigo de ver a Praia do Leblon desapa-
recer. Um dos projetos apresentados sugere que
o canal do Jardim de Alá seja alargado. Ne-
nhum deles porém, foi ainda escolhido.

Como ocorreu em 1992, uma draga ira transportar areia da Bata para a Praia do Leblon

Ressaca—Segundo técnicos da secretaria,
uma ressaca mais forte poderá até mesmo inva-

dir todas as pistas da Avenida Delfim Moreira.
O problema se agravou nas últimas semanas
devido à maré cheia. Esta mesma operação de
engorda da praia já foi realizada pela prefeitura
em 1992. Desta vez, porém, o resultado deverá
ser mais evidente já que em vez de transportar
para o Leblon apenas 200 mil metros cúbicos

de areia, a Secretaria de Obras vái dragar cerca
de 800 mil metros cúbicos.

A areia será removida da entrada da Baía
de Guanabara, ao lado da Ilha de Cotundu-
ba, que fica a cinco quilômetros do Leblon.
De lá até a praia, ela será transportada em
grandes embarcações. A Secretaria de Obras
decidiu recolher a areia da Baía de Guanaba-
ra porque o diâmetro do grão é semelhante
ao da Praia do Leblon.

Arquivo — 23/7/92
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AVISOS
RELIGIOSOS E FÚNEBRES

585-4320

2as. às 5as feiras, das 8 00 às 19:00 h.

*. . Sextas-feiras, das 8:00 às 20:00 h.
i^_.' Sábados, das 8 00 às 12:00 h

Nas Lojas de Classificados

2as. às 6as. feiras, das 9:00 às 17:00 h,

PLANTÃO DIÁRIO

385-4326 e 585-4540

2as às 6as feiras, das 8 00 às 21 00 h.
¦*Sàbados e Feriados, das 8:00 às 14 00 h.

Domingos, das 9.00 às 20 00 h.
JORNAI. DO BRASIL

RAUL LUIZ ANDRADE DE CARVALHO
(Missa de 7° Dia)

O BCN — BANCO DE CRÉDITO NACIONAL convida para a Missa de
7° Dia do seu cliente e amigo RAUL LUIZ. que será celebrada hoje, dia
22/06 às 12:00 horas na Igreja Nossa Senhora do Carmo, na Rua
Primeiro de Março s/n° Centro — RJ.

CELSO COELHO

JL A família e os colegas da Cia. Cervejaria Brahma,

T ainda consternados com a perda do querido compa-

I nheiro e amigo Celso, convidam para a celebração

da Missa de 7o Dia a realizar-se hoje, dia 22/06/95,

às 1 9h, na Capela do Colégio Militar do Rio de Janeiro,

na Rua São Francisco Xavier, 209, Tijuca.

proamnr
00h09min 0.8m
12h45min 0.9m

A previsão para hoje
na orla marítima do
Rio è de céu nublado a
meio encoberto. Os
ventos passam de les-
te a nordeste, com ve-
locidade de 11 a 16
nós. Mar com ondas
de 1,0m a 1,5m, em
intervalos de 3 a 4 se-
gundos. Em Niterói, a
temperatura da água é
de 22 graus.
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EMBAIXADOR

JOÃO GRACIE LAMPREIA

to 

Ministro de Estado das Relações Exteriores convida
parentes, colegas e amigos do Embaixador JOÃO GRA-
CIE LAMPREIA para a Missa de 7o Dia que será ceie-
brada às 17:00 horas de hoje, quinta-feira, dia 22. na

Igreja de Santa Margarida Maria, na Lagoa.

CORONEL

JURANDYR OSORIO

(MISSA DE 7° DIA)

tLea 

Moreira Osorio, Regina Lúcia, Deni-
se. Sérgio Roberto, Tatiana e Karen, es-

posa. filhos e netas, comunicam o seu
falecimento e convidam para a Missa de 7o

Dia, às 1 8:30 h, amanhã, sexta-feira, dia 23,
na Paróquia Nossa Senhora da Paz, na Rua
Visconde de Pirajá. 339 - Ipanema.

ANA THERESA FRAGA BAHIA

1 Ano de Saudades

tA 

Família de nossa muito querida Tetê
convida parentes e amigos para a Missa
de 1 Ano que será celebrada, amanhã,

sexta-feira, dia 23 de junho, às 1 8h30min, na
Igreja de Santa Margarida Maria— Lagoa.

MARCELO ZAMITH

RIBEIRO CAMPOS

(UM ANO)
"Você deixou uma rara lição de vida diante do sofrimento,
certamente por ter sido uma pessoa especial, mas a saudade
ainda dói muito".
Há um ano nosso inesquecível MARCELO foi para junto de
Deus. Sua família pede a parentes e amigos que dediquem a ele
um momento de oração amanhã, dia 23. sexta-feira, quando

.será rezada missa pela passagem do primeiro aniversário de seu
¦"falecimento, às 19 horas, na Igreja de São José. da Lagoa.

SOL

Arquivo - 17 6 93
Confirmado: para segunda-
fejra, às I5h. na Federação das
indústrias do Rio de Janeiro (Fir-
jan), o encontro do ministro da
Aeronáutica, Mauro Gandra, com
o governador Marcello Alencar, o
secretário estadual de Transpor-
íésj Francisco Pinto, e o presidente
dá Firjan, Joào Donato. Eles vão
tratar do plano de ampliação das
pistas dos aeroportos de Resende,
paperuna. Maricá, Parati, Angra
dos Reis e Nova Iguaçu.

jjtbnLançada: ontem, na Embaixa-
da do Brasil em Roma, na presen-
ça do embaixador Rubens Ricu-
pero, a edição italiana de
WmVatucnle ritrovato (Novamen-
tjpffincontrado). O livro, ideali-
2Hdo por Clelia Lupis, presidente
cíà Associação Itália-Brasil, reúne
informações de todas as publica-
çdes editadas na Itália sobre o
Ijràsil desde 1500.

Reuters

Programada:
para hoje a sessão es-
pecial do Senado em
homenagem ao jorna-
lista Carlos Castello
Branco (foto), faleci-
do há dois anos. Co-
lunista político do
JORNAL DO BRA-
SlL por- mais de três
décadas, Çastellinho
completaria 75 anos
no próximo domingo,
dia 25. Já no Piauí —
sua terra natal —, a
prefeitura de Teresina
e a universidade fede-
ral do estado promo-
verão, de 26 a 28 deste
mês, a Semana Carlos
Gastello Branco, ha
Casa de Cultura de
Teresina, com pales-
tras e exibições de fil-
mes.

Divulgação
Anunciado: para hoje, durante, o chá dos
imortais da Academia Brasileira de Letras, com
a presença do diretor do Centro Cultural Banco
do Brasii (CCBB), Cláudio de Castro Vasconce-
los, o empréstimo, pelo prazo de dois anos, da
exposição Machado de Assis - tempo e memória,
que pertence ao acervo do CÇBB. São 22 painéis
que enfocam sete tópicos da vida do escritor,
desde o seu nascimento até a sua morte. Macha-
do de Assis foi o primeiro presidente da ABL.

Casaram-se: o ex-capitão da
equipe paquistanesa de críquete
Imran Khan e Jemima (foto), filha
do multimilionário inglês sir Ja-
mes Goldsmith. ontem, em Lon-
dres. Ela usou um chapéu de aba
larga e copa florida e lailleur lon-
gó~ assinado por Bruce Oldfleld.
Mas ele roubou a cena, com san-
dáiias e a túnica longa paquista-
nesa por baixo de um dólmã.

Doaram: USS 100 mil para uma fundação de
assistência a crianças carentes, o pugilista Mike
Tyson (C) e seu empresário, Don King (D). A
cerimônia foi realizada ontem em Nova Iorque.

Prevista: pela
cantora Adriana Cal-
canhoto (foto), a gra-
vação neste fim de se-
mana, no Leblon, do
clipe Inverno. Dirigi-
do por Suzana Mo-
raes. o clipe terá par-
ticipações de Antônio
Cícero, autor da letra,
é dos bailarinos do
grupo de Débora Col-
ker. Adriana fez re-
cente temporada no
Norte e Nordeste e es-
tá programando a es-
tréia no Rio do espe-
táculo A fábrica do
poema — no qual
Adriana troca de rou-
pa no palco.

RONALDO DUNCAN

tA 

família e a Sociedade Hípica Brasileira convi-
dam parentes, amigos e companheiros do Conse-
lheiro Ronaldo Duncan para sua Missa de 30°
Dia. a realizar-se hoje. quinta-feira, dia 22/06/95.

às 19 horas, na Sede da Sociedade Hípica Brasileira.
Avenida Borges de Medeiros, 2448 — Lagoa.

ROBERT YOUNG JR.

tOs 

amigos do Banco de Boston comunicam com
pesar o falecimento de ROBERT YOUNG JU-
NIOR, ocorrido em 1 6/06/95, e participam a Mis-
sa de 7° Dia. que realizar-se-á em 23/06/95, às

9:00 hs, na Irmandade de Santa Cruz dos Militares,
esquina da Rua 1 ° de Março com a Rua do Ouvidor.

TEMPO

No 
Rio, céu nublado com períodos claros no decorrer do dia. Névoa

pela manhã. Temperatura estável variando de 08 a 23 graus na
Região Serrana, 14 a 24 graus no Litoral Sul, 13 a 23 graus no Vale do
Paraíba, 16 a 25 graus na Região dos Lagos, 15 a 26 graus no Norte
Fluminense e 14 a 26 graus no Grande Rio. A umidade relativa do ar è
de 60% e a visibilidade é boa

nascente
poente

06h32min
17h16min

01h49minnascente

Croscento
6/6 a 13/6

baixamar
05h08min
17h41min

0.4m

Presidente Dutra (BR 116)
Acostamento interditado no Km
29ejS£-PJ)_
Wo-Juir de For» (BR 040)
Meia pista no Km 12 (RJ-Juu
de ForaVMAo dupla no Km 51
Faixa da direita interditada pa-ra obras entre o Km &3 e o Km
81 (RJ-Juiz de Fora) Fana da
esquerda impedida no Km 86
UitiT de Fora-RJ). e da dire<ta
no Km 88 Trâ'ego em máo du-
pia dos kms 89 a 102, na desci-
da da Serra de Petrôpons
Wu lawlaa ffW 101)
Trechos em obras dos kms 13 a
?0 MáquMM na c*sta nos kms
52 e 61 Acostamento interdita-
do nos *ms 33 *4. 59 (R*o-Sa*v
tos) e 52 • 64 (Samos-Rioi Tre-
c#>o em obras no Km 69
Trôieço por venant# pa*men-
teda dos kms 36 a 38 # nos kms
90 « tj4 Prsta com detorm*-
cóes no* kms 150. *83 * 208
Rto-Cempoe (BR 101)
Trâíwtc normal

Boa Vista nub chuvas M 21 CrnaM «jbWuvas' 22 '
Bcfem nutoctiuvas 33 21 CampoGra^mjb'chuvtas 31 21 i
Macapa nubfctKMB 3J GoiAna
Palmas mib.Mimas 32 21 Brasilia V ,ff
Saolms par'nublado 33 23 E*>° ficn;^to -.jt>ctiLvas 12
Tercsina nublado 22 Vitotia nub'ctovas 30 18 -
Fottaliva par nublado 32 22 SloPauto__ njjbrfchuv®s SB 19 !
Natal nubthuvas 31 23 Currtiba parfnublado 21 12 •

REGISTRO
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A bailarina Ana Botafogo fará
uma apresentação especial na fei-
ra cultural No Veiga o Rio conti-
nua lindo, neste sábado, às 13h, no
Colégio Veiga de Almeida da Bar-
ra.
e Juva Batella lança hoje, às 20h,
na Livraria Timbre do Shopping
da Gávea, seu livro O verso da.
lingua - um romance gramatical.
• O ator Eduardo Moscowis es-
tréia hoje nas passarelas acompa-
nhado da atriz Camila Pitanga,
no desfile da Jogê, na AABB.

poente 13h30min

Nova
29/5 a 5/6

? ?
CMi Mlnguanto

. 14/6 a 21/8 22/6 a 28/6
Fonte: Observatório
Nacional
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Rto-Ter»»<HM>tM (BR 116)
Deíetlo na p»sta no* *rw 29 e
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PortoVolho nub'chuvas 31 22 Macaó nufcctiuvas 31 20
Rio Branco pai nublado 33 21 Aracaju mb'chuv35 J_8
Manaus nubictiuvas 31 21 Salvador nubchuvas 30 22

Meteosat - 21 h (20/06) Na Região Sudeste, céu nublado a j>parcialmente nublado, nóvoa úmida ao amanhecer em S5o Pauio.
Rio de Janeiro e sul e centro/leste do Minas Gerais. Na Região Sul.
céu parcialmente nublado a claro. Geada ao amanhecer nas áreas
serranas e planalto da região. Nevoeiros nns demais áreas.

Solicitou: ao vice-diretor do
Museu do Itamarati, conselheiro
João Paulo de Pimentel Brandão,
uma visita em caráter excepcional
ao Palácio do Itamarati, o presi-
dente da Fundação Woifson, Mit-
chell YVolfson. Ele esteve no Rio
para o lançamento do número da
revista Journal of decoratiw and
propaganda arts dedicado ao Bra-
sil, acompanhado do governador
da Flórida, Lanton Chiles. O úni-
co horário disponível foi o da
meia-noite de segunda-feira. As
luzes do paláciò e do chafariz do
lago foram ligadas, para encanto
dos visitantes.

Agendadai a chegada ao Rio
no domingo do cineasta mexicano
Alfonso Arau. Na noite de segun-
da-feira, ele receberá uma apetito-
sa e irresistível homenagem num
restaurante da Zona Sul: um jan-
tar para poucos e seletíssimos
convidados, com receitas do livro
de Laura Esquivei, imortalizadas
no filme Como água para chocola-
te, o maior sucesso de Arau. Além
de sopa de feijão e tacos com chilli
de chorizo, pratos tradicionais me-
xicanos, estarão no cardápio duas
delícias que produziram cenas an-
tológicas — as codornas com pé-
talas de rosas e o bolo de casa-
mento. Na terça-feira, às I8h30, o
diretor que acaba de rodar A walk
in the clouds, estrelado por Keanu
Reeves, faz palestra no Centro
Cultural Banco do Brasil.

Metoosat -15h (21 /06) Na Regi,Io Nono. cèu parcialmente
nublado a nublado Pancadas do chuva isoladas no norte do Pará,
AmapA e Roraima. Nóvoa seca nas demais aroas No Nordeste, ceu
parcialmente nublado com possibilidades de chuvas desde o litoral . [
norte da região. Chuvas isoladas entre o leste do Rio Grande do
Norte e a Bahia
Temperaturas: 03° a 24° Sul. 08p a 28u Sudosto, 12° a 32J Centro-
Oeste. 14° a 34" Nordeste o 16° a 35° Norte
Fonte: Instituto Nacional do Moteorologia (Inmol) »
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Venda antecipada supera as expectativas
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Ronaldo (E) se apresentou à seleção brasileira confiante em fazer bons jogos na Copa América

Segurança reforçada

Cerca de 1.200 soldados da Poli-
cia Militar (PM), dentro e fora do
Maracanã, ambulâncias da empre-
sa responsável pela assistência mé-
dica aos torcedores e várias outras
medidas preventivas, como o fecha-
mento dos portões do estádio 20
minutos após o início do jogo. A
segurança se transformou em pala-
vra-chave para o Fla-Flu de domin-
go, em que são esperados cerca de
118 mil torcedores. Ontem, dirigen-
tes dos dois clubes, da Federação
de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj)
e da Superintendência de Despor-
tos do Rio de Janeiro (Suderj),
além de representantes da PM e do
Corpo de Bombeiros, discutiram o
assunto por mais de três horas no
gabinete do presidente da Sudeij,
Raul Raposo, no Maracanã.

U1 "Ninguém vai entrar no estádio
sem ingresso. Nem o presidente da
República", anunciou Michel As-
sef, vice-presidente de relações ex-
ternas do Flamengo, que lamentou

jà diminuição da capacidade da ar-

quibancada. 
"Antigamente, eram

90 mil, mas um laudo da segurança
exigiu a diminuição para 70 mil".
Domingo, técnicos da Concremat
estarão medindo as vibrações do
estádio para saber como está a es-
trutura do Maracanã. O ex-jogador
Didi será homenageado por ter fei-
to o primeiro gol no estádio.

Os dirigentes decidiram abrir os
portões do estádio às 12h e marca-
ram o horário da preliminar (tam-
bém um Fla-Flu) para as 14h30, a
fim de evitar atrasos. Além disso, a
banda dos Fuzileiros Navais execu-
tará hinos antes do início do jogo.
O metrô estará funcionando das
12h às 20h e os mascotes foram
limitados a 11 por equipe, para evi-
tar tumulto em campo. A Suderj
espera pela presença do Governa-
dor Marcello Alencar e do Cardeal
do Rio de Janeiro, Dom Eugênio
Sales, além de todos os jogadores
da seleção brasileira, que descerão
de Teresópolis, onde se preparam
para a Copa América.

Traje de 
gala para 

a final

¦ Torcedor corre

atrás de camisas

da dupla Fla-Flu

Semana 
de final é lucro

certo. Quem garante é
Francisco Carlos, 29 anos,
vendedor ambulante de cami-
sas de time há mais de 10 anos.
Em toda a cidade, tricolores e
rubro-negros estão certos de
que serão campeões e, por is-
so, procuram avidamente as
camisas de seus times. Quem
tem, vende sem parar. Quem
não tem, vê a chance do lucro
certo ir embora.

Francisco Carlos era um
dos vendedores mais satisfei-
tos ontem, numa das bancas
do Maracanã. Cobrando R$
20 pela camisa oficial, vendeu

50 camisas do Flamengo (to-
das número 11, de Romário).
E enfrentando uma concor-
rência dobrada. "Perto da de-
cisão é assim, vende tudo", ex-
plica o ambulante. Até a final,
ele pretende lucrar cerca de R$
3 mil com camisas, faixas de
campeão e bandeiras. O time
pouco importa. Precavido,
Francisco já preparou mate-
rial para as duas torcidas.

Mas a procura exagerada
por camisas está gerando pro-
blemas também. A Flu Bouti-
que, por exemplo, que fica na
sede do Fluminense, não tem
mais camisas desde segunda.
Como a empresa patrocinado-
ra do clube não enviou novo
lote, a loja está amargando um
prejuízo incalculável. "Se ti-
vesse camisas para vender, ha-

veria filas na porta", revela o
vendedor Adélcio dos Santos
Pereira, 25. Segundo ele, a
venda ultimamente tem ultra-
passado as cem unidades diá-
rias. "Agora acabou; temos
que esperar nova remessa",
afirma Adélcio, ocupado em
atender o telefone e os torce-
dores que não param de pro-
curar a camisa oficial do clu-
be.

Sem escolha, o tricolores
ou se contentavam em com-
prar outros modelos, ou desis-
tiam. "Queria a oficial, e nova.
Outras eu não compro, são da
época que o Fluminense ficou
sem ganhar nada", afirmou
Suzi da Silva, 22, confiante
que a época de amargor do
tricolor termina este final de
semana.

NA TV

GLOBO
Globo Esporte: noticiário (12h30)
MANCHETE
Manchete Esportiva: noticiário (12h)
Manchete Esportiva, segundo tempo: noticiário
(20h10)
Canal 100 (20h25)
BANDEIRANTES
Esporte total: noticiário (12H30)
Motociclismo: resumo do mundial (20h)
CNT
Bem Forte: noticiário (13h)
Mapa da Ação: esportes radicais (13h15) m
Camisa 9: debates (13h30)
Realce: esportes radicais (17H45)
RECOflD
Record nos Esportes: noticiário (13h)
ESPN BRASIL
Natação: Copa Latina de Natação (09hi
Futebol: Copa do Brasil. Corinthians x Grêmio
VT (12h)
Automobilismo: Porsche Super Cup (1#h)
Futebol: melhores momentos do Futebcx Latino
Americano (19MO)
Futebol: especial 25 anos do Trr Brasil x Itália,
VT compieto |21 H30i
Futebol: Campeonato Argentino. Boca Juntor x
Rivef Pia te (Ohi

Sávio e Túlio brigam 
por 

vaga no ataque

A seleção se apresentou ontem à
tarde na Granja Comary, em Tere-
sópolis, e Zagalo confessou que a
maior dúvida está na escolha do
companheiro de Edmundo no ata-
que. A vaga está entre Sávio, Túlio
e Ronaldinho O primeiro teste pa-
ra a Copa América, em julho, será
dia 29, contra a Polônia, em Recife.
Hoje Sávio leva vantagem, mas Tú-
lio é bem cotado pelos três gols que
marcou contra o Valencia, na Es-
panha, em amistoso disputado há
dois meses.

A princípio, a base da equipe
está formada com Taffarel, Jorgi-
nho, Aldair, Ronaldão e Roberto
Carlos; Dunga, César Sampaio, Zi-
nho e Juninho; Edmundo e Sávio
(Túlio). Entre os convocados, não
elevem se apresentar hoje Danrlei,
do Grêmio, e Souza, do Corin-
thians, que estavam escalados para
jogar ontem à noite pela Copa do
Brasil, em Porto Alegre. Viajam

amanhã com o presidente Ricardo
Teixeira, que foi ao jogo. Sávio está
liberado até domingo às 22h, para
jogar o Fla-Flu. Zagalo também
está disposto a liberar Túlio para
enfrentar o América, se o Botafogo
exigir. Vários jogadores que foram
ao México participar do jogo de
despedida de Dirceu, prometem
chegar esta manhã no Galeão. A
delegação foi para a Granja às I7h.
Só haverá treino amanhã à tarde.
Os jogadores serão liberados do-
mingo, após um rápido treino pela
manhã.

O Brasil estréia na Copa Améri-
ca no dia 7, às 2lh35, contra o
Equador, em Rivera. As outras
duas partidas da primeira fase se-
rão disputadas no mesmo horário e
local. A primeira contra o Peru, a
segunda contra a Colômbia. Se for
primeiro do grupo, o Brasil perma-
nece em Rivera.

Marcelo Theobald

Flamengo 
já 

conta

com Marcelo Negrão

O Flamengo vai acertar até sã-
bado a contratação do atacante da
seleção masculina brasileira de vô-
lei, Marcelo Negrão, atualmente
sem equipe. Segundo o vice-presi-
dente de esportes amadores do clu-
be, Getúlio Brasil, as negociações
com o jogador já estão adiantadas e
só dependem agora da assinatura
do contrato de patrocínio com a
Petrobrás, o que deve acontecer
ainda esta semana. "Está tudo bem
encaminhado, e os diretores da Pe-
trobrás garantem que o contrato já
está até pronto", afirmou Getúlio.

A negociação deve ser fechada
depois da partida de sábado entre
Brasil e Cuba pela Liga Mundial de
vôlei, no Maracanàzinho. Para as-
segurar a concretização do negócio.

o Flamengo está contando com o
auxílio da Confederação Brasileira
de Vôlei (CBV), que não medirá
esforços para fazer com que os ru-
bro-negros montem um time capaz
de disputar o titulo da Superliga,
em 95/96. A CBV acena ainda com
o ingresso do levantador Talmo,
também da seleção, para completar
a série de contratações de peso. En-
quanto isso, Tande, a maior estrela
da equipe, está mais do que confir-
mado na próxima temporada. "O
Tande não sai do Flamengo", ga
rante Getúlio. Os salários dos cinco
campeões olímpicos que jogavam
na Itália e voltaram ao Brasil —
Tande. Negrão. Giovane. Carlâo e
Maurício — são pagos pelo Banco
do Brasil.

Much Better
entusiasma
nos treinos
Much Better deixou
entusiasmado o treinador
João Luis Maciel, ontem
de manhã, em Itaipava,
no treino de Im06s3/l0
para os l .000 metros,
montado por Jorge
Ricardo. Foi o primeiro
exercido forte do filho de
Buynoun depois que
reiniciou os treinos.
Anteriormente, havia
trabalhado suave os 600
metros em 40s e os 800
metros em 54s.
"Começamos em ritmo
moderado, mas agora
vamos acelerar. Na
semana que vem ele vai
fazer l.300 metros e
depois passa a trabalhar
sempre em 2.000"
explicou Maciel.

'Bola Prá Frente'

apóia a criança
A Adidas, em conjunto com a Fundação Abrinq pdos
Direitos das Crianças, lançou ontem o projeto Bola Prá
Frente de apoio à criança na prática de esportes. A
empresa vai destinar 3% do faturamento das vendas de
bolas da marca para financiar o programa. Amauiy
Rosenberg, presidente da Adidas, disse que a expectati-
va é de arrecadar até o final do ano RS 250 mil. que
serão destinados á construção de quadras poliesporti-
vas. O ministro Extraordinário dos Esportes, Pefc, do-
gkm a inidativa e disse que também é intenção do
governo disseminar o espone em todo o Pais.

Bernardinho promete
mais vitórias no vôlei
A conquista do bicampeonato da BCV Cup. em
Montreux. na Suiça. na semana passada, foi apenas
inido de um ano que promete muitas vitórias para o
vôki feminino do Brasil. Pdo menos é o que garante
o técnico da seleção, Bernardinho. "As jogadoras
voltaram a mostrar determinação, gana e muito
espírito de luta. o que è uma das principais
características da nossa equipe". disse.

Turismo
fica no
sonho
O Campeonato de Carros
de Turismo, chamado de
Campeonato dos Sonhos
por reunir carros
importados até 2.000cc.
não passou de utopia. O
cancelamento da
competição foi provocado
pela seqüência de decisões
do Governo dificultando
a importação de veículos:
primeiro o aumento da
taxa de 20% para 32% e
depois para 70%; por
último, a fixação de cotas
para os importados. O
idealizador do
Campeonato. Flávio
Maia, está vendendo seu
apartamento para pagar
dividas contraídas com a
organização.

CPI da evasão

deixa deputado :

constrangido

A Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) que apura a evasão de renda np
Maracanã começou ontem com dois de-
poimentos, algumas contradições e pelo
menos uma surpresa. A surpresa ficou por
conta do segundo depoente, o vendedor
desempregado Jorge Pinto Cardoso — pre-
so domingo quando negociava ingressos
falsos para o jogo entre Flamengo e Volta
Redonda, na Gávea —, que afirmou já ter
trabalhado no quadro móvel da Superin-
tendência de Esportes do Estado do Rio de
Janeiro (Suderj) durante a gestão do depu-
tado Jorge Picianni (PDT) à frente da enti-
dade, no ano passado.

A revelação causou constrangimentp
aos componentes da CPI, entre os quais o
próprio Picianni. "Agora eu me lembrd:
ele foi indicado pelo irmão, que era candí-
dato a vereador em São Gonçalo. Mas, sc
fez besteira, há de resolver agora com a
justiça", explicou Picianni. Um tanto des-
norteado, Jorge Cardoso confessou qye
fizera parte da equipe várias vezes, sem
qualquer cargo específico, revezando-se eth
algumas funções, principalmente a de role-
teiro. A CPI é presidida pelo deputado
Francisco Veloso (PSDB).

Estelionatário — Antes de Jorgb
Cardoso, quem depôs na CPI da evasão foi
o estelionatário Sérgio Alberto Marinho
Caldeira, foragido da justiça há nove anos
e ex-coordenador do quadro móvel da Fe-
deração de Fetebol do Estado do Rio de
Janeiro (Ferj). Em depoimento que durou
50 minutos, Sérgio garantiu não ter qual-
quer relação de parentesco com o diretor
financeiro da entidade, Francisco Aguiar,
a quem era atribuída sua entrada na Ferj.
"Quem me levou para lá foi o senhor Farid
Saieri, que era funcionário da Federação1',
revelou o estelionatário, ex-auxiliar de ge-
rente do Bamerindus. * _

Durante seu depoimento, ele garantiu
não trabalhar há três meses no quadro
móvel da Ferj, mas se contradisse ao afir-
mar que esteve no Maracanã na vitória de
4 a 3 do Fluminense sobre o Flamengo, )ja
um mês e vinte dias. Para o próximo de-
poimento, no dia 28, estão intimados o
jogador Romário, o vice-presidente de rç-
lações externas do Flamengo, Michel As-
sef, o presidente da Suderj. Raul Raposo, e
Francisco Aguiar.

n Procura nos clubes e no Maracanã faz

os ingressos se esgotarem rapidamente

O torcedor
que pretendia
comprar seu in-
.gresso para o
Fla-Flu no dia
do jogo pode
mudar de idéia,
se ainda quiser
ir ao Maracanã
domingo: o primeiro dia de venda
antecipada superou as expectativas
e deixou os dirigentes entusiasma-
dos com a iniciativa que, segundo o
Instituto Gerp dé Pesquisa, foi
aprovada por 93% do público que
freqüenta o estádio. Da carga de

.J 17.500 ingressos pedidos pela Fe-
deração, cerca de 40% foram ven-
didos ontem.

-L Na Gávea, a procura maior foi
..pelas arquibancadas. Com filas que
chegavam á Cobal, hortomercado
próximo ao clube, centenas de tor-
redores esperaram pacientemente a
abertura das bilheterias da sede, o
que aconteceu às 15h. Segundo o

. .assessor de imprensa do Flamengo,
Rodrigo Paiva, foram vendidas 10
mil arquibancadas e todas as 1.250
-cadeiras especiais. O clube dispõe
ainda de mais 15 mil arquibancadas

— espalhadas pelo estádio da Gá-
vea e por três shoppings (Barras-*
hopping, Plaza Shopping e Ilha
Plaza) onde o clube mantém stands
para a venda de seus titulos.

A situação nas Laranjeiras era
idêntica. Com uma fila que deixou
os seguranças do Palácio Guanaba-
ra preocupados, os tricolores mos-
traram que estão dispostos a dividir
meio a meio a arquibancada do
Maracanã.

Só uma bilheteria vendeu 50 ar-
quibancadas em cinco minutos. O
Fluminense colocou à venda 20 mil
arquibancadas, 5 mil cadeiras co-
muns e 1.250 cadeiras especiais — a
mesma carga do Flamengo. Sègun-
do Calomino, restaram pouco mais
de duas mil para serem vendidas
hoje. As filas se repetiram também
no Maracanã. Por volta das. 13h40,
centenas de torcedores esperavam
pacientemente pelo início das ven-
das na bilheteria quatro, o que
aconteceu 20 minutos depois. An-
siosos, os torcedores Ficaram impa-
cientes com a demora no início das
vendas, que terminam às 18h30 de
sábado.

eh
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Venda antecipada supera as expectativas

No Maracanã, a venda antecipada de ingressos para o Fla-Flu gerou protesto de torcedores que lotavam guichês antes da abertura das bilheteria\

Ronaldo (E) se apresentou à seleção brasileira confiante em Jazer bons jogos na Copa América

Traje de 
gala para 

a final

¦ Torcedor corre

atrás de camisas

da dupla Fla-Flu

Semana 
de final é lucro

certo. Quem garante é
Francisco Carlos, 29 anos,
vendedor ambulante de cami-
sas de time há mais de 10 anos.
Em toda a cidade, tricolores e
rubro-negros estão certos de
que serão campeões e, por is-
so, procuram avidamente as
camisas de seus times. Quem
tem, vende sem parar. Quem
não tem, vê a chance do lucro
certo ir embora.

Francisco Carlos era um
dos vendedores mais satisfei-
tos ontem, numa das bancas
do Maracanã. Cobrando R$
20 pela camisa oficial, vendeu

50 camisas do Flamengo (to-
das número 11, de Romário).
E enfrentando uma concor-
rência dobrada. "Perto da de-
cisão é assim, vende tudo", ex-
plica o ambulante. Até a final,
ele pretende lucrar cerca de R$
3 mil com camisas, faixas de
campeão e bandeiras. O time
pouco importa. Precavido,
Francisco já preparou mate-
rial para as duas torcidas.

Mas a procura exagerada
por camisas está gerando pro-
blemas também. A Flu Bouti-
que, por exemplo, que fica na
sede do Fluminense, não tem
mais camisas desde segunda.
Como a empresa patrocinado-
ra do clube não enviou novo
lote, a loja está amargando um
prejuízo incalculável. "Se ti-
vesse camisas para vender, ha-

veria filas na porta", revela o
vendedor Adélcio dos Santos
Pereira, 25. Segundo ele, a
venda ultimamente tem ultra-
passado as cem unidades diá-
rias. "Agora acabou; temos
que esperar nova remessa",
afirma Adélcio, ocupado em
atender o telefone e os torce-
dores que não param de pro-
curar a camisa oficial do clu-
be.

Sem escolha, o tricolores
ou se contentavam em com-
prar outros modelos, ou desis-
tiam. "Queria a oficial, e nova.
Outras eu não compro, são da
época que o Fluminense ficou
sem ganhar nada", afirmou
Suzi da Silva, 22, confiante
que a época de amargor do
tricolor termina este final de
semana.

NA TV

GLOBO
Globo Esporte: noticiário (12H30)
MANCHETE
Manchete Esportiva: noticiário (12h)
Manchete Esportiva, segundo tempo: noticiário
(20h10)
Canal 100 (20h25)
BANDEIRANTES
Esporte total: noticiário (12h30)
Motoaclismo: resumo do mundial (20h) *- <
CNT
Bem Forte: noticiário (131»)
Mapa da Açáo: esportes radicara (13h18) - -
Camisa 9: debates (13h30)
Realce: esportes radicais (17h48)
RECORD
Record nos Esportes: noticiárto (13h)
ESPN BRASIL
Natação: Copa Latina de Natação (OMi)
Futebol: Copa do Brasil, Corinthians x Grêmio
VT (12h)
Automobilismo: Porsche Super Cup (19h)
Futebol: melhores momentos do Futebol Latino
Americano (19h»0!
Futebol: especial 25 anos do Tn: Brasil x itália,
VT completo (21b30j
Futebol: Campeonato Argentino. Boca Júnior x'
R.-ver Rate fOh)

a Procura nos clubes e no Maracanã faz

os ingressos se esgotarem rapidamente
— espalhadas pelo estádio da Gá-
vea e por (rês shoppíngs (Barras-
hopping, Plaza Shopping e Ilha
Plaza) onde o clube mantém stands

O torcedor
que pretendia
comprar seu in-
gresso para o
Fla-Flu no dia
do jogo pode

. mudar de idéia,
se ainda quiser

. ir ao Maracanã
domingo: o primeiro dia de venda
antecipada superou as expectativas
e deixou os dirigentes entusiasma-
dos com a iniciativa que, segundo o
Instituto Gerp de Pesquisa, foi
aprovada por 93% do público que
freqüenta o estádio. Da carga de
117.500 ingressos pedidos pela Fe-
deração, cerca de 40% foram ven-
didos ontem.

Na Gávea, a procura maior foi
pelas arquibancadas. Com filas que
chegavam à Cobal, hortomercado
próximo ao clube, centenas de tor-
cedores esperaram pacientemente a
abertura das bilheterias da sede, o
que aconteceu às 15h. Segundo o
assessor de imprensa do Flamengo,
Rodrigo Paiva, foram vendidas 10
mil arquibancadas e todas as 1.250
cadeiras especiais. O clube dispõe
ainda de mais 15 mil arquibancadas

para a venda de seus titulos.
A situação nas Laranjeiras era

idêntica. Com uma fila que deixou
os seguranças do Palácio Guanaba-
ra preocupados, os tricolores mos-
traram que estão dispostos a dividir
meio a meio a arquibancada do
Maracanã.

Só uma bilheteria vendeu 50 ar-
quibancadas em cinco minutos. O
Fluminense colocou à venda 20 mil
arquibancadas, 5 mil cadeiras co-
muns e 1.250 cadeiras especiais — a
mesma carga do Flamengo. Segun-
do Calomino, restaram pouco mais
de duas mil para serem vendidas
hoje. As filas se repetiram também
no Maracanã. Por volta das 13h40,
centenas de torcedores esperavam
pacientemente pelo início das ven-
das na bilheteria quatro, o que
aconteceu 20 minutos depois. An-
siosos, os torcedores ficaram impa-
cientes com a demora no início das
vendas, que terminam às 18h30 de
sábado.

CPI da evasão

deixa deputado <

constrangido :
A Comissão Parlamentar de Inquérito

(CPI) que apura a evasão de renda no
Maracanã começou ontem com dois de-
poimentos, algumas contradições e pelo.
menos uma surpresa. A surpresa ficou por,
conta do segundo depoente, o vendedor
desempregado Jorge Pinto Cardoso — pre-
so domingo quando negociava ingressos,
falsos para o jogo entre Flamengo e Volta
Redonda, na Gávea —, que afirmou já ter1
trabalhado no quadro móvel da Superin-,
tendência de Esportes do Estado do Rio de
Janeiro (Suderj) durante a gestão do depu-,
tado Jorge Picianni (PDT) à frente da enti-i
dade, no ano passado.

A revelação causou constrangimento
aos componentes da CPI. entre os quais o
próprio Picianni. "Agora eu me lembro:
ele foi indicado pelo irmão, que era candi->
dato a vereador em São Gonçalo. Mas, sd
fez besteira, há de resolver agora com a
justiça", explicou Picianni. Um tanto des-
norteado, Jorge Cardoso confessou que
fizera parte da equipe várias vezes, sem
qualquer cargo específico, revezando-se em
algumas funções, principalmente a de role-
teiro. A CPI é presidida pelo deputado
Francisco Veloso (PSDB).

Estelionatário — Antes de Jorge
Cardoso, quem depôs na CPI da evasão foi
o estelionatário Sérgio Alberto Marinho
Caldeira, foragido da justiça há nove anos
e ex-coordenador do quadro móvel da Fe-
deração de Fetebol do Estado do Rio de
Janeiro (Ferj). Em depoimento que durou
50 minutos, Sérgio garantiu não ter qual*
quer relação de parentesco com o diretor
financeiro da entidade, Francisco Aguiar,
a quem era atribuída sua entrada na Feijr
"Quem me levou para lá foi o senhor Farid
Saieri, que era funcionário da Federação",
revelou o estelionatário, ex-auxiliar de ge-
rente do Bamerindus.

Durante seu depoimento, ele garantiu
não trabalhar há três meses no quadfò
móvel da Ferj, mas se contradisse ao afir-
mar que esteve no Maracanã na vitória de
4 a 3 do Fluminense sobre o Flamengo, há
um mês e vinte dias. Para o próximo de-
poimento, no dia 28, estão intimados o
jogador Romário, o vice-presidente de re-
lações externas do Flamengo, Michel As2-
sef, o presidente da Suderj, Raul Raposo, e
Francisco Aguiar. t u

Flamengo 
já 

conta

com Marcelo Negrão

O Flamengo vai acertar até sá-
bado a contratação do atacante da
seleção masculina brasileira de vô-
lei, Marcelo Negrão, atualmente
sem equipe. Segundo o vice-presi-
dente de esportes amadores do clu-
be, Getúlio Brasil, as negociações
com o jogador já estão adiantadas e
só dependem agora da assinatura
do contrato de patrocínio com a
Petrobrás, o que deve acontecer
ainda esta semana. "Está tudo bem
encaminhado, e os diretores da Pe-
trobrás garantem que o contrato já
está até pronto", afirmou Getúlio.

A negociação deve ser fechada
depois da partida de sábado entre
Brasil e Cuba pela Liga Mundial de
vôlei, no Maracanãzinho. Para as-
segurar a concretização do negócio.

o Flamengo está contando com o
auxílio da Confederação Brasileira
de Vôlei (CBV), que não medirá
esforços para fazer com que os ru-
bro-negros montem um time capaz
de disputar o titulo da Superüga,
em 95/96. A CBV acena ainda com
o ingresso do levantador Talmo,
também da seleção, para completar
a série de contratações de peso. En-
quanto isso, Tande, a maior estrela
da equipe, está mais do que confir-
mado na próxima temporada. "O
Tande não sai do Flamengo", ga-
rante Getúlio. Os salários dos cinco
campeões olímpicos que jogavam
na Itália e voltaram ao Brasil —
Tande. Negrão, Giovane, Carlào e
Mauricio — são pagos pelo Banco
do Brasil.

Much Better
entusiasma
nos treinos
Much Better deixou
entusiasmado o treinador
João Luis Maciel, ontem
de manhã, em Itaipava,
no treino de Im06s3/10
para os 1.000 metros,
montado por Jorge
Ricardo. Foi o primeiro
exercício forte do filho de
Baynoun depois que
reiniciou os treinos.
Anteriormente, havia
trabalhado suave os 600
metros em 40s e os 800
metros em 54s.
"Começamos em ritmo
moderado, mas agora
vamos acelerar. Na
semana que vem ele vai
fazer 1.300 metros e
depois passa a trabalhar
sempre em 2.000".
explicou Maciel.

'Bola Prá Frente'

apóia a criança
A Adidas, em conjunto com a Fundação Abrinq pelos
Direitos das Crianças, lançou ontem o projeto Bola Prá
Frente de apoio à criança na prática de esportes. A
empresa vai destinar 3% do faturamento das vendas de
bolas da marca para financiar o programa Amaury
Rosenberg, presidente da Adidas, disse que a expectati-
va é de arrecadar até o final do ano RS 250 mil, que
serão destinados à construção de quadras polksporti-
vas. O ministro Extraordinário dos Esportes, Pdò. do-
giou a iniciativa e disse que também é intenção do
governo disseminar o esporte em todo o Pais.

Bernardinho promete
mais vitórias no vôlei
A conquista do bicampeonato da BCV Cup, em
Montreux. na Suiça. na semana passada, foi apenas
inicio de um ano que promete muitas vitórias para o
vôlei feminino do Brasil. Pelo menos é o que garante
o técnico da seleção, Bernardinho. "As jogadoras
voltaram a mostrar determinação, garra e muito
espirito de luta, o que é uma das principais
características da nossa equipe", disse.

Turismo
fica no
sonho
O Campeonato de Carros
de Turismo, chamado de
Campeonato dos Sonhos
por reunir carros
importados até 2.000cc,
não passou de utopia. O
cancelamento da
competição foi provocado
pela seqüência de decisões
do Governo dificultando
a importação de veículos:
primeiro o aumento da
taxa de 20% para 32% e
depois para 70%; por
último, a fixação de cotas
para os importados. O
ideaiizador do
Campeonato, Flávio
Maia, está vendendo seu
apartamento para pagar
dívidas contraídas com a
organização.

Segurança reforçada

Cerca de 1.200 soldados da Poli-
cia Militar (PM), dentro e fora do
Maracanã, ambulâncias da empre-
sa responsável pela assistência mé-
dica aos torcedores e várias outras
medidas preventivas, como o fecha-
mento dos portões do estádio 20
minutos após o início do jogo. A
segurança se transformou em pala-
vra-chave para o Fla-Flu de domin-
go, em que são esperados cerca de' 118 mil torcedores. Ontem, dirigen-
tes dos dois clubes, da Federação
de Futebol do Rio de Janeiro (Feij)
e da Superintendência de Despor-
tos do Rio de Janeiro (Suderj),
além de representantes da PM e do
Corpo de Bombeiros, discutiram o
assunto por mais de três horas no
gabinete do presidente da Sudetj,
Raul Raposo, no Maracanã."Ninguém vai entrar no estádio
sem ingresso. Nem o presidente da
República", anunciou Michel As-
sef, vice-presidente de relações ex-
ternas do Flamengo, que lamentou
a diminuição da capacidade da ar-

quibancada. 
"Antigamente, eram

90 mil, mas um laudo da segurança
exigiu a diminuição para 70 mil".
Domingo, técnicos da Concremat
estarão medindo as vibrações do
estádio para saber como está a es-
trutura do Maracanã. O ex-jogador
Didi será homenageado por ter fei-
to o primeiro gol no estádio.

Os dirigentes decidiram abrir os
portões do estádio às 12h e marca-
ram o horário da preliminar (tam-
bém um Fla-Flu) para as 14h30, a
fim de evitar atrasos. Além disso, a
banda dos Fuzileiros Navais execu-
tará hinos antes do início do jogo.
O metrô estará funcionando das
12h às 20h e os mascotes foram
limitados a 11 por equipe, para evi-
tar tumulto em campo. A Sudetj
espera pela presença do Governa-
dor Marcello Alencar e do Cardeal
do Rio de Janeiro, Dom Eugênio
Sales, além de todos os jogadores
da seleção brasileira, que descerão
de Teresópolis, onde se preparam
para a Copa América.

Sávio e Túlio disputam vaga no ataque

A seleção se apresentou na Granja
Comary, em Teresópolis, ontem à noite,
e Zagalo confessou que a maior dúvida
para a Copa América está na escolha do
companheiro de Edmundo no ataque.
A vaga está entre Sávio, Túlio e Ronal-
dinho. O primeiro teste será dia 29,
contra a Polônia, em Recife. O favorito
tf Sávio, mas Túlio é bem cotado pelos
três gols que marcou contra o Valencia.
Ronaldinho ainda não conseguiu mos-
trar toda sua força.

Caso Taffarel tenha mesmo que
cumprir os dois jogos de suspensão por
usar propaganda nas luvas durante a
Copa, Danrley pode ser o goleiro na
Copa América. No entanto, para o jogo
contra a Polônia, TafTarel deve ser o
escalado. Para o resto da equipe quase
não há dúvidas, com Jorginho, Aldair,
Ronaldão e Roberto Carlos; Dunga,
César Sampaio, Zinho e Juninho; Ed-
mundo e Sávio( Túlio). Já estavam con-
centrados na Granja até as 22 horas
Taífarcl, Dida, Dunga, Ronaldão, Ro-
berto Carlos. Juninho, Edmundo, Tú-

lio, Beto, Leandro, André Cruz, Rodri-
go, Narciso e Ronaldo.

Leonardo, Jorginho, César Sam-
paio, Aldair e Zinho avisaram que vão
chegar hoje, antes do almoço

Danrley e Souza jogaram ontem pe-
la Copa do Brasil e só se apresentam
hoje. Viajam de Porto Alegre com o
presidente da CBF, Ricardo Teixeira.
Sávio está liberado até depois do Fia-
Flu de domingo. Zagalo apenas aguar-
da um pedido do Botafogo para autori-
zar que Beto e Túlio também joguem
sábado contra o América, retornando
em seguida. Se possível para poderem
treinar com a seleção no domingo cedo.
Os jogadores serão liberados domingo
após um curto conjunto pela manhã,
retornando a Teresópolis à noite.

A seleção assistiu na Granja à trans-
missão do jogo Grêmio e Coríntians,
sentindo um frio de 14 graus no salão
principal da concentração.. Hoje haverá
um leve treino pela manhã e só à tarde é
que Zagalo pretende forçar um pouco
mais os jogadores.

Marcelo Theobald
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Direção do Vasco é

por 
muitos

OTut
"1í: Antes mesmo que a noticia da
demissão do técnico Abel corresse
•mundo, surgiu uma bolsa de candi-"dlitos ao cobiçado cargo de treina-.rclor do Vasco para o Campeonato
Brasileiro. 0 nome preferido pelos"dirigentes è o de Jair Pereira, mas
existem outras opções à vista, caso
o responsável pelo time do Botafo-
go resolva manter sua decisão de

<nào deixar seu atual clube. Entre os
^candidatai estão Sérgio Cosme, Er-
avisto Paulo. Renato Trindade. Dé,
(Júlio César Leal e Arthur Bernar-
Ues.

Mas o presidente Antônio Soa-
res Calçada e o vice de futebol Eu-

rico Miranda fazem mistério em
torno das negociações com Jair Pe-
reira, antecipando apenas que Alcir
Portela comandará o time contra o
Entrerriense, sábado, às 18h, fe-
chando o Estadual. Se Calçada na-
da quis comentar sobre a saída de
Abel, que o chamou de omisso e
por isso foi dispensado, Eurico ten-
tou atenuar o impacto das declara-
ções do ex-técnico, dizendo que ele
falou num momento de tensão.

Gatorade
hidrata o
C. R. Vasco
da Gama.

Jair fica se Botafogo

pagar 
o 

que 
lhe deve

« • ma H r\ ^ATI
O técnico Jair Pereira admite

fcontinuar no Botatogo no Cam-

{>eonato Brasileiro, desde que o clu-
be pague o que lhe deve — os sala-
Hós estão atrasados três meses — e

comprometa a reforçar o time.
í'Até sábado, dia do iogo contra o
America sou técnico do Botafogo.
$6 depois é que vou tratar do futu-
fo". afirmou Jair.
í ¦ Amigo de Abel. técnico demiti-
yo pelo Vasco anteontem, ele ne-

gou que tivesse se encontrado com
dirigentes vascainos para tratar de
sua volta ao clube, de onde saiu em
94. depois de conquistar o tricam-

peonato estadual. "Jamais faria is-
so. A última vez que falei com o

presidente Calçada, do Vasco, foi
há dois meses, num restaurante",
garante Jair. que tem um acordo
verbal com o Botafogo até o tinal
do Campeonato Estadual.

SÉRGIO NORONHA

O apito em

discussão

Ivens 
Mendes está preocupado com a arbitragem do próximo

Campeonato Brasileiro. Tão preocupado que pretende fazer um
seminário internacional em princípios de agosto, para que a arbitra-
gem seja discutida em larga escala, por árbitros, dirigentes e demais
interessados.

Ele andou anotando algumas falhas durante os campeonatos
estaduais e pretende conversar com os árbitros a respeito delas. A
tolerância com as faltas por trás é um dos maiores pecados dos
nossos árbitros. Poucos têm a coragem de expulsar o jogador que
comete tal falta sem que antes ele tenha levado um cartão amarelo.

Uma falha é comum a todos, com raras exceções: a falta de
preparo físico adequado. As federações não fazem testes físicos com
seus árbitros e eles acabam acompanhando o jogo de longe, ao
mesmo tempo em que amarram as jogadas, apitando lances em que
a vantagem poderia ser aplicada.

Segundo a Fifa. o árbitro perfeito seria o profissional, mas Ivens
Mendes acha difícil a profissionalização no Brasil. Para ele, as
federações têm medo do vínculo empregaticio com o árbitro, e por
isso preferem que ele mantenha a arbitragem como um bico.

O seminário, que será realizado na concentração de Teresópolis.
deverá abordar todos os tipos de problemas que um árbitro enfren-
ta. Discutir pode não resolver de todo. mas ajuda a reconhecer as
dificuldades.

? .

Com que então, colocaram a raposa para tomar conta do gali-
nheiro. ou. se preferirem, o macaco para cuidar das bananas. A
Federação de Futebol do Rio de Janeiro simplesmente escolheu um

estelionatário, condenado, para coordenar as rendas de jogos de
futebol.

A coisa é muito mais séria do que parece. Não deve ter sido por
acaso que colocaram um ladrão para cuidar do dinheiro. Alguém
tinha más intenções a respeito das rendas e achou por bem colocar
um estelionatário para mexer com os números.

O tal Sérgio Caldeira não deve ter chegado à federação em busca
de emprego e se dizendo um especialista em números. Alguém o
colocou lá. e esse alguém è peça fundamental na quadrilha.

?
Antes que continuem as especulações, devo informar que o

destino de Mozer deve ser mesmo o Kashima Antlers. Ainda ontem,
um advogado da empresa de Zico viajou para Portugal, levando um
termo de compromisso para ser assinado pelo jogador.

Segundo esse termo, o contrato deverá ser de um ano e meio e se
tornará definitivo depois que o jogador fizer os exames médicos no
Brasil.

?
As dores que ameaçam Renato não são as mesmas que ameaçam

Romário, mas causam apreensão em todos os que estão envolvidos
na decisão de domingo.

É incrivel que a decisão de um belo campeonato de repente se veja
ameaçada de ficar sem dois dos maiores astros da competição. E os
dois estão temerosos, sentindo que podem causar prejuízos, caso
forcem suas respectivas escalações.

Romário ainda dissimula, evita o futevôlei e afirma que joga.
Renato está mais ressabiado, mas sabe que sua presença é funda-
mental, não só para o time, como para a torcida.

?

O presidente Antônio Soares Calçada não precisou fazer reunião
para demitir o técnico Abel. Simplesmente chegou ao clube ás oito
horas, chamou um supervisor e anunciou a demissão do técnico. E
Calçada jura que não vê Jair Pereira há meses.

. ?
O Imposto Provisório vai virar permanente.

Pelé recorda
anos do tri

,e. exalta tetra
-0 ministro Extraordinário dos
¦ Esportes, Edson Arantes do
Nascimento. Pelé, lembrou

•ontem que foi muito importante
p>ara ele ter participado do tri
.mundial, que ontem completou
25. anos, mas ressaltou: "Não

podemos esquecer que já somos
tetracampeões", disse. Pelé teme"çjúe a seleção de 70 continue
ofuscando o tetra.

Brasil faz semifinal do
Sub-1 7 com Colômbia
Ao empatar em 0 a 0 com o Uruguai na noite de
terça-feira, o Brasil garantiu o primeiro lugar do
Grupo B na fase classificatória do Torneio
Internacional de Futebol Sub-l7, que está sendo
realizado em Cancun, no México. Nas semifinais,
amanhã, os brasileiros enfrentarão a seleção
colombiana, enquanto os uruguaios jogarão
contra os mexicanos, que venceram o Grupo B.
Os vencedores decidirão o título no domingo,
com os perdedores fazendo a preliminar, pelo
terceiro lugar.

Dirceu se despede

no empate de 3 a 3

O brasileiro Dirceu, aos 42 anos de idade, despediu-se
ontem oficialmente do futebol, no Estádio Jalisco, em
Guadalajara, na partida em que um combinado brasileiro
empatou em 3 a 3 com outro, formado por estrelas da
Europa e da América do Sul. O apoiador, que disputou três
Copas do Mundo — 1974, 1978 e 1982 —, deixou o campo
a cinco minutos do fim do amistoso, aplaudido por astros
do porte de Zico, Júnior, Bernd Schuster e Mario Kempes, e
pelas cerca de 50 mil pessoas presentes ao espetáculo. Pelo
combinado brasileiro jogaram, além de Zico e Júnior, Al-
dair; Ricardo Rocha, Tita e Carlos Germano, entre outros.

Válber diz
que vai se
comportar
O zagueiro Válber, que
voltou aos treinos do São
Paulo, disse que seu
comportamento a partir de
agora será um exemplo, e que
em pouco tempo o técnico
Telê Santana, que chegou a
chamá-lo de irresponsável na
segunda-feira, vai mudar de
opinião a seu respeito.

Itália perde
para Alemanha
A Alemanha venceu a Itália por 2
a 0, ontem em Zurique, em
partida válida pelo Torneio
Centenário da Associação Suiça
de Futebol. Os gols foram de
Helmer aos 4m e Maldini (contra)
aos 38m, ambos no primeiro
tempo. Cerca de 17 mil
espectadores presenciaram o jogo.
Na abertura do torneio, na última
segunda-feira, a Itália derrotou a
Suíça por I a 0.

Goycochea,
enfim, no
Internacional
Depois de duas viagens
adiadas na última hora, o
goleiro argentino Goycochea
chegou ontem de manhã a
Porto Alegre, contratado
pelo Internacional, que tenta
reforçar seu time para o
Campeonato Brasileiro.
"Agora já sou do Inter e por
ele pretendo conquistar n
vários titulos", disse. ,,

«Romário 
passa 

mais um dia longe da bola

Evandro Teixeira
Atacante é poupado novamente mas os

médicos garantem sua escalação na final

MAURÍCIO FONSCECAI *}'r"
\ .. Todo mundo
^lío Flamengo ga-

rante que Romá-&( -•rio está bem e que
| estará em campo
. domingo. Mas o
i- fato é que desde a
i partida contra o

Volta Redonda, domingo passado,
v o atacante não toca em bola. On-
j .tem, ao contrário do que estava

' ^previsto, Romário mais uma vez foi
r poupado — terça-feira ele apenas
t torreu pela manhã, enquanto os
i companheiros treinaram em tempo
< integral.' Com dores no joelho re-

] cém-operado, ele ficou no vestiário
(f fazendo fisioterapia com Maurício
l-*à&ntos, seu preparador-fisico parti-
gjfdar.
píT 

"As dores são normais. Não há
1 'inchaço, nem derrame. Ele apenas
kyhte uma dor leve no tendão rotu-
i-jdiano, conseqüência da fisioterapia

ue vem fazendo e também do piso
uro do campo da Gávea. Amanhã

(hoje) Romário treina normalmen-
te em Friburgo", garantiu o médico

Sé Luis Runco, que operou o jo-
gador. Apesar de os médicos do
clube garantirem que não há nada
de grave com Romário, o atacante
voltou a tomar anti-inflamatórios.

Tudo normal, segundo os médicos.
"Ele 

poderia até treinar, mas disse
que a dor estava incomodando um
pouco e achamos melhor não for-
çar", resumiu Runco.

Além das dores do joelho, Ro-
mário luta também contra a balan-
ça. O jogador está com 74kg, dois a
mais do que seu peso ideal. Como
ainda não fez um treino mais^ forte
esta semana, a preocupação de
Runco agora é evitar que o jogador
ganhe mais algum quilo até o dia
do jogo. 

"Não adianta forçar, pois
Romário não vai perder dois quilos
até o dia do jogo. Temos de contro-
lar sua alimentação para ele ficar
nos 74kg", disse o médico.

Susto — Pouco antes do treino
de ontem começar, o goleiro Roger
deu um grande susto em todos que
estavam na Gávea. No aquecimen-
to com os demais goleiros, ele pren-
deu o dedo mínimo da mão esquer-
da na grama. Roger deu um berro e
saiu correndo para o vestiário. Me-||
dicado, foi constatada uma forte5
luxação, mas nada capaz de tirar o
goleiro da decisão. "Fiquei apavo-
rado na hora. O doutor Runco co-
locou o dedo no lugar, que foi ime-
diatamente imobilizado. Domingo
jogo de qualquer maneira", afir-
mou, aliviado.
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O técnico Vanderlei Luxemburgo (E) parou o treino várias vezes para corrigir a posição dos zagueiros

Mordomia na arquibancada

¦ Garçom fatura

servindo à torcida

durante os treinos

ANDRÉ BALOCCO
ámisa brança impecável-

V^- mente limpa, gravata bor-
boleta e muito equilíbrio com a
bandeja na mão... em plena arqui-
bancada! As lições aprendidas pe-
lo garçom Pacheco Mota Dias o
transformaram num dos persona-
gens mais populares da Gávea.
Há pelo menos cinco meses ele é o
responsável pelas mordomias ofe-
recidas aos torcedores do Fia-

mengo que prestigiam os treinos
do time durante a semana. "Este

cara é um entrão mesmo", brinca
o presidente Kleber Leite, um dos
fregueses de Pacheco.

Pacheco se orgulha de ser co-
nhecido e fatura alto com sua in-
venção, lançada no início do ano.
Autorização da diretoria, nem
pensar. Pacheco impôs seu traba-
lho na marra e admite que cobra
acima do preço oficial. "A idéia
foi minha", apressa-se em dizer.
"Vai fazer uma matéria comigo?
Legal, hein", se anima.

Há dez meses trabalhando no

bar 'O mais querido da Gávea'.
Pacheco começou a perceber a in-
tensa movimentação de torcedo-
res no início do ano — todos de
olho nos treinos de Romário, seu
ídolo. No primeiro dia, espanto:
vendeu cervejas, refrigerantes e
salgadinhos em todas as incursões
feitas na arquibancada. Pouco a
pouco tornou-se conhecido. Hoje.
recebe tapinhas nas costas e é sau-
dado por seus clientes quando
desponta nas escadas da arqui-
bancada. "Meu trabalho é um su-
cesso e não é à toa". Pelo jeito, a
marra de Romário o contagiou.
"Sou bom mesmo".

Defesa exige

mais cuidado
A cena se repetiu várias vezes

ontem, no coletivo contra o time
de juniores. Em todas as jogadas
de bola parada contra os titulares,
o técnico Vanderlei Luxemburgo
interrompeu o treino do Flamen-
go e procurou acertar a colocação
dos zagueiros. Uma preocupação
que o treinador sempre teve, mas
que agora, a poucos dias da deci-
são, recebeu atenção especial,
principalmente depois que Rena-
to e Ézio praticamente garantiram
presença no Fla-Flu. "O Flumi-
nense é muito forte nas bolas al-
tas. Tem jogadores altos e outros
que botam a bola onde querem.
Atenção e posicionamento ade-
quado são fundamentais", justifi-
cou.

O Flamengo levou dois gols.de
cabeça nas três vezes em que on-
frentou o Fluminense. Renato fez
um na vitória de 3 a 1 e Rogeri-
nho outro, nos 4 a 3 do primeiro
turno do octogonal. A defesa, no
entanto, não é a única preocupa-
ção de Vanderlei. Ele quer ver seu
time jogando sem afobação, to-
cando a bola. Isso nao quer dizer
que o Flamengo jogará pelo em-
pate, resultado que levará o titulo
para a Gávea. "Vamos buscar o

gol com inteligência. Não quero
ver o Charles, por exemplo, jo-
gando de centroavante. Nem o
Fabinho na ponta".

A vantagem do empate, po-
rém, não será descartada. Mas se-
gundo Vanderlei. ficará guardada
para ser usada na hora necessária.
"Se fizermos um gol primeiro, fi-
caremos bem perto do título. Eles
serão obrigados a sair da defesa e
teremos mais espaço para contra-
atacar".

Tanqüilo mesmo, o treinador
está em relação a Romário. O
atacante ainda não tocou em bola
esta semana, mas nem isso é capaz
de abalar a confiança do técnico
rubro-negro. "Romário é o mé-
lhor atacante do mundo e mesmo
com 70% de suas possibilidades é
mais importante do que muito jõ-
gador", lembrou. (M.F) *
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Direção do Vasco é
«>5;

disputada 
por 

muitos
11 j~.
¦jl, ^ntes mesmo que a noticia da
demissão do técnico Abel corresse
mundo, surgiu uma bolsa de candi-
(Jatos ao cobiçado cargo de treina-
dflr do Vasco para o Campeonato
Brasileiro. O nome preferido pelos
dirigentes é o de Jair Pereira, mas
existem outras opções à vista, caso
o responsável pelo time do Botafo-
go resolva manter sua decisão de
pão deixar seu atual clube. Entre os
Candidatos estão Sérgio Cosme, Er-
nesto Paulo, Renato Trindade, Dé,
Júlio César Leal e Arthur Bernar-
(ies.. Mas o presidente Antônio Soa-
res Calçada e o vice de futebol Eu-

f- I ¦

Jair fica se Botafogo

pagar 
o 

que 
lhe deve

í O técnico Jair Pereira admite
çontinuar no Botafogo no Cam-
peonato Brasileiro, desde que o clu-
be pague o que lhe deve — os salá-
fios estão atrasados três meses — e
$e comprometa a reforçar o time.
"Até sábado, dia do jogo contra o
América sou técnico do Botafogo.
Só depois é que \ou tratar do futu-

I ro". afirmou Jair.
f j i Amigo de Abel. técnico demiti-

èo pelo Vasco anteontem, ele ne-

rico Miranda fazem mistério em
torno das negociações com Jair Pe-
reira, antecipando apenas que Alcir
Portela comandará o time contra o
Entrerriense, sábado, às 18h, fe-
chando o Estadual. Se Calçada na-
da quis comentar sobre a saída de
Abel, que o chamou de omisso e
por isso foi dispensado, Eurico ten-
tou atenuar o impacto das declara-
ções do ex-técnico, dizendo que ele
falou num momento de tensão.

Gaiorade
hidrata o „ JjL/
C. R. Vasco
da Gama,

gou que tivesse se encontrado com
dirigentes vascainos para tratar de
sua volta ao clube, de onde saiu em
94. depois de conquistar o tricam-
peonato estadual. "Jamais faria is-
so. A última vez que falei com o
presidente Calçada, do Vasco, foi
há dois meses, num restaurante",
garante Jair. que tem um acordo
verbal com o Botafogo até o final
do Campeonato Estadual.

¦Romário 

passa 
mais um dia longe da bola

r,*v Aii' j. Evandro Teixeira
Atacante é poupado novamente mas os

| médicos garantem sua escalação na final

I MAURÍCIO FONSCECA
> Todo mundo
jno Flamengo ga-
íiànte que Romá-
' rio está bem e que

Í 

estará em campo
domingo. Mas o
fato é que desde a

j partida contra o
úVolta Redonda, domingo passado,
' o atacante não toca em bola. On-
| tem, ao contrário do que estava
í-previsto, Romário mais uma vez foi

poupado — terça-feira ele apenas
jtíorreu pela manhã, enquanto os
i companheiros treinaram em tempo

} integral. Com dores no joelho re-
icérri-operado, ele ficou no vestiário
) fazendo fisioterapia com Maurício,J" 

Itos, seu preparador-fisico parti-
[|&r.•àç^As dores são normais. Não há

^inchaço, nem derrame. Ele apenas
isente uma dor leve no tendão rotu-
iliano, conseqüência da fisioterapia
jque vem fazendo e também do piso
(duro do campo da Gávea. Amanhã
|(hoje) Romário treina normalmen-
Ue^m Friburgo", garantiu o médico
Jò'áé Luís Runco, que operou o jo-
gador. Apesar de os médicos do
clube garantirem que não há nada
de grave com Romário, o atacante
voltou a tomar anti-inflamatórios.

Tudo normal, segundo os médicos.
"Ele 

poderia até treinar, mas disse
que a dor estava incomodando um
pouco e achamos melhor não for-
çar", resumiu Runco.

Além das dores do joelho, Ro-
mário luta também contra a balah-
ça. O jogador está com 74kg, dois a
mais do que seu peso ideal. Como
ainda não fez um treino mais forte
esta semana, a preocupação de
Runco agora é evitar que o jogador
ganhe mais algum quilo até o dia
do jogo. 

"Não adianta forçar, pois
Romário não vai perder dois quilos
até o dia do jogo. Temos de contro-
lar sua alimentação para ele ficar
nos 74kg", disse o médico.

Susto — Pouco antes do treino
de ontem começar, o goleiro Roger
deu um grande susto em todos que
estavam na Gávea. No aquecimen-
to com os demais goleiros, ele pren-
deu o dedo mínimo da mão esquer-
da na grama. Roger deu um berro e
saiu correndo para o vestiário, Me-|
dicado, foi constatada uma forte
luxação, mas nada capaz de tirar o
goleiro da decisão. "Fiquei apavo-
rado na hora. O doutor Runco co-
locou o dedo no lugar, que foi ime-
diatamente imobilizado. Domingo
jogo de qualquer maneira", afir-
mou, aliviado. O técnico Vanderlei Luxemburgo (E) parou o treino várias vezes para corrigir a posição dos zagueiros

Mordomia na arquibancada

¦ Garçom fatura

servindo à torcida

durante os treinos

ANDRÉ BALOCCO
f~1 amisa brança impecável-
V_^ mente limpa, gravata bor-
boleta e muito equilíbrio com a
bandeja na mão... em plena arqui-
bancada! As lições aprendidas pe-
lo garçom Pacheco Mota Dias o
transformaram num dos persona-
gens mais populares da Gávea.
Há pelo menos cinco meses ele é o
responsável pelas mordomias ofe-
recidas aos torcedores do Fia-

mengo que prestigiam os treinos
do time durante a semana. "Este
cara é um entrão mesmo", brinca
o presidente Kleber Leite, um dos
fregueses de Pacheco.

Pacheco se orgulha de ser co-
nhecido e fatura alto com sua in-
venção, lançada no início do ano.
Autorização da diretoria, nem
pensar. Pacheco impôs seu traba-
lho na marra e admite que cobra
acima do preço oficial. "A idéia
foi minha", apressa-se em dizer.
"Vai fazer uma matéria comigo?
Legal, hein", se anima.

Há dez meses trabalhando no

bar 'O mais querido da Gávea',
Pacheco começou a perceber a in-
tensa movimentação de torcedo-
res no início do ano — todos de
olho nos treinos de Romário, seu
ídolo. No primeiro dia, espanto:
vendeu cervejas, refrigerantes e
salgadinhos em todas as incursões
feitas na arquibancada. Pouco a
pouco tornou-se conhecido. Hoje.
recebe tapinhas nas costas e é sau-
dado por seus clientes quando
desponta nas escadas da arqui-
bancada. "Meu trabalho é um su-
cesso e não é à toa". Pelo jeito, a
marra de Romário o contagiou.
"Sou bom mesmo".

Defesa exige

mais cuidado
A cena se repetiu várias vezes

ontem, no coletivo contra o tirije
de juniores. Em todas as jogadas
de bola parada contra os titulares,
o técnico Vanderlei Luxemburgo
interrompeu o treino do Flamen-
go e procurou acertar a colocação
dos zagueiros. Uma preocupação
que o treinador sempre teve, mas
que agora, a poucos dias da deçi-
são, recebeu atenção especial,
principalmente depois que Rena-
to e Ézio praticamente garantiram
presença no Fla-Flu. "O Flumi-
nense é muito forte nas bolas al-
tas. Tem jogadores altos e outros
que botam a bola onde querem.
Atenção e posicionamento ade-
quado são fundamentais", justifi-
cou.

O Flamengo levou dois gols de
cabeça nas três vezes em que en-
frentou o Fluminense. Renato fez
um na vitória de 3 

"a 
1 e Rogeri-

nho outro, nos 4 a 3 do primeiro
turno do octogonal. A defesa, no
entanto, não é a única preocupa-
ção de Vanderlei. Ele quer ver seu
time jogando sem afobação, to-
cando a bola. Isso não quer dizer
que o Flamengo jogará pelo em-
pate, resultado que levará o título
para a Gávea. "Vamos buscar o
gol com inteligência. Não quero
ver o Charles, por exemplo, jo-
gando de centroavante. Nem 'b

Fabinho na ponta". u
A vantagem do empate, pa-

rém, não será descartada. Mas se-
gundo Vanderlei, ficará guardadíi
para ser usada na hora necessária.
"Se fizermos um gol primeiro, 11-
caremos bem perto do título. Eles
serão obrigados a sair da defesa e
teremos mais espaço para contra-
atacar". «

Tanqüilo mesmo, o treinador
está em relação a Romário. O
atacante ainda não tocou em bola
esta semana, mas nem isso é capaz
de abalar a confiança do técnico
rubro-negro. "Romário é o me»
lhor atacante do mundo e mesmo
com 70% de suas possibilidades é
mais importante do que muito jd-
gador", lembrou. (M.F)

SÉRGIO NORONHA
 íli

Pelé recorda
25 anos do tri
e exalta tetra
Ólministro Extraordinário dos
Esportes, Edson Arantes do
Nascimento, Pelé, lembrou
britem que foi muito importante
para ele ter participado do tri
mundial, que ontem completou
25anos, mas ressaltou: "Não

podemos esquecer que já somos
tétracampeões", disse. Pelé teme
que. a seleção de 70 continue
ofuscando o tetra

Corinthians conquista
Copa do Brasil no Sul
O Corinthians derrotou o Grêmio por 1 a 0, gol
de Marcelinho aos 27m do segundo tempo,
ontem à noite no Estádio Olímpico, cm Porto
Alegre, e conquistou a Copa do Brasil de 95 e
vaga na Libertadores de 1996. Cerca de 60 mil
pessoas presenciaram o jogo. Na primeira
partida, no Pacaembu, o Corinthians vencera por
2 a 1. É a primeira vez que um clube paulista
ganha o turneio. Os campeões anteriores foram:
Grêmio (89), Flamengo (90), Criciúma (91), Intcr
de Porto Alegre (92), Cruzeiro (93) e Grêmio
(94).

no empate de 3 a 3

O brasileiro Dirceu, aos 42 anos de idade, despediu-se
ontem oficialmente do futebol, no Estádio Jalisco, cm
Guadalajara, na partida em que um combinado brasileiro
empatou em 3 a 3 com outro, formado por estrelas da
Europa e da América do Sul. O apoiador, que disputou três
Copas do Mundo — 1974,1978 e 1982 —, deixou o campo
a cinco minutos do fim do amistoso, aplaudido por astros
do porte de Zico, Júnior, Bernd Schuster e Mario Kempes, e
pelas cerca de 50 mil pessoas presentes ao espetáculo. Pelo
combinado brasileiro jogaram, além de Zico e Júnior, Al-
dair, Ricardo Rocha, Tita e Carlos Germano, entre outros.

Válber diz
que vai se
comportar
O zagueiro Válber, que
voltou aos treinos do São
Paulo, disse que seu
comportamento a partir de
agora será um exemplo, e que
em pouco tempo o técnico
Telê Santana, que chegou a
chamá-lo de irresponsável na
segunda-feira, vai mudar de
opinião a seu respeito.

Itália perde
para Alemanha
A Alemanha venceu a Itália por 2
a 0, ontem em Zurique, em
partida válida pelo Torneio
Centenário da Associação Suiça
de Futebol. Os gols foram de
Helmer aos 4m e Maldini (contra)
aos 38m, ambos no primeiro
tempo. Cerca de 17 mil
espectadores presenciaram o jogo.
Na abertura do torneio, na última
segunda-feira, a Itália derrotou a
Suíça por 1 a 0.

Goycochea,
enfim, no
Internacional*
Depois de duas viagens t
adiadas na última hora, o -
goleiro argentino Goycochea
chegou ontem de manhã a
Porto Alegre, contratado ,
pelo Internacional, que tenta
reforçar seu time para o
Campeonato Brasileiro."Agora já sou do Inter e por
ele pretendo conquistar .r>
vários títulos", disse. ~

estelionatário, condenado, para coordenar as rendas de jogos dc
futebol.

A coisa é muito mais séria do que parece. Não deve ter sido por
acaso que colocaram um ladrão para cuidar do dinheiro. Alguém ,>
tinha más intenções a respeito das rendas e achou por bem colocar
um estelionatário para mexer com os números.

O tal Sérgio Caldeira não deve ter chegado á federação em busca
de emprego e se dizendo um especialista em números. Alguém o
colocou lá, e esse alguém é peça fundamental na quadrilha.

?
Antes que continuem as especulações, devo informar que o

destino de Mozer deve ser mesmo o Kashima Antlers. Ainda ontem,
um advogado da empresa de Zico viajou para Portugal, levando um
termo de compromisso para ser assinado pelo jogador.

Segundo esse termo, o contrato deverá ser de um ano e meio e se
tornará definitivo depois que o jogador fizer os exames médicos no „
Brasil. "

?
As dores que ameaçam Renato não são as mesmas que ameaçam H

Romário, mas causam apreensão em todos os que estão envolvidos
na decisão de domingo.

É incrível que a decisão de um belo campeonato de repente se veja
ameaçada de ficar sem dois dos maiores astros da competição. E os
dois estão temerosos, sentindo que podem causar prejuízos, caso
forcem suas respectivas escalações.

Romário ainda dissimula, evita o futevôlei e afirma que joga.
Renato está mais ressabiado, mas sabe que sua presença é funda-
mental, não só para o time. como para a torcida.

?

O presidente Antônio Soares Calçada não precisou fazer reunião
para demitir o técnico Abel. Simplesmente chegou ao clube às oito
horas, chamou um supervisor e anunciou a demissão do técnico. E
Calçada jura que não vê Jair Pereira há meses.

. ?
O Imposto Provisório vai virar permanente.

O apito em

discussão

Ivens 
Mendes está preocupado com a arbitragem do próximo

Campeonato Brasileiro. Tão preocupado que pretende fazer um
seminário internacional em princípios de agosto, para que a arbitra-
gem seja discutida em larga escala, por árbitros, dirigentes e demais
interessados.

Ele andou anotando algumas falhas durante os campeonatos
estaduais e pretende conversar com os árbitros a respeito delas. A
tolerância com as faltas por trás é um dos maiores pecados dos
nossos árbitros. Poucos têm a coragem de expulsar o jogador que
comete tal falta sem que antes ele tenha levado um cartão amarelo.

Uma falha é comum a todos, com raras exceções: a falta de
preparo físico adequado. As federações não fazem testes físicos com
seus árbitros e eles acabam acompanhando o jogo de longe, ao
mesmo tempo cm que amarram as jogadas, apitando lances em que
a vantagem poderia ser aplicada.

Segundo a Fifa, o árbitro perfeito seria o profissional, mas lvens
Mendes acha difícil a profissionalização no Brasil. Para ele. as
federações têm medo do vinculo empregaticio com o árbitro, e por
isso preferem que ele mantenha a arbitragem como um bico.

O seminário, que será realizado na concentração de Teresópolis.
deverá abordar todos os tipos de problemas que um árbitro enfren-
ta. Discutir pode não resolver de todo. mas ajuda a reconhecer as
dificuldades.

Com que então, colocaram a raposa para tomar conta do gali-
nheiro, ou. se preferirem, o macaco para cuidar das bananas. A
Federação de Futebol do Rio de Janeiro simplesmente escolheu um
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fcante do Flamengo sera durament 

^ carreira na Ponte Me ensi- SSlM^^ * J fH. tSo ** J| 
¦ go, Marcio Costa sera a sombra de minense marquei um go], na na

marcado - mas sem violenca. m.nha carreira na:Ponte. Me ens. 
| J| JV ..m, *• Savio no Fla-Flu decisivo. Ha pou- derrota dc 4 a 3, entrando pela"Joel conversou longamente comi- noumuito. . jjh S& f ^ lU Ofw - m co mais de um ano no time profis- direita", recorda.

go sobre como quer que eu marque O esquema de marcagao tricoor . rf> H# ' 
. ^kld sional, o atacante corner a se acos- Depois de ter enfrentado tres ve-

Savio. Mas sempre frisou que devo ja esta definido. Lima teacom g .. , 
|p I Wfjjfo tumar a ter pelo menos dois marca- zes o Fluminense neste campeona-

ir na bola", disse Marcio Costa. Romano e Paulo Paiva na sobra. t, ' *• JfBHBB'':,'% mm dores na sua cola sempre que to, Savio nao tem duvida de que
volante carioca, 1.81m de altura M.nha fungao sera acompanhar K " ''KfiSHHI 

^' Flamengo entra em campo. Nao domingo o Flamengo devera ter
e 70kg de pesoesta seguro de Savio na grande moyjmentajao que K 

| gSKg&r importa o adversario, o local da muita paciencia para nao cair na
que parar Savio pode s.gn.ficar de faz da mtemied.ana ate a entra- BMKPFI 

#¦ * f, | partida: ha sempre alguem vigiando armadilha do advresario. "0 Flu-
titulo para o Fluminense. da da area. Nao adianta deixar Ro W * - Savio nor perto "As dificuldades minense joga fechado, marca forte

"A bola nao pode chegar ate ele. nald ou mesmo Lira atras dele por- I I triplicaram para mim. Mai recebo e nao perdoa os erros dos adversa-
Se Savio dominar a bola e virar, um que Savio nao para d.z o dobet- , .v 

ptglfif % 
-BggM bola e logo aparecem dois marca- rios. Ja sentimos isso na pele e nao

abraco \ admite man, cujo passe per ence aos em- ^JBg. ~ 
dores", afirma. vamos rcpetir o erro", salienta Sa-

A trajetona de Marco Costa presanos Alexandre Martins § fe Aos poucos, Savio vai apren- vio, que aos 21 anos participant
podera ser um exemplo de cna que Re.naldo Pita, da Furacao Promo- 1111 

dendo a driblar tambem as adversi- domingo de sua primeira decisao de
destroi o criador. Vanderlei Lu- goes, e sonha ser campeao e ficar no tjjj|ll|BBSS! ¦ HnHp« mie n f-ima icirreta Ja ner- camoeonato no time principal.
xemburgo pode acabar como viti- Fluminense ate 96. (R.G.) Marcio Costa (E) vai marcar. Savio com dmezamas sen, ywlencia dadts que a lama acarreta. Ja per campeonato no m p p ,,

pate, marcado por Joel, aos 25 ,iUC 0 zanueiro Lima, que a foi 6x14=84 6xir=78 6x11 *66. cerejeira cerejeira cerejeira 6x16,=96,
minutos do primeiro tempo. ao arb.tro Armando Marques, 5id°adogpel0s amigos d? Mo, —- ^ BR L JH
pontachutou lraco.de longe, eo ainda no primeiro tempo, apos pretende trocar sua dentadura atual eppipa HSHfl~ ¦¦ fflflWM 'fHHHff HflHK portabalcAocolonial
goleiro (ezgolpe de vista, deixan- Claudio Garcia marcar. em im- — nao tem os dentes molares R;T:1 HH :'plff ||' E9n.' n||HE 1 Mia ^SmJM6,*xn,
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T !>U1VnI.C>"^c'oid^piri^iS Qao*"So foi'^mprovada! Mas", locara \elha". brincou ienato. gyi^

• colores acusaram-no dc ter re P 1 
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d-i voltou a selecao — fez tres centina, onde virou tecnico. Coi- senUu na coxa esquerda. Domm- g 6x24=144, 6x20.=120, 6xso,=3oo, 6x40,=240. 6*2S.=150. 6x^00 120,u° Ipe^P?!> el:aa vouou a seie^uu il/. uw - 
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partidas em 56 —. mas nunca sasdo Fla-Flu. 4 
05/69 Mundo. Faltam pequenos ajustes »iesT2 pi Fe^xxW 

T»otTo^lJtMet^
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VOCE SABIA?
PROMOÇÃO DA SEMANA.

SOMENTE ATÉ SÁBADO, 24.06.95

ASSOALHOS 15x2 cm.
IPÊ1* EXTRA

6x4,50=27,
JATOBÁ 1* EXTRA SECO
tSTüfiOO 6x4,00=24,
IPÊ CHAMPANHE EXTRA

6x3,50=21,
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Márcio Costa (E) vai marcar Sávio com dureza mas sem viok

lMQ?i t-J.
mÊÊÊÊm

Veludo e Dominguez Que o termo Fla-Flu tem 70
anos? Surgiu em 1925, quando
os cariocas montaram um time
para enfrentar a seleção paulis-
ta só com jogadores do Flumi-
nense e do Flamengo. A im-
prensa debochou, apelidando-o
de seleção Fia-
Flu. Mas o time
venceu e os jor- f jir jS'11nais transferiram j .pi
o apelido para o ! Iv—"1|
clássico. Â ) 1 p

SUPER PROMOÇÃO
DE IPÊ E IMBUÍA DE

1* EXTRAA 
'maldição'

da dentadura
Em véspera de final, qualquer

detalhe é importante. Renato Gaú-
eho sabe disso e exatamente por
esse motivo não gostou de saber
que o zagueiro Lima. que já foi
apelidado pelos amigos de Tubarão,
pretende trocar sua dentadura atua!
— não tem os dentes molares e
pré-molares— por uma nova. "Vai

dar azar. Domingo, antes do jogo.
vou abrir a boca dele. Se estiver a
ponte nova, vou arrancá-la e reco-
locar a velha", brincou Renato.

Nesse clima de bom-humor. Re-
nato participou do treino e nada
sentiu na coxa esquerda. "Domin-

go, para mim. é final de Copa do
Mundo. Faltam pequenos ajustes
pra o time estar pronto".

Negócios — O camisa 7 tricô-
lor recebeu ontem um telefonema
de um empresário argentino, ligado
a Diego Maradona. Segundo o ar-
gentina. Maradona quer levar Re-
nato para o Boca Juniors. no próxi-
mo semestre. E o Sevilha tem mte-
resse em comprar Djair.(/Í.G.,'

FK-3 FK-2 FK-1IMBUÍA, IMBUÍA. IMBUÍA,CEREJEIRA CEREJEIRA CEREJEIRAOU MOGNO OU MOGNO OU MOGNO
6x19,=114, 6x19,=114, 6x19,=114,

PORTA BALCÃO COLONIAL
ARCO OU RETA

1,20x2,10IMBUIA.6x45.3270,
1,40*2,10IMBUUL6x53,"318,

TEMOS TOCAS AS MEDtOAS

PK-OIAG.LUXOMOGNO
6x50,=300,

LOTUS IIIMBUÍADE 480. Pof
6x50,=300,

ELITE PK MK-80 MK-20 DIAGONAL
MOGNO IMBUÍA MOGNO MOGNO MOGNO

6x24,=144, 6x20,=120, 6x50,=300, 6x40,=240, 6x25=150,
100 PEÇAS

RI Fechaduras ^
il Brasil I
Nós fechamos

com a qualidade.
VERONAUNHA COLONIAL

EXTERNA INTERNA E WC
6x5,=30, 6x4=24,

'

1.20x1,20 IMI
1/40x1,20 IMI

5216 ST2
EXTERNA distribuído»
6x13,=78,nTrôftn3100 peças LJjLiily
7235/3235 TiirnnTUiUifjTFPWA F 70 ANOSTÍr DE qualidade

PROVOÇiOLINHA NVLONNAS CORESPRETA.BRANCA EVERMELHA

4314 ST2EXTERNA
6x8, =48,

H0) 50 PEÇAS
3314T7314WTERNA E WC
6x6,=36,

JANELA SÓ VIDROSARCO OU RETA
JACAREPAGUÁ MÉIER (Nofteshoppmq)

LUGG JA 423—4000 269-4000
CENTRO TULtCA SÀO GONÇALO

532-4O O O 571 -4000 712-0088

1,40*1^0^6x17,=102,TEMOS TOOAS AS MCOCAS
PWOMOÇÀO V*4JO* 90MEKTE PAAA¦*AHCIAM£>4TG COM rAXCELAS Mt'«yU3CCRSM00

r_T, , PROMOÇÃO
nlL^l CONSULTA DE IMEDIATO

i A u o I NO CENTRO MÉDICO
Após 20 dias - eletrocanJiograma, exames
laboratoriais netsuiizaçàc Jftra-snnografia

mdusiveotistetrca ecocard'Ogra-.a
)esde que seja soiKritaac pe<i prop'.o centro

Doniingiiez viwnun dramas semelhantes no Fla-Flu
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Gal Costa hIIBII Mfi&fiik IWEIlpllj A escola
filma com HH BIB8Hagill lapses tem de Gabriel
Bressane HBlH HHHf mostra em HMHKgpg o Pensador

m . A cantora Gal Costa jSHf Sao 
Paulo 0 rapper Gabriel o

filmou ontem, num barco. Antoni Tapies, maior Wf Pensador lan<;a no dia
sua participapao no filme pintor espanhol vivo, wk- 15 sou novo disco no
O^idarin, 

cn*^ 

" 
^

mm ^AEepai terra echao sao Em cada'lugar tem urn tipo dc pa- exemplares maravilhosos dos mes- de Minas, a geografia, o chaocomo

^ ^ ^ 
>*¦ 

'qUC^'Cr''a^' 
'''/,^'<^1'^c^respondeiido trcs^viiao ao Rio com todo sen outra especie cte mar — c^ni^Uukis

do mundo e, principalmente, bus- n'ia' Brejo das Almas, Pedra Azul, Minas emeiodoida. Nemparece Sou "carioca mineiro", como
• cando o que a gente tem dentro: Pedras de Maria da Cruz, Olhos que Carlos Drummond dc Andrade dizTom Jobim, e o Rio tem Paraty,

^ . nossa identidade e caminho, tudo D'Agua, Pouso Alegre, Ouro Fino, e j0j0 R0sa nasceram e viveram cidade encantada. Paraty e Minas
apoiado na base que eles nos de- Diamantina, Passa Tempo, Passa em casas com quintais, jabuticabas com mar. Sao visoes que ja vivi

v ram. E comigo e assim: fui adota- Quatro, Passa Dez, Passa Vinte, nas grjmpaSi igrejas e beatas. "So numa historia do passado, hoje.
¦'J:i do. Sou filho verdadeiro. Fui e sou Tres Pontas, Trcs Coragoes, e assim os mineiros sabem. E nao dizem Meus anjos e meus tormentos agem

Pai» mae«terra e cha° e preparado As coisas nascem das pedras gretj0 chamado Minas". Segundo o todo rio. todo rio tem foz. E a
pra buscar o mundo. Minas Gerais das entranhas. Alias, segundo meu pr6pri0 Drummond. "Minas nao e montanha e a mata beijando o mar' e meu lar. Como nunca foi de outro parceiro Ferreira Gullar, "talvez paiavra montanhosa. E palavra e vice-versa. Assim seremos. Minas
jeito, nem me senti diferente.^ Esta P1?"1^ abissal" Minas e dentro e fund^^ alem^das Gerais e o Rio brotando

Minas Gerais e Chico Buarque de is vezes ate esprimidas aojado de ferro para chegar ninguem sabe on- da do nosso povo. Meu pais, muita

-7 
. , 

~
Milton interrompeu Orquestra Jazz Sinfonica. do maestro "a a ultima das onze musicas do d.sco

— preparagao do espetaculo Ndson Ayrcs c os corajs do projcto - o segundo de Edu pela Velas — que
que for a dia J" na praia Curumim e Os Rouxinois de Petropolis. faltava ser gravada. 0 disco, que saira

SEU SONHO ACABA De ENTRAR Em PROMOCAO. de ipcuiema para gravcir, 0 show sera gravado para ser lan<;ado em agosto, traz a pnmeira musica com-

^ 

n com EduLobo, a musica para 
o

J* -w^S tg^ «w5^Z
' Qu EM NUNCA SONHOU EM VIVER NUM LUGAR GOSTOSO E ACONCH EGA NTE? QU EM NUNCA

SONHOU EM MORAR NUMA CASA ESTILO COUNTRY QUE PARECE COISA DE CINEMA? SE D 1 -f « ^ r- IKnfm.iu
: .. I ernos , d i azers , ™idn teauxVOCE QUER TUDO ISSO SEM PRECISAR MUDAR PARA UMA FAZENDA E SO APROVEITAR A

PROMOCAO ESPECIAL QUE A GENTE PREPAROU PARA ESSE MES. TODOS OS MOVEIS DE (10 S ITI61 hOPGS IdS dO FDUndO
¦ SALA COM DESCONTOS MAIS QUE ESPECIAIS. E AINDA MUITOS ACESSORIOS QUE VAO

DEIXAR A SUA CASA COM AQUELE ARZINHO GOSTOSO QUE SO SE ENCONTRA NO CAMPO. PSftiP (jG RS 240,00
;;  

CasaShopping-BlocoH-iojas E/N-tel.:325 61 62 I
i R.JardimBotanico,216li.C-tels.:537-4324/266-51 94

1 
""?r' '• Est. Umao Industrie, 10.035 Ij. 153 - Itoipavo - Tel.: (0242)22-3591 t Q"w'ffV0>T Garcia ol.-i i«. ...: Ipa-wa ^shion ^11 Rio Sul krrfl
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Í5% DE DESCONTO PARA PAGAMENTO A VISTA OU PAGUE EM ATE 3 VEZES

A escola
de Gabriel
o Pensador
O rapper Gabriel o
Pensador lança no dia
15 seu novo disco no
qual surpreende pela
variação da uv. como
na musica Estudo
errado, que critica a*
abobrinhas ensinadas
nas escolas. (Página 2)

Gal Costa
filma com
Bressane
A cantora Gal Costa
filmou ontem, num barco,
sua participação no filme
ü mandaria, de Júlio
Bressane. Gal sentiu-se
mal com o balanço do
mar mas gostou do beijo
do ator Fernando Eiras.
(Pág. 3)

Tãpies tem
mostra em
São Paulo
Antoni Tàpies, maior
pintor espanhol vivo.

-ganha a primeira mosir.-i
no Brasil. São 19 telas,
entre elas Espiral c
Petjada, expostas em
São Paulo. (Página 8)

Arquivo

Em texto exclusivo, Milton Nascimento explica

a paixão pelas Geraes, sua terra adotiva, que
será festejada com show do cantor em Ipanema

O povo diferente em cada parte
de Minas, a geografia, o chão como
outra espécie de mar — com todos
os seus movimentos — são ondas
que sobem e descem nas monta-
ilhas, a maioria criada por diastro-
fismos, querendo virar oceano.

Sou "carioca mineiro", como
diz Tom Jobim, e o Rio tem Paraty,
cidade encantada. Paraty é Minas
com mar. São visões que já vivi
numa história do passado, hoje.
Meus anjos e meus tormentos agem
como se uma voz me lembrasse:
todo rio. todo rio tem foz. E a
montanha e a mata beijando o mar
e vice-versa. Assim seremos. Minas
além das Gerais e o Rio brotando
em Minas.

No mais, é sermos juntos para
botar um sorriso na face machuca-
da cio nosso povo. Meu país. muita
coisa ainda por fazer.

cano, baiano e sempre sonha o mar.
Em cada lugar tem um tipo de pa-
renlaia que acaba correspondendo
a um pedaço do Brasil ou do mun-
do — até Catas Altas da Noruega
Minas Gerais tem.

Minas se chama Mar de Espa-
nha, Brejo das Almas, Pedra Azul,
Pedras de Maria da Cruz, Olhos
D'Água, Pouso Alegre, Ouro Fino,
Diamantina, Passa Tempo, Passa
Quatro, Passa Dez, Passa Vinte,
Três Pontas, Três Corações, e assim
vai.

As coisas nascem das pedras e
das entranhas. Aliás, segundo meu
parceiro Ferreira Gullar, "talvez a
primeira manifestação 'brasileira'

seja a dos poetas da Inconfidência e
da arte de Aleijadinho". E as obras
do Aleijadinho e de Athaíde ficam
lá nas cidades do interior de Minas,
às vezes até esprimidas ao lado de
transeuntes, em meio à poeira, ven-

to, sol, chuva. Ainda bem que
exemplares maravilhosos dos mes-
tres virão ao Rio com todo seu
esplendor.

Que bom, Rio de Janeiro — sai
Rodin, entram Aleijadinho e Athaí-

MILTON NASCIMENTO

MÃE 

e pai, terra e chão, são
aqueles que nos criam,
acolhem e amam. Que
guiam nossos passos pe-
queninos até que possa-

rnos sair por aí, à procura de tudo,
do mundo e, principalmente, bus-
cando o que a gente tem dentro:
nossa identidade e caminho, tudo
apoiado na base que eles nos de-
ram. E comigo é assim: fui adota-
do. Sou filho verdadeiro. Fui e sou
alimentado, querido, protegido por
pai, mãe, terra e chão e preparado
pra buscar o mundo. Minas Gerais
é meu lar. Como nunca foi de outro
jeito, nem me senti diferente. Está
no meu sangue, na minha música,
nas minhas amizades e no meu
amor.

Só que, em verdade, acho que
Minas Gerais é Chico Buarque de
Holanda, tem paulista, pernambu-

Minas é meio doida. Nem parece
que Carlos Drummond de Andrade
e João Rosa nasceram c viveram
em casas com quintais, jabuticabas
nas grimpas, igrejas e beatas. "'Só

os mineiros sabem. E não dizem
nem a si mesmos o irrevelável se-
gredo chamado Minas". Segundo o
próprio Drummond. "Minas não é
palavra montanhosa. É palavra
abissal. Minas é dentro e fundo. As
montanhas escondem o que é Mi-
nas. No alto mais celeste, subterrâ-
nea, é galeria vertical varando o
ferro para chegar ninguém sabe on-
de". Minas é isso e mais.

Nelson Perez
disco Meia-noite, de Edu Lobo. Milton
e Edu se conhecem desde 1967, mas na
tarde de terça se encontraram para fa-
zer sua primeira gravação conjunta, a
da música Beatriz. "Participei do com-
plò para o Edu casar com a Wanda Sá.
Os filhos deles podem saber: fui um dos
culpados", brincou Milton.

"Beatriz é minha. Quando soube
que não seria eu que a gravaria no
sougbook do Edu, perguntei o nome do
cantor. Como era a Gal Costa, fiquei
tranqüilo", diz Milton. "Tenho duas
fases com a música. Primeiro, aprendi
de véspera para gravar num disco. A
emoção era normal. Depois, no show
dos 20 anos de Travessia, um guitarrista
amigo falecera. Ali, a música entrou de
vez no meu corpo. A Beatriz não era
outra pessoa, era eu", lembra. Beatriz
era a última das onze músicas do disco
— o segundo de Edu pela Velas — que
faltava ser gravada. O disco, que sairá
em agosto, traz. a primeira música com-
posta por Edu, Só me fez bem. em
parceria com Vinícius de Moraes. Tem
ainda músicas como Estrada branca
(Tom e Vinícius), Candeias, Canto tris-
te, Caniulos e Na ilha de Lia.

ANDRÉ Ll'lZ BARROS
Milton Nascimento está no Rio pre-

parando a apresentação do show Ami-
go, que será realizado dia Io de julho, na
praia de Ipanema, em frente à rua Paul
Rcdfcrn, às 19h. O espetáculo faz. parte
do multi-evento Minas além das Gerais.
iniciado dia 2 deste mês c que inclui a
exposição de obras dc Aleijadinho (30
de junho), no Museu Nacional de Belas
Artes, c shows de artistas mineiros,
além de festivais gastronômicos. Milton
— nascido no Rio mas criado em Três
Pontas (MG) — dividirá o palco com a
Orquestra Jazz Sinfônica, do maestro
Nelson Ayres, e os corais do projeto
Curumim e Os Rouxinóis de Petrópolis.
O show será gravado para ser lançado
em CD. cm agosto.

"Quero reservar este ano para o
meu país. Não pretendo fazer shows no
exterior", disse Milton, anteontem, du-
rante a gravação de sua participação no

Milton interrompeu a
preparação do espetáculo
que fará dia 1" na praia
de Ipanema para gravar,
com Edu Lobo, a música
Beatriz

QUEM NUNCA SONHOU EM VIVER NUM LUGAR GOSTOSO E ACONCHEGANTE? QUEM NUNCA
SONHOU EM MORAR NUMA CASA ESTILO COUNTRY QUE PARECE COISA DE CINEMA? SE
VOCÊ QUER TUDO ISSO SEM PRECISAR MUDAR PARA UMA FAZENDA É SÓ APROVEITAR A
PROMOÇÃO ESPECIAL QUE A GENTE PREPAROU PARA ESSE MÊS. TOOOS OS MÓVEIS DE
SALA COM DESCONTOS MAIS QUE ESPECIAIS. E AINDA MUITOS ACESSÓRIOS QUE VÃO
DEIXAR A SUA CASA COM AQUELE ARZINHO GOSTOSO QUE SÓ SE ENCONTRA NO CAMPO.

CosaShopping-BlocoH-iojosE/N- tel.:325-6162
R. Jardim Botânico, 21 6Ij.C-tels.. 537-4324/266-51 94
Est. União Indústria, 10.035 Ij. 153 - Itoipova - Tel.: (0242)22-3591 C0U,HÜ' J'0™

Rio de Janeiro — Ouinta-leira. 22 do [unho de 1595 i<\o pooe ser vendido soparadamonie
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Divulgação

Fernando Rabelo

"Quando li o ro-

teiro, percebi que
este era o filme

ideal. É a primeira
vez que faço um'

personagem que
tem mãe" ,„« , ,'
CHuok Morria (aolma),
sobra o fllms Top tfog
— Uma ttupt» mnlmml,
qu* Miréia amanM no
Rio

Baterista dá
'clínica' no
Mistura Fina
No próximo dia 29, às 15h, o
respeitado baterista americano
Rod Morgenstein estará dando
uma clinica para músicos
brasileiros no Mistura Fina (Av.
Borges de Medeiros, 3.207,
Lagoa). Morgenstein, que chega
ao pais após uma bem sucedida
turnê européia, está levando sua
drum clinic por todo o mundo.
Morgenstein, escolhido por cinco
anos consecutivos o melhor
baterista de rock progressivo pela
revista especializada Modern
drummer, tem, também, um lado
de professor bastante
desenvolvido. Ele escreveu
diversos métodos e lançou um
video ensinando e
aperfeiçoamento de técnicas de
bateria. Em suas aulas, ele aborda
assuntos técnicos e faz
demonstrações, auxiliado por fitas
putgravadas, simulando o
acompanhamento de uma banda.
DtratlTc: tudo isso gratuitamente.
PqTÍsso o número de participantes
será-limitado. Q uem estiver
interessado deve reservar sua vaga
pelo telefone 264-5317.

Artistas fazem
mostra marginal
no; Parque Lage
Uni-los pela independência e
experimentação, os artistas
plásticos Gilvan Nunes, Ira,
Julúino Guilherme, Mareei
Rocha. Rosane Cantanhede e
Ruma inauguram hoje, às 20h. a
coletiva Estranhos frutos do
Parque, na galeria da Escola de
Artes Visuais (EAV). no Parque
Lage.
Todos ex-alunos da EAV, eles
mostram vinte trabalhos entre
pinturas e objetos, com o objetivo
de melar suas produções,
imcuíCas cm grande parte, no fim
dos anos 80. "Fugimos dos
padrões vigentes no mercado de
arte e muitas vezes somos alijados
por causa disso. Por isso a idéia de
fazermos esta exposição", conta
Ira. Esta marginalidade norteará
debate Os limites da pintura
contemporânea, no próximo dia Io.
ás 19h. no Parque Lage.
Alem dos artistas envolvidos,
estarão presentes os pintores Luiz
Áquila. Hilton Bercedoc Luiz
Alphonsus. diretor da FAV.

Regina Casé é suburbana em curta

A videomaker Sandra Kogut,
diretora do programa de TV
Brasil legal, está lançando seu
primeiro trabalho em película, o
curta-metragem Lá e cá, uma
produção franco-brasileira com
Regina Casé (acima) no papel
principal e trilha sonora original
de Herbert Vianna. O roteiro é de
Hermano Vianna e Sérgio
Mekler. O filme, de 25 minutos, é
baseado no conto Monólogo de
Tuqttinha Batista, de Aníbal
Machado e está inscrito no
Festival de Gramado deste ano.
O curta conta a história de uma
garota (Regina Casé) que hesita
entre continuar morando no
subúrbio ou juntar-se à irmã na
Zona Sul. Segundo Sandra
Kogut, Lá é onde nunca se está, é
o inatingível. "É o querer estar
em vários lugares ao mesmo
tempo, sou eu me sentindo
estrangeira no Brasil."
Lá e cá estréia dia 28 de junho, às
19h no Centro Cultural Banco do
Brasil: "O 

projeto inicial tinha
muito mais interferências, numa
linguagem característica de.
videoarte. Na França, no
decorrer da finalização no CICV
(Centre International de Crêation

de Vidéo), foi tomando outro
rumo estético. Acabou ficando
singelo, menos elaborado e mais
cinematográfico, pois a emoção
prevalece nessa história. Era até
engraçado, pois mesmo podendo
usar as tecnologias mais
avançadas, experimentações mil,
acabei fazendo algo super
simples", comenta Sandra.
O filme será exibido em julho na
televisão francesa, no Canal Plus,
e a diretora torce para que passe
aqui também. "Não sou artista
de fazer vídeo para meia dúzia de
amigos. Quanto mais
espectadores, melhor", revela."Nesse filme, a Regina Casé não
é a Regina Casé e a Sandra
Kogut também não é Sandra
Kogut", brinca Regina, se
referindo às mudanças na estética
da diretora e no seu próprio estilo
de representar. Ela está satisfeita,
pois acha que conseguiu encarnar
realmente um personagem, dando
descanso à imagem de uma
personalidade que se sobrepõe ao
papel. Com relação à carreira e
seus projetos, a atriz prefere
responder cantando um funk:"Eu só quero é ser feliz..."

Previsto para chegar às lojas a
partir do próximo dia 15. o novo
disco do rapper Gabriel o Pensador
(acima) traz como destaque a faixa
Estudo errado. A música, feita sobre
uma base sampleada de Genius of
love, do Tom Tom Club, tem um
endereço novo. "Ela fala sobre as
abobrinhas ensinadas nas escolas,
não importa se públicas ou
particulares", afirma ele, em
entrevista exclusiva ao JORNAL
DO BRASIL. Criticando o nível
dos programas infantis de televisão
—"eu olho as crianças como gente e
não como uns bichinhos, como os
programas fazem"—, Gabriel vai
surpreender seus fãs com uma
sonoridade diferente na voz, que
deixou de ser monocórdia para
acompanhar cada tema.
Interpretando o personagem
Juquinha, Gabriel faz modulações
interessantes principalmente no
refrão que diz: "Manhê! tirei um
dez na prova/me dei bem tirei um
cem/e eu quero ver quem me

reprova/decorei toda a lição/ não
errei nenhuma questão/não aprendi
nada de bom/mas tirei dez (boa
filhão!)". O coro infantil responde:"Eu gosto dos professores/ e eu
preciso de um mestre/mas eu prefiro
que me ensinem/alguma coisa que
preste", já indicando o próximo
nmst das festas de aniversário, uma
versão anos 90 de Another brick in
the wall, do Pink Floyd. "Não fiz a
música pensando nisso, meu
interesse é trabalhar para a cabeça
delas", responde.
Gabriel adiantou que a capa do
disco foi concluída anteontem — no
detalhe acima, a capa do CD que
traz a faixa promocional, Estudo

errado. Ele aposta também em
outras faixas do novo álbum: Como
um vicio e a intraduzível F.D.P.3.
"A música fala de vários tipos de
f.d.p.", explica o rapper. "Falo dos
pastores evangélicos e empresários
que extorquem dinheiro dos crentes,
dos policiais que não respeitam o
povo, dos políticos e por último os
pais que agridem as mulheres e os
filhos", explica Gabriel, que garante
estar satisfeito. "Gostei do
resultado desse disco", avalia,
anunciando que os primeiros shows
serão em Araçatuba e João Pessoa."Depois desse tempo gravando
estou a fim de voltar a viajar",
completou.
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Globo. Na estreia, dia 13, o programa teve audiencia I 15 de junho 20% f|

media de 20 pontos. No dia seguinte, alcangou os 28 pontos, mas | 16 de junho 19% I
desempenho no restante da semana nao foi dos melhores: quinta-feira, | on 1»/ i
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TRADIÇÃO E QUALIDADE EM

PEIXES EFRUTOS DOMAR

n - mi t De 2a a Sábado: almoço e jantar.
If 1\ IJII 1\ Aos Domingos: almoço.

MARINA DA GLÓRIA TELS.: 2654641/265-3997
Segurnnçn total. Estacionamento próprio.

Í 

DANCE AOS I
DOMINGOS
AWKIIR
DAS 19 H.

c/ NONATO LUIZ (de 5a a sábado)
Antes do show bossa nova com Ricco Duarte.'Depois, W. Meirelles Trio.

Rua Vinícius de Moraes, 39 - Ipanema - Tels.: 267-5757 e 287-1497I

BICHO MMO
ante Especializado em frutos do Mar.
ACONCHEGANTE - SEGURO e com PARQUE INFANTIL !

Reservas: 711.0055/711.2444

NOS PEGAMOS TODOS

OS ENGARRAFAMENTOS

POR VOCÊ.

Engarrafamento em um dos acessos à ponte Rio-Niterói.
Foto tirada do helicóptero do Repórter Aéreo JB.

O Repórter AéreoJB vê, lá de cima, as condições do
trânsito em todo o Rio para que você não perca o

seu tempo parado nas ruas da cidade.
Diariamente, nas rádios JB FM, Cidade e FM 105.

PETROBRAS
28r tu

VTV) Restaur
TRANQUILOm^H
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TEEN SPA EM JULHO
INVISTA NO SEU MAIOR PATRIMÔNIO:

A SAÚDE DE SEUS FILHOS.
ACIMA DE 10 ANOS

Orientação: Gabriela Alves

RESERVAS: (021) 537-0203 • Fax (021! 266-6559 • (0245) 22-9667

Viagem

4a-feira

no seu

JB

JORNAL DO BRASIL
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FEIRA LIVRO S1CILIANO

No mês de junho vá conferir
as ofertas da Feira Livro Siciliano.

A maior rede de livrarias do

país e o Credicard^MasterCard'
uniram-se a grandes editoras, para juntas,

realizarem a maior
feira de ofertas do ano!

QUANTO MAIS VOCÊCOMPRAR

MAIS DESCONTOS VAI GANHAR!

Na compra de :
livros 1 0% de desc.
livros 1 5% de desc.
livros 20% de desc.

5 ou mais 25% de desc.

São 70 lojas da Siciliano oferecendo descontos e mais descontos:
SSo Paulo, Santo André, Sâo Bernardo do Campo, Osasco, Santos, Campinas, Sorocaba,
Ribeirão Preto, Mogi das Cruzes, Sâo José dos Campos, Rio de Janeiro, Niterói, Vitória,

Belo Horizonte, Uberlândia, Florianópolis, Porto Alegre e Brasília.

"*3•?|;í

•Ai
"3.
£

•3
1>

E2'a»

ra EjLZ^M Iccccr sRAR1A M SICILiANO
CS>X

MBKOB/artggQS (RI DICARD I

1

EI



nas areias c*e Copacabana.
Maia Sa- HililMIIHHiiHIH^IIII^HHH

dos exccssos "pela vontade kamoto e o genial tecladista
de acertar", rcssaltando que japones que trilha

havera recuperacao do fllme de Bertoluc-
o Tor o

mammmmammmmmmmmamammammmmmamammam • CIY1
^ W/r <

mo: a palavra Rio scmpre es- De pontaem maiusculas. Q ministro dos Esportes, ^*(:dia 29 para Con- j|
Prrpi cim nos Estados Uni-
•E'Hd 51111 dos, para apoiar os 56 atletas ^^W''

A secretaria de Assistencia brasileiros que participarao
Social, Lucia Vania, esclarece de uma Olimpiada de Defi- If
que nao recriara a LBA; quer cientes e finalizar um dos pri- ,¦? \

»m i&j „,.,;.j„ meiros acordos de intercam- nu J
os servidores em cada estado , ,. J,. bio cultural de sua pasta. S&m ,como um brago tecmco de n„„
sua secretaria - sem comis- . ° S™rno amencano esu» ? 1ue

tnteressado em adquinr a tec- ;
da danoa da capoei-

Os brasileiros, '- *'
agradecem. —

c o MHN abrem os carros pela Neon ,a(Je Hotel
as inscri?6es pa- da Rio e cartaz no lra do turco KursadBartolomeu Mitre. CCBB. 

Kahrananoglu, que falara-
pwccs monies — bo- * Os artistas baianos * Feliz da vida, Betty ^sc sabe se com turbantctortas ornamen- Caribe, Carlos Bastos Erthal comemora HP^M^^^^^^^^^^HR||lN|Mfl|||MINN|II^^^^H ¦

— com tcmas c Mario Cravo parti- amanha as 100 aprc-
como- cjparao do cnrcdo sentagocs da sua Re % *L" TtllPIO

mora?ao ao 14 de Ju- da Acade- Bordosa — O ocaso f 1111WUIho. Vale uma passa- micos do Gngcnho da No lugar da exposigao
gem para Paris, oba. Rainha: pretcndem no Teatro America. .: O tiro
¦k O jornalista gau- sacudir o Sambodro- * a cantora Wanda rte, o Museu da Republi-
cho Fernando Schu- mo. Sa e o compositor j ca decidiu aprcscntar a j
lcr assumiu a chefia ? O cicntista politico violonista Roberto l?*v» familia 'lV/Tllv' 51 mi QCW • cxposigao Segunda Guer- :
de gabinete do Minisr Moniz Bandeira rece- Menescalcantamjun- JL«I1 IctllllllM IVlLljr dllllgUS : m Mtmdial, com todo o |
terio da Cultura. be na proxima segun- tosapartirdehoje, as O governador do Espirito Sucesso mesmo no jantar : material das tropas brasi- :

Walter Clark faz da a comeijda da Or- 22h30, no Mistura Fi- Santo Vitor Buaiz farauma 'I116 a Presidencia da Repu-: : leiras que participaram :
uma palestra hoje, na dem de Mayo, confe- na. A harmonia con- . . ';. 

i juano ^;q i'g blica ofereceu terca-feira ao i do conflito e os docu- •
Escola Superior de rida pelo presidente tinua a mesma, mas y^J 3 a° ' . presidente do Uruguai. Julio : mentos politicos que cer- :

| Guerra, sobre O secu- Menem. A cerimonia CD que eles estao julho, a convitc do ministro Sanauinetti, fez sua mulher. j caram a epoca. :
lo21ea commicavuo. vai ser na embaixada |an?unJo pc|a Cid das Relagoes Exteriores, I'a- jyiaria. ' : A abertura da mostra :
E ninguem melhor do argcntina, em Brasi- novjdatjc res Boueiz, para ajudar na Com ela, o presidente e : sera dia 22 de agosto— :
que Walter para falar 1m. 

lotacSo do me recuperagao do pais. dona Ruth tiveram as con- • data em que o ex-presi- ido assunto. * Uma grandc festa Conacab Vitor se sentira em casa- o versas mais animadas: os tres : dente Getulio Vargas de- i
Quem avisa amigo no Resumo da Opera, RS 1 Lm Copacab.i- Vitor se sentira em casa. o Sao velhos amigos da epocai i clarou guefra aos paises ;c: a Administra^ao hoje, as 22h, come- na, RS 1,50 em lpa- ministro Fares Boueiz e seu em que ensinavam Sociolo- ; do Eixo. Regional do Leblon mora o evento A nema e na Lagoa. primo. gia, no'Chile. ¦' . USS 30.

Danusa Ledo

Divulga^So i ————————
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fiiftieO mandarim — sobre a vida y ¦ minniin k HWOTAfl
da cantor Mario Reis — pratica- ¦ III I Hi IwlillllrllM | MIWllllliFfl I IflilBIHlS lIljjTjil'llB i —MlffiHSl^P
i^nle pronto, o diretor Julio Nnrlrtnwiw't Importadot SSI •
ftpssane finalmente filmou ontem TORNEIRAS, TOALHEIROS, CHUVEIROS, HBmheirosc/estiloHPisos II
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^ e Chico Buarque. atem dc ou- BAS OREU^AS ExlvE^^F^EE^TC aPednsAficoadaseFHiiwdas nV^ipHflfi^fYX I
| tSsnomcs da musica brasileira. CUBAS, QRELHAS, FLEXIVEIS, SIFOES E ETC. TnMhoMemal |*Z|9 

^CTO*X«m \ v\ II
ujhbem estao no elenco. TT) V\\|l,
>:As cenas — em que Gal apare- Vkllr

i ts^::sL"zz ¦Petalhes-^Jincluem-um pequeno dialogo TELEVENDAS: 325-9135 111
o^n' Fernando Eiras, que vive Av. AtaillfO de Paiva, 226/A - Leblon TELEFAX: 766-7147
Imrio Reis, e um beijo "de cine- - *Gr II
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filniada a sequencia. na Marina de colesterol e os radicals livres, bosto uma alimentafoo balanceoda. E por v ^mKB^^SSSTfrnXnTrGSA 8 111 IV ' FTaTI
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O ministro dos Esportes,
Pelé, viaja dia 29 para Con-
necticut, nos Estados Uni-
dos, para apoiar os 56 atletas
brasileiros que participarão
de uma Olimpíada de Defí-
cientes e finalizar um dos pri-
meiros acordos de intercâm-
bio cultural de sua pasta.

O governo americano está
interessado em adquirir a tec-
nologia da dança da capoei-
ra.

'Muy' 
amigos

Sucesso mesmo no jantar
que a Presidência da Repú-i
blica ofereceu terça-feira ao
presidente do Uruguai, Júlio
Sanguinelti, fez sua mulher.
Marta.

Com ela, o presidente e
dona Ruth tiveram as con-
versas mais animadas: os três
sào velhos amigos da épocai
em que ensinavam Sociolo-
gia, no Chile.

Em família
O governador do Espírito

Santo, Vítor Buaiz, fará uma
visita ao Líbano, dia 16 de
julho, a convite do ministro
das Relações Exteriores, Fa-
res Boueiz, para ajudar na
recuperação do pais.

Vítor se sentirá em casa: o
ministro Fares Boueiz é seu
primo.

Divulgação

Carro e Moto
SÁBADO no seu JB (021) 256-72)5 • (0242) 22-2009
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Gal está em O mandarim
HOTEL DA
TERCEIRA
IDADE

O Prazer ém Viver Bem
R. Francisco Otaviano, 56 - Copacabana

to/Fax (021) 287-6060
DESCONTOS ESPECIAIS

PARA MENSAUSTAS

Nacional» '• Importados
0 Banheiros c/ estilo B Pisos M

a Molduras El Cozinhas 
™

TORNEIRAS, TOALHEIROS. CHUVEIROS,
DUCHAS PARA BIDÊ. POTES. SABONETEIRAS,
BANHEIRAS DE HIDROMASSAQEM. LOUÇAS.

CUBAS. QRELHAS. FLEXÍVEIS. SIFOES E ETC. Malho Artesanal

¦peto

Av. Atauifo de Paiva, 226/A - Leblon

ISfeftVIÇOQAHAWflBÕh

TELEVENDAS: 325-9136
TELEFAX: 766-7147

Para você ficar super saudável, eliminar problemas como obesidade, alto nível
de colesterol e os radicais livres, basto uma alimentação balanceada. É por
isso que o DIETA & SAÚDE é fundamental. Com um delicioso cardápio de

pratos congelados, criados pela endoainologisto Eliane Pupin, você sentirá
o prazer do equilíbrio.

Pacote pora 14 dias

Entregas o domicflk» pelos tek: 502-5214/273-3121
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• Mesoterapia
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?CELULITE *FLACIDEZ

* VARIZES
^MICROVARIZES , Material
A UltramedÉÉ Éà CLINICA ESPECIALIZADA ¦

• Queda de cabelos
• RejuvenKcimento facial • Acompanhamento

Cicatrizes de acne
Manchas senis

médico/
dermatológico.

I AMBIENTES SEPARADOS ¦
PARA HOMENS E MULHERES

SEXTA E SÁBADOH
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4Gentleman9

Fernanda Montenegro rc-
ccbeu um gentilíssimo tele-
grama do prefeito César
Maia sobre o agora descarta-
do projeto de construção do „ , ,

Prestígio
Paula Morelenbaum em-

barca sábado para Nova lor-
que; ela e o marido Jaquinho
vão participar do novo disco
de Ryuichi Sakamoto, e de lá

nas areias de Copacabana.
César Maia desculpava-se

dos excessos "pela vontade
de acertar", ressaltando que
não haverá recuperação do
Rio se o bairro não for o
"centro de gravidade" da ci-
dade.

Ah, detalhe importantissi-
mo: a palavra Rio sempre es-
crita em letras maiúsculas.

Errei sim
A secretária de Assistência

Social, Lúcia Vânia, esclarece
que não recriará a LBA; quer
os servidores em cada estado
como um braço técnico de
sua secretaria — sem comis-
sões.

Os brasileiros, sensibiliza-
dos, agradecem.

cipam do Tributo a Tom.
Informação cultural: Sa-

kamoto é o genial tecladista
japonês que assinou a trilha
musical do filme de Bertoluc-
ci, The sheltering sky — O céu
que nos protege.

O Consulado Frari-
cês e o MHN abrem
hoje as inscrições pa-
ra um concurso dc
pièces montões — bo-
los e tortas ornamen-
tais —, com temas
franceses, cm come-
moraçào ao 14 de Ju-
lho. Vale uma passa-
gem para Paris, oba.

O jornalista gaú-
cho Fernando Schu-
ler assumiu a chefia
de gabinete do Minisr
tério da Cultura.

Walter Clark faz
uma palestra hoje, na
Escola Superior de
Guerra, sobre O sêcu-
Io 21 e a comunicação.
E ninguém melhor do
que Walter para falar
do assunto.

Quem avisa amigo
e: a Administração
Regional do Leblon

JORNAL DO BRASIL
QU1NTÁ-FHIRA 22 Dl Jt NI IO DE 1995

A luta continua

Início
i No lugar da exposição ;

O tiro que mudou a histó- :
ria, o Museu da Repúbli- ;
ca decidiu apresentar a •
exposição Segunda Guer- :
ra Mundial, com todo o i
material das tropas brasi- i
leiras que participaram :
do conflito e os docu- •
mentos políticos que cer- :
caram a época. j

: A abertura da mostra :
será dia 22 de agosto — :
data em que o ex-presi- \
dente Getúlio Vargas de- i
clarou guefra aos países •
do Eixo. :

'Vip'

O Itamarati tem como
prioridade neste momento
cuidar da viagem do presi-
dente FHC para a posse do
presidente Carlos Menem,
dia 8.

Fernando Henrique foi
um dos primeiros a declarar
seu apoio ao presidente ar-
gentino e a se dispor a presti-
giar a festa, em Buenos Ai-
res.

FHC será o primeiro da
fila dc cumprimentos a Me-
nem e terá lugar de destaque
cm toda a cerimônia. '

Cofres
O prefeito César Maia so-

freu sua primeira derrota na
luta contra as mudanças na
cobrança do IPTU.

Os hotéis do Rio entraram
na Justiça, c o juiz da 1" Vara
de Fazenda Pública decidiu
que as taxas dc lixo e luz não
podem ser incluídas nas guias
de cobrança do imposto.

A resolução beneficia to-
dos os moradores da cidade.

Linda,

a calculista
Linda

I maculada
resolveu
exercer stut
cidadania e
colabora r
com os po-
deres públi-
cos: a partir
de amanhã
estará — co-
mo patriota
que é — na
praia, aju-
dando o Rio
Zôo a saber a quantidade exa-
ta dc pombos que existe na
cidade.

Vai levar um bloquinho.
uma caneta, a calculadora e.
pelo sim pelo não. o celular;
tem fé que, até o final da
tarde, a contagem dos pom-
bos de Copacabana estará;
terminada.

Para uma amiga que disse
ser esta uma missão impossí-
vel. Linda foi clara c simples:"Deixa comigo: eu sou uma
ótima fisiononiista."

Hoje, às 14h30, no Rio Pa-
lace Hotel, acontece a pales-
tra do gay turco Kursad
Kahrananoglu, que falará —
não se sabe se com turbante

ou não — sobre O sindicalis-
mo e os homossexuais.

Kursad é considerado o
Vicentinho europeu — só que
com muito mais charme.

Assalto
A loja da Levi's no shop-

ping Rio Sul remarcou seus
preços de inverno em 70 por
cento, em relação ao mesmo
período do ano passado.

Uma calça Levi"s 501 está
custando hoje salgadíssimos
RS 100, depois de ter sido
vendida a RS 60. nos primei-
ros dias do Plano Real —
segundo uma das vendedo-
ras. porque "o país mudou
muito de lá pra cá".

Enquanto isso. no Estados
Unidos, país de origem da
marca, o mesmo modelo po-
de ser comprado por módicos

. USS 30.
Danuzu Leão

barco e aprova

beijo de Éiras

:-:Nüo podia sair sem ela. Com o
PtHne O mandarim — sobre a vida
da cuntor Mário Reis — pratica-
rçíçnle pronto, o diretor Júlio
Bipssanc finalmente filmou ontem
á*párlicipaçào da cantora Gal
Q»sta. Caetano Veloso, Gilberto
Çí) e Chico Buarque, além de ou-
tros nomes da música brasileira,
tigtobém estão no elenco.
jíÁs cenas — em que Gal apare-

c&cantando as músicas Moreno
(Sto Olhos dagua e Camisa listrada

incluem um pequeno diálogo
efeijn' Fernando Eiras, que vive
TOno Reis, e um beijo "de cine-
rM". "Foi a parte que eu mais
s&ltèi, mesmo estando muito en-
joáda pelo balanço do barco",
disse a baiana.
•« ¦Não foi só Gal que enjoou no

barco Sete Lagoas, no qual foi
Tomada a seqüência, na Marina
daí Glória. Bressane desceu do
bjrco depois de duas horas de
fdmagem quase verde. "Valeu a
R^fta. mas nunca mais filmo num
barco", jurou.
\>A cena estava prevista no ro-

tetro mas não pôde ser feita antes
píírque a agenda da cantora esta-
rôlotada. Bressane agora vai ape-
itós incluir a seqüência no filme,
qiruse todo montado. "Agora sim.
cka completo", alegrou-se o dire-
lòr..

t

Cristina Qranato

Ei
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VICTOR GIUDICE/ntervalo

EM PAUTA

Na próxima quinta-feira, um duo formad pel*
gaitista José Staneck e pela cxcclcntc pianista Lais
Fipueiró fará uma apresentação ru> anfiteatro do I"
piso do shopping Fashion Mali. Obras de
Raehmaninof, Gerslnvin. Radamés Gnatali, entre
outros. Lais Figueiró pertence a c-tirpc rara ii s
grandos pianistas acompanhadores.

A revista Clu.vsic CD, de junho, garante que p
soprano rumeno Angela Gheorghiu. 2o an s, ò a
nova* Bartoli. Angela gravou Lu ira viam, sob a
regência de Sir Georg Solti. e abafou a banca.
Atençãoempresários!

Coral na Igreja Anglicana
0 coral da Sociedade de
Cultura Musical (SCM)
fará apresentação no dia
26, segunda-feira, na
Igreja Anglicana de
Botafogo (Rua Real
Grandeza 99). No
programa, peças

inglesas. A regência é do
maestro Ru> Wanderley
e os solistas, Carol
McDavit, Deina
Melgaço, Augusto de
Almeida e Orlando
Marcos. A entrada é
franca.

Ibam em atividade
A pianista Lillian Barreto e o clarinetista Paulo

Sérgio Santos darão um recital dos mais sérios'e
raros no auditório do Ibam, no próximo dia 27, ás
21 h. Tanto a seriedade quanto a raridade vêm do
programa: Weber, Schumann, Villa-Lobos,
Piazzola e Poulenc. Lillian Barreto fez curso de
aperfeiçoamento em Varsóvia, na classe do célebre
Yan Ekier. Além de pianista, Lillian é produtora de
espetáculos, tendo dirigido a Sala Cecília Meireles.
Paulo Sérgio Santos já tocou em várias partes do
mundo, incluindo França e Japão. O Ibam ficá no
Laruo do Ibam, n°l, Humaitá. Entrada franca.

SAGITÁRIO • 21/11 a 20/12
Excelente momento pa-
ra negócios. Relaciona-
mento pessoal que po-
de lhe trazer alguma boa surpresa. Encanto e
ternura vão fazê-lo mais próximo de pessoas que
podem mudar seu modo de pensar e agir. Com-
pensações no amor.

ÁRIES • 21/3 a 20/4
Posicionamento vanta-
joso em relação às fi-
nanças. Com a Lua até
ontem em seu signo, você ainda terá momentos
gratificantes em termos pessoais. Sua vivência
entre pessoas mais próximas será recompensa-
da. Afetividade e dedicação. Surpresas.

TOURO • 21/4 a 21/5
Recebendo influência
da Lua em seu signo,
hoje, você se condi-
ciona a atitudes e decisões mais voltadas para
o amanhã, tomando-as de forma equilibrada,
segura e firme. Satisfação no amor. Reconhe-
cimento.

mm

GÊMEOS • 21/5 a 20/6
Agora, geminiano, es-
tão muito bem posicio-
nadas as influências
que moldam o seu comportamento e suas ações
diante de pessoas relacionadas à rotina. Benefl-
cio financeiro e lucros. Quadro bastante satisfa-
tório na vida amorosa.

LEÃO • 21/7 a 20/8
Você. leonino, conta
com uma boa disposi-
ção durante todo o dia.
As vantagens de agora serão fortemente condi-
cionadas para o seu amanhã. Equilíbrio que
deve ser preservado mesmo diante das mais
difíceis condições.

VIRGEM • 21/8 a 20/9
Indicação astral que
mostra a necessidade
de maior autocontrole
na busca de soluções para seu cotidiano. Tudo
estará dependente de suas próprias ações.
Por isso, mude no que for necessário e aja
com otimismo.

LIBRA • 21/9 a 20/10
Quadro de muita sorte.
A quinta-feira será um
dia positivo para você,
llbriano, especialmente em relação aos inte-
resses pessoais. Não exagere as suas rea-
ções. Na vida Intima o quadro mostra que o
caminho será bem recebido.

CÂNCER • 21/6 a 20/7
Quadro que destaca
suas ações e sua von-
tade diante de pes-
soas ligadas aos interesses materiais. Proje-
tos carentes de atitudes que revelam firmeza e
controle. Amor em dia de muita significação
para o amanhã.

ESCORPIÃO • 21/10 a 20/11
Com o Sol regendo
Câncer, signo do mes-
mo elemento, você tem 
um bom momento. Equilíbrio e dedicação na sua
vida pessoal. Estão superadas as influências
negativas. Vivência amorosa que deve ser pre-
servada com gesto de carinho.

7c

I

¦ HORÓSCOPO 1 CRUZADASII U II V ü U V 1 Max Hllm Carlos dn Silvo

HORIZONTAIS — 1 — necessidade que uma planta
ou comunidade vegetal tem de sombra para se desen-
volver; 11 — desembaraçar-se (o cavaleiro), na rodada
do cavalo, ficando em pó; sair de reputação limpa em
negócio; 12 — baixio, persistente ou temporário, produ-
zido por aluviões, nos estuários e no baixo curso dos
rios e lagoas; 13 — símbolo do elemento de número
atômico 37. metálico, branco-prateado. muito leve, dps
metais alcalinos; 14 — divindade romana que presidia á
cunhagem das moedas: 15 — no inferno; 16— ramifica-
ções internas de uma rode telefônica particular; fileiras,
enfiadas; 19 — duração som fim; eternidade; 21 —
de que há pouco; pouco freqüente; incomum; 23 —
risco que se faz sobre a marca do animal, praticado
a ferro em brasa, para anular o efeito desta; 25 —
completas, inteiras; 27 — casado outra vez; 29 —
encolerizadas, irritadas; 31 — semelhante; pessoa
que tem ou se julga ter valor excepcional em qual-
quer coisa; 32 — prolongamentos terminais em número
variável entre os dois o cinco, dos pés ou patas de
vários animais; poquenas porções; 33 — conjunto de
tecidos do corpo vivo que mantém e transmite o germe,
elemento de perpetuação da ospócio; o organismo con-
siderado como expressão material, om oposição ás
funções psíquicas; 34 — diz-se de partos vegetais Dujos
bordos são irregularmonto recortados, como se tivos-
sem sido roidos; 35 — soror. ; "I•
VERTICAIS — 1 — célula endurecida por deposi-
ção lignina, e mais ou monos isodiamôtrica; Z —
salve!; 3 — período de dosojo sexual intenso nos
animais; o apetite sexual das pessoas; 4 — irritar; 5

força que se supõe difundir-se por toda a nature-
za, produzindo os fenômenos do magnetismo, hip-
notismo; 6 — sinal colocado sobre ou sob uma.pota
ou uma pausa, indicando que a duração do valor
desta nota ou desta pausa pode ser arbitrariamente
prolongada pelo executante (pi ); 7 — árvore gran-
do. das leguminosas. subfamllia cesalpinácea. do floros
purpurinas e madoira pardo-avermelhada, resihosa
(pi ); 8 — símbolo de lúmen; 9 — designação comum ás
árvores bignoniácoas. do dois tipos: a de flor amàrola o
a violácea. muito ornamentais pela floração bell6sima.
dotadas de lenho muito rosistente á putrefação (pi ); 10

qualquer objeto de bronze, cobre ou latão; 17 r
fisionomia, aparôncia; 18 — quaisquer sais do ácido
iôdico; sal resultante da reação do ácido iodico sobre
um metal ou outro metalòide (pl.); 20 — estonteado!
absorto, alheado; 22 — separar ou estromnr de qüal-
quer comunicação; 24 — poetas religiosos ou épicos da
antiga Grécia. 26 — pedra filosofal, adão, 28 — sala quo
aloja máquinas motrizes grandos; 30 — vassourar
(o forno) depois de aquecido; Colaboraçfto do Pr o-
fessor PEDRO DEMO — Brasília.

EO. KRLOS"É sempre bom ressaltar o que ó do conhéclmén-
to gorai: que vocô ô um incontivador incansável^ ríosto
nosso lazor. não só recreativo, mas cultural, e fartib'èm
de todos aqueles que tôm a oportunidade de lhe Cohbe-
cer. Eu. em particular, desde que comecei a colaborar,
fui bom recebido o orientado, a ponto de gentilmenteser citado polo confrade DR MARCUS VINÍCIUS FflAN-
CO SOARES e pela confroira MARIA CRUZ. Quero nesta
oportunidade agradecer as considerações às mirihà»
cruzadas. Faço votos que a cada dia suriam mais e mais
adeptos desta arte tâo saudàvol o tío pouco dlvyl-
gada Aceite meu afotuoso abraço." »v* *

O confrade é multo gentil • só fizemos a divulga-
çôo do sua inteligência, sua amixade • do sau amor
pelo charadismo. O ED. KRLOS é a imagem d* todo
charadista, mas tom na simplicidade o na humilda-
do as tônicas do sua personalidade. Gratos, amigo.
Nosso abraço. • * .

CHARADAS AFERÉTICAS
(supressão da sílaba inicial)

1. A CAMPAINHA do NAVIO tocou dando sinàt cte
perigo 3-2

ED. KRLOS. — CEC — Guadalupe
Prezado EL POETA Espero que a INÉRCIA dC

CORREIO 3-2
YCARIBU — CRUZADAS E CHARADAS — Tijuca
Para GOMES JÚNIOR
ARDILOSA e sedutora ' • «¦*
A musa so faz QUERICA
Depo«s. é só ditadora
Por todo o resto da vida 3-2

AROOS — CEC — Copacabana
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — incipiente, ma»r. criar, insipiente,
tom; aoenam; acanto. m». de ar. tset; oficiar, ra; aclama'.
aiodio. ati. so; aonsto
VERTICAIS — invtadofas. nanocefaio. cisma, int kupo.
ereo. nmi. tatame eremiterio. patnc»o. nacada, trê: akjr.
mas; att.
LOOOGRIFO de PAR DE PARES. 1 ovo-de-peru ,CHARADAS AFERETICAS: 2. confiança. 3 tcxne
C«ío

Correspondência para Rua das Palmeiras, 57
apto. 4 - Botafogo - CEP 22.27C.070 .

A MENSAGEM MÃO
IMPORTA MUITO..,

ELE É
^ HIPOCON-

PRÍACO.

QUADRINHOS

•rv^íves i-»ot í$3$e*N£*.

QUINTA-FEIRA. 2: DE JUNHO DE 1095

CAPRICÓRNIO • 21/12 agon_.
A quinta-feira será po- ^
sitiva em relação aos ^— \)negócios e trabalho, j^.
Vantagens serão ifcrcc;™c. terde c t nc:'.=
busque evitar confrontos com pessoas Inti-
mas. Este è um caminho de riscos para sua
convivência.

.AQUÁRIO • 21/1 a 20/2
Abrem-se agora novas
possibilidades em ne-
gócios. Indicações van-
tajosas em relação aos seus próprios interesses.
Com isso, você deve agir de forma mais otimista
e segura. Hoje são boas as condições para com-
promissos no amor.

PEIXES • 21/2 a 20/3
- Conte hoje, pisciano,

com o apoio de pes-
soas mais experientes,
você vai trilhar o caminho certo para a solução
de problemas. Vida pessoal e intima bem posi-
cionadas, desde que você não acirre ânimos e
discussões em família.

Zi8berstein no 'Cicio Bariok'

A próxima terça-feira
entrará para a história
do CCBB. Às I2h30,
dentro do Ciclo Bariok,
o pianista Giulio Draghi
interpreta Piano rag
nnisic e a Suite
Petruchka, de
Stravinsky. Só eomo
curiosidade, nos anos
60. o russo Serebriakov
arrebentou duas cordas
do Steinway do Teatro
Municipal tocando
Pelruclika. Para
completar o programa,
a suíte História do
soldado, em versão
integral. Os intérpretes:
Antonella Pareschi
(violino), João Luiz

Antonio Pedro

Areias (trombone).
Márcio Zen (fagote),
Cristiano Alves
(clarineta), Paulo
Roberto Mendonça
(trompete), Alexandre
Antunes (contrabaixo) e
Séruio Naidin

(percussão). O narrador
é Antônio Pedro. A
regência está a cargo de
André Cardoso.
Na sessão das I8h30. o
Ciclo Bariok apresenta a
pianista russa Lilya
Zilberstein, que
conquistou o Municipal
domingo passado. No
CCBB, ela toca Prelúdio
e fuga em sol sustenido
menor, de Serguei
Taneyev, mais dois
Improvisos Op. 7, sete
Prelúdio Op. 17 c a
Sonata n°3, de
Alexander Scriabin. Os
ingressos estarão à
venda a partir de
amanhã.

Encontro com
Monteverdi

Carlos Alberto Figueiredo,
professor e regente do coro de
cãmera da Pró Arte, vai comandar
um encontro com Cláudio
Monteverdi no próximo sábado, às
I6h30. no Espaço Multimídia do
Museu da Republica. A palestra
será ilustrada com CDs e vídeos.
Os ingressos custam RS 25; os
assinantes da revista VivaMúsica!
pagam RS 20. O museu fica na Rua
do Catete, 153. Reservas pelo
telefone 253-3461.

Viva a música.
A Aliança Francesa e o

Consulado da França no Rio de
Janeiro estão anunciando uma
grande noite na Ctícília Meireles.
Trata-se do segundo concerto da
série Vive la musique. Sob o
patrocínio da Lafarge Aluminoso.
o Quatuor Debussy faz
apresentação única, na próxima
segunda-feira, às 19h3tí. No
programa, o Quarteto 0p. IS n° 6,
de Beethovcn. o Quarteto n" /, de
Darius Milhaud. e o Quarteto, de
Ravel. pedra de toque da música
de câmera francesa, lncressos de
RS 5 a RS 10.

Erotismo e amor em tons antigos

Canções de amor e erotismo é o sugestivo (barítono), Laura Ronai (flauta) e Marcelo
nome do primeiro concerto da Série música Fagerlande (cravo). No programa:antiga, que animará mensalmente a Sala Monteverdi, Handel, Scarlatti e outros
Cecilia Meireles. O recital será hoje, às 21 h, compositores ligados ao amor e
com um quarteto de primeiríssima grandeza: ao erotismo de séculos passados.Carol McDavit (soprano), Inácio de Nonno Qs ingressos variam entre RS 10 e RS 15.

FRANK E ERNEST THAVfcS DEAN YOUNG E STAN DRAKE

Inácio de Nonno (de pc), Carol
Mc Davit fsentada,), Laura Ronai e
Marcelo Fagerlande tocam na Sala

GATÃO DE MEIA-IDADE MIGUEL PAIVA

CHARLES M SCHULZ

MAURÍCIO DE SOUSAJIM DAVIS

FERNANDO GONZALES
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COTAÇÕES: ® ruim * regular
** bom *** óíimo *?** excelente
¦ Os horários dos filmes o os endereços dos
çin#irm* nn PERTO DE VOCê*

ESTRÉIA
ED WOOD - Ed Wood — do Tim Burton Com
Jobnny Depp, Martin Landau o Sarah Jessi-
ca Parker.

Dmmn História verídica do ator. rotairista
« diretor Ed Wood o sua inabalável determi
nação um fazer sucesso em Hollywood. C«n-
sura: 1 2 anos ? ???
Circuito: Rio Sul 3. Via Parque 4. Américo.
Art Plaza 2

THE KIILER - 0 MATADOR - Th* kHIer — d»
John Wuo Com Chow Yun Fat, Danny Liie o
Sally Yeh.-l> Ação. Assassino profissional aceita um
último trabalho para custear operação de
cantora que ferira involuntariamente. Nào re-
cebe o pagamento e ainda tom que lutar pela
sua vida Hong Kong/1989 Consura: 14
anos.
Circuito: Estação Botafogo Sala 1

SEIS DIAS, SEIS NOITES - À U <oll« — du Dibiiü
Kuris Com Anne Parillaud. Beatrice Dalle o
Patrick Aurignac.
i> Irmàs taluntosas. sensíveis o bonitas tôm
dificuldade em conviver A chegada de Elsa,
sensual o oxótica. abala o casamento de Alice
e instala um anticonvencional triângulo amo-
roso França/1994 Censura: 14 anos. ??
Circuito: Cine Gávea.

CORAÇÁO VALENTE - BfavshMrt — de Mal
Gibson Com Mel Gibson, Sophie Marceau o
Patrick McGoohan.
t> Épico A história do William Wallaco. ha
rói escocós que liderou a batalha pela liber-
dada da Escócia. EUA/1995 Consura: 14
anos. ?
Circuito: Roxy 2. Palácio 1. São Luiz 1. Rio
Ott Príce 1. Loblon 1. Tijuca 1. Roxy 3. Pala •
cio 2r Ti/u ca 2. Rio Oft Price 2. Via Parque 3.
Barra 1. Ilha Plaza 1. Madureira 2. Center.
Central. Via Parque 6. Norte Shopping 2.
Madureira Shopping 4. Madureira Shopping
2 '»•

ASSIM TE QUERO, MEU AMOR -1 Hke it likt ttut
—.de Darnoll Martin. Com Lauron Vólez.
John Sada e Griffin Dune.
O Drama A trajetória de uma jovem negra
em meio aos conflitos raciais e sexuais na
Nova iorque de hoje. Eua/1994. Consura: 14
anos ?
Circuito: Art Barrashopping 1. Star Ipane-
ma. Star Copacabana. Bruni Tijuca. Belas
Artes Catete. Windsor.

EXECUÇÃO SUMÁRIA • The expert — de Rick
Avery. Com Jeff Speakman. James Brolin e
Micheel Shaner.
[> Ação Ex-agente do governo americano
resolve vingar a morte da irmã executando o
assasino dentro da prisão, antes que ele seja
libertado EUA/1994 Consura: 14 anos. •
Circuito: Art Casashopping 3. Belas Artes
Copacabana. Art Madureira 2. Art Barras-
Hoppípg 2. Pathé. Nilerúi Shopping 2.

GONTINUAÇAO
UM SONHO DE LIBERDADE - The ShawthMk
redemption — de Frank Darabont. Com Tim
Rqbbms. Morgan Freeman. Bob Gunton e
Wifpain Sadler.
^ Drama. Banqueiro é condenado à prisão
perpétua e faz amizade com veterano da ca-
deia. conseguindo melhorar a vida dos de-
ttíntos apesar da diretoria corrupta. EUA/
1994. Censura: 14 anos. ???
Circuito: Estação Museu da República.

ANTES DA CHUVA - Before the rain — de Milcho
Manchevski. Com Rade Serbedzija. Katrin
Cartlidge e Gregoire Colin.
£>. Drama. Em meio a conflitos étnicos, se
èntrelaçam as vidas de um monge, uma edi-
tjjra e um fotógrafo. França/1994. Censura:
f 2 anos. ???
Circuito: Estação Cinema 1.

SURPRESAS no CORAÇÃO - French kiu — de
Lawrence Kasdan. Com Meg Ryan, Kevin
Kline e Timothy Hutton.
E> Comédia romântica. O namorado de Kate
vai à Europa e se apaixona por uma francesa.
El3 o segue e acaba se envolvendo com um
contrabandista. EUA/1994. Censura: 12
anos. ? ?
Circuito: Art Copacabana. Art Barrashop-
ping 3. Art Fashion Mall 2. Art Casashopping
2. Àtt Tijuca. Estação Paissandú. Estação
fcòrài. Àrt Meier, Art Plaza 1

DURO DE MATAR - A VINGANÇA-Diehardwttha
vengeance— de John McTiernan. Com Bruce
Wiilis, Jeremy Irons e Samuel Jackson.
£> Ação De volta às ruas de Nova Iorque, o
policial John McCIane enfrenta um mistério-
sq criminoso, num desafio cuja aposta é a
própria cidade de Nova Iorque. EUA/1995.
Censura 12 anos. ??
Circuito: Roxy 1. São Luiz 2. Rio Sul 2.
Loblon 2. Via Parque 2. Barra 2. Carioca.

Icarai. Odeon. Rio Sul 1. Ilha Plaza 2. Niterói.
Via Parque 5. Norte Shopping I. Olaria. Ma-
dureira Shopping 1. Star Campo Grande 1.
Madureira Shopping 3, Madureira 1. Madu-
reira 3

CAÇA ÃS BORBOLETAS - U ch«w> aux PapiHon»
— de Otar losseliani. Com Narría Blanchet,
Pierrette Pompom Bailhache e Alexandre
Tcherkassoff.
t> Drama. A vida tranqüila de uma pequena
cidade do interior da França vista através do
cotidiano de duas senhoras que se rocusam a
aceitar o progrosso. França/Alemanha/ltália/
1992 Censura Livre. ??
Circuito: Estação Musou da República

NU EM NOVA IORQUE - Naked In New Ywk - de
Dan Algrant. Com Eric Stoltz. Mary-Louise
Parker e Ralph Macchio.
!> Comédia romântica As peripécias de um
casal moderno em Nova Iorque. EUA/1993
Censura 12 anos. ??
Circuito: Art Casashopping 1. Estação Bo-
tafogo Sala 3. Art Fashion Mall 3.

UMA CAMA PARA TRÊS - Oaion Maudlt - do
Josiano Balasko. Com Josiane Balasko. Vic-
toria Abril e Alain Chabat
I> Comédia. Casal, aparentemente feliz, vô a
harmonia do seu casamento abalada com a
chegada de outra mulher. França/1995. ??
Circuito: Rio Sul 4. Via Parque 1.

LENDAS DA PAIXÃO • Laflendt ol the fali - de
Edward Zwick. Com Brad Pitt. Anthony Hop-
kins. Aidan Quinn e Julia Ormond.
t> Aventura. O coronel Ludlow e seus três
filhos moram sossegados num rancho aos
pés de uma montanha, até que surge uma
bela jovem que mudo o rumo da vida de cada
um deles. EUA/1994. Censura: 14 anos. ??
Circuito: Art Barrashopping 5. Largo do
Machado 2.

OS PIORES ANOS DE NOSSAS VIDAS - Los peore*
¦Aos de nuettni vHa — de Emilio Martinoz-
Lazaro. Com Gabino Diego. Jorge Sanz e
Ariadna Gil.
t> Drama. Antonio tem um problema: está
apaixonado por Maria dosdo a primeira vez
que a viu. Mas seu irmão com jeito de galã sai
na fronte o a conquista primeiro. Espanha/
1994. Censura: livre. ??
Circuito: Estação Museu da República.

ASSASSINATO EM PRIMEIRO ORAU - Murder In
the ffrtt — do Marc Rocco. Com Christian
Slater. Kevin Bacon o Gary Oldman.
t> Drama. Advogado tonta salvar prisioneiro
inocente cuja permanência em Alcatraz acaba
por transformar em criminoso. EUA/1995.
Censura: 14 anos. ?
Circuito: Novo Jóia.

0 INOCENTE - The Innocent de John Sehíeslnger— Com Isabella Rossellini. Campbell Scott e
Anthony Hopkins.
[> Drama. Um agente da inteligência britàni-
ca vai a Berlim participar da reconstrução da
Alemanha no pós-guerra. Ele se apaixona por
uma alemã, mas o relacionamento ó contur-
bado porque seu chefe acha que ela é uma
espiã. EUA/1994. Censura: 14 anos. ?
Circuito: Estação Botafogo Sala 2.

STREET FIGHTER, A ÚLTIMA BATALHA • Street
FJghter the ültimate battle — de Edward Press-
man. Com Jean-Claude Van Damme, Raul
Julia. Ming-Na Wen o Damian Chapa.
> Ação. Coronel tem a missão de descobrir
a fortaleza onde foram aprisionados 63 re-
téns. EUA/1994. Censura: livre. *
Circuito: Paratodos. Art Barrashopping 4.
Art Madureira 1. Star São G onça Io. Cisne 1.

MARCADO PARA MORRER • The hunted — de J.
F. Lawton. Com Christopber Lambert, Joan
Chen e John Lone.
C> Ação. Homem de negócios, ocidental, em
visita ao Japão, â forçado a lutar para salvar a
própria vida após testemunhar o assassinato
de bonita e misteriosa mulher. EUA/1995.
Censura: 14 anos.
Circuito: Metro Boavista. Largo do Macha-
do 1, Condor Copacabana. Star Campo
Grande 2. Niterói Shopping 1.

REAPRESENTAÇAO
CARO DIÃRIO • Dear dlary — de Nanni Moretti.

Com Nanni Moretti, Jennifer Beals e Alexan-
der Rockwell.
t> Comédia. As cômicas aventuras de um
cineasta italiano aos 40 anos. registrando em
um diário suas andanças pela Itália enquanto
escreve o roteiro de seu próximo filme. Itália/
1993. Censura: livre. ???
Circuito: Cineclube Laura A/vim.

0 CASAMENTO DE MURIEL - Muriefs woddíng -
de P.J. Hogan. Com Toni Collete, Bill Hunter
e Rachel Griffiths.
I> Comédia. Muriel já fez 20 anos mas não
tem emprego ou namorado. Fanática pelo
grupo Abba, ela vive sonhando com um prin-
cipe encantado que venha salvá-la da tirania
do pai e de suas amigas chatas. Austrália/
1994. Censura: 12 anos. ??
Circuito: Art Fashion Mall 4.

CARLOTA JOAQUINA — de Carla Camurati.
Com Marieta Severo e Marco Nanini, Ludmi-
Ia Dayer e Marcos Palmeira.
l> Histórico. A vida da princesa Carlota Joa-
quina, mulher de Dom João VI. Brasil/1994.
Censura: livre. ??
Circuito: Estação Museu da República.
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DEBI 4 LÓIDE - Dumb e dumber — du Petei
Farrelly. Com Jim Carruy. Jeff Daniels. Lau
ten Holly o Terry Garr
t> Comédia Dois patetas percorrem os Esta
dos Unidos à procura de uma milionária para
entregar uma mala cheia de dinheiro EUA/
1994 Censura, livro ??
Circuito: Cisne 2

TRUE LIES - True ll®« — de James Cameron
Com Arnold Schwarzenegger. Jamie Lee
Curtis e Tom Arnold.
í> Aventura. O agente secreíu Hany Tãsk«i ó
encarregado de combater o terrorismo nu-
clear. mas para isso precisa matar quem dos-
cobrir o que ele realmente faz EUA/1994
Censura: 12 anos.
Circuito: Botafogo

ROB ROY - A SAQA DE UMA PAIXÃO - Rofa Roy —
de Michael Caton-Jones. Com Liam Neeson,
Jossica Lange e John Hurt.
C> Épico. A história do lendário herói esco-
cès o sua paixão por sua mulher Baseado em
fatos históricos EUA/1995. Consura. 12
anos. ??
Circuito: Art Fashion Mall 1.

EXTRA
LADRA E SEDUTORA • La petite voleuse — du
Claudo Millar. Com Charlotto Gainsbourg.
Didier Bezace o Simon do Io Brosse.
t> Drama Menina de 16 anos, rejeitada pela
família, procura suprir sua carência comoten-
do poquenos delitos o buscando refúgio om
seus relacionamentos afetivos. Argumento
original do François Truffaut. França/1988
Censura: 14 anos.
Circuito: Cine Arte UFF: 17h, 19h.

ACOSSADO - A bout do souffle — do Joan -Luc
Godard. Com Joan-Paul Belmondo, Joan
Seberg o Joan-Pierro Molville.
Jovem marginal rouba um carro em Marse-
lha, mota um policial e foge para Paris onde
encontra o namorada americana. Primeiro
longa de Godard. considerado um dos mani-
festos do nouvelle vague francesa. França/
1959. Censura: 18 anos.
Circuito: Cine Arte UFF\ 21 h.

MOSTRA
ELES NASCERAM COM 0 CINEMA — O sol brilha
na ipiensidão (The sun shines bright). de
John Ford. Com Charles Winniger, Arleen
Wheelan e John Russoll. (versão original som
legendas).
> Uma disputa política em uma pequena
cidade do Sul. EUA/1953.
Circuito: Cinemateca do MAM: hojo, ás
18h30.

A CONSTRUÇÃO DO FUTURO — O parque dos
Dinossauros (Jurassic Park). de Steven
Spielborg. Com Sam Neill, Laura Dern e Jeff
Golblum.
t> A cápsula do tempo foi aberta e homens e
dinossauros, os dois dominadores da terra
irão encontrar-se pela primeira vez. EUA/
1992. Censura: livre. ??
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil:
hoje, às 16h.

A CONSTRUÇÃO DO FUTURO — O exterminador
do futuro 2 - O julgamento final (Terminator
2 — Judgement day), de James Came-
ron. Com Arnold Schwarzenegger, Linda Ha-
milton e Edward Furlong.
t> Cyborg chega a Los Angeles para matar
o futuro lider de uma rebelião contra as
máquinas, mas um outro exterminador é en-
viado pela resistência para proteger o garoto
e sua mãe. Oscar para melhor maquiagem,
som. efeitos especiais e efeitos sonoros.
EUA/1991. Censura: 12 anos.
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil:
hoje, às 18h30.

OBJETOS DE DESEJO • BONITÕES E B0NIT0NAS
NOS ANOS 90 — A firma (The firm). do Syd-
ney Pollack. Com Tom Cruise, Jeanne Trip-
plehorn e Gene Hackman.
t> Drama. Mitch, um advogado recém-for-
mado, é convidado para trabalhar num rico
escritório em Memphis. O que parecia uma
oportunidade de ouro poderia custar-lhe a
vida. EUA/1993. Consura: 14 anos.
Circuito: Cândido Mendes: hoje, às 14h50 e
19h20.

OBJETOS DE DESEJO - BONITÕES E B0NIT0NAS
NOS ANOS 90 — Quatro mulheres e um desti-
no (Bad girls), de Jonathan Kaplan. Com
Madeleine Stowe, Mary Stuart Masterson e
Drew Barrymore.
D> Aventura. Cody, uma bela prostituta, em
1890, mata o Coronel, um de seus clientes,
om legítima defesa e foge com suas amigas
do bordel. As quatro mulheres ganham a
estrada para escapar da captura e de uma
morte certa caso sejam descobertas. EUA/
1994. Censura: 12 anos. ??
Circuito: Cândido Mendes: hoje. ás 17h30 e
22h.

O CCEB NO FLAMENGO — Os sete samurais
(Shichinin no samurai), de Akira Kurosawa.
Com Toshiro Mifuno e Takashi Shimura.
l> Ação. Sete samurais ajudam pacifica co-
munidade de lavradores a lutar como solda-
dos e defender sua aldeia do constante ata-
que de bandidos. Japão/1954. Censura: 14
anos.
Circuito: Centro Cultural Oduvaldo Vianna
Filho (Praia do Flamengo. 158. Flamengo —
205-0276): hoje, ás 16h e 18h.
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SH0PPINGS
ART BARRASHOPPING (Av. das Américas,
4.8S6/LJ. N — 431 -9009) Sala 1 — Assim
te quero, meu amor 1 5h20. 1 7h30. 19h40.
21 h50.
Saia 2 — Execução sumária 15h40.
17h40. 1 9h40. 21h40
Sala 3 — Surpresas do coração: 15h30.
1 7h40, 19h50. 22h.
Sala 4 — Street Fighter • A última batalha
1 5h. 17h, 1 9h, 21 h
Sala 5 — Lendas da paixão: 14h40.
17h10, 191)40. 22h10

ART CASASHOPPING (Av. Ayrton Senna, 2.150
325-0746): Sula 1 — Nu em Novj

Iorque: 15h10, 17h10. 19h10. 21h10.
Sala 2 — Surpresas do coração: 15h.
17h10. 19h20, 21 h30.
Sala 3 — Execução sumária 15h, 17h,
19h. 21 h.

ART FASHION MALL (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258) Sala 1 — Roh Roy ¦ A suga de
uma paixão: 16h40, 1 9h20, 22h.
Sala 2 — Surpresas do coração: 1 5h,
17h10, 19h20, 21 h30.
Sala 3 — Nu em Nova Iorque 16h10.
18h10. 20h10, 22h10.
Sala 4 — O casamento de Muriel 16h,
18h, 20h, 22h.

BARRA (Av. das Américas, 4.666 — 3 2 5 -
6487): Sala 1 — Coração valente: 14h,
1 7h15, 20h30.
Sala 2 — Duro de matar • A vingança: 14h,
1 6h30, 19h. 21h30

CINE GÁVEA (Rua Marquêa de São Vicente, 52
274-4532): Seis dias. seis noites: 16h,

1 7h50, 19h40. 21 h30
ILHA PLAZA (Av. Maestro Paulo e Silva, 400/

158 — 462-3413): Sala 1 — Coração va-
lente: 14h. 17h15. 20h30.
Sala 2 — Duro de matar • A vingança:
13h30, 16h, 18h30, 21 h.

MADUREIRA SHOPPING (Estrada do Portela,
222/Lj. 301): Sala 1 — Duro de matar - A
vingança: 14h, 16h20, 18h40, 21 h.
Sala 2 — Coração valente: 13h50, 17h.
20h10.
Sala 3 — Duro de matar - A vingança:
14h10, 16h30, 18h50, 21h10.
Sala 4 — Coração valente: 14h, 17h10,
20h20.

NORTE SHOPPING (Av. Suburbana, 5.474 —
592-9430): Sala 1 — Duro de matar • A
vingança: 14h, 16h20, 18h40, 21 h.
Sala 2 — Coração valente: 14h, 17h10,
20h20.

RIO 0FF-PRICE (Rua General Severlano, 97/Lj.
154 — 295-7990): Sala 1 — Coração va-
lente: 14h15, 17h30, 20h45.
Sala 2 — Coração valente: 16h30, 19h45.

RIO SUL (Rua Lauro Muller, 116/g. 401 —
542-1098): Sala 1
vingança: 13h30, 16h, 18h30, 21 h.'
Sala 2 — Duro de matar - A vingança: 14h,
16h30, 19h, 21 h30.
Sala 3 — Ed Wood: 14h30, 16h50. 19h10.
21 h30.
Sala 4 — Uma cama para três: 14h, 16h,
18h. 20h, 22h.

VIA PARQUE (Av. Ayrton Senna, 3.000 — 385-
0261): Sala 1 — Uma cama para três:
15h30.17h30, 19h30. 21 h30.
Sala 2 — Duro de matar • A vingança: 14h,
16h30, 19h, 21 h30.
Sala 3 — Coração valente: 14h, 17h15,
20h30.
Sala 4 — Ed Wood: 16h20. 18h40. 21 h.
Sala 5 — Duro de matar - A vingança: 16h,
18h30, 21 h.
Sala 6 — Coração valente: 17h05, 20h20.

ROXY (Av. N.S. Copacabana, 945 236
6245) Sala 1 Duro dc matar A vm
gança 14h. 16h30. 1 9h. 21h30
Sola 2 — Coração valente 14M5. 1 7h30
20h45
Sala 3 — Coração valente 13h15. Ibh JO
19h45

STAR-COPACABANA (Rua Barata Ribeiro, 502/
C — 256 4588) Assim te quero, meu amor
14h40, 16h30. 18h20. 20h10. 22h

IPANEMA/LEBLON
CANDIOO MENDES (Rua Joana Angélica, 63
267-7295) Ver Mostra

CINECLUBE LAURA ALVIM (Av. Vieira Souto,
176 — 267-1647): Caro rlurio 17h. 19h,
21 h.

LEBLON (Av. Ataullo de Paiva, 391 — 239
5048): Sala 1 — Coração valente 14h15.
17h30. 20h45
Sala 2 — Duro de matar A vingança 1 4h.
161)30. 191). 21 h30

STAR IPANEMA (Rua Visconde de Pirajà, 371
— 521 -4690) Assim te quero, meu amor
14h40. 161)30. 181)20. 20h10. 22h

TIJUCA (Rua Conde de Bonfim, 422'.'46! S.1I1I 1 Coração 14hl'.i
17h30 20h45
Saio 2 Co/acão valente VJhlb 16^30
1 9h45

MEIER
ART MÈIER (Rui Silva Rabelo, 20 :'-iy
4544) Surpresas do coração 16h40
18h50. 21 h

PARATOOOS (Rua Aiquia» Cofdelro, 350
281 i:>28) Street rii/hter ¦ A ultima /mí.i
lha 14h20 Ifin. 1 '1)40 19ri20 21 h

OLARIA

BOTAFOGO

COPACABANA
ART COPACABANA (Av. N^. Copacabana, 759

— 235-4895): Surpresas do coração:
15h30, 1 7h40, 19h50, 22h.

BELAS ARTES COPACABANA (Rua Raul Pom-
péia, 102 — 247-8900): Execução sumária:
15h30, 17h20, 19h10, 21 h.

CONDOR COPACABANA (Rua Figueiredo Ma-
galhães, 286 — 255-2610): Marcado para
morrer: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

ESTAÇÃO CINEMA 1 (Av. Prado Júnior, 281 —
541-2189): Antes da chuva: 15h, 17h10,
19h20, 21 h30.

NOVO JÓIA (Av. N.S. Copacabana, 680): Assas-
sinato em primeiro grau: 14H40,16h50,19h,
21h10.

BOTAFOGO (Rua Voluntários da Pátria, 35
266-4491) True lies: 1 5h30. 18h. 20h30

ESTAÇÃO BOTAFOGO (Rua Voluntários da Pá-
tria, 88 — 537-111 2) Sala 1 — The killer ¦

matador 16h, 18h, 20h. 22h
Sala 2 — O inocente 1 7h, 19h20. 21 h40
Sala 3 — Nu cm Nova Iorque 15h30.

7h30, 191)30. 211)30

CATETE/FLAMENGO
BELAS ARTES CATETE (Rua do Catete, 228
205-7194): Assim te quero, meu amor
15li30. 171)20, 191)10, 21 h

ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA (Rua do Ca-
tete, 153 — 245-5477): Carlota Joaquma
14h50. Caça ás borboletas 16h40 Os pio¦
res anos de nossas vidas: 18h40 Um so-
nho de liberdade 20h30

ESTAÇÃO PAISSANDÚ (Rua Senador Verguei-
ro, 35 — 265-4653): — Surpresas do cora
ção: 1 6h, 18h. 20h, 22h.

LARGO DO MACHADO (Largo do Machado, 29
— 205-6842): Sala 1 — Marcado para
morrer: 14h, 16h. 18h, 20h, 22h.
Sala 2 — Lendas da paixão: 14h30.
16h50, 19h10, 21 h30.

SÃO LUiZ (Rua do Catete, 307 — 285 2296)
Sala 1 — Coração valente: 14h15, 17h30.
20h45.
Sala 2 — Duro de matar • A vingança 14h,
16h30. 19h. 21 h30.

CENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL (Rua

1° de Março, 66 — 216-0237): Ver Mostra
CINEMATECA DO MAM (Av. Infante Dom Henri-
que, 85 —210-2188): Ver Mostra

METRO BOAVISTA (Rua do Passeio, 62 —
240-1291): Marcado para morrer. 13h30,
15h30. 17h30, 19h30. 21 h30.

ODEON (Praça Mahatma Oandhi, 2 — 220
3835) : Duro de matar • A vingança: 1 3h30.
16h. 18h30, 21 h.

PALÃCIO (Rua do Passeio, 40 — 240-6541)
Sala 1 — Coração valente: 14h15, 17h30.
20h45.
Sala 2 — Coração valente: 13h15, 16h30,
19h45.

PATHÉ (Praça Ftorlano, 45 — 220-3135):
Execução sumária: 12h40, 14h20, 16h,
17h40.19h20, 21 h.

OLARIA (Rua Uranos, 1.474 230 2666)
Duro de matar - A vingança 14h. 16h20
18h40. 21 h

MADUREI R .-V J ÃC A R E P A -

GUA
ART MADUREIRA (Shopping Center do Madu-
reira - 390 1827) Sítio 1 - Street Figh-
ter ¦ A ultima batalha 1 5h. 1 7h. 1 9h 21 h
Saiu 2 Execução sumaria 1 5h30
I 7h20. 191)10, 211)

CISNE 1 (Av. Goremário Dantas, 1.207
392 2860) Street Fighter A última bata
lha 16h. 1 7h40. 1 9h30. 21 h

MADUREIRA (Rua Dagmar da Fonseca, 54
450-1338) Sala 1 — Duro de matar ¦ A
vingança 16h, 18h30. 21 h
Sala 2 — Coração valente 14h, 17h15
20h30

MADUREIRA 3 (Rua João Vicente, 15 36')
7732) Duro de matar A vingança 1 5h30
18h. 20h30

CAMPO GRANDE
CISNE 2 (Rua Campo Grando, 200 394

1 758 — Drivo-in) — Debi & Loide 20h
22h

STAR CAMPO GRANDE (Rua Campo Grande
080 — 413 4452) Sala 1 - Duro d*,
matar - A vingança 14h. 16h20 18h40
21 h
Sala 2 — Marcado para morrer. 14h30
16h40. 18h50. 21 h

NITERÓI

TIJUCA
AMÉRICA (Rua Conde de Bonfim, 334 — 264 -
4246): Ed Wood: 16h20, 18h40. 21 h.

ART TIJUCA (Rua Conde de Bonfim, 406 —
254-9578): Surpresas do coração: 15h,
17h10. 19h20. 21 h30.

BRUNI TIJUCA (Rua Conde de Bonfim, 370 —
254-8975): Assim te quero, meu amor:
15h30, 17h20, 19h10. 21 h.

CARIOCA (Rua Conde de Bonfim, 338 — 228
8178). Duro dc matar • A vingança 14h.
16h30, 1 9h, 21 h30.

ART PLAZA (Rua XV de Novembro, 8 — 718
6769): Sala 1 — Surpresas do coração
16h40. 18h50, 21 h
Sala 2 — Ed Wood: 16h10. 18h40.
21 h10

ARTE UFF (Rua Miguel de Frias, 9 — 717
8080): Ver Extra

CENTER (Rua Coronel Moreira César, 265 •
711-6909): Coração valente 14h, 17h15.
20h30

CENTRAL (Rua Visconde do Rio Branco, 455 —
717-0367): Coração valente 14h. 17h1b
20h30

ESTAÇÃO ICARAi (Rua Coronel Moreira César,
211/153 — 610-3549) Surpresas do cora
ção 1 5b. 1 7h. 1 9h. 21 h

ICARAÍ (Praia de Icarai, 161 — 717 0120)
Duro de matar - A vingança 14h. 16h30.
19h. 21 h30

NITERÓI (Rua Visconde do Rio Branco, 375 —
719-9322): Duro dc matar - A vingança
13h30. 16h. 18h30. 21 h

NITERÓI SHOPPING (Rua da Conceição, 188/
324-717-9655): Salal — Marcado para
morrer: 14h20, 16h30, 18h40, 20h50
Solo 2 — Execução sumária: 15h20
17h10. 19h. 20h50.

WINDSOR (Rua Coronel Moreira César, 26 —
717-6289): Assim te quero, meu amor
151)30. 1 7h20. 1 9h1 0, 21 h

SAO G0NÇAL0
STAR SAO G0NÇAL0 (Rua Dr. Nilo Peçanha,
56/70 — 713-4048) Street Fighter ¦ A
última batalha: 15h. 17h. 19h, 21 h

ESTREIA
DANZIG E BANDA — Imperator. Rua Dias da

Cruz. 170. Méiar (592-7733). 5», às 22h.
R$ 15 (pista) o R$ 30 (camarote).
t> O grupo lança seu último disco Danzig
4.

INSTRUMENTAL NO CCBB — Teatro 2 do
Centro Cultural Banco do Brasil, Rua Pri-
meiro de Março, 66, Centro. Reservas pelo
telefone: 216-0223. 5a e 6-, às 18h30. RS
5.
t> Com Nivaldo Ornelas e Paulo Moura.

WANDA SÃ E ROBERTO MENESCAL — Mistu-
ra Fina. Av. Borges de Medeiros, 3207,
Lagoa (537-2844). Capacidade: 180 lugo-
res. 5a, às 22h30, 6a o sáb.. ás 23h. Couvert
a R$ 15 (5J) e RS 18 (6J o sáb ). Consuma-
ção a R$ 9. Ató 24 de junho.
t> A dupla lança o CD Eu c a música.

MARCELO E MARÍLIA CIRIBELLI — Au Bar.
Avenida Epitácio Pessoa. 864, Lagoa
(259-1041). Capacidade: 100 lugares. 5a a
súb.. às 21 h. Couvert a RS 13 o consuma-
ção a R$ 6 Ató 24 de junho.t> Show do violonista e da cantora.

TAVINHO BONFÃ — Au Bar. Avenida Epitòcio
Pessoa, 864, Lagoa (259-1041). Capaci-
dado: 100 lugares. 5a a sáb , ás 23h Cou-
vert a RS 14 (5-') o RS 17 (6a o sàb.)
Consumação a R$ 6. Ató 24 de junho.
t> O cantor interpreta canções de seu últi-
mo CD.

CELSO BLUES B0V — Ritmo. Estrada do Joá.
256. Sâo Conrado (322-1021) 5» a sàb.
às 22h30 Couvert a RS. 15 Até 24 de
junho.t> O guitarrista e banda tocam músicas
inéditas e antigos sucessos.

TUNAI — Buffalo Grill, Rua Rita Ludolf, 47,
Leblon (274 4848) 5" a sáb . às 22h30
Couvert a RS 12 (5a) o RS 15 (6 ' e sáb ).
Consumação a RS 8 Até 1 ° de julho
t> O cantor mostra Certas canções.

SAULO LARANJEIRA — Rio Jazz Club. Rua
Gustavo Sampaio. s/n°. Leme (541 -9046).
Capacidade: 150 lugares. 5a e dom. às
22h, 6a e sáb , às 23h Couvert a RS 15 e
consumação a RS 10 Até 25 de junhoShow do cantor.

NONATO LUIZ — Vinicius. Rua Vinícius de
Moraes. 39. Ipanema (267-5757) 5a a
sáb . às 23h Couvert a RS 14 e consuma-
çáo a RS 7. Até 24 de junhoO violonista mostra Nonato Luiz em
recital.

ZÉ DA VELHA E OS CHORÕES - Encontros
Cariocas. Rua da Carioca. 40/sobrado.

Centro (252-4011). 5a. às 20h30 Couvert
a RS 6 e consumação a RS 4.
t> Show do grupo de chorinho.

Capacidade 150 pessoas 5J, às 21h30
Couvert e consumação a R5 8
L> O contrabaixista mostra o show Madru-
gada carioca.

ÚLTIMOS DIAS
PAULO SÉRGIO SANTOS E BANDA — Sala
Sidney Miller. no prédio do Museu Nacio-
nal de Belas Artes. Rua Heitor de Melo.
s/n". Centro (297-6116) Prédio do Museu
Nacional de Belas Artes. 4a a 6a, às 18h30.
RS 10 Até 23 de junho.
t> O clarinetista lança o CD Segura ele.

FÃBIO JR. — Metropolitan. Avenida Ayrton
Senna. 3 000. Via Parque (385-0515). Ca-
pacidado: 9 248 lugares. 5-\ às 21 h30. 6a e
sàb . às 22h30 o dom., às 21 h RS 20 (pia
téia o lateral). RS 35 (especial o lateral
especial) o RS 45 (camarote e palco) Até
25 de junho.O cantor o compositor lanço seu 13°
disco no show Alma gêmea.

ZÉ RENATO — Jazzmania. Av. Rainha Eliza-
beth, 769, Ipanema (287-5100) Capaci
dade: 280 lugares. 4a, 5a e dom , às 21 h30.
6a e sáb , às 22h30. Couvert a RS 15 (4a. 5a
e dom.) e RS 20 (6a e sáb ). Consumação a
RS 12 (4-\ 5" o dom ) o RS 15 (6» e sàb )Até 25 de junho.l> O cantor mostra Arranha Céu. Partici-
pação da orquestra Companhia das Cor-
das.

DANIEL GONZAGA — Café do Teatro. Shop
ping da Gávea. Rua Marquês de São Vi-
cente. 52/2° andar. Gávea. Reservas pelotelefone 294-7563. Capacidade: 96 luga-
res. 5a a sáb.. das 19h30 às 20h30. Couvert
a RS 10 (5a) e RS 12 (6a e sáb ) Consuma
ção a RS 6 Ató 24 de junho.O cantor se apresenta no projeto Filhos
de peixe, interpretando canções do seu paiGonzaguinha e.do avô.

CRISTINA BUARQUE — Café do Teatro.
Shopping da Gávea. Rua Marquês do São
Vicente. 52/2° andar. Gávea Reservas pelotelefone 294-7563. Capacidade 96 luga
res 5J a sáb.. ás 23h e dom . às 22h. R$12
(5a e dom ) e RS 15 (6a e sáb ) Pessoas
com ingressos de peças no shopping tém
20% dc desconto Até 25 de junhoA cantora interpreta músicas de Sinhô.
Assis Valente. Ary Barroso e Mauricio Ta-
pajós.

GRUPO MOLEJO — Teatro João Caetano.Praça Tiradentes. c/n° (221-0305) Capa-
cidade 1 222 lugares 2a a 6a. ás 18h30 RS
7. Ató 23 de junho.Show do grupo de samba

ADRIANO GIFFONI — Ntght Rio's. Parque do
Flamengo. s/n°. Flamengo (551-1131)

GONTINUAÇAO
MARISA MONTE — Canecão. Av Vonceslau

Biaz, 215 (295-3044) 5». às 21h30, 6 - e
sáb . às 22h. e dom . ás 20h. 5". 6a e dom.,
a RS 20 (arquibancada e pista). RS 30
(mesa lateral e mezzanino) RS 40 (setor C e
b. nobre), RS 50 (setor B o frisa) e RS 70
(especial A) Sáb , a RS 20 (arquibancada e
pista). RS 40 (mesa lateral e mezzanino) RS
50 (setor C e b nobre), RS 60 (setor B e
frisa) e RS 70 (especial A) Ate 16 de
julho.í> A cantoro mostra o show Verde. anil.
amarelo, cor de rosa e carvão

MPB-4 — Cafc-Concerto Teatro Rival. Rua
Álvaro Alvim, 33, Centro (532-4192) Ca
pacidode: 400 lugares 4" a sáb . às 1 9h
RS 15
t> O grupo comemora 30 anos de carreira,
com o show Arte de cantar, dirigido por
Miguel Falabella

IVAN LINS — The Ballroom. Rua Humaitá.
110. Humaitá (537-7600). Capacidade
500 lugares 5a a sáb . às 21 h30 e. dom., ás
20h Couvert a RS 25 (5a e dom ) e RS 30
(6a e sáb ). Consumação a RS 10 (mesa)
Até 2 de julhoO cantor e banda interpretam músicas
do CD Anjo de mim

PARADISO PIANO BAR — Rua Maria Angéli
ca. 29. Jardim Botânico (537-2724).
Happy hour de 2" a sàb . a partir de 18h
Couvert artístico a RS 20
S> Apresentação dos cantores internacio
nais Sabrina Dragonne e Rosário Cantarella
u do brasileiro Zé Maria.

CHÃ DAS CHIQUES - CLAUDETTE SOARES —
Café do Teatro. Shopping do Gávea. Rua
Marquês de São Vicente. 52/2°. Gávea
Reservas pelo telefone 294-7563 Capaci-
dado 96 lugares 34 a dom . às 18h Cou
vert a RS 10 (3- a 5") e RS 1 2 (6- a dom )
Consumação a RS 6 Ate 2 de julho

A cantora interpreta canções de seu
último CD Vida real
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CANÇÕES DE AMOR E EROTISMO Sala Ce
ciha Meireles. Largo da Lapa. 47. Centro
(232-9714) 5". às 21h RS 10 (baicèo) e
Rs 1 5 (platéia)
. • Com Caro) McDavit (soprano). Lauia
Ronài (llsuld). Inicio de Nonno (barítono)
e Marcelo FagerfarxJe (cravo)

CICLO OUERRA PEIXE — Escola Viiia íoboi
Rua Ramalho Ort«g«io. 9. Centro (221 -
7879) 5*. ás18H30 Gtál.t

Com Cristina Nascimento (flauta) e ls-
tael Malamute (piano).

ZELIA CHUEXE — Ibeu Copacabana Aucfitó-
no Ney Carvalho. Avenida Nossa Senhora
Copacabana. 690/11o andar 5*. às 18h30
Gríns

Recital da pianista. Obras de Beetho-
ven. Debussy. Chop»n

0UARTET0 GUEBRA PEIXE - Teatro Gcyo
guinha. do Centro do Aries Caíouste Gul
benkian Rua Banodito Hipôlito, 125, P^raca
11 (232-1067) S'.ás19ti Grâns.

Obras de Ravef e Guerra Pei*e

mm
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GRÁTIS
TRAQÉDIAS CARIOCAS PARA RIR — Tnxto» de
João do Rio e Origenas Lesse Direção do
Luiz Arthur Nunos Com o Núcleo Carioca do

Prnç.n Snrzadnlo Correio 5". às
12h30 Largo de São Francisco 6*. às 1h30.
Largo do Machado Sàb . às 12h30 Grátis.
DuraçAo 40m
l* Comédia Uma faço pouco conhecida do
Rio do Janeiro através do olhar dos persona-
gana de João do Rio .

ÚLTIMOS DIAS
ANTÔNIO BOTTO - LEITURA — St.luc.io do tu»
tos d»? Maria Teresa Amaral o Sebastião Le
mos Direçào do Maria Teresa Amaral. Com
llclemar Nunos. Jonas Miller e outros Casa
de Cultura Eduardo Kabuz, Rua Visconde de
Ouro Preto, 78. Botafogo (226-4591) a
5J. às 21h30 RS 10 e RS 6 (congressistas da
Conferôncia Internacional de Goys o Lósbi-
caa). Ató 22 de junhoI> Drama Textos que revelam, com prazer e
sem culpa, o cotidiano do homossexual

CRIME E CAST100 — De Dostoievski. Direçào
do Ivana Leblon. Com Eleonora Fabiào. Mar-
cos Achor o outros. Teatro Car/os Gomes.
Praça Tlradentes. 19, Centro (242-7091)(
Capacidade: 615 lugares. 5" a dom., às 21 h
RS 5. Duração: 2h30. Ató 23 do junho.• Drama. A história de um jovem estudante
que cometo duplo crimo

A REVOLTA DA CACHAÇA - Du Antonio Culla-
do Direção de Moacir Chaves Com Tony
Tornado. Walney Costa o Tessy Colado. Toa-
tro 2 do Centro Cultural Banco do Brasil, Rua
Primeiro de Março, 66, Centro (216 0223).
Capacidade: 143 lugares. 4-' a 6\ às 12h30.
sàb e dom., às 17h RS 5. Ató 23 de junho.t> Comédia. Trata com ironia e fino humor a
situação do ator negro sempre relegado a
papéis de coadjuvante

NOITES DE CABRITA — Direçào de Bibi Forrei-
ra Com Márcia Cabrita. Teatro Chiquinho
Brandão. Casa da Gávea, Praça Santos Du
mont. 116/sobrado, Gávea (239 3511). Ca-
pacidado: 80 lugares. 5" a sáb.. às 21 h. e
dom . às 20h. RS 12 (5-' e dom ) o Rs 15 (6J e
sàb ). Duração: 1 h20. Ató 25 do junho.> Comédia. Toxtos do Luis Fernando Veris-
simo. Luis Carlos Góes. Bràulio Tavares. Licia
Manzo e Aloisio de Abreu.

INGRESSOS A DOMICÍLIO
PÉROLA — Texto e direçào de Mauro Rasi.
Com Vera Holtz. Anna do Aguiar e outros.
Teatro do Leblon. Rua Condo de Bernadotte,
26. Leblon (294-0347). Capacidade: 510 lu-
gares. 5-' a sáb.. às 21 h. o dom., às 20h. RS 15
(5J) e Rs 20 (6J a dom ). Ingressos a domici-
lio pelos telefones: 221-0515 e 222-5122
Duração: 1h40.
i> Comédia. Numa familia classe média to-
das as picuinhas do cotidiano ganham pro-
porções operlsticas.

A MARACUTA1A — De Nicolau Maquiavol.
Adaptação o direção de Miguel Falabella.
Com José Wilker, Mònica Torres e outros.
Teatro Clara Nunes. Shopping da Gávea, Rua
Marquês de São Vicente. 52/3° andar. Gávea
(274-9696). Capacidade: 450 lugares. 5U. ãs
21 h: 6a. às 22h; sàb.. às 20h e 22h30; dom.,
às 20h. RS 15 (5°). RS 20 (6« e sáb.) o RS 18
(dom ). Ingressos a domicilio pelos telefones
221 -0515 e 222 5122. Duração: 1h15.

Comédia. Nesta adaptação de A mandrâ-
gora. os poderosos de Florença se tranforma-
ram em figuras conhecidas do nosso con-
gresso.

LOURO, ALTO, SOLTEIRO, PROCURA.- —De
Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa.
Direção de Jacqueline Laurence. Com Mi-
guol Falabella. Teatro Casa Grande. Av. Afrà-
nio de Melo Franco. 290. Leblon. (239-4046). Capacidade: 604 lugares. 5J. às
21 h30, 6J e sáb.. às 22h. e dom., às 20h. RS
18 (5J o 6J) e RS 20 (sàb. dom., feriado e
vóspera de feriado). Ingressos a domicilio
pelos telefones: 221-0515 e 222-5122. Du-
ração: 1h20. O espetáculo começa rigorosa-
mente no horário e não será permitida a en-
trada após o inicio.
O Comédia. O ator interpreta 17 persona-
gens que se encontram no terreiro de Pai
Adamastor, um sensitivo que entra em conta-
to com pessoas desaparecidas.

COMO DIRIA MONTAIQNE - De Wilson Süyúo
Direção de Luiz Arthur Nunes. Com Ivone
Hoffman. Bianca Byington e outros. Teatro
de Arena. Rua Siqueira Campos. 143/sobre-
loja. 40, Copacabana (236-5348). Capaci-
dade: 350 lugares. 5*' a sáb.. às 21 h. e dom.,
ás 20h RS 15 (6- e dom ) e RS 18 (6a e sáb.).
Desconto de 50% para estudantes e pessoascom mais de 60 anos. Ingressos a domicílio
pelos telefones: 221-0515 e 222-5122. Du-
ração: 1 h20. Ató 2 de julho.

• Comédia dramática Máe invade a vida
dos filhos para questinar seus objetivos

CONTINUAÇÃO
TRÉS MULHERES ALTAS — Do Edwurd Albuo

Direção de José Possi Neto Com Beatriz
Segall, Nathalia Timberg e Mansa Orth Tea-
tro Sosi. Avenida Graça Aranha. 1. Centro
(533-3495) Capacidade: 350 lugares. 5\ as
16h e 19h, 6-1 e dom . és 19. sáb . às 19h e
21 h30 RS 25 o RS 20 (para pagamento com
cheque do Banco Real ou cartáo Üiner s).
Duração: 2h. Estacionamento no local

Drama O cruel processo de envelheci-
monto do uma aristocrática senhora.

SEQÜESTRO NA SAUNA — Toxto e direção du
Gugu Olimecha. Com Nestor de Montomar,
Andréa Guerra e outros. Teatro do Lagoa.
Avenida Borgos de Medeiros. 1 426, Lagoa
(274-7748) 5" a sàb . ás 21 h30. o dom., ás
20h RS 12 (6-' e dom ) o RS 15 (6a e sáb.).
Duração: 1 h20. Ató 30 de julho

Comédia. Bandido seqüestra homem po
bre ao confundi-lo com sósia rico.

A PEQUENA MÁRTIR DE CRISTO REI, UM FOLHE-
TIM DESVAIRADO — Do Maria Caimum Bar-
bosa e Miguef Falabella. Direção de Miguel
Falabollo. Com Débora Duarte. Tássia Ca-
margo o outros. Teatro Vanucci. Shopping da
Gávea. Rua Marquês do São Vicente, 52/3°
andar (274-7246). Capacidade: 416 lugares.
5". ás 21 h30, 6". ás 22h, sáb.. às 20h e 22h, e
dom., às 20h RS 15 (5"). RS 18 (6-' o dom ) o
RS 20 (sáb ). Duração: 1 h30
fc> Comédia. Uma trama misteriosa ó dos-
vendada durante a encenação do Páscoa da
Pequena Mártir do Cristo Rei.

A LUZ DA LUA — De Harold Pintor. Direção do
halo Rossi. Com Cláudio Conea e Castro,
Beto Mendos e outros. Teatro Glória, Rua do
Russel, 632, Glória (245-5527) Capacidade:
350 lugares. 5'1 a sáb.. às 21 h. o dom , às 20h.
RS 12. Duração: 1 h20. Ató 30 do julho.t> Drama. A dificuldade do ser humano em
trocar afoto o se comunicar.

YERMA — Do Froderico Garcia Lorca. Direção
de Eduardo Wotzik. Com Clarice Niskier. Ca-
mila Amado o outros. Teatro 1 do Centro
Cultural Banco do Brasil. Rua Primeiro de
Março, 66. Centro (216-0237). Capacidade:
182 lugares. 4" a 6" o dom., às 19h, o sáb., às
21 h RS 8 Duração: 1 h. Ató 30 de julho.Drama A falsa moral social, o amor o o
ódio irmanados na tragédia da paixão hunia-
na.

CORRA, QUE PAPAI VEM Alt — De Ron Clark e
Sam Bobrick. Direção de Ary Fontoura. Com
Ary Fontoura, Suelly Franco o outros. Teatro
BarroShopping. Avenida dos Américas,
4.666. Barra da Tijuca (325-5844). Capaci-
dado: 234 lugares. 5" e 6", às 21 h30, sáb.. às
20h30 e 22h30, e dom., às 20h30. RS 15
(5"). RS 18 (6-' o dom ), e RS 20 (sáb ).
Duração: 1 h30.
> Comédia. A chegada inesperada do pai
causa grande tumulto na vida do filho gay.

A TEUS PÉS — Baseado na obra de Ana Cristi-
na César. Direção de Lúcia Coelho. Com
Aracy Cardoso e Daniel Barcollos. Espaço 3
do Teatro Villa-Lobos, Avenida Princesa Isa-
bel, 446, Copacabana (275-6695). Capaci-
dade: 80 lugares. 5d, às 1v7h e 21, 6" e sàb., às
21 h. e dom., ás 19h30. RS10(às17h).RS12
(5J e dom.) e RS 15 (6a e sáb.).
l> Drama. A peça enfoca o universo da obra
da autora.

O CRIME DO EX0RCISTA POSSUÍDO - De Mar-
cos Caruso e Jandira Martini. Direção de
Rogério Fabiano. Com Edwin Luisi e Stola
Freitas. Teatro dos Grandes Atores. Sala Azul,
Bana Square, Avenidas dos Américas, 3.555,
Barra da Tijuca (325-1645). Capacidade:
400 lugares. 5*' a sàb., às 21 h30, e dom., às
20h. RS 15 (5"), RS 18 (6'1 e dom.) e RS 20
(sãb ). Duração: 1h20.
t> Comódia. Uma série de crimes e casos
amorosos são surpreendentomente desço-
bertos.

O FEITIÇO CIGANO — Da Nele Cabral. Direção
de Fernando Reski. Com Marcos Cinelli, An-
drea Murta e outros. Teatro Tereza Rachel.
Rua Siqueira Campos, 143, Copacabana
(235-1113). Capacidade: 550 lugares. 5U a
dom., às 21 h. RS 10 (5-' e dom.) e RS 12 (6-' o
sáb ). Duração: 1h20.
í> Musical. A saga dos ciganos que vivem
no interior do pais.

MEU PAI VOA I — Texto e direção do Mareio
Vianna. Com Ramon Botelho. Synval Guima-
rães e outros. Museu da República. Rua do
Caiete. 153. Catete (225-4873). Capacida-
de: 42 lugares. 5a a sáb.. às 21 h. e dom., às
20h. RS 10. Duração: 1h.
!> Drama. Uma comovida reavaliação da re-
lação pai e filho.

0 THEATR0 DE BRINQUEDO — Inspirado na
peça A verdade vingada, de Karen Blixen.
Criação do Grupo Sobrevonto. Sola dos Ar-
cheiros. Paço Imperial. Praça 15, 48, Centro
(224-2407). 5" a dom., ás 19h. RS 10. Dos-
conto de 50% paro estudontes com carteira
da UNE ou UBES. pessoos com mois de 65
anos e classe. Duração: 50m. Até 9 de julho.
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rATEHÇÃOESCOLAS
ESPETÁCULO EXTRA DIA

DE JUNHO ÀS 14 HORAS
RESERVE SEU INGRESSO COM ANTECEDÊNCIA.

HORÁRIOS: 3* A 6a FEIRA ÀS 20H -
SÁBADOS -15-17:30 E 20H

DOMINGOS E FERIADOS • 10-15-17:30 E S0H
PREÇO ESPECIAL PARA APOSENTADO PRAÇA ONZE
ESTACIONAMENTO NO SAMB0DR0M0 502-4486

• Teatro de bonecos Dono de fazenda ma
ta os viajantes que lhe pedem pousada para
ficar com seus pertences

TV SÁTIRA, SUA TELEVISÃO PRIVADA - Du
Heloísa Pérrissès. Direção de Chico Anys»o
Com o grupo Novos Comediantes. Teatro
Ipanema. Rua Prudente de Moraes, 824, Ipa-
nema (247-9794) Capacidade 280 lugares
5" a sãb.. ás 21 h30. o dom , às 20h30 RS 1 5
(6" e sáb ) e RS 12 (5" e dom ) Duraçào
1 h20
l' Comédia Esquete6 sobro programas o
personaqens que permaneceram na memória
dos brasileiros.

BONITA LAMPIÃO — Roteiro e direção du Re-
nata Melo. Com Renata Melo e Plínio Soares
Espaço Cufturaf Sérgio Porto. Rua Humaitã.
163, Humaitá (266-0896) Capacidade: 250
lugares. 5* a sáb., às 21 h. e dom., às 20h RS
10 Duração: 1 h. Ató 2 de julho

Drama. A força poético e trágica do amor
consumado entre lutas sangrentas.

NAS RAIAS DA LOUCURA — De Silvio de Abreu
Direção de Jorge Fernando. Com Cláudia
Raia. Teatro Ginástico. Avenida Aranha. 187.
Centro (220-8394). Capacidade: 664 luga
ros. 5J, às 19h. 6" e sáb.. às 21 h, e dom . às
20h. RS 18 (5"). RS 20 (6-' e dom ) o RS 25
(sáb ). Duração: 1h30.
[> Musical. A atriz danço, canta o representa
esquetes bem-humorados.

ENFIM SÓS — Do Lawrence Roman. Direção
de José Renato. Com Paulo Goulart, Niceto
Bruno o outros. Teatro dos Quatro. Shopping
da Gávea, Rua Marquês de São Vicento. 52/
2° andar. Gávea (274-9896). Capacidade.
402 lugares. 5o. às 16h e 21 h. 6*1 e sáb., às
21 h. e dom., às 20h. RS 18 ( 5a, 6-' e dom.) e
RS 20 (sáb ). Duração: 2h. Ató 30 de julho.
t> Comódia. Uma típica família burguoso se
envolve em diversas situações engraçadas.

200 8T0RY — De Edward Alboe. Direçào de
Shimon Nahmias e Marcelo Taranto. Com
Jaime Leibovitch e Shimon Nahmias. Teatro
Glauco Rocho. Av. Rio Branco, 179 (220-
0259). 5", 6a o dom., às 19h. sáb., às 21 h. RS
12. Duração: 1h15. Estudantes com carteira
da UNE e maiores de 60 anos têm desconto
de 50%. Ató 2 de julho.Drama. O diálogo entre dois homens queacabam de se conhecer beira o absurdo.

ADOLESCENTE
PORCOS COM ASAS — De Lídia Ravera o Mar-

CO Radico. Direção do Cláudio Handrey. Com
Jaquoline Brandão. Marcus Jardym e outros.
Teatro Galeria. Rua Senador Vergueiro, 93,
Flomengo (225-9185). 5J a sáb., às 21 h, e
dom., às 20h30. RS 10 (5J o dom.) e RS 12
(6"esáb). Duraçào: 1h30.
t> Adolescente. A relação apaixonada de um
casal de adolescentes quo parte para a des-
coborta da sexualidade.

TEEH-LOVER — De líder Miranda. Direção de
Franncis Mayer. Com Henrique Farias, Fábio
Villa Vorde e Mouhamed Harfouch. Teatro
Cândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63,
Ipanema (267-7295). Capacidade: 133 lu-
garos. 5-' a sãb.. às 21 h30, e dom., às 20h. RS
10 (5J e 6 ') e RS 12 (sãb. e dom ). Pronto-
çõo: às 5"s, 50% de desconto para estudan-
tes. Duração: 1 h20. Até 25 de junho.
t> Adolescente. Três amigos questionam
seus valores para tentar entender as mulhe-
res.

ROMEU E ISOLDA — Direção de Daniel Herz e
Susanna Kruger. Criação coletiva da Compa-
nhia de Teatro Atores da Laura. Teatro da
Casa de Cultura Laura Alvim, Av. Vieira Sou-
to. 176 (267-1647). Capacidade: 265 luga-
res. 5o a sáb.. às 21 h. e dom., às 20h. RS 10
(5" e dom.) e RS 12 (6° e sáb.). Até 25 de
junho.

SONHO DOURADO — De Marcello Caridad e
Marcelo Lino. Direção de Marcello Caridad.
Com Lyla Collares, Vinícius Mane e outros.
Teatro BarroShopping. Avenida das Améri-
cas, 4.666, Barra da Tijuca (325-4898). 5a e
6 \ às 19h. RS 12. Duração: 1h10. Ató 30 de
junho.

CIDADE MARAVILHOSA — De Johayne lide-
fonso. Direção de Maria Vorhees. Com Peti
Azevedo. Lú Almeida e outros. Teatro Henri-
queta Brieba, do Tijuca Tênis Clube, Rua
Conde de Bonfim. 451, Tijuca (268-1012).
4" e 5-, às 20h30. RS 5. Ató 22 de junho.

DANÇA
GRUPO DE DANÇA DC — Espaço BNDES. Avo-

nida Chile, 100/subsolo. Centro (277-7801).5J, às 19h. Os ingressos, com lugares marca-
dos. serão distribuídos a partir de 18h30.
Grátis.
í> 0 grupo mostra o espetáculo Sagração.
Coreografia de Rodrigo Moreira.

FINEP DANCING - Espaço Cultural Finup.
Praia do Flamengo, 200/Pilotis, Flamengo
(276 0717). 5U e 6", às 18h30. Grátis. Distri-
buição de senhas 45 minutos antes do espe-
tàculo.
t> Com a Cia. Vacilou Dançou/Carlota Por
tella.

MOSTRA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA — Tea-
tro Cacilda Bocker, Rua do Catete, 338, Ca-
tete (265-9933). 5J a sáb., às 21 h, e dom., às
20h. RS 12. Ató 9 de julho.l> A ópera do Malandro, balé baseado na
obra homônima de Chico Buarque. Com o
grupo Tápias. Direção de Gisolle Tàpias e
Luiz Fernando Lobo.

ESPANA VIVA — Teatro Ziembinski. Rua Urba-
no Duarte, 22, Tijuca (254-5399). 5U a sáb.,
às 20h30, e dom., às 19h. RS 8 (5" e dom.) e
RS 10 (6° e sáb.). Ató 25 de junho.t> Dança flamenca. Com Mabel Martin, Al-
berto Turina e Ballet da Casa de Espana.

ISSO AQUI Nio É G0THAM CITY — Teatro Del-
fin, Rua Humaitá. 275, Humaitá (286-1497).Capacidade: 250 lugares. 5'' e 6". às 17h30 e
21 h. sáb. às 21 h, e dom . às 20h. RS 10 (às
17h30) e RS 12 Até 25 de junho> Com o Grupo de Dança 1o Ato. de Belo
Horizonte. Direção de Suoly Machado e co-
reografia de Paulinho Polika.

Sobressaltos musicais

Chick Corea domina

três pianos e faz até
um pouco de mimica

VICTOR GIUDICE

0 

espectador desavisado que
entrava na platéia da Cecília
Meireles, anteontem, levava
um susto com os três pianos

de concerto, dispostos simétrica-
mente no palco: dois Steinways e
um Bosendorfer modelo Imperial.
Ás 2lhl5, Chick Corea entrou em
cena, metido num paletó cor-de-
laranja, arriscou alguns acordes
no piano do meio, deu uma corri-
dinha cômica até o Bosendorfer,
repetiu a experiência, fez o mesmo
com o Steinway da direita, que
estava sem o banco, e escolheu o
do meio, para o primeiro número
da noite. "Quando vi que a Sala
Cecília Meireles tinha três pianos

de concerto, mandei botar os tres
no palco para escolher o melhor,
ao vivo", revelou Corea nos basti-
dores, sempre de bom humor.

Concluída a abertura, assim
que o público ensaiou os aplausos
iniciais, Corea fez trejeitos simpá-
ticos, foi para o Bosendorfer e
tocou uma peça de etérea simpli-
cidade, que ele compôs em home-
nagem ao pai.

Na verdade, o concerto só co-
meçou com o terceiro número,
uma série de variações jazzisticas
sobre o Someone to rntch o ver
me, de Gershwin. Daí em diante,
o jazz dominou. Chick Corea ti-
rou o paletó e mostrou tudo que
sabe em matéria de piano e im-
provisaçôes. Não satisfeito com a
performance pianística, inventou
outra: iniciava um tema, inter-
rompia o piano, ficava de pé e se

esmerava na mimica imitativa de
um contrabaixista silencioso e
acrobático. Voltava ao piano, to-
cava mais meia dúzia de compas-
sos, parava e fazia a gestiôulaçao
de um baterista estabanado. Fsia-
belecida a ilusão, terminava o nu-
mero como se tocasse em trio.
inclusive pedindo aplausos para
os "parceiros".

A grande emoção veio 110 pri-
meiro bis, o Retraio cm branco-c-
preto, de Tom e Chico. Para o
encerramento, Corea desafiou a

platéia a repetir um tema simples,
de três notas. Em seguida, passou
a dificultar a seqüência melódica,
obtendo do público respostas
mais do que satisfatórias. No fi-
nal, duas coisas ficaram provadas:
o público brasileiro é o mais mu-
sical do mundo e Chick Corea
domina qualquer mundo musical.

E X P O SI Ç A O

ABERTURA
COLETIVA NO PARQUE U0E — Escola de
Artes Visuais do Parque Loge. Rua Jardim
Botânico. 414, Jardim Botânico (226-
9624). Coletivo. 2d a 6J, das 10h às 19h.
Sáb. o dom., das 10h às 17h. Grátis. Atá 23
de julho. Hoje. às 20h.
t> A mostra reúne 20 trobalhos. entre pin-
turas e esculturas, em formotos variados.

ÚLTIMOS DIAS
NA CORDA DO TEMPO — Centro de Artes
UFF. Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói.
Fotografias. 2J a 6J, das 10h às 21 h. Sáb. e
dom., dos 19h às 21 h. Até 22 de junho.t> A mostra reúne fotografias de Humber-
to Medeiros ao som da música de Jonas
Caldas e Carlos Santos.

OSCAR POfl KADU NIEMEYER — Paço Impe-
riol - Academia dos Seletos. Praça XV de
Novembro, 48, Centro (252-6613). Foto-
grafias. 3a a 6'1, das 11 h ás 18h30. Sáb. e
dom., das 12h às 18h30. Grátis. Até 25 de
junho.í> A mostra reúne 12 fotografias inéditas
de Kadu Niemeyer de projetos assinados
por seu avô Oscar.

LAN • 30 ANOS DE ARTE - Museu Nacional
de Belos Artes, Avenida Rio Branco. 199,
Centro (240-0068). Pinturas. 3,! a 6U. das
10h às 18h. Sàb. o dom., das 14h ás 18h.
Até 25 de junho.t> A mostra, em comemoração dos 50
anos de atividade do caricaturista Lan, é
composta por aquarelas e serigrafias do
artista.

PERMANÊNCIA — Poço Imperial - Saio Mes~
tre Valentim. Praça XV de Novembro. 48,
Centro (252-6613). Pinturas. 3'» a 6o, das
11 h ás 18h30. Sáb. e dom., das 12h às
18h30. Grátis. Ató 25 de junho.l> A mostra reúne 30 pinturas do artista
Jadir Freire.

FIM E COMEÇO — Paço Imperial - Sala Go-
mes Freire. Praça XV de Novembro, 48,
Centro (252-6613). Pinturas. 3" a 6°, das
11 h às 18h30. Sáb. e dom., das 12h às
18h30. Grátis. Até 25 de junho.L» A mostra reúne 11 pinturas da artista
Maria do Carmo Secco

IN AND 0UT — Museu Nacional de Belas
Artes, Avenida Rio Branco. 191, Centro
(240-0160). Esculturas. 3" a 6*\ das 10h às
18h. Sab. e dom., das 14h às^lSh. RS 1,00.
Ató 25 de junho.[> A mostra apresenta obras do escultor
alemão Thomas Schònauor combinados ao
som experimental do sou compotriota Peter
Kowald.

NASCIMENTO DO OVO — Paço Imperial
Terreiro do Paço. Praça XV de Novembro,
48, Centro (252-6613). Esculturas.
3a a 6J. das 11 h às 18h30. Sáb. e dom., das
12h ús 18h30. Grátis. Alé 25 do junho
t> A primeira individual no Rio da francesa
Marianne Peretti.

ATELIER FINEP — Paço Imperial - Armazém
dei Rey, Proço XV de Novembro, 48, Contro
(252-6613). Esculturas. 3o a e", das 11 h ás
18h30. Sáb. e dom., das 12h às 18h30.
Grátis. Até 25 de junho.> A mostra ocupa 50 motros quadrados
com castelos de areia, sobre chão também
coberto de areia de rio.

AS MULHERES DE MASSARINIE LULA - Paço
Imperial • Academia dos Felizes, Praça XV
de Novembro, 48, Centro (252-6613). De-
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senhos. 3ü a 6-', das 11 h ás 18h30. Sáb e
dom., das 12h ás 18h30. Grátis. Até 25 de
junho.í> A mostra apresenta originais de dose-
nhos de Mariana Massarini e Lula, quo
ilustram as crônicas de Danuza Loào e ou-
tras editorias do Jornal do tirasil.

(RE)VELAR — Paço Imperial - Arqueologia.
Praça XV de Novembro, 48, Contro (252-
6613). Objetos. a 6". das 11 h às 18h30
Sáb. e dom., das 12h ás 18h30 Grátis. Ató
25 de junho.t> A mostra apresenta 14 obras-objotos da
artista lolanda Gollo Mazzotti.

NICHOS ECOLÓGICOS ESPAÇOS DA NATURE-
ZA — Museu Botânico do jardim Botânico,
Rua Jardim Botânicô, 1008, Jardim Botá
nico (294-6012). 3'1 a dom., das 11 h ás
17h. Grátis. Ató 25 de junho.A exposição ó composta por 1 2 'jóias
da natureza' todas confeccionadas em iné-
ditas maquetes ecológicas.

INFÂNCIA PERVERSA — Museu de Arte Mo-
derna. Avenida Infante Dom Henrique, 85,
Centro (210-2188). Coletiva. 3" a dom .
das 12h ás 18h. RS 2,00. 3". das 12h às
14h: grátis. Ató 25 de junho.
> A exposição abordo, de maneira poóti-
ca, o universo infantil e os motivos que
levam os artistas a explorá-lo e dele retirar
imagens de grande contundência e comu-
nicabilidade.

CORRESPONDÊNCIAS — Paço Imperial • Sa -
Ias: do Trono. Dossel e Amarela. Praça XV
de Novembro. 48. Centro í?52 661 3). Co-
letiva de fotografias, cJf.sennos e objetos. 3"
a 6J. das 11 h ás 18h3Q. Sáb. e dom., das
12h ás 18h30. Grátis Até 25 de junhol> A coletiva reúne obras de oito artistas
brasileiros e americanos.

DA COfl DO RIO — Espaço Cultural dos Cor-
reios. Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro
(563-8714). Coletiva de pinturas. 3-' a
dom., das 11 h às 20h. Grátis. Até 25 de
junho.> A mostra reúne obras inéditas de 30
artistas de gerações e formações diversas.

JOSÉ BECHARA — Galeria Paulo Fernandes.
Rua do Rosário. 38. Contro (253-8582)Pinturas. 3" a 6 ', das 13h às 18h Sab o
dom . das 15h ás 18h. Ató 16 de julhoI' A mostra aprosonta pinturas do artista
realizadas sobre lonas usadas de cnminhSo
especialmente tratadas.

DESENHO
HILDEBRANDO DE CASTRO Centro Cu/tu
rol Banco do Brasil. Rua Primeiro de Mar
ço, 66. Centro (216 0237) Desenhos 3 ' a
dom , das 10h às 22h Grátis. Até 16 de
julho.[-* Hildebrando oxpòe seis desenhos em
pastel seco, cujo tema ó o coração

INSTALAÇAO
ANOS LUZ — Centro Cultural Banco do Ora-
sil. Rua Primeiro de Março. 66. Centro
(216-0237). Instalação. 3 * a dom . das 10h
ás 22h. Grátis. Ató 2 de julho.t> A exposição faz parte do projeto Cons-
trução do Futuro e ó composta por um
labirinto de cólulas em forma de losangos,
formado por 30 tolas de projeção

ESCULTURA
WALTCRCI0 CALDAS — Galeria Joel Edvls¦

tein Arte Contemporâneo. Rua Jangadei
ros. 14. Ipanema (267 2549) Esculturas,
pinturas e desenhos. 2 ' a 6". das 11 li às
20h Sáb.. das 11h às 16h. Grátis. Até 5 de
agosto ^ i¦ A mostra reúne 15 trabalhos inóditos
entre esculturas, pinturas o desenhos do
artista.

OBJETO

FOTOGRAFIA
0 CARTÃO POSTAL VAI AO TEATRO — Museu
dos teatros da Funarj. Rua São João Batis-
ta. 103, Botafogo (286-3234). Cartões
postais. 2a a 6o, das 11 h ás 17h. Grátis. Até
30 de junho.> A exposição reúne cerca de 300 postaissobre os mais variados temas das artes
cênicas.

VICENTE DE MELLO — Galeria Sérgio Porto.
Rua Humaitá. 163, Botafogo (266-0896).Fotografias. 3'1 a dom., das 14h às 21 h
Grátis. Ató 2 de julho.t> A exposição retrata a obsessão do artis-
ta em usar, propositalmonte, defeitos tócni-
cos a fim de criar outra identidade para o
objeto fotografado.

NÓS DO PANO - BONECAS NE0RAS ABAY0MI— Museu do Folclore/Sala do artita popu'lar. Rua do Catete, 179, Catete (285-
0441). Objetos. 2" a 6°. dos 10h ás 18h.
Sáb. e dom., das 15h às 18h. Grátis. Até 30
de julho.> A mostra reúne cerca de 100 bonecas
de pano negras confeccionadas artesanal-
mente.

PINTURA
INTERIORES - Villa Riso. Estrada da Gávea,
728, São Conrado (322-1444). Pinturas.
21' a 6-\ das 11 h às 19h. Sáb. e dom., das
13h às 17h. Grátis. Até 26 de junho.A mostra reúne as telas mais recentes
da artista Raquel Feferbaum, sobre os 'in-
teriores' do alma.

LÚCIA FETAL — Galeria Cândido Mendes.
Rua Joana Angélica, 63. Ipanema (267-7141). Pinturas. 2° a 6*'. das 15h ás 21 h.
Sáb., das 16h às 20h. Ató 26 de junho.t> A exposição reúno trobalhos em tinta
látex sobro papol kraft da última fase da
artista.

A ARTE DE IVANIR GERALDO VIANNA - Es-
paço Cultural dos Correios. Rua Visconde
de latboraí. 20, Centro (563-8770). Pintu
ras. 3-' a dom . das 11 h à 20h. Grátis. Ató 3
de julho.A mostra reúne telas inspiradas nas me-
lhoros tradições européias, com denso osti-
Io exprossionista.

NELSON AUGUSTO — Pequena Galeria do
Contro Cultural Cândido Mendes. Rua da
Assembléia, 10/Subsolo, Centro (531-
2000 r.236). Pinturas. 2-' a 6J. das 11 h ás
19h. Grátis. Ató 7 de julho.[> A mostra reúne trabalhos em tinta acrí-
lica e papel sobro tela.

0 ENQUADRAMENTO DA ARTE — Museu Na-
cional de Belas Artes, Avenida Rio Branco.
191. Centro (240 0160) Pinturas, giavu-ras e desenhos. 3a a 6J, das 10h ás 18h.
Sáb. e dom. das 14h às 18h. Até 16 de
julho.A exposição apresenta cerca de 20 tro-
balhos. entre pinturas, grovuras o dese-
nhos. onde o destaque está ao redor das
obras: as molduras.

COLETIVA
CRISTINA DE PÁDULA - FÁTIMA MAGALHÃES •
TEREZA FRANÇA — Caso de Cultura Laura
Alvim. Avenida Vieira Souto. 176. Ipanema"
(2G7-1G47). Coletiva de pinturas e otije-.
tos. 2-' e 3". das 14h às 16h. 4 ' a 6-', das
14h às 20h. Sàb. e dom . d.is 16h às 22h
Até 30 do junho.l> A mostra reúne trabalhos das três artis-
tas feitos especialmonte para a exposição.

PAISAGEM MINEIRA — Rio Design Cantor.
Avenida Ataulfo de Paiva, 270, Leblon
(274-7893). Coletiva de pinturas. 2'. aÍEL
12h às 22h. 3" a sàb. das lOh às 23h,
Dom., das 11 h às 19h Grátis. Até 2 dy
julho.A mostra reúne 15 telas inéditas dos
maiores pintores mineiros da atualidade,
como Scliar e Brachor, e já falecidos, como
Guignard. Murta, Delphino e Emeric Mar. ,
cier.

OPINIÃO 65 • 30 ANOS — Contro Cultura,
Banco do Brasil, Ruo Primeiro de Março,
66. Centro (216-0237). Coletiva. 3" o
dom , das 10h às 22h. Grátis. Ató 16 dq
julho ;t> Hojo. 30 anos depois, a exposição que'
revolucionou o panorama da arte brosileirâ, ;
ganha uma rotrospectiva composta por 41
obras da mostra original.

DIREÇÕES DO TRAÇO — Galeria Primeiro Rli..
so da Escola de Artes Visuais do Raique
Lage. Rua Jardim Botânico, 414, Jardim
Botânico (226 9624) Coletiva de pinturas
e esculturas. 2ú o 6°. das 10h às 19h. Sáb ,
das 10h às 1 7h Grátis Ató 16 de julho> A mostra apresenta os diferentes proce
dimentos em que o traço e a linha com-
põem e estruturam pinturas, desenhos o
esculturas »'¦.

FORME SUA COLEÇÃO — Galeria Thàmàs
Cohn Arte Contemporânea. Rua Barão da
Torre. 185. Ipanema (287-9993) 2J a 6>,
das 14h ás 20h Sáb , das 15h ás 18h
Grátis. Ató 30 do julho¦ I> Obras de artistas famosos como Frans
Krajcberg, Antônio Dias e outros

A PAISAGEM BRASILEIRA NA COLEÇÃO DE
GILBERTO CHATEAUBRIAND - Museu de
Arte Moderna. Av Infanto D Henrique. 85,
Ateno do Flamengo (210-2188) Coletiva
3* a dom., dos 1 2h às 18h. RS 1. Exposição
permanentel> A mostra reúne 60 obras de 35 artistas
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Jornalismo & violencia Emocao e refinamento
^ ^ Arquivo 3

no' cinem ^e un^ ^
org»mizado e conseguiram liber- gerente de cabare que sociais, que acabam talento para mano-
tar-se da violencia. da, em 1993, quando varios meni- Com relacjao ao assassinato de 0 diretor do programa Quarto ju^a para crjar seu fj. brar o espectador, fa-

Fernando Morais conversa nos de rua foram assassinados. criangas no Brasil, ele intui que os Poder, Eduardo^ Abramovay, ^ DANQANDO COM UM zendo-o cumplice de
com Dimenstein na TVE, no pro- Para o jornalista, a imprensa meninos de rua sao os mais inteli- acha que o debate "poe realmente No trabalho ela ESTRANHO sua historia sombria.
grama Quarto Poder, as 23h de tern privilegiado o denuncismo gentes, por se rebelarem contra o dedo na fenda nacional . Ele acaba se envolvendo ——— ^mbm de SQU.
hoje. Entre os convidados, tarn- pecando muitas vezes por falta de famiha que os maltr&ta, prefenn- tambem esta surpreso com a agili- (RU. Bandeirantes O 21h30

bem estao o Juiz de Menores do precisao. 
"Fulano fala alguma do viver nas ruas "Estamos ma- dade do novo apresentador, Fer- Everett) 

que tem {°TT 
:, Z'm l eu ultimo traba-

Rio Siro Darlan e a artista plas- coisadebeltrano.eo jornal publi- tando nossos melhores garotos nando Morais. Parece que ele idade um tanto menor f 
' 

f. 
' 

] A
to Yvonhe Bezerra de Mello, ca. Com isso, abre-se uma CPI. dispara. Ele propoe que os jornais nunca fez outra coisa na vida. !h°' Qu*

que ficou conhecida por sua atua- Assim, o leitor passa a nao acred!- modifiquem suas pautas, prion- Quase nao prec.samos corngir e tant() major 0 ^^^5. Dura/ao: tro am,m'n,os c um

ciio em defesa dos carentes, sobre- tar em mais nada", critica Di- zando as questoes ligadas a cida- ele quem nos da verdadeiras au- ^ |h42 funeral.
tudo apos o episodio da Candela- menstein. . dania e aos direitos humanos. . las , comemora. - ~ —

RIO DE SANGUE violencia, como em Fields. EUA, 1987. Dura-
 Rambo, programado ciio: Ih35.

I V run 44991NM Record-Rio O 13h para matar. Esse aqui Aventura. Tunstas

TT Wayne e Ethan E-Wards, um - (Battle of Roque River) de fica no meio-termo e e rtcanos se me tem em

Homenasem oficial confederado que tem uma William Castle.Com urn intercssante mergu- grandc conrusao na
I IV/lllViXUt«Viii r,„nroM nmnHn re George Montgomery e 10 nos meios esporti- Australia *

1 , ! I iSl*W desagradavel surpresa quando re- RichaBrd Dcnning. eua, Vos americanos. Nick
OA fq lpntn MP JlHfHMpf? torna para casa. Sua noiva, can- I954. Dunujao: lhlO. Nolle tem o fisico cxa- A DOR DE UMA SAUDAOE
CL\J ICUVIILW VJV v? ,il I liiWn||lli sada de esperar, acaba por casar- Western. Homem tem t0 do personagem. * -——
T 1 1—1 1 JfmKml se com seu jrmao. missfl0 dc ncgociar paz 

Giobo 
0 Oh

John rord para p*™, *»Pre- cnrJt°muftaT™! 0 resgate De ieSS.ca

fB" Senciando 0 massacre de sua fa- mo dc Castle, mas o Plnhn n 1ShW Cole. Joanna Kerns, e
cinema de John Ford nunca milia pelos comanches. A unica homem e, acima dc tu- , . George Coc. eua, iw«).

quis agradar a ninguem. Ou me- sobrevivente, a sobrinha Debbie do. um otimo contador ycsoma 
^Brid- SaJiTjovem muda dc

lhor;*sempre quis agradar ao pu- (vivida por uma Natalie Wood de historias. E conse- ^ e pat Hin^c. eua, vida quand mulher

ticamente corretas, afago na cabe- BB ia£" 0 filme passa entao a acompa- Siamerno^c^ro- nhTqufcaiTem'um malhao feito para a
gados derrotados ou maiores ex- nhar Ethan em busca de sua so- locam nas maos. ? ? popo, numa pcquena TV, com boa atuapao
plicagoes dos vencedores. 0 dire- V .. brinha Ou para resgatar suas ori- cidadc americana. oe nopape
tor, um dos criadores do cinema J.. gensSanca? HER6IS SEM AMANHi caso acabou provocan- pnnapal. £ so. ?

MBk. 
Ford 

espicha o drama dc Ethan SBT O 13h30 UMA MULHER DESCASADA

tJo aoslOOanosdocineraa.se *¦£1 .filiiiM ate OS Utiraos limites da tensao, ojjrt,0.11,, F.,„)d, eraoddadaoMp.- w 0 »
dispos a contar a saga dos coloni- dando-lhe caractensticas tragicas Nolte c Mac Davis, eua, P 

gm f..uos reajs + (,\n unmarried woman) dc
zadbres do oeste americano. Mes- ao confrontar o heroi nao apenas 1979. Dura^ao: ih57. Paul Mazursky. Com Jiu
mo que nao deixasse um indio em com os indios mas com a propria d^u/^velhoTooador NOSSAS FARIAS NA eua°T978. ^"So!
pe para dar sua versao. John Wayne (E): politicamente incorreto, mas comovente sobrinha, depoisde anosjaconver- dc ru\cbol americano e AUSTRALIA lh57,¦Rastros de odio, que a HBO 2 _ . , tida. 0 filme se encerra no como- convocado para voltar -t--i . —r  Drama. Mulher resolve
(canal da TVA) exibe hoje as suas maiores fixatjoes: 0 Monu- parte mais selvagem dessa nature- vpn»p reenrnntro dos dois 'tinda a0 l'mc- O canadense Record-Rio O 21 h30 lutar para se impor,
22fQ0;e um belo pedago dessa ment Valley como cenario, os co- za e, por fun, John Wayne como . .. J. 

KotchelT comcgou com (Facts of life goes do>vnun- apos separar-se do ma-

sasa Talvez 0 melhor. Ali, Ford lonos em luta contra uma nature- personificagao do heroi que forja I116 anos e anos ae civnizagao con- comedias bem armadas der) de stwart Margolin. "do, e acaba topando

coloca em evidencia algum'as das za selvagem, os indios como a seu proprio destino. tinue separando-os. ate dcscambar para a Com Lisa Weitchel e Kim com preconcetto. ? ?

ij sH3QE1

—WMM,<¦ Mism mmm j
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Renato temos

Emoção e refinamento

numa história sombriaGilberto Dimenstein

quçr a imprensa em

defesa da cidadania

N 

ÃO dá para pensar em jorna-
lisiiio investigativo no Brasil

'sOrrt falar em Gilberto Di-
meristeih. Ele ganhou duas vezes
o Prêmio Esso de Jornalismo e é
autor-de dois livros que desven-
dam as condições de vida da in-
fância nas ruas e as injustiças e
crimes cometidos contra essas
crianças: Meninas da noite e Guer-
ra dos meninos.

. .Atualmente, Gilberto Dimens-
tejn está deixando a direção da
Folha*çle São Paulo, em Brasília,
para ficar um ano nos Estados
Unidos, levantando a história de
crianças e adolescentes america-
nòs, colombianos e brasileiros,
que se envolveram com o crime
organizado e conseguiram liber-
tar-se da violência.

Fernando Morais conversa
com Dimenstein na TVE, no pro-
grama Quarto Poder, às 23h de
hoje.. Entre os convidados, tam-
bém estão o Juiz de Menores do
Rio. Siro Darlan, e a artista piás-
tica Yvonne Bezerra de Mello,
que ficou conhecida por sua atua-
çào em defesa dos carentes, sobre-
tudo após o episódio da Candelá-

Arquivo
Dançando com wn

estranho (hoje na
Bandeirantes, às
21 h30) è um filme sur-
preendente. Ele retra-
ta a vida da última
mulher condenada à
morte na Inglaterra e
é um verdadeiro exer-
cício de estilo.

Seu diretor, Mike
Newell, vinha de uma
apagada carreira em
filmes para TV e re-
solveu dar um belíssi-
mo acabamento esté-
tico à tragédia.

Ruth Ellis — Mi-
randa Richardson, em
acachapante estréia
no cinema — é uma
gerente de cabaré que
luta para criar seu fi-
lho.

No trabalho, ela
acaba se envolvendo
com um rapaz (Ru-
pert Everett) que tem
idade um tanto menor
e saldo bancário um
tanto maior <.,ue o
seu.

e os meninos cie rua: em debate no 'Quarto 
poder' de hoje |

Com relação ao assassinato de O diretor do programa Quarto
crianças no Brasil, ele intui que os Poder, Eduardo Abramovay,
meninos de rua são os mais inteli- acha que o debate "põe realmente
gentes, por se rebelarem contra o dedo na ferida nacional". Ele
família que os maltrata, preferin- também está surpreso com a agili-
do viver nas ruas. "Estamos ma- dade do novo apresentador, Fer-
tando nossos melhores garotos", nando Morais. "Parece 

que ele
dispara. Ele propõe que os jornais nunca fez outra coisa na vida.
modifiquem suas pautas, priori- Quase não precisamos corrigir e é
zando as questões ligadas à cida- ele quem nos dá verdadeiras au-
dania e aos direitos humanos. . Ias", comemora.

Yvonne (segunda, à esquerda)

ria, em 1993, quando vários meni-
nos de rua foram assassinados.

Para o jornalista, a imprensa
tem privilegiado o dèmmcismo,
pecando muitas vezes por falta de
precisão. 

"Fulano fala alguma
coisa de beltrano, e o jornal publi-
ca. Com isso, abre-se uma CPI.
Assim, o leitor passa a não acredi-
tar em mais nada", critica Di-
menstein.

Bandeirantes O 21h30
(Dance with a stranger) de
Mike Newell. Com Mi-
randa Richardson, Rupert
Everett e lan Holm. Ingla-
terra, 1985. Duração:
lh42.

Fields. EUA, 1987. Dura-
çào: 1 h35.
Aventura, Turistas ame-
ricanos sc metem em
grande confusão na
Austrália. ?

violência, como em
Rambo, programado
parti matar. Esse aqui
fica no meio-termo c é
um interessante mergu-
lho nos meios esporti-
vos americanos. Nick
Noite tem o físico exa-
to do personagem. ? ?

TV POR ASSINATU

Homenagem 1

ao talento de

John Ford ^

Record-Riò O 13h
(Battle of Roque River) de
William Castle. Com
George Montgomery e
Richard Denning. EUA,
1954. Duração: lhlü.
Western, Homem tem
missão de negociar paz
com Índios. Faroeste
nunca foi muit o ra-
mo de Castle, mas o
homem é, acima de tu-
do. um ótimo contador
dc histórias. E conse-
gue tirar leite de pedre-
gulho com qualquer
roteiro c com o parco
orçamento que lhe co-
locam nas mãos. ? ?

Wayne é Ethan EJwards, um
oficial confederado que tem uma
desagradável surpresa quando re-
torna para casa. Sua noiva, can-
sada de esperar, acaba por casar-
se com seu irmão.

Para piorar, ele termina pre-
senciando o massacre de sua fa-
mília pelos comanches. A única
sobrevivente, a sobrinha Debbie
(vivida por uma Natalie Wood
moreninha e linda), é levada pelos
índios.

O filme passa então a acompa-
nhar Ethan em busca de sua so-
brinha. Ou para resgatar suas ori-
gens brancas.

Ford espicha o drama de Ethan
até os últimos limites da tensão,
dando-lhe características trágicas
ao confrontar o herói não apenas
com os índios mas com a própria
sobrinha, depois de anos, já conver-
tida. O filme se encerra no como-
vente reencontro dos dois, ainda
que anos e anos de civilização con-
tinue separando-os.

Globo O Oh
(Those she left bchind) de
Waris Hussein. Com Gary
Cole, Joanna Kerns c
George Coe. EUA, 1989.
Duração: 2h.
Drama, Jovem muda de
vida quand mulher
morre e ele 6 obrigado
a cuidar de bebê. Dra-
malhão feito para a
TV, com boa atuação
de Gary Cole no papel
principal. É só. *

0 RESGATE DE JESSICA

Globo O 15h30
(Everbody's baby) de Mel
Damski. Com Beau Brid-
ges e Pat Hingle. EUA,
1989. Duração: 2h.
Drama. A história do
resgate dc uma garoti-
nha que caiu em um
poço, numa pequena
cidade americana. O
caso acabou provocan-
do comoção nacional
mas Beau Bridges não
era o cidadão ideal pa-
ra personificá-lo. Ba-
seado em fatos reais. ?

O cinema de John Ford nunca
quis agradar a ninguém. Ou me-
lhon-sempre quis agradar ao pú-
blico e ao seu realizador. Logo,
não esperem dali mensagens poli-
ticaniente corretas, afago na cabe-
ça dos derrotados ou maiores ex-
plicações dos vencedores. O dire-
tor, um dos criadores do cinema
clássico narrativo e objeto de
mostra, no MAM em comemora-
çào; aos 100 anos do cinema, se
dispôs a contar a saga dos coloni-
zadòres do oeste americano. Mes-
mo que não deixasse um índio em
pé pára dar sua versão.

Rastros de ódio, que a HBO 2
(capai'da TVA) exibe hoje às
22h3.0v'é um belo pedaço dessa
saga. Talvez o melhor. Ali, Ford
coloca em evidência algumas das

Arquivo

SBT O 13h30
(North Dallas Forty) de
Tcd Kotcheff. Com Nick
Noite c Mac Davis. EUA,
1979. Duração: th57.
Drama. Às vésperas dc
decisão, velho jogador
de futebol americano é
convocado para voltar
ao time. O canadense
Kotcheff começou com
comédias bem armadas
até descambar para a

UMA MULHER DESCASADA

SBT O 2h
(An unmarried vtoman) de
Paul Mazursky. Cotn Jill
Claybourch e Alan Bates.
EUA, 1978. Duração:
I li57.
Drama, Mulher resolve
lutar para se impor,
após separar-se do ma-
rido, e acaba topando
com preconceito. ? ?

NOSSAS FÉRIAS NA
AUSTRÁLIAJohn Wayne (E): politicamente incorreto, mas comovente

suas maiores fixações: o Monu- parte mais selvagem dessa nature-
ment Valley como cenário, os co- za e, por fim, John Wayne como a
lonos em luta contra uma nature- personificação do herói que forja
za selvagem, os índios como seu próprio destino.

Record-Río O 21h30
(Facts of life goes dovvn un-
der) de Stwart Margolin.
Com Lisa Weitchel e Kim

Bandeirantes j CNT \ SBT ] Record- Rio
Tel. (021) 542-2132 j Tel. (021) 589-0909 j Tel. (021) 580-0313 I Tel. (021) 502-0793

Os três patetas.
Serie (18h)
Informe Rio. No-
ticiário local
(I8H40)

. . . :
/TARBE

Manchete
Tel. (021) 285-0033

Educativa j Globo
Tel. (021) 292-0012 j Tel. (021) 529-2857

ItVÍYÀV. 7—Genledo Rio.
Knlrevistas(l4h)
9—Culinária & cia. (I4h)
4—Vale a pena ver dc novo.
Novela: Peéa sobre ptilra
(I4h20)2 —A mão livre.
Criatividade alravcs de
desenhos(I4h30)
6—Os médicos. Debate
(I4h30)
9— Mulheres. Variedades
(I4h30)7 — Um amor de familia.
Seriado (I4h30)

7— Igreja da graça (5h) '2 — 0 professor. Rducalivo
(llh)
6— Momento mulher.
Variedades(llh)
7 —Flash. Entrevistas (I Ih)
9 — Falando de vida (11 h)
2 — 0 corpo humano
(Ilh30)13 — Forno, fogão & Cia.
(Ilh45)

Clube do seu boné-
co (18h)
Os cavaleiros do
zodíaco. (I8hl0)
Além do horizon-
te. (18h50)

Supletivo aberto (6h)
13 — Ó despertar da fe (6h)
4 —TekcursoMOO—2a
grau(6h30)
7 -7 Diário rural (6h30)
4 —Telctutso2000— 1°
gral (6h45)
11 — Palavra viva (6h5S)

Anjos da lei. Sc-
rindo. Hoje: O di-
nlteirò que usamos
(18h)

Linha de produção
(18h)
Seis e meia. Infor-
mativo(18h30)

Irmãos Coragem.
Novela de Janete
Clair (18hl0)

Os imigrantes
Novela (I8h)

Agroband(l9h)
Rede cidade
(I9h05)
Jornal Bandeiran-
tes. Noticiário
(I9H30)

Quatro por qua-
tro. Novela dc
Carlos Lombardi
(19h)
RJ TV. Noticia-
rio local (19h50)

TJ Brasil. Noti-
ciário (I9h)
As pupilas do se-
nhor reitor. Nove-
la (I9h45)

CNT Estado. No-
ticiário local
(I9h)
Brasil já. Noticiá-
rio (I9hl5)

^4— Bom dia Brasil (7h)
.. .7—National geographic.

Documentário (7h)
V 9 — Igreja da graça (7h)

11 — Sessão desenho
. ciVovó Mafalda. Infantil (7hl

6 — Home shopping.
GVpUJras pela TV (7h 15)
4 — Bom dia Rio. Noticiário

... loçal(7K30)
6—Tclenunh.i Noticiário

,¦ |7li30)2 — F-iecuçáo do hino
nacional (7h50)
2 — Palavra \ivj (7ti55)

'2 — Rede Brasil (12h)— Manchete esportiva
(l-h)

— Acontece. Jornalístico
(12h)9—CNT opinião.
I:illrevistas(12h)
13 — Repórter Record.
Noticiário (12h)
13 — Record cm noticiai.
Noticiário local (12h 15)
2 — Rio noticias (I2h30)4 — Globo esporte (12h VI)

— Edição da tarde (12h30)
— Esporte total (l2h.V))

11 — Chapohn. lnfanul
(I2M0)
2 — Nações Unidas (1?M5)
4 — RJ TV. Noticiário local
(I2K45)

Jornal da Record.
Noticiário (I9h)Um salto para o

futuro. Série (I9h)'2—Sitio do
Pica-pau-amarelo (15h)
13 — Super Vicky. Seriado
(15h) *
7—Programa Silvia
Poppovic(15hl5)
11 — Casa da Angélica.
Infantil (15h 15)
2—Castelo Rá-tim-bum.
Infantil (15h30)4—Sessão da tarde. Filme:
Companheiros (15h30)
6—Coanha multicolorida
(15100)
13 — Flashnun. Senado
(I5h30)6 — Papo sério (15h45)

Jornal visual.
(20h)
Remédios. Série
(20h05)
Horário eleitoral
— PFL(20h30)

Swat Kats. Série.
Hoje: A linlta do
gato sinistro (20h)
Horário eleitoral
— PFL (20h30)

O Agende G. In-
fantil (20h)
Horário eleitoral
— PFL (20h30)

Jornal local
(20hl5)
Horário eleitoral
— PFL (20h30)

Jornal nacional.
Noticiário (20h)
Horário eleitoral
(20h30)

Faixa nobre do es-
porte (20h)
Horário eleitoral
— PFL (20h30)

Horário eleitoral
— PFL(20h30)

Jornal da Man-
chete. Noticiário
(2lh30)
Na mira do tira
(2lh45)

Jornal do congres-
so(2lh30)
Rede Brasil —
Noite. Noticiário
(2lh35)

Programa livre.
Programa dedica-
do aos jovens
(2lh30)

Made in Brasil.
Filme: Dançando
com um estranho
(2lh30)

Ratman. Seriado
(2lh30)

Super tela. Filme:
Nossas férias na
Austrália (21 h30)

A próxima vitima.
Novela de Silvio
dc Abreu (2lh30)

*2'-~ Tdectmo W00 — 2°
grau (8h)
4—TV Colosso. Infantil
(Shl6 — Winspxtor (Sh)
Tr^Dia a dia. Noticiário
(8h)133- FalandoJevidalSh)
2'ry rekvurso 200Q — I"
fiJjlMilS)2-'l: dc manhã. Jornalístico
6 — Escola bibhea da tc
(Shítí)
11 — Borc du i Cia.
InÍJittil (Sh3Ü)
13— Note e anote (ShX>)

Caderno 2. Agen-
da cultural
(22h05)
Jornal de amanhã.
Noticiário
(22h30)

'2 — Vesti buiando (13h)
— De bem com a sida

(13h)9 — Bem forte. Esportivo
(I3h)11 — Chaves. Infantil (IVil
13 - Record nos esportes
(I3h)4 — Jom.il Hc^e. Noticiário
nacional (I3hl5)— Esporte total Rio
(IJhlS)
9— Mapa da ação Esportes
i-.K-ãotlJhl5)
13 — Cme asentun Filetn:
Hv Jc sançue (I3h 15)
6 — Além do hoaronte.
Nflvda(13h30)
9 — Camisa» Esportivio
(I3h55)
11 — Cirmiu em casa.
Fümc /ítTtits 5
tvnunM13h30)
4 — Vídeo À-» Hoje <>s
f&xmageKt À' fXhk» GiihàQ
(I3M5)
9 Surcr onda V anedadn

*2.—Sem censura. Debate
(16h)13 — Jaspkm. Seriado (16h)11 -Pxssa ou repassa {l bh)
11 — Ouves. Infantil
(I6h30)
13 — Changcman. Serado
(lt*30)
6—Clube da criança
(16MS)
9 — Tudo tvr brinquedo.
Infantil (16M5)

Jornal do SBT.
(22h30)
As pupilas do se-
nhor reitor. Rcpn-
sc(22h35)

Mariüa Gabi Ga-
briela. Entrevistas
(22h)

Contagem regres-
siva. Série joma-
listica (22h30)

Jornal do SBT
(23h30)
Jô Soares o n/e e
meia. Entrevistas
(23h45)

Jornal da noite
Noticiário
(23hS0)

Quarto poder. Os
bastidores da im-
prensa (23h)

Jornal da Globo.
Noticiário
(23h30)

25" hora Debates
(23h30)Business (23hi5)

te—Dud.degn.1 Infantil C>h)
9— Bom du vula (%)

Desenhando. EàicstiMO
cAn animação (%W)

*7 — Surernuriet. Game
sho« tlih)
11 — Esoofinha «io Gohas.
Huraoristto(lTh)
13 — Xsmada ais estrelas.
Série (Fib)2 — 0 mundo de Beijar,.
Misienos da oèrvj 11 "h301
4 — Maihaçüa Novela
(I1U0)

— Se»ão super hcr.is
(IThJÜ)

— Mriboc de t«ios Gacieiho» (t7h30)11 — Aqu agon
JonB&soco(I^O)
9 — Rcj«. Espcnes
r*hars{11>45^

Flash Entrevistas
(Oh)
Vamos falar com
Deus. Religioso
I0h30)

Circuito night and
day(üh)
João Kleber show.
Entrevistas (0h30)

Momento econô-
mico (Oh 15)
Segunda edição
Noticiário (0h30)

Festival de sucev
sos. Filme: A dor
dc uma saudade

Grandes descober-
tas. grandes aven-
turas(Oh)

¦2—.Castelo R-i-tim^um.¦IWàmil (lOh)
—Os cavaíetn>s do

ití&kvi Com^Kto l !0h)
2 — Sffio do
r»ca^u'^iiTurelo. Infantil
(lúhM

— Coalha tiuravihosa Ai
OfSitlObM)
11— Ptvpanu i-rço
MaSiadro 1bíb«s (Iw W)

lüar a-ra Da»
ítflhVii

Perfil Entrevistas
Ílh05)
Top cint Filme:
Lvndon Johnson—A caminho da
gloria - J* parte
Chi

Home shopping
(Ih)
Clip Gospel. Reh-
gioso (lhl 5)
Espaço renascer
(2hl5)

Club "?00. Relipo-
so(lh30)
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Fundação Theatro Municipal
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DB JANEIRO
SECRETARIA DB ESTADO DB CULTURA I BSPORTBdèiroríe
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Antoni Tàpies (detalhe) representa nas suas obras expostas em São Paulo as guerras contemporâneas

e/ia.

8 de Julho 
*21 horas

'} Jtatf ive ^CWhif l&r

w$h^~

promoção
JORNAL DO BRASIL

(.o-protlu(,.Hi
Compre seus ingressos com
antecedência pelo telefone

285 3733
2* a 61, das 9:00 is I8:00h

AAA

exposições

INFÂNCIA PERVERSA

FÁBULAS SOBRE A MEMÓRIA E O TEMPO
Coletiva

Artistas nacionais e internacionais

A PAISAGEM BRASILEIRA

COLEÇÃO GILBERTO CHATEAUBRIAND

NARRATIVAS PESSOAIS

FOTÓGRAFAS AFRO-AMERICANAS

BRINQUEDOS EDUCATIVOS

LOJA DO MAM

J/k jtk J\ museu de arte moderna do rio de janeiro
/ \p^r \ av. infante dom henrique, 85 aterro

apoio: prefeitura da cidade do rio de janeiro

MAR1LI RIBEIRO

SÃO 

PAULO - As
gravuras do artista
plástico Antoni Tà-
pies, o maior pintor
espanhol vivo, che-
gam pela primeira
vez ao Brasil. Ape-
sar de na década de
50, quando surgiu
no cenário mundial,
ter sido um dos pre-

miados pela II Bienal de São Pau-
lo, somente agora conquistou o
direito a uma mostra individual.
A exposição de suas gravuras fica
até 15 de julho na Dan Galeria,
na região dos Jardins.

O óleo que recebeu o prêmio
da Bienal em 51, intitulado Ásia,
faz parte do acervo do Museu de
Arte Comtemporânea da Univer-
sidade de São Paulo.

Os 19 trabalhos da mostra in-
tegram uma extensa obra realiza-
da na pintura, no desenho e na
escultura. Aos 72 anos, Tàpies ad-
mite que escolheu a gravura para
expressar o que considera o tem-
po trágico do homem contempo-
ràneo. Uma quase ironia para
quem cresceu em plena guerra ci-
vil espanhola, mas compreensível
numa Europa marcada por guer-
ras irracionais, como a da Bósnia.
E, em especial, pelo fato de o
meio artístico do velho continente
vir catalizando toda a indignação
com a ausência de soluções para
as dramáticas questões étnicas no
mundo moderno. Tàpies admite
que gostaria que as pessoas en-
contrassem em suas telas cami-
nhos de solidariedade e fraterni-
dade.

As gravuras em exposição co-
brem o período entre 1988 e 1994
e revelam uma fase em que o mes-
tre espanhol explora as cores e as
formas cobertas de dramaticida-
de. Como ele mesmo conta foi na
gravura que se permitiu realizar a
síntese das inúmeras experiências
que vinha testando na pintura e
no desenho.

Na eterna busca de um canal
direto de comunicação com o ob-
servador da obra, Tàpies acha ser
obrigação do artista trabalhar
com espontaneidade, tentanto
evitar os excessos de intelectuali-
dade. A gravura traz elementos

que permitem estabelecer esse
contato.

Na descrição de Tàpies, a gra-
vura é capaz de "disciplinar a dis-
posição espacial das coisas e e.\-
trair o máximo de cada elemento
de composição do trabalho fi-
nal".

A arte de Tàpies sofreu na sua
primeira fase forte influência de
seu conterrâneo, também catalão,
Joan Mirò. de Paul Klee e de
Kandinski. Em outra etapa mar-
cante de sua carreira, até os anos
60, recebeu estímulos do expres-
sionismo abstrato americano, e
especialmente de artistas como
Frank Kline. Robert Motherwell
e Jackson Pollock.

Um brasileiro entra no rol das
vivências que o auxiliaram a ela-
borar melhor suas criações. È o
poeta João Cabral de Mello Neto.
na época em que foi cônsul do
Brasil em Barcelona, tornou-se
amigo pessoal de Tàpies e com
quem compartilhou discussões so-
bre a modernidade.

As grandes capitais do mundo
já tiveram o prazer de ver os tra-
balhos de Antoni Tàpies. Em 93,
ele foi premiado com o Leão de
Ouro da Bienal de Veneza, o prê-
mio internacional de pintura da
mostra. Em abril e maio deste
ano, viu uma grande retrospectiva
de seu trabalho ocupar os salões
do Jeu de Paume, em Paris, e
depois as salas do museu da Fun-
dação Guggenhein, no Soho em
Nova Iorque. Agora, é a vez de
São Paulo ter a oportunidade de
apreciar parte da obra do catalão
Tàpies.

As gravuras expostas foram
produzidas na Edicion T., a edito-
ra ligada à Fundação Tàpies, em
Barcelona, única responsável pela
impressão de seus trabalhos.

Uma das características da sua
produção gráfica é a de ter uma
tiragem pequena, nunca superior
a 45 cópias. Mais que isso, alguns
exemplares acabam ganhando a
categoria de obras únicas, porque
Tàpies aplica sobre elas elementos
de colagens depois da gravura im-
pressa.

A gravura sempre teve espaço
significativo na sua obra já que
nunca foi abandonada, mesmo
nos períodos em que a pintura
dominou sua produção.

Divulgação

Gravuras trágicas

do mestre catalão
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Nào pode ser vendido separadamente
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aiierenic , resume Komeu. Moradora do Recreio, Valeria optou pelo conforto de receber em casa frutas e legumes
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A previsSo do tempo indica e a Orlean facilita tudo em 3 veze:
aumento de calor humano em sem juros. A casa vai licar mais
casa Pap6is e persianas, pisos e aconctiegante, e a tempefatura vai
tapetes kilim vSo manter o clima subir
quente, mesmo com a chegada
do Irio.

IBS^*"®- Felicxl»t3« estampada na sua casa.
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P«ra alimentar seus 2 boxers, Raquel usa os serviços da Disque-Ração

Moradora do Recreio, Valéria optou pelo conforto de receber em casa frutas e legumes

Faça como a atriz Lena Carvalho, decore sua casa com o bom gosto da SULVIME
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A comodidade bate a 

portaFotos de Alexandre Durão ¦
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JL 
de pedir e receber em sua casa

grande variedade de produtos
ADRIANA MOREIRA

Os moradores da Barra, São Conrado, Recreio e
Jacarepaguá não querem só comprar. Eles também
querem a comodidade de encomendar e receber em
casa o que compraram. Um tipo de comércio prático
para quem tem a vida agitada ou é, simplesmente, um
preguiçoso assumido. Sem sair de casa, é possível
fazer supermercado, organizar um churrasco e até
garantir a ração do cachorro. A modernização dos
serviços é tanta que, hoje, até a lavagem do carro
pode ser feita na casa do cliente.

0 crescimento deste tipo de negócio é favorecido
pela própria estrutura dos bairros. Tanto na Barra
como em São Conrado, o comércio em geral está
distante dos condomínios. Já em Jacarepaguá, há
várias lojas, ao contrário do Recreio, onde os mora-
dores estão isolados do comércio. Mas, se o consumi-
dor não vai até a loja, o comércio chega até ele."Aqui não há feira livre. Mesmo assim, não teria
tempo para fazer compras", conta Valéria Lúcia
Matos, moradora do Recreio. Ela é cliente da Feira
Encasa, uma empresa especializada na entrega a do-
micílio de frutas, verduras e legumes.

Os comerciantes também apostam na comodidade
e praticidade que os serviços a domicílio proporcio-
nam. "Cada vez mais, as pessoas não têm tempo para
fazer compras", diz Carlos Oliviero, dono da Dom
Caetano Congelados. "É muito mais confortável.
Sou preguiçosa e, se pudesse, resolveria tudo por
telefone", admite Laura Paolilo, dona da locadora
Itanhangá Vídeo que, desde a semana passada, ado-
tou o serviço de entrega a domicílio.

Disque-Ração — Cachorros, gatos, pássaros e
peixes também se aproveitam da comodidade. O
Disque-Ração garante a refeição dos bichinhos e a
tranqüilidade de seus donos. "É 

prà lá de prático",
conta Raquel Bruno, que desde o ano passado com-
pra ração por telefone para seus cachorros.

Vale tudo para facilitar a vida do consumidor. A
Alugue e Leia tem um acervo com dois mil livros á
disposição. Para entregas a domicílio, a loja cobra
somente a passagem do mensageiro. Vai pintar o
apartamento? A Reino das Tintas entrega galões de
tinta e acessórios para pintura. Cuidados com a
saúde? A farmácia homeopática De Faria leva em
casa o remédio que o paciente precisa. Basta enviar a
receita via fax. As chaves de casa ou do carro sumi-
ram? Isso não é problema para o chaveiro Alberto da
Silva. Ele leva o equipamento para fazer cópias a
domicílio, inclusive de carros importados.

Se suas roupas estão sujas e amarrotadas, nada de
tanque e ferro de passar. Que o diga Susana de
Vasconcellos, moradora do Recreio, que não dispen-
sa os serviços da Passe Bem. "Detesto 

passar roupa.
Além disso, esse serviço acaba saindo mais barato do
que contratar uma empregada", atesta. A Passe Bem
recolhe as peças sujas na casa do cliente e as devolve,
também a domicílio, depois de passadas.

Tomar água-de-coco sem sair de casa é um dos
hobbies do advogado Romeu Nunes, que adotou os
serviços da empresa Disque-Coco, que entrega na
Barra, São Conrado, Recreio e Jacarepaguá. "E uma
maravilha. O coco em casa fica até com um gostinho
diferente", resume Romeu.

Lavagem do

carro é feita

a domicílio
O vexame de encontrar no carro

aqueles bilhetinhos escritos a dedo
devido ao acúmulo de sujeira, do
tipo Me lave ou Estou sujo, pode ser
evitado. Se não há tempo ou dispo-
sição para dar um banho em sua
máquina, corra ao telefone. A Car-
House se encarrega de lavar seu
carro por dentro e por fora. A em-
presa é especializada em polimento,
lavagem de estofamentos e limpeza
de teto de carros. "Sou o Pitanguy
do automóvel. Deixo o carro com
tanto brilho, que o próprio dono
não o reconhece", garante o geren-
te da empresa, Vanderley Batista
Garcia.

Os clientes devem contratar a
plástica com 24 horas de antecedên-
cia. Vanderley conta com dois auxi-
liares para o serviço. Eles vão à
casa do cliente com todo o material
necessário para a limpeza, como
aspirador de pó, xampu, esponjas,
silicone, pasta e cera para dar bri-
lho. A água fica por conta do con-
sumidor. Uma hora e meia é o sufi-
ciente para a equipe lavar os bancos
do carro. Mas, se o cliente preferir
um polimento na carroceria, terá
que esperar cerca de três horas.

O polimento de um Uno, Gol,
Monza ou Escort sai por RS 35. Já
em carros maiores, como Santana
Quantum, Fiat Elba e Parati, o ser-
viço custa RS 5 a mais. A limpeza
do teto para qualquer tipo de auto-
móvel custa RS 15. A lavagem do
estofado sai por RS 35 e a lavagem
geral, RS 20.

Contínua na página 3

O INVERNO

VAI CHEGAR. ,

EA PREVISÃO E

DE AUMENTO NA

TEMPERATURA.

A previsão do tempo indica
aumento de calor numano em
casa Papéis e persianas, pisos e
tapetes kilim vão manter o clima
quente, mesmo com a chegada
do trio.

E a Orlean facilita tudo em 3 vezes
sem juros. A casa vai ficar mais
aconctiegante, e a temperatura vai
subir.

FaUctdado estampada na «ua ecsa.
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tel.: 447-2525
As duas primeiros revisões do seu

Volkswagen sáo gratuitas. E se vocô fizer as
duas, a terceira também 6 totalmente grátis.

Rio ci3 Janeiro — Quinla-leira. 22 de junho de 1995
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Adriana Caldas
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Carlinhos Niemeyer (E), Claudio e Pedro Matos (D) intcgram a equipc brasileira que vai a Vila D Ager
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O campeonato mundial terá
duas semanas de duração, com
vôos diários de cerca de cinco ho-
ras. Os itinerários só são decidi-
dos na hora do vôo, já na rampa
de partida. Todos saem de Vila
D'Alger, uma pequena cidade in-
crustada nos Montes Pirineus.
Mais que os pilotos estrangeiros,
as condições naturais são os prin-
ripais adversários dos brasileiros.
"E uma região com um relevo
muito diferente do brasileiro, com
várias escarpas e vales com cor-
rentes de vento, o que toma os
vôos muito turbulentos", explica
Carlinhos Niemeyer, 36 anos,
morador de São Conrado, que
participou do pré-mundial de 94.

Apoio — Este ano, os brasi-
leiros contarão com um apoio
fundamental: patrocinio. Esta é a
primeira vez, em 20 anos de vôo
livre no pais, que uma equipe bra-
sileira viaja para um mundial com
as despesas totalmente custeadas
por patrocinadores. Três empre-
sas cobrirão gastos como passa-
gem, hospedagem e aluguel de
carros.

"Viajar sem precisar se preocu-
par com custos já é meio troféu na
mão", afirma Pedro Matos, 33
anos, há 20 morando na Barra.
"Desta vez, temos infra-estrutura
para competir em pé de igualdade
com os estrangeiros", acredita.

As asas são equipadas com va-
riômetro (aparelho que mostra se

Compromissos—A agenda
desta intrépida trupe está lotada
até o final do ano. Em agosto, a
equipe participa da segunda etapa
do campeonato brasileiro, em
Brasília. Depois, participam de
uma competição no interior de
São Paulo e, no final do ano, da

'Feras' 
da Barra sonham com vitória na Espanha

a Mundial de vôo

livre vai reunir 224

pilotos de 32 países

Barra 
e São Conrado vão

voar alto a partir da próxi-
ma semana. Quatro dos oito inte-
grantes da equipe brasileira de
vôo livre que participará do cam-
peonato mundial em Vila D'Ager,
na Espanha, moram aqui: Carli-
nhos Niemeyer, Pedro Matos,
Cláudio Matos e Chico Santos. O
campeonato, que se realizará en-
tre os dias 2 e 17 de julho, reunirá
pilotos de 32 países.

O Brasil aparece como forte
candidato ao título, ao lado da
França — campeã do pré-mun-
dial, realizado ano passado na
mesma região —, Inglaterra e
Alemanha. A equipe é formada
pelos sete melhores pilotos brasi-
leiros. Os gaúchos Beto Schmitz e
André Wolf, respectivamente
atual campeão e vice-campeão
brasileiros, encabeçam a lista.

Carlinhos Niemeyer, terceiro
colocado no ranking brasileiro; os
irmãos Cláudio e Pedro Matos —

quarto e sexto colocado — e Gu-
ga Saldanha, quinto, são os repre-
sentantes do Rio. O paulista Car-
lão HP, sétimo no ranking, com-
pleta- a equipe. O carioca Chico
Santos, oitavo na colocação, vai
como team leader, o responsável
pela comunicação entre a equipe e
os organizadores.

Adriana Caldas
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CwlMioTNiemeyerfÉ), Cláudio e Pedro'Matos (D) integram a equipe brasileira que vai a Vila D'Ager

piloto está subindo ou descendo),
espidômetro (calcula velocidade),
bússola, altímetro (calcula altura)
e GPS (um moderno equipainen-
to, similar ao utilizado em aviões,
que indica as distâncias do objeti-
vo e do chão e onde estão os
pontos que ainda falta percorrer).

última etapa do brasileiro, em
Andradas.

A praia do Pepino, habitai na-
tural dos pilotos, no entanto, não
entra nos circuitos competitivos.
"Esta área é boa para treinar, mas
não tem as condições ideais para
competições", explica Carlinhos.

s* Emergências médicas
Hospital Riomar — 431-3390
Hospital Municipal Lourenço Jor-
ge — 494-2023
PAM Jacarepaguá — 359-2077
Hospital Cardoso Fontes — 392-
3255
Cárdio Barra Clínicas — 494-2822
Emergência odontológlca
Clínica Denta! Center — 325-1681
Farmácias 24H
Barramares — 439-1122
Drogasmil — 325-3351
Policia
16' DP (Barra) — 493-0542
32* DP (Jacarepaguá) — 392-1102
Posto da PM Barra — 325-0496
Posto da PM Recreio — 437-9146
18* Batalhão da PM — 392-1471
Bombeiros
Salvamar — 493-0340
Grupamento de Busca e Salva-
mento da Barra — 325-1234
Jacarepaguá — 392-1234
Subprefeitura da Barra
325-8471

Câmara Comunitária da Bar-
ra
325-3062
Táxis
Coopabarra - 325-4637
Amarelinho da Barra - 325-3149
Chaveiro 24n
Mário - 325-7202
Banca de jornal
Freeway - 439-1702
Nova Ipanema - 325-5144
Ceaae
Água — 325-2088
Esgoto — 325-6086
CEG — 325-8803
Instituto Félix Pacheco
439-2000
Defesa do Consumidor
325-5522
Correios
325-3851
Telerj
325-5540
Reboque
Auto Socorro Barra — 399-9932
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O caderno que faz parte

da cultura do país

'Nó' 
no trânsito

"Quem circula de carro na
Freguesia sabe que o trânsito está
cada vez pior. Uma obra da pre-
feitura no cruzamento da Estrada
dos Três Rios com a Avenida Ge-
remârio Dantas tem deixado
aquele trecho completamente en-
garrafado. Outro grande nó fica
na esquina da Rua Xingu com a
Estrada dos Três Rios. Apesar de
estreita, a Xingu tem mão dupla e
reúne várias lojas, o que atrai os
consumidores. Eles não só param
seus carros nas calçadas, como
nos dois lados da rua. Para dri-
blar os carros estacionados, os
motoristas são obrigados a usar a
mão contrária da rua".
Jóia Maria Maia, moradora da
Freguesia.
Resposta: O término das
obras está previsto para 20 de
julho. A Avenida Geremário
Dantas passará a ter mão dupla
no trecho do Largo da Freguesia.
A subprefeitura da Barra e Jaca-
repaguá garante que o projeto vai
melhorar o trânsito no bairro.

'Barrinha' 
de volta

"No início do ano, o Barrinha
(microônibus) fazia a ligação entre a
Barra e a Freguesia. Por que tira-
ram este meio de transporte de cir-
culação? Tenho filhos que estudam
na Barra e que, agora, perdem um
tempo precioso a espera de outros
ônibus para ir à escola. Vamos tra-
zer o Barrinha de volta às ruas."
Sadra Lúcia Veloso Cunha, mora-
dora da Freguesia
Resposta: A subprefeitura da
Barra e Jacarepaguá informa que
o trajeto feito pelo Barrinha não
era autorizado pela Secretaria
Municipal de Transportes Urba-
nos. No entanto, o novo sistema
de microônibus da Barra, que será
implantado no próximo dia Io,
poderá regularizar a linha.

As cartas devem ser enviadas para a
redação do JB-Barra, na Avenida
Brasil, 500/6° andar, CEP
20.949.900.

São Conrado

vai construir

posto policial
A Associação dos Moradores

e Amigos de São Conrado
(Amasco) está mobilizando os
comerciantes do bairro para ar-
recadar fundos para a constru-
ção de uma cabine de policia-
mento. O projeto está orçado em
RS 25 mil e prevê um espaço em
alvenaria com sala de atendi-
mento ao público, sanitários e
um dormitório. A idéia já rece-
beu o sinal verde da prefeitura,
mas depende de recursos para
ser executada. A proposta é ins-
talar a cabine na passarela sobre
a Auto-estrada Lagoa-Barra.

A falta de segurança em São
Conrado preocupa os morado-
res. Um dos pontos mais perigo-
sos do bairro é o trecho da Es-
trada da Gávea próximo ao con-
domínio Village São Conrado.
O lugar é mal iluminado, o que
facilita os assaltos. Os morado-
res também se queixam da falta
de policiamento na Estrada do
Joá. Segundo Márcio Lúcio de
Morais, funcionário da Amasco,
a entidade recebe diariamente te-
lefonemas de moradores vítimas
de assaltos, roubos de carros e
até de tentativas de estupro. "O

policiamento em São Conrado é
feito somente por soldados do
23°BPM (Leblon), que patru-
lham o bairro em viaturas", dis-
se Márcio Lúcio.

VIDROS PARA AUTOMÓVEIS
NACIONAIS E IMPORTADOS
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ATACADO E VAREJO

VIDROS ORIGINAIS SISTEMA DE COLAGEM

Ratinhos sapateadores
Um bom programa para as crianças no fim de

semana é assistir à peça Tip & Tap - Ratos de
sapato (foto), em cartaz na Sala Vermelha do
Teatro dos Grandes Atores, inaugurada semana
passada no shopping Barra Square. A história é
ambientada numá despensa cheia de guloseimas,
onde uma família de ramsters sapateadores en-
frenta problemas com a troca de bebês, provoca-
da pela distraída cegonha Regina. A direção é de
Ronaldo Tasso e o musical reúne um elenco de
atores-cantores e sapateadores que contagia a
platéia com humor e irreverência. O espetáculo é
apresentado aos sábados e domingos, às 17h, em
curta temporada.

Futebol dos barrigudos

Eles têm mais de 30 anos, são barrigudos,
ruins de bola, mas cheios de animação. Pelo
menos é isso o que estão mostrando os craques
que disputam o 1° Campeonato de Futebol
Society da Câmara Comunitária da Barra, que
este final de semana completa a quarta roda-
da. Na terceira rodada, realizada no último
final de semana, os destaques foram os times
do condomínio Santa Mônica, que venceu o
Barra D'Oro por 11 a 0 e do Aldeia do Mar,
que goleou o Ri viera por 11 a 2. Os nove jogos
da próxima rodada serão no sábado e no
domingo nos campos do Marina Barra Clube,
do Barra Sul e do Amalar.

Villa-Lobos e chorinho no shopping

A música clássica |p
estará de volta ao São
Conrado Fashion
Maii na próxima
quinta-feira, dia 29.
As 21h, José Staneck
(harmônica) e Laís
Figueiró (piano) vão
ocupar o palco do pri-
meiro piso do shop-
ping desfilando um
repertório de clássicos
brasileiros. A primei-
ra parte do recital é
dedicada a Villa-Lo-
bos, com interpreta-
ções de Serenata, Ba-
chianas n" 5 e Trenzi-
nho Caipira, entre outras. O duo (foto) prepa-
rou ainda releituras de Valsa Triste, de
Radamés Gnatalli, Consolação, de Baden Po-
well, e Carinhoso, de Pixinguinha. José Staneck
estuda harmônica com o maestro H.J. Koeul-
reutter e foi uma das atrações do Free Jazz de

1991, quando integrava o grupo Jazz Brazzil.
Laís — prêmio Revelação Artística de 1990, da

Associação Paulista de Críticos de Arte — já se
apresentou ao lado de Turíbio dos Santos e
Ruth Staerk. O show tem entrada franca.

\ O doce mora ao lado I

Quem morava em Ipanema, mudou para a j
j Barra e anda morrendo de saudade das deli- ;
! cias da Chaika, já pode colocar o apetite em j
; dia. Há 30 anos exclusiva dos moradores de j
! Ipanema, a Chaika, especializada em tortas, I

j sorvetes, doces, salgados e fast-food, abriu j
i uma filial na área de expansão do Barrashop- j
i ping. Agora, para saborear um dos 50 tipos j
; diferentes de torta, o café expresso italiano ou I

j um dos 120 sanduíches da Chaika basta ir até I

j a Praça de Alimentação do shopping, no nível j
j Américas. j

O Rio dentro da Barra

O Rio Antigo, os Arcos da Lapa e até o
Zoológico vão estar na Barra neste sábado. É
que o tema da feira cultural dos alunos do
Colégio Veiga de Almeida da Barra deste ano é o
Rio de Janeiro. Com criatividade, os estudantes
prometem recriar algumas paisagens famosas da
cidade e lugares tradicionais como a Confeitaria
Colombo. O público também poderá passear por
uma réplica da feira hippie de Copacabana e
assistir a uma apresentação de dança preparada
por dez academias do bairro. A bailarina Ana
Botafogo, convidada especial, promete dar uma
canja. A feira Colorindo o Rio será aberta às 14h,
na sede do colégio (Av. das Américas, 3.331).

Fórum para gordinhosArquivo

Centro Médico Barras- ^
hopping — o 3o Fórum
para Leigos sobre Osteoporose e Obesidade.
Conduzidos pelo endocrinologista Luís César
Póvoa (foto) e pelo reumatologista Roberto Car-
neiro, os debates têm entrada franca.

'Plástica' 
na praça

Em quatro meses, a Praça do Ó, no início
da Barra da Tijuca, estará com visual total-
mente novo. Numa parceria da prefeitura
com a Caixa Econômica Federal (CEF), ó
espaço, de 16 mil metros quadrados, ganha-
rá dois campos de futebol, 24 mesas de jogos e
um anfiteatro. Os brinquedos serão reforma-
dos e parte do chão da praça — oficialmente
chamada de Praça São Perpétuo — será co-
berto com lajotas vermelhas e brancas. Nem o
tradicional trailer de churros, instalado no
local há mais de 20 anos, escapará da recau-
chutagem. A reforma custará RS 60 mil.
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Os servieos da Espetinhos Mimi incluem as canies, acessdrios, como espetos e carvao, e ate churrasqueiro

O Louco ficou maluco!
100 grs por R$1,20.

"* Venha almoçar em ambiente
alegre e refrigerado, com um

| buffet variado e deliciosas sobtemesasl
Aceitamos cartões e tickets.

l Vocftva>:ficarlouco por nóa!

Entregas-4931993
11 às 15 hrs.
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Supermercado recebe encomendas 
pelo 

fax

Divulgação

b Barra West atende pedidos
de moradores do Recreio, São

Conrado e Barra em 24 horas
Compras de supermercado também já podem ser

feitas pelo telefone e até pelo fax. O Supermercado
Barra West atende pedidos de moradores da Barra.
Recreio e São Conrado. "Ao contrário do que se
pensa, as compras não ficam mais caras", disse Maria
Alice de Aquino, 77 anos, moradora do Recreio. Há
seis meses, ela optou por fazer as compras por telefone
por falta de um supermercado próximo. 

"Ficava de-
. pendendo de alguém para me levar ao supermercado.

Agora, eu mesmo faço as compras quando quero",
; conta.

O supermercado não oferece produtos hortifruti-
granjeiros. A lista de mercadorias inclui artigos de
alimentação, bebidas, utilidades do lar, higiene e lim-
peza. 0 Barra West só aceita compras acima de RS 50
e os pedidos devem ser feitos com 24 horas de antece-
dência, até as I8h, via fax ou telefone.

Quando o assunto é feira, a comodidade também
fala mais alto. A cantora Vanessa Barum até confessa
que tempo não lhe falta. No entanto, ela prefere
receber em casa frutas, verduras e legumes. "Ir à feira é
muito chato. As compras têm que ser feitas toda
semana. É muito mais prático pedir pelo telefone",
justifica Vanessa, casada há um ano e meio com o ator
Marcos Palmeira.

Dupla vantagem — Pioneira do serviço, a em-
presa Feira Encasa se encarrega, há 12 anos, de fazer a
feira para seus clientes em todos os bairros. Há seis
meses, a Encasa se instalou no Mercado da Praça 15,
no BarraShopping. Para o cliente, a vantagem é dupla.
Além de não cobrar taxa de entrega, o preço das
mercadorias não sofre acréscimo. "Os 

produtos são
comprados diretamente do produtor e, por isso, pode-
mos revendê-los a um custo menor", explica Esilene
Matos, dona do serviço. A boa aceitação dos clientes
tem explicação. "Eles 

querem praticidade e bom aten-
dimento. A vida ficou corrida e sobra pouco tempo
para as compras", afirma Rosane Nunes, gerente da
Encasa.

Na opinião dos consumidores, a qualidade dos
produtos está aliada à eficiência do serviço. "Vem

sempre tudo bem fresquinho e no horário marcado",
afirma Valéria Lúcia Mattos, comerciante e moradora
do Recreio. "No bairro não há muitas opções de
comércio", conta Valéria. A novidade da Feira Encasa
fica por conta dos legumes, frutas e verduras importa-
dos, como vagem e cebola francesas, radicliio italiano
(tipo de repolho), morangos californianos, cereja e
alface francesas, damasco da Tunísia, entre outros
produtos.

Os serviços da Espétinlios Mimi induenias carnes, acessórios, como espetos e carvão, e até chuvrasqueiro

Feira Encasa
Tel.: 431-9094/431-9492
Pedidos de segunda a sábado, das
8h às 22h.
Supermercado Barra
West
Tel/Fax: 493-1138
Pedidos de segunda a sexta, das
9h às 18h.
Gendai Kotobuki
Tel.: 431-9091
Pedidos de terça a sábado, das
16h às 21h30. Domingo, das 12h
às 20h30.
Segredos Caseiros
Tel.: 494-2702
Pedidos de segunda a sexta, das
9h às 19h. Sábado, de 9h às 14h.
Dom Caetano Congela-
dos

O ROTEIRO DOS SEBVICOS

Tel.: 431-9049
Pedidos de terça a sábado, das
lOh às 17h. Segunda, de 14 às
17h.
Gelaguela Sobremesas
Tel.: 431-2274
Pedidos de segunda a sábado, das
lOh ás 20h. Domingos e feriados,
das lOh às 16h.
Disque-Coco
Tel.: 264-6542/254-8354
Pedidos de segunda a sexta, das
8h às 18h. Sábado, das 8h às 12h.
Passe Bem
Tel.: 401-7110
Pedidos de segunda a sábado, das
7h às 18h.

Car-House
Tel.: 571-0874/571-3686

Pedidos de segunda à sexta, das
9h às 2üh. Sábado, das 9h às 18h.

Alugue e Leia
Tel.: 447-3278
Pedidos de segunda à quinta, das
9h às 19h.

Itanhangá Vídeo
Tel.: 493-3396
Pedidos de segunda à sexta, das
9h às 18h. Sábado, das 9h às 17h.

Reino das Tintas
Tel.: 325-0402
Pedidos de secunda a sábado, das
8h às 22h.

Disque-Ração
Tel.: 447-4225
Pedidos de segunda á sexta, das
7h às 16h. Sábado, das 7h às 12h.

casa

Empresas fornecem tudoJL

pai a o churrasco em

Para se organizar um churrasco é preciso somem-
dar um telefonema. A carne e o churrasqueira fican
por conta da Espetinhos Mimi, que também se encar-
rega da churrasqueira, carvão, chope, refrigerantes,
gelo, copos, guardanapos. bandejas e farinha. A em-
presa, como diz o nome. fornece espetinhos de alcatra,
frango e lingüiça. As encomendas devem ser feitas com
cinco dias de antecedência e o preço por pessoa está
fixado em RS 13. O açougue Barra's Meat também
garante churrasco em casa sem taxas adicionais. A
vantagem é que a entrega das carnes e dos acessórios é
feita no mesmo dia do pedido.

A Companhia do Churrasco — Beef Shop também
oferece grande variedade de carnes (picanha, maminha
de alcatra, lingüiça, frango), além dos apetrechos do
churrasqueiro, como tábua de carnes e grelhas. A
entrega também é feita no dia do pedido. Para os
principiantes, a empresa envia o Manual do chiaras-
queira, com dicas que vão desde a preparação cio
tempero até a temperatura ideal para o cozimento das
carnes.

Os amantes de comidas ligths também não precisam
sair de casa para manter a linha. Para os que apreciam
a culinária japonesa, a loja Gendai Kotobuki tem um
cardápio variado com sushi, sashimi, yakisoba e guio-
za. A loja cobra 10% do valor da compra pela entrega
e só aceita pedidos acima de RS 20.

Congelados — Nem tudo está perdido para
aqueles que não chegam perto do fogão nem para
fritar um ovo. A maneira mais fácil de matar a fome
talvez seja a opção por pratos congelados. A loja
Segredos Caseiros tem um cardápio que inclui refei-
ções, pizzas, salgadinhos, lanches e sobremesas.

A Dom Caetano Congelados também oferece boa
variedade de pratos caseiros, além de saladas congela-
das, polpa de frutas para sucos, doces e tortas diet e até
pamonha congelada. A loja ainda tem novidades im-
portadas como carpaccio de salmão do Chile e surimi
de lagosta da Coréia.

Na hora de saborear uma sobremesa, a escolha
pode ser uma das tortas da Gelaguela Sobremesa. São
30 sabores de sorvetes, 20 variedades de tortas, doei-
nhos e sobremesas italianas, como o tartuffo (sorvete
de chocolate e nata com calda de chocolate e cacau). E
não será por falta de taças, colheres e pegador de
sorvete que o cliente vai deixar de saborear as delicias
da loja. A Gelaguela também entrega em casa todos os
acessórios e cobra 10% do valor da compra pelo
serviço.

i
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PARA NÃO SE PERDER NO CAMINHO DA ROÇA

Retiro doa Artistas
30 de junho e 1, 2, 7
8, Q, 10 de Julho Estrada de

Jacarepaguã

Rlvlera dei Flori
1° de julho

Clube Costa Brava
24 de junho,
a partir das 17h

Nova Ipanema
24 de junho, de
16h às 22h

Santa Helena
30 de junho

QUINTA-FEIRA. 22 DE JUNHO DF. 1995
BARRA

Condomínios preparam 

'arraíás' 

de São João
.^L i Arte JB

m Convencionais ou ao estilo 
'higt 

tech',

festas juninas já viraram mania na Barra

FLÃVIA DRATOVSKY
É tempo de canjica, quentão,

fogueira e quadrilha. Em junho
e julho, o Rio se transforma
num grande arraià e a Barra não
foge à tradição. A partir do dia
24 — dia de São João —, o
bairro vai entrar no clima das
festas juninas. Em clubes ou
condomínios, o roteiro varia do
convencional ao estilo high tech.

A festa do condomínio Rivie-
ra dei Fiori vai estar debutando.
Seu 15° aniversário será come-
morado no próximo dia Io de
julho, em grande estilo. Serão 30
barracas com comidas típicas —

como canjica, arroz doce, bolo
de aipim e quentão — e de esta-
dos brasileiros — como a torta
de cupuaçu e o pirarucu de cas-
ca, da culinária amazonense. A
quadrilha será profissional: fo-
ram contratados cinco grupos
para mostrar ao público o cami-
nho da roça. Para as crianças,
diversas brincadeiras, como
pau-de-sebo, ovo na colher, pes-
caria, argola e boca do palhaço.

Forró — Para os adultos,
quem garante a diversão é o
grupo de forró Asa Branca. Or-
ganizadora do evento há três
anos, Rose Silva espera cinco
mil pessoas para a festa. "É a
mais linda da Barra", anuncia.
Segundo ela, as festas juninas
são uma forma de confraterni-
zação entre os moradores:
"Num condomínio com 5.200
pessoas, às vezes é difícil conhe-
cer até o vizinho do andar de
baixo".

A festa junina do Condomí-
nio Santa Helena também pro-
mete muita agitação e novida-,
des. No evento, marcado para o

dia 30 de junho, os quitutes tra-
dicionais — oferecidos em seis
barraquinhas — vão dividir o
espaço com brincadeiras moder-
nas, bem ao gosto da criançada
da Barra. Serão cinco brinque-
dos, como simulador de asa-del-
ta, de vôo de espaçonave, touro
mecânico e pula-pula. Três gru-
pos apresentarão danças folcló-
ricas regionais. Mesmo restrita
aos moradores e convidados —.
o condomínio tem apenas 95 ca-
sas —, são esperadas entre 700 e
mil pessoas.

No dia 24 de junho, é a vez
do condomínio Nova Ipanema
se transformar em arraial. A fes-
ta junina terá 20 barracas, com
comidas típicas e brincadeiras, e
a indispensável quadrilha —

que apresentará até um casa-
mento roceiro. Tudo está sendo
organizado pelos próprios mo-
radores. "É uma festa já tradi-
cional na Barra. No ano passa-
do, não fizemos e todo mundo
reclamou", conta a secretária da
administração do condomínio,
Madalena Rodrigues.

Chope e animação — Já a
festa do condomínio Atlântico
Sul — também no dia 24 de
junho — quer bater o recorde de
animação. Com início marcado
para as 13h, as comemorações
devem se estender até a meia-
noite. Entre as 15 barracas, o
condomínio abrirá espaço para
entidades beneficentes, como o
Rotary Clube. A Brahma forne-
cerá 1.500 litros de chope para a
festa. "Todos os anos, reunimos
cerca de 2.500 pessoas. É uma
das melhores festas juninas da
Barra", garante o sub-síndico
do condomínio, José Luís Car-
doso.

Atlântico Sul
24 de junho de.
13h às 24h

Uma tradição 
pagã

As festas W.WW.W.W.'.VMW
juninas, intro-
duzidas no ürÊÊff 'ffiíl!
Brasil há 400 JkíIÉ
anos pelos

não são origi-
nariamente cristãs. Havia festas si-
milares na Europa pré-cristã^ (bre-
tões, gregos e romanos), na Ásia e
na África. Os deuses cultuados va-
riavam de acordo com o povo, mas
a época do anc era sempre a mesma
e a fogueira, indispensável.

Estas festas foram instituídas
pelos povos antigos para comemo-
rar o início do inverno, no Hemis-
fério Sul, e do verão, no Hemisfério
Norte. Daí a importância das fo-
gueiras nos rituais, que representa-
vam o calor e a proteção do sol.

Como eram muito populares, o
cristianismo resolveu incorporar es-
sas festas a seu calendário, para
comemorar os dias de Santo Antô-

nio (13 de junho), São João (24 de
junho) e São Pedro (29 de junho).
De todas, a de São João é a mais
alegre e não dispensa comidas,
brincadeiras e quadrilha.

A tradição da quadrilha veio da
França para os salões nacionais.
No século passado, a dança já esta-
va totalmente abrasileirada. As co-
midas variam de acordo com a re-
gião: no Norte, por ser época da
colheita, o item básico do cardápio
é o milho, que dá origem a pratos
como a canjica e a pamonha. No
Sul, a batata doce assada e o pi-
nhão são os pratos mais comuns.

O costume dos fogos de artificio
também tem explicação. Segundo a
tradição, São João não gosta do
aspecto mundano das festas em sua
homenagem. Por isso, dorme o dia
inteiro e, se despertar, faz o mundo
acabar em fogo. Testando a veraci-
dade da história, o povo solta fogos
para tentar acordar o santo.

A dança de quadrilha veio
da França e, ainda no século
passado, incorporou
características do folclore
brasileiro

Shows, quentão 
e bingo

Arte JB

Mais antiga festa da região, a
festa junina do Retiro dos Artis-
tas, em Jacarepaguá — promovi-
da há 56 anos —, promete fazer
jus à tradição. Serão sete dias de
animação, a partir do dia 30. As
32 barracas venderão de doces
brasileiros a salgados árabes e
oferecerão várias brincadeiras.

Diariamente, haverá shows de
música, como o da cantora Lecy
Brandão, que abrirá o evento.
Também serão promovidas ses-
sões diárias de bingo e, no dia Io
de julho, uma grande quadrilha
animará a festa, para a qual estão
sendo esperadas cerca de 2.500
pessoas. Com início marcado pa-
ra 19h, as comemorações prome-
tem entrar pela madrugada, se es-
tendendo até as 2h. Os ingressos
custam RS 5.

Segundo Nick Nicole, organi-
zador do evento há 30 anos, a
festa deste ano terá sabor de re-
vanche. "No ano passado, a chuva
e os jogos da Copa do Mundo

esvaziaram o nosso São João. Es-
te ano, queremos repetir o sucesso
de sempre", torce Nick. Segundo
ele, na época em que a festa era
realizada em um só dia, as ruas
arborizadas do Retiro — todas
com nomes de artistas, como Bibi
Ferreira e Nair Belo — recebiam
cerca de seis mil pessoas.

Menos tradicional, mas igual-
mente animada, a festa junina do
Clube Costa Brava, no dia 24,
também promete agradar aos que
não dispensam um bom quentão.
E um salsichão, uma canjica ou
um pé-de-moleque. Com barracas
de comida e de brincadeiras, o
arraial — com entrada franca e
aberto ao público — será anima-
do por um grupo de forró e um
repentista. Na hora da quadrilha,
todos serão convidados a partici-
par, sob as ordens de um puxa-
dor. Este ano, o clube decidiu se
prevenir contra um eventual mau
tempo: o arraial será nos salõesj
cobertos, para evitar que São Pe-
drN estrague a festa de São João.

CESTA DA BARRA (*)
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Classificados

Disque

JB

(021)

589-9922

Carrefour P.Mendon9a Freeway

DetrodomfeUoos 
Fomo microondas
Sharp Carousel II 4^.00 jj®?.1®?
FogSo Brastemp
Devile 4 bocas 312j00 339,00 -
Cafeteira Wallta
Gourmet 169.00 180,32
Ferroavaporeaseco
Black & Decker 36,00 41,90 42,58
Batedeira Ciranda
Amo 73,00 85,80 74,33

Perfumaria
Desodorante SP
Coty roll-on 1,90 1,95 -
Oleo Johnson's (200ml) 6,20 7.50 6,12
Xampu Seda (350ml) 1j88 1,89 2,23
Studio Line
Gel Flxante (120g) 4,82 4,70 5,10
Sabonete Phebo (90g) Oj45 0,52 0,58
Lelte Hldratante
Monage (200ml) IjjjO 2.95
QutoiohitfH
Aveia s/casca
Califrut (200g) 5j58 5,99 -
Passas daras s/semente
Califrut (300g) 4,60 4,90 $6?
Sobremesa Danette (240g) 1,82 2,40,; -
Pudim de lette
Mopa (c/4 unidades) 2,24 2,90 2,66
Gelatina Royal (85g) 0,26 0,39 0,37
P&ssego em calda
Clca (450g) 2,48 2.60 ;
Doce Marron Glacfi
CfcaflTOg) 1,30 2,09 2,05

Importados
Whisky Old Parr
12 anos (litro) 30,00 35,00
Whisky JB 8 anos 34,20 28,46 32.58
Agua Perrier (750ml) 1,89  ,2.79

i Vinho Concha yToro
! Branco (1 litro) 3,90 4,50 3,^0
[ Vinho Santa Helena
| Branco (750ml) 3,39 4,60 3,40
: Cerveja Budweiser (355ml)

Molho Kraft (237ml) 1,48 2.15 1.99

Carrefour P. Mendon^a Freeway

Consenms e Enbtadw
Palmito Hemmer (300g) 4,95 6,25 -
Pickles mistos
Feito por N6s (400g) 1 j82 2,15 2,82
Mllho verde Swift (200g) 0,53 0,71 <^48
Ervilha Jurema Cica (200g) 0,56 0,48 0,59
Vinagre de mapS
Rossini (500ml) 0,62 0,51 ;
Nescau (500g) 1|38 1,70 1,87
Cames, Pdxes,
Frios c Cogetados 
FII6 mignon (kg) 9.90 8,80
Alcatra (kg) 5,79  5,50 4^0
Frango defumado
Sadia(kg) 3,88 3,50 4,01
Dourado (kg) 2,40 2,60 2,25
FII6 de viola (kg) .?.?!??. !!'.??
Bacon em fatias
Seara (500g) 1,65 2.10 1.91
Salsicha Hot Dog
Sadia (500g) 1,53 1.78 1.68
Salame tipo italiano
PerdigSo (kg) 13,98 15,50 14,56
Lettd 6 Dedvados
Requeijao Catuplry (410g) 5.10 3,83
Queijo tipo Gorgonzola
Campolindo (kg) ,13j35 18.99
Queijo tipo It^lico
Campolindo (kg) .?.?!?.?
Queijo prato Sandwich-in
40 fatias (kg) ?,34 9,90 ;
logurte Ninho Soleil
(c/4 unidades) 2,19 2.60 1|85
logurte Chambourcy
Natural (c/4 unidades) 2|1J 2.70
Biscoftos e Massas
Biscoito Ctiipits
Nabisco (100g) 0,75 0,75 0,80
Biscoito recheado
Nabisco Trakinas (200g) 0,57 0j55 _0,80
Biscoito Wafer
SSo Luiz (200g) O^.? .?.??
Massa p/lasanha
Frescarini (500g) ^>97 2,60 ^2\
Massa p/pizza
Ndpoles (c/2unidades) 1.98 1|M •
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Prefeitura vai duplicar Avenida das Américas

b Projeto para melhorar o trânsito da

Barra inclui ainda ponte e novos sinais

Os projetos da subprefeitura
da Barra e Jacarepaguá para me-
lhorar o trânsito na Barra e São
Co tirado começam a ser executa-
dos no próximo semestre. A gran-
de novidade é a duplicação de um
trecho da Avenida das Américas
— do quilômetro 20 ao 22 —,
entre o Recreio e o inicio da estra-
da de acesso à Barra de Guarati-
ba. Também há melhorias previs-
tas para o acesso ao Túnel Dois
Irmãos, em São Conrado, entre
elas a instalação de novos sinais e
a mudança de um ponto de ôni-
bus em frente à Favela da Roci-
nha, na pista sentido Zona Sul-
Centro.

Segundo o subprefeito Eduar-
do Paes, as obras terão inicio em
agosto. O projeto — estimado em
R$ 130 milhões — prevê ainda a
construção de uma nova ponte
sobre o Canal do Rio Morto, no
quilômetro 19 da Avenida das
Américas, e do Túnel da Grota
Funda, que ligará o Recreio à
Barra de Guaratiba.

Pedágio — O edital de licita-
ção deverá ser lançado nos próxi-
mos 30 dias. De acordo com
Eduardo Paes, a empresa que

vencer a licitação terá direito a
explorar o pedágio no Túnel da
Grota Funda por dez anos. Após
este período, a cobrança da tarifa
passará a ser feita pela prefeitura.
O custo da obra será dividido en-
tre a prefeitura e a empresa vence-
dora da concorrência. "Ainda

não foi calculado o percentual a
ser investido pelo município. Mas
a idéia é de que a maior parte do
investimento seja financiado pela
iniciativa privada", explicou
Eduardo Paes.

A subprefeitura também está
estudando formas de dimi-
nuir os engarrafamentos em São
Conrado, principalmente nos ho-
rários de rusli. Ficou definido que
o ponto de ônibus na Estrada da
Gávea, próximo ao Dois Irmãos,
será recuado em 150 metros.

A subprefeitura também pia-
neja construir canteiros e instalar
sinais para ordenar o trânsito nos
cruzamentos da Auto-estrada La-
goa-Barra com a Estrada da Gá-
vea. O trajeto dos ônibus que pas-
sam pela Lagoa-Barra será des-
viado para a Estrada da Gávea,
próximo ao shopping São Conra-
do Fashion Mall.

*4

Um lixo muito valioso

¦ Coleta seletiva
rende a catadores
R$ 1,5 mil por mês

São 
300 toneladas de ma-

terial reciclável por mês
que rendem a 54 catadores de
lixo um salário de até R$
1.500. A Cooperativa de Ca-
tadores de Lixo da Barra,
instalada em baixo da Ponte
da Joatinga, vai de vento em
popa e, semana passada, até
ganhou como prêmio uma
escultura, que agora enfeita a
entrada de sua sede.

Assinada pelo artista piás-
tico e carnavalesco Sérgio
Marimba — especializado
em esculturas com sucata —,
a peça, feita com vergalhões e
engrenagens, retrata o traba-
lho de um catador de lixo,
equipado com um carrinho
de mão. "Conheci a coopera-
tiva quando preparava o car-
naval da Escola de Samba
Paraíso do Tuiuti deste ano,
que tinha como tema o lixo
reciclado", conta Sérgio.

Desde que foi criada, em
novembro do ano passado,
por iniciativa da Comlurb e da
prefeitura, a cooperativa tem
garantido um destino mais útil
a papéis, vidros, materiais
plásticos, alumínio e ferro que,
antes, iam parar nas lixeiras da
Comlurb. Segundo seu dire-
tor-presidente, Edson Soares,
a produção mensal da coope-
rativa poderia ser ainda maior.
"Se as pessoas se conscienti-
zassem das vantagens da cole-
ta seletiva, separando o lixo
em suas casas, nossa produção
poderia dobrar", diz ele, que
trabalha no bairro há 25 anos.

Sucesso — O espaço sob
o viaduto está pequeno e, se-
gundo Edson, a entidade já
procura um outro terreno.
Enquanto isso, a diretoria da

cooperativa estuda a possibi-
lidade de conceder alguns be-
neficios sociais a seus inte-
grantes, como seguro de saú-
de e contra acidentes.

Uniformizados e usando
carrinhos de mão ou cami-
nhões, os catadores recolhem
o lixo às segundas, quartas e
sextas-feiras. Eles também re-
cebem doações de moradores
na sede da cooperativa.
"Muita 

gente pensa que o di-
nheiro vai para a prefeitura e,
por isso, não entrega o lixo
aqui. Mas quem sabe que to-
da a arrecadação vai para os
cooperativados vem sem-
pre", conta Edson.

Venda direta — Muitos
condomínios da Barra já fa-
zem parte do roteiro de cole-
ta da cooperativa. O material
recolhido é vendido direta-
mente a grandes empresas,
como Latasa (latas), Cosigua
(ferro) e Cisp (vidro), o que
garante aos cooperativados
um faturamento três vezes
maior do que arrecada um
catador autônomo. "Temos

mais força para negociar pre-
ços", explica Edson. O au-
mento da produção de lixo
não é o único objetivo da
cooperativa: o reconhecimen-
to da atividade como profis-
são e a garantia de condições
dignas de trabalho também
são prioridades.

A coleta de lixo reciclado
reduz os gastos da Comlurb,
já que, segundo dados da em-
presa, cada tonelada de lixo
tratado na usina de Vargem
Grande custa RS 20. Pòr isso,
a companhia planeja criar
cooperativas em todos os
bairros da cidade. Além da
Barra, já existem iniciativas
semelhantes no Centro e em
Vargem Grande.

Alexandro Durão
- •<<$?# ¦¦ . • „v" -"i— -~r- - '¦ .'"''-Jjlrf® . '.T *5.-»" *

Esgoto contamina água do Recreio

As águas do Recreio dos Ban-
deirantes estão sob suspeita. O defi-
ciente sistema de tratamento de es-
goto do bairro — com precárias
fossas e sumidouros — pode estar
contaminando a água dos poços
artesianos, muito utilizada pelos
moradores para suprir a freqüente
falta d'água na região. A solução,
em alguns casos, foi dar fim ao
poço e recorrer a carros-pipas. Em
outros, entrou em cena o famoso
jeitinho transgressor carioca. É o
caso da secretária Cristina Teixeira,
que apelou para uma ligação clan-
destina na rede da Cedae.

Moradora do Recreio há nove
anos, Cristina Teixeira diz que os
problemas de contaminação no po-
ço de sua casa começaram há cinco.
"Como estava completamente con-

taminado, tivemos que fechá-lo",
conta. Para manter o abastecimen-
to de água, ela fez uma ligação
pirata na tubulação que passa pela
Rua Genaro de Carvalho, a um
quarteirão de sua casa. "Fizemos a
ligação ilegal, mas a Cedae desço-
briu. Então, pagamos aos técnicos
da empresa para que eles mesmos
fizessem a obra, que continuou sen-
do ilegal", conta Cristina.

Contaminação — Segundo o
presidente da Associação de Mora-
dores do Recreio (Amor), Edson
Luís Pinto, vários poços artesianos
do bairro já estão contaminados —
inclusive o da própria associação.
"Um laudo da Feema de 1987 já
constatava que a água do nosso
poço está imprópria para o uso. E

uma água barrenta, que não dá
nem para lavar a mão", reclama.

O presidente da Amor atribui o
problema ao fato de a região estar
crescendo e o solo, arenoso, permi-
tir a infiltração do esgoto para o
lençol freático. "A Cedae desconhe-
ce a existência do Recreio. Já fize-
mos várias reuniões com técnicos
do órgão, mas não há perspectiva
de construção de redes de esgoto.
Nem o programa de despoluição
das lagoas, com a construção do
emissário submarino na Barra, vai
atender ao bairro", reclama.

Edson denuncia ainda que mui-
tas das novas construções do bairro
estão fazendo ligações de esgoto
diretamente nos canais de águas
pluviais, que levam os dejetos para
os lagos e lagoas da região. "A

fiscalização da Cedae não é eficien-
te", diz. Segundo ele, muitos con-
domínios — obrigados a ter esta-
ções de tratamento de esgoto —
não fazem a manutenção do equi-
pamento. 

"È muito caro manter o
equipamento, por isso, há estações
que estão até desativadas", diz.

A falta de rede de esgotos tam-
bém causa transtornos — e gastos
— para os estabelecimentos comer-
ciais. Carlos Roberto Silva, dono
do restaurante Souza's, na Rua
Benvindo de Novaes, paga RS 110
por mês para que a empresa de
desentupimento Rotobel limpe o
sumidouro do lugar. "É um absur-
do um bairro que cresce como o
Recreio não ter o mínimo de infra-
estrutura", reclama Carlos.

Cedae admite que 
fiscalização é 

precária
O diretor de esgotos da Compa-

nhia Estadual de Água e Esgoto
(Cedae), José Carlos Pimentel, não
acredita que o lençol freático do
Recreio dos Bandeirantes esteja
contaminado. "O 

que pode aconte-
cer é que, nas horas de pique, as
fossas recebam mais esgoto do que
podem suportar", avalia Pimentel.
Ele calcula que o volume de esgoto

CADERNO

IDÉIAS

Nem pense

duas vezes.

Leia.

Todos os sábados,

no seu JB.
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produzido pelo bairro seja de cerca
de 500 litros por segundo.

José Carlos Pimentel garante
ainda que a obrigatoriedade da
construção de unidades de trata-
mento de esgoto é observada para a
obtenção do licenciamento predial
(o habite-se). Mas reconhece que,
depois das obras terminadas, a fis-

calização não é tão rigorosa. Se-
gundo ele, o Recreio só será benefi-
ciado pela construção de uma rede
de tratamento de esgotos após o
término das obras do emissário
submarino da Barra, previsto para
o fim de 1996.

Já a Fundação Estadual de En-
genharia do Meio Ambiente (Fee-

ma), órgão que fiscaliza o funcio-
namento das estações de tratamen-
to, não tem estudos quanto à quali-
dade da água utilizada pela
população do bairro. Segundo a
assessoria do órgão, as medições do
nível de potabilidade da água dos
poços artesianos são feitas apenas
mediante solicitação dos morado-
res.

LA CUCCINA
ITALIANA
de Carmen e Giancarfo

agora em
Vargem Grande

Sábados, domingas
e feriados

Ristorante Giancarmen
reservas: 493-2811

CURSO DE TAPETES ARRAIOLO
» AULA GRÁTIS
¦«•VENDAS DE MATERIAL
CONDADO DE CASCAIS • SL 305 -BARRA
TEL.: 981-1196 / 459-1474

Classificados

JB

Disque

(021) 589-9922

TUDO PARA

JETSKI

PABX 493-4180
4ó5, Estrada da Barra
(Canal de Marapendl)

WMO

TRATAMENTO DOS PES
CAUSTA/PODÓLOGOSl'Esterilização individual* Material descartável

Check-up computadorizado dos pés IHidromassagem (com sais de banho) 1
¦ * Hidrotação com cremes I

LINHASPÉ• loções desodorante è ontíperspirontel* Tako canforado * Antimicótico I
PALMILHAS IMPORTADAS BAMA

esporõo - anti-impoeto • bactericida I
ATENDIMENTO DE TERÇA A SÁBADO

DAS 9:00 AS 18:O0h. J
Av. Armando Lombardi, 949|

Loja 212 - Borra • TeLi 493-9454
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MELHOR DA COZINHA PORTUGUESA"

<D Almoço e Jantar;
• Serviço à Ia carte;

Leitão à Bairrada;
Arroz de Polvo;
Medalhão ao molho da
Bruxa de Valpaços
Bacalhau à Lagareira
Bacalhau com natas
Pato assado à moda D'Ouro|
Doces Portugueses
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* Aceitamos CRECHCARD/DiNERS *
De 3a a Sábado cias 13 às 24 h. Domingo das 13 às 19 h.

Av. Pepê, 1120 - Barra

(antiga Av. Sernambetiba) S 

493-7202

389-6204
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CERVAMTES

RESTAURANTE
Venha por qualquer motivo saborear nossos sanduíches e matar sua sede com o melhor Chopp do Bairro!

' SALADAS * CAMARÃO * CHURRASCOS * COSTELETAS * PORÇÕES * FRANGOS

VINHOS NACIONAIS E CHILENOS * DRINKS * SUCOS

DE DOMINGO A DOMINGO DAS 12:00 AS 2:00H

Av. Ayríort Senna. 3000 Loja 2068 - 2opavimento - Tel: 385-0268
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PAVIFLEX * TAPETES
* CARPETES * PERSIANAS

PORTA SANFONADA
FÓRMICA DE PAREDE

PAPEL PAREDE ( NÁC. E IMP.)

Rua B.irio de Mwquit». 891 M* 36

QUINTA-FEIRA. 2: DE JUNHO DE IW5 JORNAL DO BRASIL
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i & SERVIÇOS
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JORNAL DO BRASIL BARRA

?DECORAÇÃO - ; , - -
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forros, armários e divisórias

DIVISÓRIAS EM 72 Hi

-GARANTIA DE 1 ANO

- ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

TEL:(O!1)290-0789

AX:(02i)29O-O144

CSdloiiio-'& (SwrteA e ^zyectmic&eáo
Fabricamos e Reformamos

Sofá e Cadeira Bergè, Cadeira Boneca com e sem breu

Móveis de Rattan,Vime, Junco e Cana da índia

Estr. do Engenhi
7502
agua, 216 - JPA *

DECORE ESTE NOME
SHOW-ROOM

Estrada da Gávea,
847/lj. 116

SÃO CONRADO

TEL.: 322-2636

Persianas Verticais/Horizoniais
• Carpetes, Pisos em Geral

Papel de Parede
Patina e Decapê

Tecidos Nacionais/Importados
Cortinas, Colchas e Almofadas

CASA

FORTALEZA
0

if
a oaf
Inlnl

STOFADOR DA ARRAJ~"^\

Hii tu tfn*
Reforma-se cadeiras,

poltronas e sofás.

Orçamento sem compromisso
RuaAcapori, 45 - Gardênia Azul - Jacarepaguá

(Ao lado da Av. Ayrton Senna) Tel.: 342-4919

Mauro

VMS

HORIZONTAIS E VERTICAIS
HORIZONTAL SLTM 1.6/MICRO 2.5 - 50 CORES
VERTICAIS EM TECIDO/ALUMÍNIO - 58 CORES/
HORIZONTAL MICRO 2.5 COMERCIAL (a partirt
de 50 myreços promocionais p/ empresas). PERSIANAS DUETTE.

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO.
Tel.: 322-2636

SÃO CONRADO
Showroom:

decore este NOME Est da Gávea, 847 Loja 11 ó

iílliSíSSí;••••••••••• --1

0? geri:MDNTI
PEÇAS BOLEADAS, CHANFRADAS,

BIZOTADAS, PICOADAS P/BORDA DE PISCINAS,
TAMPOS E PÉS DE MESAS, ETC.

MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO ESPECIALIZADA
Ligue e receba visita sem compromisso.

TRABALHAMOS C/TODOS OS TIPOS IDE ORANITO NACIONAIS C IMPORTADOS. \
Atendemos a todo Rio e Grande Rio LIGUE JA! 701-3731

BORDADOS

ELETRÔNICOS

Varejo e Atacado

Bonés, uniformes, enxo-

vais, etc... Bordados para

confecções, empresas e in-

dústrias.

CASASHOPPING

Teis.: 325-9639

325-2407

EST0FAD0R

FOEKAÇÓES £M COUÍO, CAPIIDNi, SOFÁS EM 10U p QUALQUEI ESTILO)

FAZEMOS MANUTENÇÕES E COLOCAÇÕES DE

CORTINAS ROLO • PAINÉIS - VERTICAL

SHOWROOM
AV. MARACANÃ, 1351/LOJA C

9 571-7790

PROMOÇÃO DE CORTINAS
PAINÉIS

LONA CRUA - RS 44 OO
LONA COSES - RS 58,00PtfÇO COM BANDO I ATI 2 MfTROS

VERTICAL
R$ 25,00 m* SEM BANDÒ

___dccorcKoe/ ^ 
p
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DO

um

, SHOPPING DE

UUTMA GERAÇAO.

PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS.

TODA 3" FEIRA, NOS CLASSIFICADOS
DO CADERNO INFORMÁTICA. 1———

? MÓVEIS

S :¦ •" •• v - MM»

Conjunto A.lf o

3X 164,00

swm

ÊmÈÊi

Conjunto Filipino

(mesa não incluída)
3X 167,00

Preços especiais para decoradores, restaurantes e hotéis

Fabricação 
'própria. 

Móveis sob medida.

Conjunto Carla

3X 334,00

TXúl*

RAn—rA N

J U N C ?

Cadeira Giratória

(com puff)
3X 89,00

« BARRA RIO MÓVEIS - BARRA RIO IMÓVEIS BARRA RIC

Av. das Américas!

bl. 2 Ij L - Esplanada da Barra C.E.F.

Tel.: 431-1312

O'

? SERVIÇOS PAIA O LAR
- V.

ÉÊÊmm

SOM . VÍDEO . TV . MICROONDAS. INSTALAÇÕES
OFICINA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS

NACIONAIS E IMPORTADOS• NA STÜDIO BARRA, VOCÊ TEM CONTATO DIRETO
COM OS TÉCNICOS E É ATENDIDO PELO PRÓPRIO DONO

ISSO LHE DÁ GARANTIA E CERTEZA DE UM SERVIÇO DE
QUALIDADE E UM ATPtslDlMENTO EXCLUSIVO.Confira! 

M

¦

AV. Marechal Horiquc Lott, 1 20 - Lj 1 OORonaShopping - Pnrquc das Rosas - Barra(atrAs da Caixa Econômica Federal)
Tel.: 325-6601

TRANSCODIFICAÇAO

l

i IfiL 9 Ir^ > ^

hevendedor autorizado^

VÍDEO
PALM-NTSC
TV
PALM-NTSC
GARANTIA DE 1

RS 55,00

RS 100,00

ANO

PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 30/06/95
TRAZENDO ESTE ANÚNCIO

BARRA

Av. das Américas, Km 8 - Santa Mônica

Tel.: 325-6913

Grátis Traga seu vídeo e ganhe limpeza de cabeçote^

HM SANEAMENTO LTOA.

O SERVIÇO RÁPIDO
O PREVINE MAU CHEIRO
O FOSSAS
O ÁGUAS PLUVIAIS
O DESENTUPIMENTO
O PREÇOS REDUZIDOS

R. Comendador Pinto 356 Jacarepaguá 595-8207 595-9531

CROMATEC ELETRÔNICA
CONSERTOS ESPECIALIZADOS

«O» PHILCO - SHARP - SANYO

, T TOSHIBA - PANASONIC
WoEo

SOM

TODAS AS MARCASUI
Atendemos a domicilio. Orçamento grátis

Acertamos todos os cartões
Av. das Américas, 1 18B9 - sl. 202 - Barra

Telefax: 326-1771"Nós acreditamos em Deu»"

ETUI

i

D



^MATERIAL. PE CONSTRUCAO ______ J

J// 

PROMO^AOU! Vk

Boiler Amoedo eletrico ]

100 (

COBRE I

R$ 460,00 /

\ \\ 5 anos de 
garantia / 

Vs

\ \\ 
AV, DAS AMERICAS, 21.777 -RECREIO-NA SUBIDA DA GROTA FUNDA 

- 
KM 21 I

y\\ 

TEL.:437-8011 /437-8012/437-6257/437-6556 

jj

MATERIAIS DE CONSTRUQAO ? VETERINARIAS
PREQOS BAIXOS E TRADIQAO! ^ J.

EEC II AMENTA DA DA Tijolos - Pedras - Areia - Terra - Saibro - Pisos - Azulejos A ^Consultorio veterinario
¦ E % nMlVl E mm I %r 1%#% Lougas ¦ Metais - Material Eletrico e Hidraulico • Aquecedores ^®\^7PiodutOSnacionaise

£AMBAM|I||A ^DIT0 
RAplD0 ¦ estac10nameNt° fa°"- ,^§|(^impor1:ados

10 

Attlitf CO fltjMS 6 CfoJttfa*Farmacia veterinlria ;

ni l I I I I I I 11II I I I 1 I 1 1 1 inmtfmttmf ifejF Rua Carolina Meier, 22-Tel.281-8686 6 201-6322-FAX:281-8857 JW lb J lift || ^ e hanho
llllllllllllllllllll ? RuaTorresSobrlnho,63-A-Tel.281-6755 e281-6583 ^ «0>ct l iJcUllUJ

Mm Av. das Americas, 1917 Lj-G Tel.: 325-6660

1 II III  m 
 Riviera Center - Em frente ao Freeway - Barra - Rj f

111 1 ii 
5 

1® 
447-4225/971-4815 S

lf'""""i"""" ll" ' 1 
1 

" 
. \ . 

RAQdES 
EMI GASA

Especializada em fabricagao e instalagao de Telhas Colonials de ItU nlirt 
rtrtnnnirtft Tim nr nimron

fechamento em ferro e alumfnio - vdrios | 
* TUoio 20 x 2o e 20 x 30 y/r NAOCOBRAMOS TAXADEENTREGA I:

modelos, acabamentos exdusivos e projeto. Semi-refratarios C refrat^riOS /A I lAomiie lAAADEDAniA
Material direto das melhores usinas. * Tijolos 04 faces e vazados JAnlJIN5 vAvAHcPAGUA

Automagao de portas e sistema de seguranga. * BIOCOS de concretes ' Jufc.J ESTR. JACAREPAGU A, 7636 : <
PAGAMENTO FACILITADO * Lajotao Colonial ^==^L \7 

~Z
* 6 Vezes sem Juros * Rezina e arame de cob re LCrCF S VCt f*!;

(*Somentep/5readecircula?aodestejornal) mX'vA ¦m99bbbkbkbi^h
Cobrimos qualquer oferta da concorrencia T*\

MONFER V* \r^ mmi i
IND E COM DE FERRO * rHRmwLiM vci u oMiMnu c IvjA •«

342-5454/342-4554 ; EslrdodosBondcirarrles,^Tels: 342-26^9 il

1 Curicica - Jacarepagua - RJ 342-62391 
WVVTV tSSSHSlSStZSf ftZ*. I¦ •

? SBRVICOS PIVERSOS l j

^ARTORIO ~ " 1?
|

Siii/ii (iilldjlm %m[tu vims No 
Cartorio Dante Alighieri Campos Seixas voce §

i\ vai encontrar todo o acompanhamento jurldico

J 
REGCTRE AQUI OS ACOMOMEHTOS 

=2==^

- - Recistro Civil (nascimento/casamento e 6bito)

m MAIS 1MP0RTANTFS -Xabeuonato
jfflSBEkmi • Copia Colorida lTlfllJ llTil viViniiiLnJi (escrituras/procuragoes/rirmas/testamentos

r-Ri,  ^-v /contratos em geral, autenticagao e xerox)

i|K „1e i tfl AQiiivmi itffik' -««- r ! Hill 
* Copia em Duplicadora 

| auUii f lU/iiii FT if ™^S0,Sntas'H2"A
MBkUlU lilUiy nas cores preto, arul e vermelho I /V' /Jl CASOWUM Telefax: 325-7986

SSSr | j I l ^ >nn /nnr ffl Av. Envini Cardoso, 21 • Tele tone: 325-6509
rj-^ 593-7189 Esplanada da Barra ^

PROMOÇÃO
EUKANUBA • 18 Kg com brinde

VISTORIA A DOMICILIO
TODOS OS RAMOS

.: 4r,n-ooor» :í.rí«)-r.
Foi r.w: :i,r»<1-41)00

>ROMOÇAOÜ!

Boiler Amoedo elétrico

100 L

COBRE

5 anos de 
garantia

AV, DAS AMÉRICAS, 21.777 - RECREIO 
- NA SUBIDA DA GROTA FUNDA ¦ KM 21

TEL.: 437-8011 / 437-8012 / 437-6257 / 437-6556

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
PREÇOS BAIXOS E TRADIÇÃO!

Tijolos - Pedras • Areia - Terra - Saibro • Pisos • Azulejos
Louças ¦ Metais • Material Elétrico e Hidráulico • Aquecedores

CRÉDITO RÁPIDO - ESTACIONAMENTO FÁCIL /AcettanW
Cartões de

Crédito j

Consultório veterinário
5 

S? Produtos nacionais e

importados

Américo fltjféã 6 CiaJLtòà.
Rua Carollna Meter, 22 -Tel.281-8686 e 201-6322 - FAX:281-8857

Rua Torres Sobrinho, 63-A - Tel.281-6755 e 281-6583 Tosa e banho

Av. das Américas, 1917 L| - G Tel,: 325-6660
Rivieia Center - Em frente ao Freeway - Barra - Rj

DISQUE RAÇAO

447-4225/971-4815

Especializada em fabricação e instalação de
fechamento em ferro e alumínio - vários

modelos, acabamentos exclusivos e projeto.
Material direto das melhores usinas.

Automação de portas e sistema de segurança.

PAGAMENTO FACILITADO
* 6 Vezes sem Juros

(* Somente p/ área de circulação deste jornal)
Cobrimos qualquer oferta da concorrência

NAO COBRAMOS TAXA DE ENTREGA

JARDINS JACAREPAGUÁ

ESTR. JACAREPAGUÁ, 7636

CLINICA ? PET SHOP A RAÇÕES
FARMÁCIA VET ? BANHO E TOSA

PRODUTOS IMPORTADOS
De 2° a sábado das 8:00 às 19:30h

Pça. Euvaldo Lodi, 75-D - Barra
(Entrada p«lq Av. Armondo lombonfi oo lodo I. Nodonol)

Esirada dos Bandeirantes, 4666

Curicica - Jacarepaguá - RJ

_______ ¦ 

ARTÓRIO

No Cartório Dante Alighieri Campos Seixas você
vai encontrar todo o acompanhamento jurídico
que necessita, com um atendimento rápido,
simpático e eficiente, nas mais variadas
especialidades, tais como:

Registro Civil (nascimento/casamento e óbito)
Tabelionato

(escrituras/procurações/firmas/testamentos
/contratos em geral, autenticação e xerox)

JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 142 - A
392-15fe?l/392-1429
CASCADURA
Av. Ernani Cardoso, 21 • D
593-7189

Cópia Colorida ^

Cópia Preto e Branco

Cópia em Duplicadora
nas cores preto, azul e vermelho

rfUVrl © 493-6285
$493.1362 .

Av. Olegário Maciel, 460/303

BARRA
Av. das Américas, 3939/Bloco 01- Loja N - Barra da Tiiuca
Telefax: 325-7986
Telefone: 325-6509
Esplanada da Barra

O QUINTA-FEIRA. 22 DE JUNHO DE 1995 BARRA lORN \L IX> BRASIL
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I 
C 

LJ. 101 ( Lj. 105 )

If JACAREPAGUA  ]f?S2cr Bazar c Fapelaria)

MtL^^d°ra Apanhamos .« Pencil^,  M|'
II xerox no local /—

vegetal iiu 
iueui Comprove nossos preqos sempre em

bncaderna promo<;ao de produtos escolares e de escritorio, ||rJ|L
II. xeroxespecial ^Srf£kft~ a,*m de novidades em importados. > (
pi; AMPLIAgAO/REDUCAO VENHA E CONFIRA! \V*V\

f CO PI AS A3 • ! >. m

II gag 
447-3&T4 Jl Tel: 447-6194 j ,A^||p

IT
1t j|j ( LJ. 107 ) > { Lj. 109 ) 

I E JNJTXO\/A / mtTTTPTTS Antenas Especiais de Alto Alcance^

LJi para o seu aparelho
^ ^ infant o - juvenil ETELEBRAS J

jsjfi)k 5 rXFTlTMAoi^D Aproveite! Troque seu aparalho -rfi 1
II t ptofS DE CREDITO calutar antigo por um modelo novo 'J .J
¦ I CARTOt 

GAMENTO a saia falando na hora. Ideais p' locais com baixo sinat: ffl
II (f 1 PAClLlTAMOb Conheca nossa linha de aparelhos celulares e acessoiios: escritorio, fabrica, sitio, barcos etc. «-»
II \ ^j A loja do beb§ no unicenter Baterias, Carregadores Rapidos, Kit-isqueifos, Capas, etc. Temos a solucao para cada caso.

1 
^ 

T^U447^2^wMSMMMMESEME

i Lj. 1181 cnziD sMSWWB————¦———¦**' i li .''I.1i ¦¦ im ¦ iViVi ¦¦ ¦¦« i»¦ «v.i »«»¦ «i »¦¦¦¦¦¦» ¦¦ .................. i.....«....... .1.... v. iiv..v..

CLAJXE-LAR If SUAS correspond£ncias tamb^m I I

If Utensilios Domesticos para o Lar MERECEM UM TRATAMENTO VIP

| PROMOgflO DA SEMANAl ! ^ 
Coletamos com veiculo especialmente preparado, na sua

r^v_ fabrica ou escritorio em qualquer parte da cidade.
D,p>OC?U^ra 

6'9°1 
/r> t, Qri • Pagamento tambem nao e problema, voce pode pagar f|I Panola de pressao 4/2 R$ 17,90 r mi

fra ngo 3#«*o | J faturado atraves de contrato com a EBCT 1
IB ei I cJ e 1 OI $ 1 , 50 nfivti mac

I e i si 2.eo p FIS^ ^z>nn^iz^r I
Confira as nossos ofertas OU pOSSe fax I LwKKCIwV ii

II Tel: 447-7618 Fax: 447-7344 j|Tel/Fax: 447-3959WHB1 ||[

^ ;; -V -'- :l tsak'Jlia : - : 
. 

'¦ 

|L
H Z7VX Afptfip'in If Status Elctrof onia 

j 
ST 

| lj»
I f ZA \ SYLCZnCW Consertos e Instalacoes ^ 3111b
I l/^y <Tcrapins Integrclias | 

. 
consertos: -f%

B|  (cursos c consulhis) Telefone - Secret. Eletronica
I . , , V&l Video - Som - TV - Radio
If. ft Shiatsu frMa° salens 

* ° """ —— V'deogome jParabolicas Convencionais I
^ Viocnergctica Esscncias Florais Aotorizadas: COUGAR / EMERSON Coletivas • Individuois  :;||

.. PNl Musicoterajna ACEITAMOS CARTOES DE CREDITO _ ... ....

IF Tel.: 447-2081 j\ 
ELETRONICA ANTENAS A 44/-iXJ/ j I

II ( 
Lj. 326 (Sala 618)

I Atacado e Varejo /C Pregos Especiais p/ |\ iD ASSESSORIA CONTABIL -
I Cursos Especiatizados / rZ.y:/.-—X Profissionais de Esietica tjj y | ^ jMOBlLIARIA

1 \ / CONTABILIDADE AHJGTJE &* LEIA%
1 LEGALIZAQAO DE FIRMAS | 

f . Kwro^ I
C09P1CTIC09 administr. de imoveis Locaaora as iivros

SOTHS sao uma linha completa para a Beleza. _  — ~ Z "ZIZ — — - - --  C£>1 THI f" t-*Tralamonto e Rejuvenescimento do roslo. corpo e cabelos f MPRESAS E CO N DOM INI OS
If Be 2- a 6a de 9:00 as 17:00 h.  5 ¦ Estr. de Jacarepagua, 7094

II Tels.: 447-7528/392-1861 flTEL.: 447-1507 - TELEFAX: 447-3754J-j Freguesia

'; 7S I

[: tS"la 
621) _____ (solo 

904) L- 1

[jCONSTBUTOM 
RIO-ORLA LTDA.I A 

S. 
% 

I
/-\Vt\- • REFOftMAS EM GtRAL • LIMM2A DE FACHADA
/T=o'°V 

?^ass^ssssSKSssa""" 
I neuroiogia - eletroencefalografia | IHMKUBH

II • CARPlMTAf.lA • TELHADOS • PROJETOS DE ARQUITETUKA
iMfiFSisttliii'A® I it a m* clwcl

I' 
—" PREQOS ESPECIAIS PARA CONDOMiNIOS |

I 
" 

OR^AMENTO S/ COMPROMISSO • PAGAMENTO FACILITADO ||

TEL/FAX: 447-4286 Tel: (021) 447-1944 J:

I WM P^EJVIAM 
SHAKTI 

{

I WaOSi Sua Loja Esoterica na Freguesia

Artigos 
Esotericos: Velas, Cristais, Livros, Fitas, Incensos - Moda Indiana

Baralho Cigano, Tarot, Cristaloterapia, Mapa Astral e Numerologia (Atend. com hora marcada)

i Pratica de Yoga - Prof3. Penha T_ ¦ >1 yf -7 o O Q
CURSO DE BARALHO CIGANO iGi . ¦ 44/-y3VoO J

If ;
| ' ¦  ¦¦¦ - ¦ - ¦ ¦¦¦¦¦ -' ¦¦ ¦¦¦¦¦  ¦ •  ¦

I] Estrada de Jacarepagua, 7.655 - Freguesia!

(~ do<t S0M&04 i
CRECHE ESCOLA J

SAUDAVEL

)

75,00

mi»]=c^i

(^#-"S.0.S.—^1

DOTENIS

SEU VEIHO Tims NOVO ^

Tecnologia cm recnpera^ao de tkis nadota) e iroportado

•iacarepagud

o°

mm

o-P _n ju ifPW

1.
II 5E55A0
w\Ju

? SERVIÇOS PROFISSIONAiS

—JACAREPAGUA
copiadora

HELIOGRAFIA
XEROX
VEGETAL
POLIESTER
ENCADERNA
PLASTIFICA
XEROX ESPECIAL
AMPLIAÇAO/REDUÇAO
COPIAS A3

Apanhamos
no local

447-3614

Paper x
&Pencil

Bazar c Papelaria

Comprove nossos preços sempre em
promoção de produtos escolares e de escritório,

além de novidades em importados.
VENHA E CON FIRA!

Tel: 447-6194

( Lj. 109 )

MODA I N FANTO - JUVENIL

fÃGBTAMOS todos os

1 CARTÕES DE CREDITO
i facilitamos pagamento

A LOJA DO BEBÊ NO UNICENTER

Tel.: 447-2549

O TeLenj

E TELEBRAS
Aproveito! Troque seu aparelho

celular antigo por um modelo novo
o saia falando na hora.

Antenas Especiais de Alto Alcance

para o seu aparelho celular

4
Ideais p' locais com baixo sinal: casa,

Conheça nossa linha de aparelhos celulares e acessóiios: escritório, fábrica, sítio, barcos etc.
Baterias, Carregadores Rápidos, Kit-isqueiros, Capas, etc. Temos a melhor solução para cada caso.
Posto de Sevicos de Telecomunicações y 1 . . r\r f*(\
PAGAMENTO FACILITADO-CONSULTE-NOS | 0|,; 44/"ül}bU

CLAJXE-LAR
Utensílios Domésticos para o Lar

PROMOÇÃO PA SEMANA
 Pipoqueira R$ 6,90

r ^ Panela de pressão 4/2 R $ 1 7,90
XAssa fra ngo R O 3,4-0^ãBalde 101 RO T . 50
C- 1 5 I R $ 2.60
Confira as nossas ofertas

Tel: 447-7618 Fax: 447-7344

SUAS CORRESPONDÊNCIAS TAMBÉM
MERECEM UM TRATAMENTO VIP

• Coletamos com veículo especialmente preparado, na sua
fábrica ou escritório em qualquer parte da cidade.

• Pagamento também não é problema, você pode pagar
faturado através de contrato com a EBCT

Telefone para nós
ou passe fax

Tel/Fax: 447-3959
CORR€IO<

VVx. '•' '
[ x-í •>. Salas

20 7/208 [Sala 319]

Afetíiéía
Centro de Terapias Integradas

R eiki

e 
shiíitsH
tíiocncrgética
PNL

(cursos c consultas)

Patologias de Coluna

©MassagensEssências Florais
Musícoterajiia

Tel.: 447-2081

Status Eletrpfoi\Ía
Consertos e Instalações

CONSERTOS:
Telefone - Secret. Eletrônica

Vídeo - Som - TV - Rádio
Vídeogame

Autorizadas: COUGAR / EMERSON
ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO

Parabólicas Convencionais
Coletivas - Individuais

AWEIIHmUd WHKIUC3 UC WKCUIIV m m WÊÊ WÊM
ELETRÔNICA ANTENAS S 447"2237

(Sala 61 8)

Atacado e Varejo
Cursos Especializados

Preços Especiais p/Profissionais de Esietica

coçnencoç
SOTHS são uma linha completa para a Beleza.Tratamento e Rejuvenescimento do rosto, corpo e cabelos

De 2a a 6a de 9:00 às 17:00 h.

Tels.: 447-7528/392-1861

ASSESSORIA CONTÁBIL
E IMOBILIÁRIA

CONTABILIDADE
LEGALIZAÇAO DE FIRMAS

ADMINISTR. DE IMÓVEIS

EMPRESAS E CONDOMÍNIOS"

TEL.: 447-1507 - TELEFAX: 447-3754

(Sala 621)

X CONSTRUTORA RI0-0RLA LTDA.

(Sala 904)

.çfr
CONSTRUÇÃO E REFORMA

• REFORMAS EM GERAL • LIMPEZA DE FACHADA• PINTURA • REVESTIMENTOS • INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS• CONSTRUÇÃO DE PLSCINAS • IMPERMEABILIZAÇÃO• CARPINTARIA • TELHADOS • PROJETOS DE ARQUITETURA

PREÇOS ESPECIAIS PARA CONDOMÍNIOS
ORÇAMENTO S/ COMPROMISSO • PAGAMENTO FACILITADO

TEL/FAX: 447-4286
|_1»
|*; v•

Vu, (JÀdk djwtb k 5.

NEUROLOGIA • ELETROENCEFALOGRAFIA

:;i^k Wfc.SttlÉÍttlítiÍÜÍÍ8ÍÉÉÍ)IÉtiÉ^IÉ$^
AI«IIB"niB9 ifHffUWl ™ 

pHnlwIBrifí

Tel: (021) 447-1944

PREMAM SÍÍAKTI

Sua Loja Esotérica na Freguesia

Artigos Esotéricos: Velas, Cristais, Livros, Fitas, Incensos - Moda Indiana

Baralho Cigano, Tarot, Cristaloterapia, Mapa Astral e Numerologia (Atend. com hora marcada)

Prática de Yoga - Prof°. Penha , m y% y% —i o O O
CURSO DE BARALHO CIGANO 968.. 44 / -vjVOO

¦ - ¦ ¦ ¦¦ : ¦-  ¦ -a- * i ¦ -  _

Estrada de Jacarepaguá, 7.655 
- Freguesia

? SERVIÇOS DIVERSOS

CÓPIA COLORIDA
A 1a em Jacarepagua

a HELIOGRÁF1CA, XEROX DE PLANTA (2510)
Xerox Comum com Rsduç8o e Ampüaçfto
Encadernação, PIastificação

FOTOS EM MINUTOS, COLORIDA E PRETO E BRANCO
a n> a a cf c nn/ci nrÃAm riUTltJ E HE*

especiais para Empresas"**%

Geresnario DaA« «tos, 6S0 Lola E - Largo do Pochindia' Tel/Fax: 391-3187
xhindiaU

uA 2VLci0Íci do Oriente
Por que os acontecimentos não ocorrem como você
espera, e as coisas sempre acabam dando errado?
Venha entender o porquê de suas dificuldades e
conseguir a verdadeira a|uda espiritual!
Com o ouxilio das CARTAS CIGANAS, TARÓ, RUNAS,
BÚZIOS, REIKE E DA VIDÈNCIA você terá o privilé-
gio de sentir a VERDADEIRA FORÇA DO POVO CIGANO.

FACO E DESFAÇO QUALQUER TRABALHO
TEL: 437-6399 (Recreio)

235-4891 (Copacabana)

JQUAIA
MERGULHO E AVENTURA

Cursos de mergulho, inclusive curso especial para crianças
Venda e aluguel de equipamentos
Saídas para mergulho e turismo no Rio, Angra4 Abrolhos

(BA) e Bonito (MS)
Variados programas de aventura e turismo ecológico.

Av. Armando Lombardi, 949/loja D - Barra
Tel./FAX: 493-3022

?locadoras

da510 Especializada em Filmes Clássicos,

viuGO cCuit-Movíes.Grandevatiedadedelançamoitos.

Entregas, recolhimento de fitas
e cadastramento a domicílio.

INSCRIÇÕES GRÁTIS

das Américas, 2300/Bloco B Sala 326

Tel.: 325-1912 EssaBassBs

MAIS DE 1500 FILMES PARA V0CE

Sorteio de brindes toda 5afeira
e no último dia do mês um presentãoTTT
vLevarçdo 3 fitas ganhe uma diária! Pnga

Entregamos na sua casa (Barra/Recreio)

t Rua Ámauii Monteiro 35 lj. Q Recreio

tentro Comercial do Recreio TdL 828-3206

?CURSO

todos os dias.

Desenho

e Pintura

Ateliê Suely Quintella
Av. Armando lombardi, 949 ¦ Loja HBann cia Tijtica • Rio de Janeiro • RJ
Tel.: 493-57211974-1431

?ESCOLAS

TEXTURFI

curso em i nuLO
18 Técnicas básicas
Em 94 mais de 200

pessoas aprovaram e se
profissional izaram

CSPRÇO 0RTE - TEL.: ^493-1538
nu.FLEmmG. 229

. A
MF

ftuvondüdor Autorizado
MOTOROLA

Rer.-enda
<í'JLLStak2^3

Ericsson
AH 237 - 7x U0.00 Motorola Personal 401

7x 75,00
Ericsson

AH320-7* 114,00

? CONSERTO DE TÊNIS ? CRECHES

(^^S.O.S:

DO TÊNIS

Av. das Américas 4485, Lefa 20S

431-1739/431-1847

SEU VELHO TÊNIS NOVO

Tecnologia em recuperação de tênis nacional e i

ONDE O SONHO DE UMA INFÂNCIA
E FELIZ SE TORNA REALIDADE!

Área verde Piscina Play Pré-escolar Recreação Artes Teatro
Música Psicomotricidade Seguro Saúde Equipe Especializada

e Atendimento Individualizado
Preços promocionais Venha nos conhecer*

isenção de taxa de matricula Seu filho merece'

^Rua Francisca Sales, 239 Freguesia, Tel: 327-511^

JORNAL DO BRASIL BARRA
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Software

Clube do

Você poderá 
ter o

seu computador

pagando pouco,

pouquíssimo 
ou até

mesmo nada.

É o nosso Contrato de Uso com opção de

Compra, que funciona assim:

Você ingressa na parceria comprometendo-se a pagar
R$ 150,00 por mês, durante 10 (dez) meses, ao fim

dos quais você receberá o seu computador AT-486-

DX2-50 Mhz com 4 MB de Memória Ram, um disco

drive de 1.44 MB, Disco Rígido IDE de 420 MB,

Controladora IDE, Placa de Vídeo de 1 MB, Monitor

SVGA Monocromático de 14 polegadas, gabinete,
teclado e mouse, novinho em folha. Além disso,

todos os meses você terá direito a 12 horas de uso nos

nossos computadores inteiramente grátis, com

instrutores e orientação profissional, nos Centros de

Uso que estão sendo criados especialmente para este

fim.

Agora o mais importante: Este equipamento poderá
sair inteiramente grátis para você. A cada mês que
você trouxer um novo parceiro, você ganhará um

bônus no valor de R$150,00, ou seja, exatamente o

valor da parcela a pagar. Quer dizer, cada nova pessoa

que ingressar na nossa parceria por seu intermédio,

representa uma parcela grátis para você. Dez

parceiros: o computador é seu sem qualquer custo.

Esta é uma oportunidade única de adquirir o seu

computador sem investir qualquer recurso próprio.

l>

ySejaum(a)

INFO MAN

Atividade lucrativí

para pessoas de qual^_

quer idade, HOMENS
ou MULHERES,

que disponham de, pelo
menos, 1/2 expediente livre e

queiram ganhar dinheiro com a informática.

Não é preciso ter experiência em vendas nem

conhecimentos de computador..

Com apenas R$ 50,00 você se inscreve e

recebe o material e treinamento necessário:

Lista de Produtos e Serviços do Clube;

Curso Básico de informática ( 12 horas);

Curso de Técnicas de Vendas ( 12 horas) e

Certificados de participação nos 2 cursos.

Você atuará como um promotor(a) de vendas

autônomo, divulgando os serviços e produtos
oferecidos pelo Clube do Software.

Dependendo do seu desempenho você poderá
se tornar um dos nossos franqueados.

O ganho mensal estimado é superior a

R$ 1.000 trabalhando apenas 1/2 expediente.

SEU 486 DX2-66 A PREÇO DE CUSTO:

Se desejar você poderá adquirir um

micro-computador e com ele ganhar muito

dinheiro.

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 30/06/95

( nos endereços abaixo )
TRAZER XEROX DOS DOCUMENTOS

INTERESSADOS DE OUTRAS CIDADES:
Enviar dados, uma foto c cópia dos documentos

B Se você trouxer novos parceiros por mês, você
receberá um crédito adicional de R$150,00 por cada

parceiro, que tanto poderá servir para diminuir o

prazo de recebimento do seu novo computador,

quanto somar para a aquisição de outros periféricos e
ou acessórios.

S S Se você, ao fim do contrato, quiser um

computador ainda mais sofisticado, basta pagar a
diferênça no final do contrato.

H S B Se, após iniciar a nova parceria, você

não puder continuar a efetuar os pagamentos mensais
nem trouxer novos parceiros, você não perde o
dinheiro já investido, pois você o recebe de volta no
fim do contrato.

B B B B Para que tenha a garantia de

computadores disponíveis para as suas 12 horas
mensais gratuitas de uso, o Clube do Software
compromete-se a instalar um novo Centro de Uso
completo para cada 125 novos parceiros, ou seja um
computador, uma impressora e programas básicos

para cada 25 sócios parceiros.

B Para poder realizar o

compromisso anterior, o Clube do Software já dispõe
de 100 computadores completos em seus depóstios e
outros 75 nos Centros de Uso (15 Franquias) em fase
de implantação.

B B B B B B Cada novo parceiro
receberá gratuitamente farto material de divulgação

(jornais, folders, cartazes, etc.) para apresentar o

projeto e facilitar o convite de participação de novos

parceiros indicados por ele.

]Q> fila Caso o novo parceiro
autorize, publicaremos em nossas páginas de

publicidade, inteiramente grátis para ele, o seu
número de telefone, horário e bairro onde mora, para
facilitar a inclusão de novos parceiros.

#í5|

/dim A J§k& naare

Cotas de

R$ 1.000,00

Opção criada para
pessoas que queiram

investir, com segurança,
:a de informática e que não

possuem tempo para administrar

uma Franquia.

INVESTIDOR adquire, a preço de custo,

quantos computadores 486 DX2 66 desejar e

faz conosco um contrato de leasing/aluguel.

Durante 10 meses, você terá uma receita

mensal pagos pelo Clube, referente à locação

dos equipamentos, equivalente a 5% ( cinco por
cento ) sobre o valor investido na compra dos

micro-computadores.

Ao final do contrato de aluguel, o Clube lhe

devolve integralmente o valor aplicado na

recompra do equipamento ou lhe entrega um

computador 
"novinho em folha". 

CENTRAL DE ATENDIMENTO

TEL/EVX: (021)

H

?

518-1323

263-7460

H ga

Como você pode ver, desenvolvemos um sistema que
torna quase impossível você não receber inteiramente

de graça o seu equipamento de informática.

Avalie e participe. Estamos aguardando a sua

parceria.
O Clube do Software criou esta nova parceria com o

objetivo de expandir e popularizar, rapidamente a

informática no país. A nossa filosofia tem sido a

democratização e uso dos computadores, criando o

seu próprio mercado, atingindo uma vasta parcela da

sociedade que até agora estava excluída de uma área

de ponta no mercado moderno.

O nosso ponto de vista é que ninguém pode se dar ao

luxo de ficar fora da expansão da informática hoje e

o Brasil tão pouco pode manter a maior parte da sua

população à margem destes conhecimentos.

A nova parceria do Clube do Software é o estágio

mais aprimorado deste nosso caminho, que foi o

pioneiro na criação de Centro de Treinamento e Uso

com equipamentos e programas pagos por hora de

uso, hoje transformados em Franquias, das bolsas de

estudos profissionalizantes, do "Leasing" 
popular, da

iniciação empresarial através da parceria, pois cada

25 deste contrato dá direito a sua própria Franquia.

Temos o orgulho de dizer que usamos a nossa

imaginação, criando novos sistemas para que você

possa ter acesso ao mundo da informática.

ijque para os nossos promotores abaixo
v/r*nÁ também.

BAJRRO PROMQTQRES TELEFQNE HORARIO
Barrel  Salete 

(0211493-2422 8:00-19:00 hs.
Centro RJ Poor. Lucia [021)263-7480 8:00-18:00 hs.
Centro RJ Coor. Lucia (021)518-1323 8:00-18:00 hs.
Flamenao Reaina (021)562-6738 8:00-11:00 hs.
f^lnrln 

" 
P.ibens (021)222-3128^ 8:00-2Q:00 hs.

NiloDoUs Alexandre (021)494-3107 17;0Q-g1 :QQ t)?.
MltnrfSI  Porlr-f (021)701-8288 8:00-12:0Q hs.
-gssra—gggr tw™- Mooiafe-
>¦ i ——¦ ——¦ ——

®1T

%r

!om apenas R$ 5.000,00

à vista ou 5 parcelas de

R$ 1.200,00 você será

dono do seu próprio
:gócio, no seu bairro ou

cidade, no ramo que mais
*esce no mundo: informática.

Você não precisa conhecer do

ramo pois receberá uma assessoria

completa, desde a criação da sua empresa até

a comercialização dos produtos e serviços

oferecidos pelo Clube, a saber:

Aluguel de micros e software;

Vendas de produtos nacionais e importados;

Cursos e Treinamento na área de informática;

Manutenção, suporte e outros serviços.

REVENDA AUTORIZADA NETWORLD:

Todo franqueado do Clube do Software tem

acesso direto ao mercado internacional de

informática e de outros produtos eletro-

eletrônicos, através do convênio entre o Clube

e a Networld International Corp. - USA.

Este convênio compreende o fornecimento de

catálogos e listas de preços de centenas de

produtos importados além de assessoria de

importação, coordenação de compra e

embarque nos Estados Unidos e frete, a

preços especiais, de Miami e Nova York, para

qualquer cidade brasileira.

LINHA DE CRÉDITO:

O Clube do Software oferece a você

assessoria completa para obtenção de

financiamento, leasing ou locação dos

equipamentos necessários para montar sua

franquia.

RESERVE JÁ, SUA FRANQUIA!

Software
T Clube do

CENTRO DE APRENDIZADO TREINAMENTO E USO: Av. Heitor Beltrão, 620 Lj. D - Tel.: 264-7999

n
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HIDROGINÁSTICA E NATAÇÃO COM FRIO, NUNCA MAIS!!

ESCOLA DE NATAÇÃO

TUBARÃO

«ÜJxV:

NA ESCOLA DE NATAÇAO

TUBARÃO A PISCINA

É AQUECIDA!!

Leia mais.

Alugue livros! barrabooks

Av. Olegário Maciel, 46.0/301.
em frente ao UNI6ANC0

ESPECIALIZADA EM

NATAÇÃO E CARINHO!!
jlP

/
: I

Tel.: 392-0966

425-2143

R. COMENDADOR SIQUEIRA, 968 - PECHINCHA -^JACAREPAGUA 

^

P&.

¦J ? informática

-í;

Lw

HE
t> Amxmdo Lomboid, 205

Üj. 101 • Sana ck3 Tijuca* Rio de Janeiro-RJ
&s,: (021) 493-0440
t. 4934126
; FAX: 4934588

CLÍNICA MEDICINA ESTÉTICA

BELEZA E SAÚDE
Tratamentos. Hidrataçâo corporal, Massagem manual e eletrônica para tratamento

Corporais: de flacidez, celulite e gordura localizada. Drenagem peristaltica.
Faciais: Limpeza de pele, Limpeza de pele com hidrataçâo,, Hidrataçâo com

gatvanopuntura. Esímulaçáo facial, Hidrataçâo das Mãos.

Medicina Estética: Eletrolipoforese, Dermoabrasào, Ácido glicórico, Massagens
terapêuticas, Aplicação de Goretex, Mini Lipoaspiração.

I

I!
ADEMIR DE PADUA E LEO DELGADO
Òs cabeleireiros que gostam de ,

fortes curtos e longos, que faz a Micropodagem - técnica
'Arópria 

do REAUS CABELEIREIROS

JAv. Ayrton Senna, 2150 - Bloco G - Sobreloja 1

Casa Shopping - Tel.: 325-4388

Móveis 
para 

escritório

Conforto e Qualidade

fabricante

em

Niterói

111 rPrl Completa linha de móveis

para informática

Móveis e equipamentos para escritório 719-7602
R. VISCONDE DE ITABORAÍ, 309 - NITERÓI faX! 622-1552

(

BOM GOSTO
E QUALIDADE

!!-„ j. to®'#... jhw

v i I y -v *

 .mi mini . w

0 
oppíce

Móveis e Equipamentos para Escritório

Av. Gal. Justo, 365 Loja B (Junto ao Aeroporto Santos Dumont)
ABERTO SÁBADO DE 09 ÁS 12:00H

(B oppiice

RTO SABADO DE 09 AS 12;00H

533-0336 / 262-4576/

? ESTÉTICA E VESTUÁRIO

7

CLUBE DO ARREPIO

ANIMAÇAO

:Magicas
í

Fantoches ¦ Teatro Recreacional - Brincadeiras
Som e Iluminação - Qualquer evento

Starlet Produçoes Av. das Américas, 2300 • A S/206

«TEL.: 325-4245 / 438-1082 / FAX.: 325-3385

SI-SjP-S^
Jsl §51

JOÃO E MARIA

Cabeleireiro
¦ IM ANTO-JUVENIL

Av. Ayrton Senna, 2.1 50 - Bloco B - Sala 207
Casashopping - Barra da Tijuca

^325-081 S

Cortes e Penteados
Á Maquiagem - Depilação

* 21 ftrnTíTTT Aplicação Rena importada
1 ^ Corte infantil

Atendimento de 2a feira a sábado com hora marcada.
(Marcar de 2a a 6a feira até as 18:00 horas).
Av. das Américas, 2901 s/ 1 09

Barra Business (em Crente ao Freeway)

Tel: 431-1133 R: 1.109

Fazemos seu churrasco
) PAtA O SIU CHU0MASCOÇoo I

\ 700g de carne
Churrasqueiro

p/ pessoa
. 1 It. de chopp . 700ml refrigerante
Carvão . Gelo . Copo . Guardanapo.

. Farinha e bandeija.

TUDO PI R$ 13,00

!Av. Ayrton Senna, 1791 /lj E -7 - Mercado do produtor
Tel.: «£»-3 1 - 1 09-4-

j* TT«ca r^r» Is rfr rr*
l^vandcas

|> PRESENTES
? AUTOPEQAS Ü ¦ ¦"

Nocturnes

C«
esta

IF

rótica

Toda sensualidade e romantismo em um
presente para ser curtido a dois

• Trabalhamos com produtos importados
• Aceitamos cheques pré datados.

Estornos atendendo provisoriamente neste Tel: 491-1988

JlvtoQenier

PNEUS
1657013
1757013
1857013
18560141
1857014
1 957014

A

12^ PRE^OS —M

•Alinhamento
Balanceamento |

e Cambagem
Suspensão
Freios

RODAS
• Originais

à partir 30,00
|- Mangels liga

à partir 390,00
|- Rodão liga

à partir 410,00

Estr. do Tindiba 2089 - Taquara - Tel: 392-5234 / 392-7651

? ACESS6RIOS Ipli

Você sabe por que somos

considerados uma mecânica rápida?
m
-Na Automóvel & Cia, temos a preocupação constante
jde fazer em tempo recorde o que as outras levam dias.
jDurante estes 1 0 anos de atuação, modernizamos e
^adquirimos equipamentos de última geração para levar
«até você a comodidade de um serviço limpo, seguro e
•ágil. A exemplo disto, citamos o KAPTOR 2000
tque detecta em minutos qualquer problema na injeção
^eletrônica do seu carro.
(Visite-nos. Estamos lhe esperando de segunda a
.sábado, até às 22 horas.
#. ¦*
: Sua mecânica de confiança
?RUIo Av. das Américas, 51 50 - Loja 1 - Barra da Tijuca
«MÓVEL (No estacionamento do Carrefour)

Tels.: 431-2006/431-2218-T-

AMORTECEDOR
MOLAS TIGRE 42 ANOS VENDENDO SEGURANÇA

FINANCIAMOS EM
3 VEZES

SEM ENTRADA
CONSULTE-NOS

AMORTECEDOR
monroeou

NAKATA
GARANTIA DE

FÁBRICA 2 ANOS

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
FOHTA HEMOCIHÊTICAS NOVAS

ORIGINAIS ALIARUS SPICER
Molas •
,i. em |e..l ¦ âlmham.Me U
t.çào e balanceamento it 'odai -
Molas especiais ,/carro c/ar-cen-

dicionário e tai>a <e íirecae

FREIOS EM GERAL
LOJA PILARES - 289-3643

AMORTECEDORES MOLAS
JOGO C/4 PEÇAS A VISTA

OPA LA
DEL REY/CORCEL

PASSAT
CHEVETTE

GOL/VOYAGEMONZA
SANTANA

ESCORT/GL/GHIA

cV°
92.00

149.00
98.00
80.00

105.00
115.00
177.00
205.00

JOGO C/4 PEÇAS A VISTA
OPALA

DEL REY/CORCELPASSAT
CHEVETTE

GOL/VOYAGEMONZA
SANTANAESCORT/GL/GHIA

.C,V°
115.00
115.00

73.00
73.00
73.00

110.00
110.00

94.00
SILENCIOSOS KADRON PONTAHOMOCINETICAORIGINAL

FÁBRICA: AV. SUBURBANA, Í.912 PILARES - TELS: 269-2066/269-2293
FILIAL: RUA ANDRÉ ROCHA, 1.(51 (ESQ. C/ESTR. DOS BANDEIRANTES)

TAQUARA- JACAREPAGUA • TEL: 445-9027

mm ;©IM na Barra!!

t Ar condicionado • Eletricista • Vidros e travas elétricas

¦ IIÍIA ' AHM MáÉÉM~; Éf Atl ÉÉIIVAMÉMUÍá^M111110 Vi» llicSSvi IOI pilnl «vV RUVvIlIOveii

i som, é daro...
• Av, das Américas,7380 (Cond. Rio Mar) Tel.: 325-3397

• Estr. Intendente Magalhães, 830 Tel.: 359-9505

.= * *' .
, l í' ¦ ; ¦ Ü1MÊÊBMU'twMj

VENHAM CONHECER

AS ESPECIALIDADES:
Sfihas bertas e fechadas de carne,
queijo, frango c/ catupiry e vegetariana
Kibes de mussarella, catupiry
frango cJ catupiry, espinafre, carne
Belewa (doce nozes c/ amendoim)

ALMOÇO EXECUTIVO ÁRABE = R$ 5#50

Mbe

blues'

d e l T c i a s
Árabes

Av. Ayrton Senna, 3000 Loja 1014
Via Parque Shopping - Tel.: 385-0314

DO MOUSE AMESA.

TODA 3a FEIRA, NOS CLASSIFICADOS

DO CADERNO INFORMÁTICA .

? CONGELADOS

Jornal do Brasil

Congelados Caseiros

Não perca tempo na cozinha!
SOLICITE NOSSO CARDÁPIO. EXPERIMENTE!

Descontos
Progressivos

acima dc RS 50,00 ->10% de Desconto

acima dc RS 120,00 ~*15% dc Desconto

ENTREGAS À DOMICÍLIO
DIARIAMENTE DE 09:00 às 20:00h

327-5223
425-2815

EI

IN

0
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? ALI M ESTAÇÃO

QUENTINHAS A. DOMICILIO

R$3,00

Para particulares e empresas
Desconto para grandes quantidades

Ligue e receba um cardápio variado por mês

Ana Refeições - Tei: 342-ÓÓ42

Entrego Jacarepaguá e Barra

Os soroetes mais exóticos do Rio
0 3o lunar do salão Int. do soruete
íTIais de 80 sabores

" Tortas taças, buffet self service com
40 tipos de coberturas-a sua escolha"

Av. das Américas 3939 - bl.l - 325-6394

I
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? RESTAURANTES
««; V

^êtcda-
Restaurante e Bar

O Vttai*. oferece a você um belo e amplo ambiente com belos jardins. O estilo da
casa permite um transporte às construções medievais, reproduzindo nas suas estruturas
em donnentes um antigo casarão das fazendas do infeio do século.

faro completar a harmonia e a beleza do local, a comida e caseira, com pratos queservem duas pessoas, como:
Feijoada no Fogão a Lenha
Costela de Boi com Feijão-Manteiga
Fraldinha Grelhada
Carne Assada com Nhoque de Aipim
Servimos também Frutos do Mar, como.
Moqueca de Namorado
Camarão ao Champanhe
Lagosta Grelhada ao Molho de Alcaparras
Fbndue/qucijo/came/camarão

O Bar é independente, serve chopp, aperitivos variados e um apreciável carpaccio
Deliciosas pizzas feitas em forno a lenha e ainda pratos infantis e área de lazer com
parquinho.

Horário:
6" feira, a partir das 18 h.

Sáb., Dom. e Feriados, das 12 h. até o último freguês.
ALUGAMOS PARA FESTAS - Tel.: 437-7281

Estrada dos Bandeirantes, 23.641 - Vargem Grande
Te!.: 437-8708 - Estacionamento Próprio

A melhor opção de alimentação

com mais de 15 tipos de pratos.

A melhor esfiha da Barra,

melhor porque é feita na hora.

ESPECIALIDADE
PICANHA ARGENTINA

E GALETO

W A MELHOR PICANHA « «TUDO FEITOW

FATIADA DA BARRA NA BRASA

W ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO E «

TICKETS RESTAURANTES

ENTREGAS À DOMICÍLIO

ROSASHOPPING
Av. Mal. Henrique Lott, 120-ljs 125 e 126

PRATOS ÁRABES

arraSh

I Praça da Expansão - Nível América 431-9385

PIZZARIA

PIZZAS ARTESANAIS

-'SSSf,

Se você se liga em uma pizza
artesanal com uma massa
especial e combinações
exclusivas, deliciosamente
preparada em forno a lenha
ligue pra gente.
ENTREGAMOS A DOMiq.ÍLIO

Barra - 326-2512 - 325-5426
Av. das Américas, 3939 BI. 2 - Loja S/T

Freguesia - 392-9752
Estrada dos Três Rios, 354-A

Lagoa - 274-5854
Av. Lineu de Paula Machado, 696

¦¦¦¦¦

He

Restaurante flaras

Caimí&& mineira

CARNE -SECA DESFIADA CROCANTE, COUVE A MINEIRA,

ARROZ, FEIJÃO, FAROFA, E BANANA À MILANESA.

E MUITO MAIS

Ducha, Playg round

Quiosque de doces variados

Cavalos e c li arretes p / aluguel

Hospedagem p/ cavalos

Brevemente Pousada Horse Shoe

SÁBADO, DOMINGO E FERIADOS

A PARTIR DAS 12:00 H

Estrada do Sacarrão - 498 - Vargem Grande

Ref: Em frente ao Rodeio do Rancho Itaúna.

——

DAN^A DEj

ESPECIALIDADE A ¦ JA ¦¦
Carnes e $ A LA O E

Frutos do Mar

LAMBADA

® 5a e Dom. LAMBADA - 21 h.

6a e Sáb DANÇA DE SALÃO

2 Bandas c/ show de Mulatas

Domingo - FEIJOADA no almoço

De 3a f. a Dom. aberto p/ Almoço e Jantar

Aceita Cartões de Crédito

Tels.: 493-0005 - 494-3485

Est. da Barra da Tijuca, 793

¦ Nil 

V 

IN —¦ — '  ^ 

^ 

1
Côco verde a domicílio
descascado (mínimo 1 O un.)

,Agiia de côco em gai rafa
Temos furador

g 264-6542 / 254-8354^

(l »-.y

O cnopp mais

gelado do Via Parque

Í66I q único tirado a 4°C»

Av. Aírton Senna, 3.000 Lj. 1019

385-0319

¦LOKURA

CHURRASCARIA

A maneira inteligente de comer

Aberto de segunda a segunda das 11 hs às 23hs

Av. das Américas, 1.600 * Junio oo Posto do Alemão - Tel. 494-3788

m í 0 m m1 vil

f§£.3

Bolinhos de Bacalhau
Bacalhau a Zé do Pipo

ç * Bacalhau a Gomes de Sá
Polvo • Camarão • Peixes

Rod. Washington Luiz 2459 - Duque de Caxias Tel. 771 • 0245
Av. Marechal Henrique Lott 120 Lj. 104 /105 Tel. 325-5360

R. Guilhermina 596 • Encantado Tel. 249- 0988 / 289-7246

restaurante

Especialidades da Casa:

$ Bocoííxiu a Costa Ktar

t Bacaftiau na Brasa
'cosuT") 

• Caldeíada • Carraóo Q PauCsia

#lat •?!utosdoftoremgefoi

mm naeMBWHA

' 

Camaroes VGM a Paulista

RESTADRANTE (12 unidades mais uma guarni^ao)
SANTO ANTONIO * B«bo de Camarao ^****55
» « ,<».¦* Camarao a Bahiana rsS 1

Risoto de Camarao (p/ duas pessoas)
Tel.: 389-OS18 - Aberto diqriamente

Pea. Desembargador Arauio Jorge, s/n°
(inicio da Estrada do Joa & dlrelta)

ífj RESTAURANTE
Lampião e Maria Bonita

;— na Barra???-

O Io restaurante, casa de comida
e produtos típicos nordestinos da Barra.

"Faça-nos uma visita."
Rua Olegário Maciel, 460/Lj. B - Barra - Telefone: 493-2297

ATACADO: Rua Teixeira Ribeiro, 590 - Tel.: 2B0-7444 - Bonsucesso

a
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shoe Jliwi B
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% fiestaurante Haras 
j I

C&mtd-m mineir& 1

CARNE -SECA DESFIADA CROCANTE, COUVE A MINEIRA, |

ARROZ, FEIJAO, FAROFA, E BANANA A MILANESA. I

Ducha, 
Playground 0

Quiosque de doce| variados i j
CavaSos o cliarretes p / aluguel 1

Hospedagom p/ cavaBos i.

Brovomonte Pousada Horso Shoo i

SABADO, DOMINGO E FERIAOOS 1

A PARTIR DAS 1 2:00 1

Estrada do Sacarrao - 498 - Vargem Grande Eg

Ret: Em frente ao Rodeio do Rancho Itauna. J

DD
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?RESTAURANTES

LA VIOLETERA3™3!
BAR E RESTAURANTE

FAMOSO PEIXE ASSADO NO CARVÃO,
CAMARÃO GIGANTE, SIRI PATOLA

E O CHOPINHO TETRA GELADINHO
PIZZAS, PICANHA NA BRASA

CHURRASCO MISTO
E OS DELICIOSOS FRUTOS DO MAR

*— 
t

Tal.: 389-0713
Praça Desembargador Araújo Jorge - Box 16/18

J^gojg^Ba^a-RlodeJ^noIro

v-w**
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PR0M0CA0 DEINVERNO

ti u/j:w- -V

"' -Í—J^hr: 
• B$tymg§ WFET COMPLETO - 4-R$ÍO0E

f^p4rou?|u>ÓSÍS

Ay. Sernambetiba, 1976 • Barra da Tijuci Tel. 493"5 135

Classificados

Disque

JB

(021)

589-9922

RESTAURANTE PETISQUEIRA
MÚSICA AO VIVO

De quarta a domingo
COM PISTA DE DANÇA

PROMOÇÃO:
CHOPP R$0.79
PICANHA P/ 2 PESSOAS COM GUARNIÇÕES R$ 1 6.00

ALMOÇO EXECUTIVO R$ 3.90
De segunda a sexta-feira. Estrada dos Três Rios, N° 426

Tel.s 392-1302.

1^2

la norma
"O sabor dtt serra gaúc/ta"
galeto • polenta fria • radice
capeletti in brodo • macarrão da norma
gnochi • salada de batata
cebola em conserva no vinho
vinho da casa

Av. das Américas, 3939
Esplanada da Barra Ijs L/M

325-5736

Rua Conde de Bonfim, 60 1
Tijuca

571-6744

ano
RISTORANTE

Horário de inverno
Terça st quinta: 20:00h» às 24:00lis
Sexta: 20:00hs à 01:30hs
Sábado: 13:OOIis á 17:OOhs

20:00hs t* 01 :30lis
Domingo: 13:OOhs às 22:OOhs

Rua Mal. Henrique Lott, 120 - Lj. 102 - Tel: 325-4797

, MASSAS&ÍEÍlCÍgagia''M .~i ISIII1 ml ÊsM ¦ ''iVSiiÊM ',f ¦" -

|€> 
NÃO VÁ MAIS AO SUPERMERCADO!

Ligue que a Barra West vai pra você. %

w

EESEBEB]
BACALHAU DA NORUEGA
BOLINHOS, EM POSTAS,
DESFIADOS OU EM LASCAS
PELO MENOR PREÇO DO RIO

SUPERPROMOÇAO Entregas:
COMPRAS ACIMA DE R$ 100,00 São Conrado, Barra e Recreio.

DESCONTO DE 10% 
Pedido Mínimo p/Entrega: R$ 50,00 L

PEÇA HOJE MESMO NOSSA LISTAGEM DE PRODUTOS °";

t^r

BarraujesT
O SUPERMERCADO A DOMICILIO

493-1135

A DOMICILIO

BARRA HOfíTIFfíUTI

MERCEARIA, HORTALIÇAS, FRUTAS,

CARNES, LATICÍNIOS E FLORES

Entregas na Barra, São Conrado e Recreio - horário das 8:30 às 19 hs.

Aceitamos todos os cartões de crédito.

Av. Américas, 2.600 - Barra da Tijuca

(entre o Paes Mendonça e o Freeway)

439-1312 
•439-1304» 

439-2825

Jr

Retocar

Autotécnica e Veículos Ltda.
Oferecemos Serviços com Alto

Padrão Técnico em Manutenção
Geral de Automóveis

SERVIÇOS:
Reparo geral em suspensão

• Check-up dos freios
• Limpeza do carburador c/ reg. completa motor

• Direção hidráulica/mecânica
• Embreagem e câmbio

• Retifica completa motor ou a base de troca
• Serviço de eletricista

• Som e Alarmes
• Canos e silenciosos

Atendimento nota 10
Venha nos Fazer uma Visita

Estrada Tindiba, 1450 - Taquara
Tel.: 392-9191 - Fax: 392-2280

Tel.: 325-3835

1= 

PAPKTiflBTfl
= fr ALGO MAIS

ATENÇÃO CONDOMÍNIOS E CONSTRUTORAS
XEROX DE ARQUITETURA - promoção RS 6.00/m2
XEROX COMUM - ACIMA DE 200 COPIAS - RS0.10 .

325-7029

DROGARIAS ORDSÍ?

Entregas e aplicações a d micílio;

Aceitamos cart"es de crédit .

® 325-9425

MsTRUMOílOS MUSÍCAS
* P.A, Estúdios, Instrumentos Acessórios

As melhores marco», preço» Justos,
na loja mais simpática da Barra.

PIZZARIA iu io7i
Pizzas feitas
em forno a

... lenhaENTREGAMOS Dt?TB NOÍTF.
325-8989

493-7810

Flores com muito amor!!
ENTREGA DE PRESENTES E FLORES

A DOMICILIO SEM TAXAS
ê 325-2747

¦
blTWCt

DELi
vcstaitvmitc

C32D'
EXPERIMENTE

No Barra Deli voei encontra
pratas deliciosos com um temperolodo especial e sabor único.

O Barra Deli faz tudo
do jeito que você gosta

Funcionando de 1 Ih até o último clientehorário de entrega ate 23h.
Telefax: 325-6721

luiul

. A

O SEU VIZINHO GOSTOSO NA BARRA
SOBREMESAS E ACESSÓRIOS,

INCLUINDO UMA LINHA DIET.
ENTREGAS A DOMICÍLIO. ABERTO AOS DOMINGOS

431-22T4

LANCHONETE BARRA MALLC

.pizzas vitaminas

•pastéis -sucos

• salgadinhos

^JCJTTa'I I II
f jSvLJ IIAv qjt >y u

E T T 0 R E

QUALIDADE E O NOSSO
PRINCIPAL INGREDIENTE

ENTREGAS A DOMICILIO
-âá 431-1880!431-1999

SUPER VÍDEO
LOCADORA

Aberto de segunda a sábado
de 10:00 Hs. ás 22:00 Hs.

431-1725

/7/T-. A.
(i a?*

QUADROS
MOLDURAS

E OBJETOS DE DECORAÇÃO

325-5280

Cotegio Bahiense

Ensino de

Tel

Prlsinelro Mundo

325-2 1 OO
0

1

m

1

?

a
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JoSo Cerqueira
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Luciana Avollar

¦ Aves em formação fazem acrobacias

no céu da Barra, pela manhã e à tarde

porcos. Parece que tem um mon-
te de porquinhos em cima das
árvores", brinca Pacheco, acres-
centando que o biguá, na maior
parte do tempo, é uma ave silen-
ciosa.

Segundo o pesquisador, a La-
goa de Jacarepaguá é a preferida
dessa espécie por causa de sua
vegetação abundante e da quan-
tidade de peixes. Lá, além de
contar com um cardápio varia-
do, a ave pode se empoleirar nos
arbustos. Pacheco explica que,
por ter a glândula de impermea-
bilizaçào da plumagem ineficaz,
o biguá gosta de abrir as asas e
ficar secando suas penas ao sol.
A freqüência da ave na Lagoa
da Tijuca, por exemplo, já é bem
menor. "Lá, os praticantes de
jet-ski assustam os bichos com o
barulho das máquinas e tornam
a água muito turva", esclarece.

Ave comum — Com bom
porte, cerca de 70 centímetros, o
biguá apresenta plumagem qua-
se preta. Sem ter o charme de
uma ave rara, ele é encontrado
em todos os continentes. Entre
as 31 espécies conhecidas no
mundo, a que vive no Brasil po-
de ser vista em todas as bacias
hidrográficas. Antigamente, era
possível encontrar também nas
lagoas da Barra e Jacarepaguá o
biguá-tinga (Anhinga anhinga),
um parente do biguá com a plu-
magem mais esbranquiçada. "O

biguá-tinga é uma espécie mais
exigente, que se afastou das pro-
ximidades dos centros urbanos",
explica Pacheco.

Não há uma projeção do nú-
mero de biguás no Rio de Janei-
ro, mas acredita-se que no inver-
no essa população cresça, devi-
do ao afluxo de aves vindas da
Argentina e do sul do Brasil.
"Com 

grande autonomia de
vôo, muitas delas vêm parar
aqui, para escapar do frio", diz a
biológa Déa Alves. Ao contrário
do biguá-tinga, a presença hu-
mana não o afugenta. "O biguá
habituou-se bem á convivência
com o homem. Um grupo deles
já dorme na Lagoa Rodrigo de
Freitas, próximo ao burburinho
urbano", observa Pacheco.

MARCELO TORRES
A cena se repete todos os

dias, com pontualidade británi-
ca. Ao amanhecer e ao cair da
tarde, bandos de pássaros escu-
ros cortam os céus da Barra,
voando em forma de V. Os pro-
tagonistas desse espetáculo são
os biguás, aves da família dos
pelicanos, que se deslocam das
Ilhas Tijucas, onde dormem, pa-
ra as lagoas da Barra e de Jaca-
repaguá. "O 

que mais me atrai
no biguá é o seu vôo. E como
assistir à esquadrilha da fuma-
ça". diz o ornitólogo José Fer-
nando Pacheco.

Mas não são apenas os espe-
cialistas que admiram a ave. "É

muito bonito observá-los em
formação no céu", diz o enge-
nheiro Horácio Cantisano, fre-
qiientador do Bosque da Barra.
O vôo diário dos biguás é moti-
vado pela busca de seu prato
preferido: peixe. 

"Eles comem
uma quantidade diária quase
equivalente ao próprio peso",
explica Pacheco, que se impres-
sionou com a quantidade de bi-
guás nas lagoas da Barra quan-
do iniciou suas primeiras excur-
sões na região, há 20 anos.

Para saciar essa fome de glu-
tão, a ave adotou uma tática de
pescaria curiosa. Ao contrário
das gaivotas, que preferem dar o
bote nos peixes em mergulhos
velozes, o biguá nada sobre a
água e mergulha para abocanhar
a presa. 

"E impressionante o
tempo que o biguá fica submer-
so", diz o biólogo Mário Mosca-
telli, da Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Adaptado á
água doce e à salgada, a ave
chega a comer peixes de até 20
centímetros.

Curiosidades — Foi a gu-
lodice do Pkilacrocorax brasilia-
nus, seu nome científico, que
atraiu o interesse do ornitólogo
José Pacheco. "Às vezes eles fi-
cam longos minutos tentando
engolir peixes muito grandes pa-
ra sua capacidade. Depois, de-
sistem", conta. Outro aspecto
curioso é o som que o biguá
emite no período reprodutivo.
"As aves adultas e os filhotes se
comunicam fazendo um barulho
parecido com o grunhido de

JOSÉ FERNANDO PACHECO

Um cientista a serviço da natureza

A Jí uito antes da febre ecoló-
IV1 gica iniciada nos anos 80
e da disseminação das organiza-
ções não-governamentais, José
Fernando Pacheco já era um
amante da natureza, especial-
mente das aves. Biólogo por for-
mação e ornitólogo por voca-
ção, Pacheco entende tanto do
assunto que é capaz de reconhe-
cer pelo canto 1.200 aves, das
1.600 existentes no Brasil.

"Gostar de aves no Brasil
sempre foi botar passarinho na
gaiola", diz o pesquisador. Ob-
viamente avesso a essa filosofia,
Pacheco acostumou-se desde pe-
queno a fazer excursões para ob-
servar aves em seus ambientes
naturais. A Barra pouco habita-
da da década de 70 era palco
perfeito para o futuro ornitólo-
go, hoje com 35 anos. Aos 16,
conseguiu um estágio no Museu
Nacional, onde iniciou o apren-
dizado científico.

Formado há 11 anos pela Fa-
culdade Celso Lisboa. Pacheco
classifica sua trajetória acadêmi-
ca como atípica. Sem mestrado

ou doutorado, ele tem pelo me-
nos duas grandes contribuições
à ornitologia no Brasil. Em
1987, redescobriu em Angra dos
Reis a Formicivora crythronotos,
uma ave desaparecida há cerca
de 150 anos que já era dada com
extinta. Três anos depois, desço-
briu com um colega uma nova
espécie, só encontrada na região
de Cabo Frio: a Formicivora lit-
toralis. Especializado em bioa-
cústica — estudo dos sons pro-
duzidos pelos seres vivos —, Pa-
checo tem ainda 35 trabalhos
publicados sobre aves e 40 parti-
cipações em congressos.

Um dos fundadores do Clube
de Observadores de Aves, o
cientista tem no currículo cerca
de 1.500 excursões e já visitou
quase todo o Brasil. Hoje, divide
seu tempo entre o Museu Nacio-
nal c o laboratório de Ornitolo-
gia da Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Também são fre-
quentes as temporadas na Ama-
zónia e em lugares inóspitos pa-
ra estudar as aves.

O passeio dos biguás planando
em forma de V ao amanhecer e
ao Jim da tarde (acima) e um
espetando que encanta
especialistas e leigos. Fies não se
importam com a movimentação
urbana e sobrevoam diariamente
as lagoas da Barra em busca de
peixes, que devoram em
quantidade. Já uma outra espécie
da família, o biguá-tinga (F),
com plumagem mais
esbranquiçada, não tem a mesma
tolerância e foi afastado da
região pela expansão imobiliária

giancarlo
"O MELHOR DA COZINHA ITALIANA"

ESPECIALIDADE EM MASSA
Sugestões para almoço:
o Carpaccio/antipasto
e Massas Light

Bisteca Grelhada d massa ou salada a escolha
Saladas d diversos itens e molho a escolha
Tiramisu e Taça de Sorvete San Genaro

MÚSICA AMBIENTE, AR CONDICIONADO
E ESTACIONAMENTO C/ MANOBREIRO

* Aceitamos cartões de crédito*
(aberto a partir das 1 1 h.)

De 2* a Domingo

Av 0,r°aSmi'B 
Tel.: 389-0752

"L

r

V AV. OLEGARIO MACIEl. 451/SI. 301
BARRA TOP - TEL.: 493-9223

VOZ, FALA, INIBIÇÁO

ARGUMENTAÇÃO SOB PRESSÃO
ORATÓRIA-IMPROVISO

CULTURA GERAL, CONSULTAS c CURSOS

Salão com palco, microfone e vídeo
Executivos - Empresários

Profissionais Liberais - Políticos

Estudantes - Crianças e Empresas

FONOAUDIÓLOGO SIMON WAJNTRAUB
26 ANOS DE EXPERIÊNCIA

Tels.: 236-5185 / 236-5223 Fax: 235-4751 (9 às 22h)
AGORA FILIAL NA BARRA

Adquira as 6 fitas K7 com apostilas
Exercícios de dicção, impostação e oratória

Classificados Disque JB (021)589-9922

K'T"M5P8siCj/ v


