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Cardoso anuncia

que articulador

será ele mesmo

O presidente Fernando Henrique Car-
doso confirmou ter abandonado a idéia de
nomear um articulador político e anun-
ciou que ele próprio assumirá a função."Toda vez que vocês tiverem problemas,
liguem para mim", disse a líderes gover-
nistas. Cardoso determinou a seus minis-
tros "tratamento cinco estrelas" aos parla-
mentares e aceitou a proposta de dividir
sua base de sustentação entre grandes e
pequenos partidos e só reunir o Conselho
Político em último caso. O lider do PL,

||g Valdemar Costa Neto (SP), acusou os
»áÔ á grandes partidos de "encurralarem o pre-
:li sidente". Sem saber da decisão de Cardo-
miI so, o deputado Roberto Magalhães (PFL-
PS ^ í criticou o governo: 

"Estão sobrando
sociólogos, cientistas e PhDs, e faltando

!'executivos." No Rio, Leonel Brizola
(PDT) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

—j s-;—= r. r. anunciaram um pacto contra as reformas
rula e Brizola sonham em reeditar atos como os das diretas e planejam o 10 em Porto Alegre propostas pelo governo. (Páginas 2 e 3)

No Rio e cm Niterói, céu
¦' parcialmente nublado
I Vu I com ^nodos de claro.
I; I Temperatura em ligeira
wW I elevação. Ontem, máxi-
Br ma registrada em Bangu

e mínima no Alto da Boa
Vista. Mar calmo, com
visibilidade boa.

fotos do satélite e mapas do tempo, página 19.

Imposto

de Renda
A um mês do prazo final de
entrega da declaração do
Imposto de Renda, a coluna
diária Tire as suas dúvidas é
lançada para orientar
declarantes. As consultas devem
ser enviadas á editoria de
Negócios & Finanças e serão
respondidas por Boucinhas &
Campos Auditores. (Página 15)

até 
policiamento 

de ruaExército

A Operação Rio II, que começará
esta semana, terá uma diferença bá-
sica em relação à primeira versão.
Além de cercar os morros ocupados
pelos traficantes, o Exército fará
também o policiamento ostensivo
das ruas da cidade, para inibir a
ação de bandidos que fugirão das
favelas durante as investidas da po-
lícia. As "ações 

podem ter início a
qualquer momento", anunciou on-
tem o governador Marcello Alencar,
que hoje viaja a Brasília para assinar
com o presidente Fernando Henri-
que Cardoso o convênio entre esta-
do e União que garantirá, além do
Exército, a participação das polícias
Rodoviária e Federal e da Secretaria
da Receita Federal no combate ao

crime no Rio. Segundo o governa-
dor, os militares não subirão os
morros mas irão ajudar em opera-
ções de cerco. Caso a Operação Rio
II não dê resultados, ele admite a
decretação do estado de defesa.
Nesta nova etapa, as intervenções
nas favelas serão realizadas pelas
polícias Militar, Civil e Federal. O
objetivo é asfixiar o comércio de
drogas e prender os líderes do crime
quando eles descerem o morro. "Os

traficantes não podem ficar eterna-
mente escondidos nas favelas, atrás
de gente inocente", disse um oficial
do Comando Militar do Leste. O
governador quer implantar o poli-
ciamento comunitário em Santa Te-
resa e na Barra da Tijuca. (Pág. 17)

João Cerqueira

Briga de 
preços

faz remédios

desaparecerem

Os medicamentos mais vendidos no
país estão em falta nas farmácias do
Rio. O motivo é uma queda-de-braço
entre laboratórios, atacadistas e vare-
jo. Os produtos representam 80% das
vendas e 1.300 marcas estão em falta,
algumas bastante conhecidas, como
Aspirina, Tylenol e Bactrin. Os ataca-
distas acusam a indústria de impor no-
vas tabelas, mas os laboratórios garan-
tem que qualquer aumento será antes
negociado com o governo. (Página 12)

Montadoras

declaram 
guerra

a fornecedores

As montadoras do estado de São
Paulo (Ford, General Motors e Volks-
wagen) começam a paralisar a produ-
ção, inclusive de carros de passeio,
devido à decisão de não aceitarem o
reajuste dos preços das autopeças, o
qual consideram "chantagem". O se-
cretário de Acompanhamento Econô-
mico do Ministério da Fazenda, Mil-
ton Dallari, disse que os representantes
do setor se reunirão segunda-feira para
dar explicações ao governo. (Pág. 9)

Informatica

Os consertos que
até você resolve
Existem consertos que qualquer um
pode fazer no seu computador. Saiba
como fazer pequenos reparos em sua
máquina e economizar dinheiro com
assistência técnica. E veja as dicas para
não fazer bobagens na hora de meter a
mão no micro. (Página 1)

Herdeiro da

grife Gucci

é assassinadoPortáteis ficam
mais sofisticados
A IBM lança sua nova linha de
microcomputadores em que a grande
atração é o Thinkpad 701C, um
portátil que pesa apenas dois quilos c
funciona a 25 ou 50MHz e custa RS 9
mil. A empresa também lançou um
portátil multimídia. (Página 3)

Maurizio Gucci, herdeiro da grife
Gucci — uma das mais tradicionais
etiquetas italianas c símbolo de refi-
namento em todo o mundo —, foi
assassinado cm Milão, com três tiros,
quando entrava no edifício onde fun-
ciona a sua financeira. O crime, se-
gundo a polícia, foi cometido por um
pistoleiro profissional. Empresários e
estilistas de moda ligados a Maurizio
apontaram como possível mandante
seu primo Paolo, que não se confor-
mava cm ter sido preterido no comando
da empresa, fundada em 1906. Nos últi-
mos anos, o grupo Gucci apresentou fa-
turamento dc USS 700 milhões. (Pág. 8)

O porteiro da
Internet no Brasil

Ji0m^ ' Em entrevista
r ao Informática,
tefegap Clóvis Baptista,
KÍMl chefe do
yyllf departamento

de dados, textos
e telemáticos da

J|| ¦ Embratel, fala
«IÍ sobre o uso

ts comercial da

estatal na Rede.
(Página 16)

Governo faz balanço

dos 8 meses de Real
Página 6

O casal Wilfredo e Heloísa Schürman, que passou 10 anos no mar de três continentes a bordo
do veleiro Guapos, está no Rio para lançar o livro no qual narra a sua aventura. (Página 18)

Selo vai indicar

nível de ruído de

eletrodoméstico

O Brasil será o primeiro país a eti-
quetar os eletrodomésticos com um
selo que indica o nível de ruído emiti-
do pelo produto. A resolução, que
entra em vigor até o final do ano, foi
tomada pelo Conselho Nacional de
Meio Ambiente (Conama), e é obriga-
tória. O selo-ruido permitirá aos usuá-
rios avaliar os prejuízos que o convívio
prolongado com geladeiras, ventilado-
res. aquecedores ou máquinas de lavar
poderá causar à audição. (Página 7)

Rivalidade adia

privatização

do Maracanã

Os dirigentes dos quatro grandes
clubes do Rio estudam a privatização
do Maracanã, mas a desconfiança en-
tre eles pode prejudicar o projeto. A
diretoria do Botafogo já não acredita
na do Flamengo, depois que Agnaldo
não foi escalado contra o Entrerrien-
se, forçando os alvinegros a não utili-
zarem Túlio contra o Bangu (os dois
haviam sido expulsos na final da Taça
Guanabara). Ontem o Vasco venceu o
Volta Redonda por 3 a 0.(Página 21)

? Quer armazenar
seus trabalhos no
Macintosh? Saiba
como guardar seus
arquivos. (Página 3) Morre no Rio

Felipe Carone
O veterano ator Felipe Carone
morreu ontem, de insuficiência
cardíaca, aos 73 anos. numa
clinica do Rio. (Página 7)Salário mínimo (março)

DÓLAR (ontem)
Comercial (compra)Comercial (venda)..Paralelo (compra)...Paralelo (venda)Turismo (compra)...Turismo (venda)

1,5903%
UNIF (março)
Para IPTU residencial RS 17.35
Para IPTU residencial, comercial e territorial,
ISSe Alvará RS 17.3• Otos: Verificar exceções junto à Prefeitura

Das passarelas
para Hollywood
A ex-modelo Rene Russo (foto),
que estrela Epidemia ao lado de
Dustin HoíTman, se firma no
mundo do cinema. (Pág. 8)

Cenas raras Gilberto Ferrez, neto de
Ha «óculo 1 A Marc Ferrez<autor deao secuio i w fotos como o pâo de
Açúcar visto de Niterói (acima), está selecionando 120
obras de sua gigantesca coleção para montar a mostra
Fotografia brasileira no século 19, que o Centro Cultural
Banco do Brasil sediará em maio. (Pág. 1)

Março

Meditando sobre

Éfe Agá no Ceará
Página 11

Quem pode ser

do Banco Central?
Página 2

Assinatura JB (novas) QT Rio 589-5000
Outros estados/cidades (ODG).® (021) 800-4613
Atendimento ao assinante....^ (021) 589-5000
Classificados Ç? Rio 589-9922
Outras praças (D0G) ® (021) 800-4613
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Lei Itamar

reprova até

Itamar no BC

A tempestade passou, mas ficou perdida-no
f\ espaço a discussão sobre o controle das cha-
madas relações promíscuas entre diretores do Ban-
co Central e instituições financeiras privadas. O
ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega cha-
ma a atenção do governo para o risco de o Con-
gresso decidir sozinho sobre esse assunto.

Maílson reconhece que essas relações devem ser
disciplinadas, c a cobrança da opinião pública nesse
sentido é muito forte, segundo ele. Mas acha que o
governo tem que se antecipar ao Congresso e apre-
sentar um projeto de lei específico sobre esse assunto.

"O 
preconceito se amplia, e se tem a impressão

de que quem trabalha no Banco Central e vai para
o mercado financeiro é bandido", diz Maílson.
Muitos países, diz o ex-ministro, dão tratamento
especifico a esses casos. Já é lei na Espanha e na
França, com dois anos de quarentena antes do

emprego em bancos privados, e com salário igual
ao que o diretor recebia no Banco Central.

Na Inglaterra e na Alemanha, não há restrições."Vivi um tempo na Inglaterra e vi como é. Há,
inclusive, programas pelo qual o Banco da Ingla-
terra, o Banco Central de lá, manda um funcioná-
rio trabalhar num banco privado, e o banco priva-
do manda alguém trabalhar no Banco da Inglater-
ra. Isso é normal. Mas prevalece nessas relações
um sentido ético muito elevado", diz Maílson.

São essas regras éticas que Mailson gostaria de ver
impostas por lei num pais onde a taxa de rotatividade
da diretoria do Banco Central bate todos os recordes.
Maílson fez as contas e verificou que nos dez anos
que se passaram desde o fim do regime militar
tivemos 12 presidentes no Banco Central. Contando
com o último governo militar, são 16.

Nos seis anos do general-presidente João Fi-
gueiredo, o Banco Central teve quatro presidentes:
Carlos Brandão, Emane Galvêas, Carlos Langoni
e Afonso Celso Pastore. Nos cinco anos de José
Sarney, seis: Antônio Carlos Lengruber, Fernão
Bracher, Francisco Gros, Fernando Milliet, Elmo
Camões e Wadico Bucher. Nos cinco anos de
Fernando Collor e Itamar Franco, cinco: Ibrahim
Eris, de novo Francisco Gros, Gustavo Loyola,
Paulo César Ximenes e Pedro Malan.

"De meados da década de 80 para cá", diz
Mailson, "o mercado financeiro aumentou muito a
sua sofisticação. Surgiram o mercado interbancá-

rio, o mercado futuro, o mercado de derivativos. O
mercado de câmbio deixou de ter uma taxa deter-
minada pelo Banco Central, que por sua vez dei-
xou de ter na sua diretoria predominância de
burocratas. Os burocratas imperavam quando o
mercado era rudimentar."

Maílson é corajoso em sua argumentação: "Ho-

je, cada vez mais o Banco Central precisa recrutar
os seus dirigentes no mercado financeiro, pois eles
precisam ter capacidade de raciocínio estratégico e
conhecimento do mercado. E é muito natural tam-
bém o inverso, ou seja, que o mercado recrute
quadros no Banco Central. Mas, como há precon-
ceito, corremos o risco de aprovar o samba do
crioulo doido no Congresso."

Em resumo, samba do crioulo doido, para
Mailson, é o projeto de lei do ex-senador Itamar
Franco, exumado no calor da confusão da mudan-
ça cambial de duas semanas atrás. Na Constituinte
de 1987-88. lembra Mailson, o deputado Fernando
Gasparian, "baseado em informações erradas so-
bre o modelo americano", tentou incluir na Cons-
tituição, sem êxito, restrições â transferência de
diretores do Banco Central para certas áreas do
mercado financeiro.

O senador Itamar Franco tomou por base o
artigo 192 da Constituição, que prevê regulamen-
taçào em lei complementar dos "requisitos 

para a
designação de membros da diretoria do Banco
Central e demais instituições financeiras, bem co-

mo seus impedimentos após o exercício do cargo",
e apresentou um projeto que. na interpretação de
Maílson, cria uma reserva de mercado para os
funcionários do Banco Central.

O projeto Itamar, já aprovado pelo Senado,
proíbe a designação para o Banco Central "de

pessoa que nos últimos quatro anos tenha exercido
atividade, com ou sem vínculo empregatício, ou de
qualquer forma colaborado com a gestão ou admi-
nistração de empresas integrantes do sistema fi-
nanceiro privado, ou que opere nos ramos de
Previdência ou seguros, bem assim as suas coliga-
das ou controladoras", n mais: "A vedação é
extensiva aos que no mesmo período tenham sido
proprietários, sócios, acionistas ou controladores,
a qualquer título, das empresas mencionadas."
Basta ter uma açãozinha inofensiva de banco para
ser cortado da lista.

Com esse rigor, é de se imaginar que. afora os
funcionários mais santos da burocracia financeira,
só um feirante ou o bispo presidente da CNBB
poderia ser presidente do Banco Central. Nem eles.
O projeto Itamar exige também que o escolhido
tenha dez anos de experiência em assuntos econô-
micos e financeiros. Nem Itamar Franco nem Fer-
nando Henrique Cardoso poderiam ser presidentes
do Banco Central, por esse projeto. Aliás, è mais
fácil ser presidente cia República. Basta ter 35 anos
de idade e direitos políticos em dia.

Lula e Brizola fazem 
pacto 

contra reforma

n Frente planeja atos como na campanha

das diretas. Estréia será em Porto Alegre

Evandro Teixeira

A frente de oposição às refor-
mas constitucionais propostas pc-
Io governo, que vem sendo articu-
lada pelo PDT, pretende realizar
em breve manifestações de rua em
todo o país, como na campanha
pelas diretas-já. O cronograma de
ação começou a ser acertado, on-
tem, no Rio. durante encontro de
duas horas entre o ex-governador
Leonel Brizola (PDT) e o presi-
dente nacional do PT. Luiz Inácio
Lula da Silva.

A primeira manifestação está
sendo programada para a primei-
ra quinzena de maio. em Porto
Alegre. No domingo, Brizola con-
versou por telefone com o ex-pre-

. leito de Porto Alegre, Olivio Du-
;tra (PT). O local ficou pratica-

: mente acertado. O dia 21 de abril.
;data da morte de Tiradentes. foi
: inicialmente cogitado, mas se
mostrou inviável até agora. Brizo-
la já confirmou para o dia 20 de
abril sua viagem à China, a convi-

: te do governo daquele país.
Rio, Brasília e Recife são ou-

lias capitais cotadas para abrir as
manifestações de rua. caso haja
algum problema com a opção pe-
la capital gaúcha. A idéia é reedi-
lar o clima da campanha das Di-
retas Já, em N4. "Seria maravilho-
so se isso ocorresse", disse Brizo-
la. referindo-se ao histórico
comício da Candelária.

Ofensiva — As outras linhas
de ação da frente anli-reformas
são o Congresso, lideranças e en-
tidades civis. No parlamento, os
opositores das reformas querem
conquistar novos adeptos dentro
dos partidos aliados. A frente vai
contactar também outros partidos
de esquerda, como o PC do B.
"Procuraremos até gente do PFL
e liberais que não votam no go-
verno", afirmou Brizola.

Ontem à noite. Brizola tinha
programado conversar por telefo-
ne com o governador de Pernam-
buco, Miguel Arraes (PSB). Lula
licou de se encontrar nos próxi-
mos dias com Arraes. "Nós tam-
bém queremos reformas, mas
aquelas que signifiquem melho-
rias para o povo", explicou Lula.

Embora frisando que a articu-
lação da oposição deseja alertar o
presidente Fernando Henrique
Cardoso. Lula fez fortes criticas
ao governo. 

"Essas reformas são.
na verdade, um pagamento de pc-
dágio aos aliados da eleição",
acusou. O líder do PT também
condenou a forma como as pro-
postas foram apresentadas ao
Congresso. "Ao invés de encami-
nharem primeiro as reformas tri-
butária e fiscal, como haviam pro-
metido, enviaram os projetos de
quebra do monopólio do petró-
leo. das telecomunicações e das
mudanças na Previdência."

Corrente — O ex-governa-
dor Brizola fez críticas semelhan-
tes. "Não somos contra o atual'
governo, não podemos é assistir a
essa corrente de insensatez levan-
do o país â mesma situação que
ocorreu no México."

O deputado Miro Teixeira
(PDT-RJ), que participou do en-
contro no apartamento de Brizo-
la. revelou que as bancadas do
PDT e do PT já acertaram a cria-
ção de um banco de dados para se
contrapor aos argumentos do go-
verno, especialmente nas discus-
sões sobre monopólios estatais e
Previdência. Miro também disse
que o PDT está aberto a conver-
sações desde que a tramitação das
propostas seja suspensa. "Não
tem sentido negociar com o taxi-
metro rodando", comparou o li-
der da bancada do PDT.

Lula chegou ao apartamento
de Brizola acompanhado da sena-
dora Benedita da Silva (PT-RJ),
do deputado estadual Rui Falcão
(PT-SP), de Luiz Eduardo Gree-
nhalgh. da Executiva Nacional,
do cx-deputado Plínio de Arruda
Sampaio e do presidente regional
do PT. Luís Rodolfo de Castro.
Do lado de Brizola estavam o pre-
sidente nacional do PDT. Neiva
Moreira, e quatro ex-deputados
federais (Vivaldo Barbosa. Carlos
Lupi. Paulo Ramos e Luiz Alfre-
do Salomão). Na sexta. Brizola se
encontrou com os senadores Pe-
dro Simon e Roberto Requiào.

ir M^m fPiHI * <

Brizola, entre Lula e Benedita, classificou as propostas do governo como unia "corrente de insensatez"

Simon teme que PFL tome
PORTO AI.I:GRH — O senador

Pedro Simon (PMDB-RS) disse
ontem que o objetivo das conver-
sas que tem tido com lideranças
de esquerda é abrir um debate
nacional sobre a reforma consti-
tucional. "evitando-se com isso
jogar o presidente Fernando Hen-
rique Cardoso no colo do PFL".
Simon já conversou com o ex-go-
vernador Leonel Brizola. presi-
dente do PDT. (PDT) e Luis Iná-
cio Lula da Silva, presidente do
PT. e já marcou encontros com os
governadores de São Paulo, Má-
rio Covas (PSDB), e Pernambuco.
Miguel Arraes (PSB)."Eu me nego a considerar o
presidente Fernando Henrique
Cardoso como adversário e que
esteja no colo do PFL. embora
eles sejam muito envolventes. En-
tão. vamos empurrar o Fernando

Henrique no colo do PFL e radi-
calizar contra as reformas? Não,
vamos conversar, negociar por-
que o Fernando Henrique é nosso
companheiro, nosso irmão, surgiu
na política no PMDB do Rio
Grande do Sul. Respeito os prin-
cipios e as idéias do Fernando
Henrique. Temos que ir lá e deba-
ter com ele", afirmou Simon."Foi o que eu disse ao Lula e ao
Brizola".

Vedetes — Simon ressaltou
que 

"ninguém faz a Constituição
que quer". Por isso. preconiza a
negociação entre governo e Con-
gresso sobre a reforma constitu-
cional. Pessoalmente considera
que o governo 

"colocou bode de-
mais" na proposta da reforma da
Previdência e quer ver "o 

quanto
de bode se poderá tirar da sala".

Para o senador pemedebista, o

governo
governo está "abrindo muitas
frentes, em vez de se concentrar
em poucos assuntos. Não o Fer-
nando Henrique, mas integrantes
do seu governo". Exemplificou
com uma critica ao chefe da Casa
Civil, Clóvis Carvalho, que disse
ser um escândalo a Igreja católica
não pagar impostos. "Ora. vá pa-
ra o inferno. Isso é hora de se
falar num assunto desse, num mo-
mento desse, de reformas consti-
lucionais?". indignou-se.

Segundo Simon. a equipe de
governo é "um 

pouco heterogê-
nea demais e. embora o presidente
saiba o que quer. tem muita vede-
te querendo aparecer". O senador
disse que está sendo mais amigo
do presidente, apontando esses
erros, cio que aqueles que ficam
"dando tapinhas nas suas cos-
Ias."

Tasso e Britto

se articulam

porto ai l círi: — O governa-
dor do Ceará. Tasso Jercissati
(PSDB), iniciou ontem com o go-
vernador Antônio Britto (PMDB)
uma articulação política para união
e atuação dos governadores junto
ao Congresso Nacional, com o ob-
jetivo de garantir a aprovação das
reformas constitucionais.

A informação foi dada pela ma-
nhã por Jercissati. "O 

governador
Britto terá um papel muito impor-
tante nessas articulações, nos pró-
ximos meses, pela sua facilidade de
trânsito não só no PMDB mas em
todos os partidos. Um grupo de
governadores pode lazer agora o
papel de ajudar na aglutinação pa-
ra as reformas", disse Jercissati.

Jercissati prevê que a partir de
agora e nos próximos meses será
exigida uma presença maior dos
governadores em Brasília. "Existe

uma liderança natural dos governa-
dores sobre suas bancadas e essas
poderão ler um papel importante
de aglutinação nesse momento por-
que o Congresso é muito disperso,
diante da atual situação do quadro
partidário", analisou o governador
do Ceará.

Exatamente porque lâltam par-
lidos com lideranças majoritárias
hegemônicas é que o governador
cearense acha que um articulador
político não atenderia a todas as
necessidades do governo. 

"Se fosse
escolhido pelo governo um único
articulador. poderia até ajudar mas
não resolve o problema, que é mais
amplo e estrutural. Falia o que fal-
la sempre: partidos."

Ele acredita que existe "uma

multiplicidade de partidos e. neles,
diversas tendências diferenciadas",
dificultando as negociações do go-
verno. que são feitas "com 

grupos e
até individualmente". Assim, até
que seja feita unia reforma estrutu-
ral nos partidos, o governo Fernan-
do Henrique Cardoso, para obter a
aprovação das reformas constitu-
cionais. "não tem outra saída senão
ficar dialogando de forma perma-
nente. com idas. vindas e tropeços,
até abranuer lodo o Conuresso".
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Procurador
não quer PC
trabalhando

O Ministério Público
pronunciou-se contra o
pedido dos advogados de
Paulo César Farias, para
que ele possa trabalhar
fora e passar a Semana
Santa com os filhos, em
casa. em Maceió. O
presidente do STF. Lui/
Oelávio Gallotti, deve
submeter o pedido ao
pleno do tribunal,
amanhã ou depois. PC
alega que já cumpriu um
sexto da pena (está preso,
preventivamente, há mais
de um ano), tem bom
comportamento e já
deveria estar no regime
semi-aberto, a que foi
condenado.

Vargas Llosa

elogia abertura
O escritor Mário Vargas Llosa (foto) elogiou
ontem o presidente Fernando Henrique Car-
doso por promover a abertura econômica do
Brasil cm clima democrático. "O novo gover-
no nascido nas últimas eleições assumiu com
uma vocação efetivamente liberal e vontade
política no sentido da privatização do setor
público e a sua inserção na economia interna-
cional". disse Llosa. que abre hoje em Porto
Alegre o VIU Fórum da Liberdade, promovi-
do pelo Instkulo de Estudos Empresariais.

PT propõe alternativa a privatizações
A bancada federal do PT prepara projeto
alternativo à proposta de emenda
constitucional do governo para o
capitulo da Ordem Econômica. Em vez
de privatizações no setor de
telecomunicações, os petistas propõem

contratos de gestão para a área. "A
vantagem é que. ao contrário da
privatização, o contrato de gestão é
reversível", argumenta o deputado
Milton Temer (PT-RJ). "Se não der
certo, o coverno desfaz o contrato."

B
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Cardoso anuncia 
que 

será ele o articulador

¦ Presidente decide

dividir aliados em

grandes e pequenos
SON1A CARNEIRO E DANlELLA
SHOLL

BRASÍLIA — 0 presidente Fer-
nando Henrique Cardoso comuni-
cou aos líderes dos três maiores
partidos da base de sustentação do
governo que ele próprio irá assumir
a coordenação política de seu go-
verno para viabilizar a aprovação
das reformas constitucionais no
Congresso. Fernando Henrique
aceitou a proposta de fortalecer os
líderes dos seis partidos aliados
(PFL. PMDB, PSDB, PTB. PP e
PL). dividir a base de sustentação
entre as grandes e pequenas agre-
miações ç só reunir o Conselho Po-
litico. formado pelos presidentes
das legendas, em casos excepcio-
nais: no máximo, uma vez por mês.

"Toda vez que vocês tiverem
problemas, liguem diretamente pa-
ra mim", disse o presidente aos de-
putados José Aníbal (PSDB-SP),
Michel Temer (PMDB-SP) e Ino-
cêncio Oliveira (PFL-PE), no Palá-
cio do Planato. Ele explicou que já
determinou aos ministros que dêem
"tratamento cinco estrelas" aos
parlamentares, eoncedendo-lhes
prioridade nas audiências.

MPs — Outra decisão ê que
Fernando Henrique concordou em
reduzir o número de medidas provi-
sórias e se comprometeu a não edi-
lar MP aumentando o valor dos
cargos comissionados . "Ele vai
mandar um projeto de lei e nós
aprovamos em regime de urgèn-
cia", disse Inocèncio. Os líderes pe-
diram ao presidente pressa no lan-
çamento de uma campanha de es-
clarecimento da população sobre as
reformas constitucionais.

Também participou do encontro
o presidente da Câmara, Luís
Eduardo Magalhães (PFL-BA). Os
líderes sugeriram a Fernando Hen-
rique a divisão da base governista
em dois blocos: um formado pelos
grandes e outro pelos pequenos
partidos. 

"Agora, o presidente vai
tratar os partidos de acordo com o
número de suas bancadas . inlor-

Brasília — Luiz Antônio
Vv <*% - ^>4^ V'-A ; Y?--' ¦¦ liilH

JHr n W 111 11,1

Cardoso pediu que lideres lhe telefonem'sempre que tiverem problemas'

mou Inocèncio de Oliveira, para
quem é preciso formar uma base
mais sólida para facilitar a articula-
ção política.

Os líderes dos pequenos partidos
não gostaram da idéia. O do PL.
Valdemar Costa Neto (SP), que co-
manda uma bancada de 13 parla-
mentares. acusou os três grandes
partidos de estarem querendo 

"en-

curralar o presidente". Ele amea-
çou se unir aos partidos de oposi-
ção que articulam propostas alter-
nativas de reforma constitucional.
"O 

governo pode perder o apoio
dos pequenos partidos se só presti-
giar os grandes", afirmou Valde-
mar. lembrando que o quorum pa-
ra aprovação de emendas é de três
quintos da Câmara: 308 deputados.
Juntos, PMDB. PFL e PSDB têm
270 parlamentares.

Na semana passada. Costa Neto
reuniu em sua casa o PDT. PT,
PPS, PC do B, PPR e PP para para
traçar uma caminho comum na Câ-
mara. "Há espaço para alianças",
afirmou Costa Neto. que nao es-
conde que a sua grande insatisfação
é a falta de atendimento dos pedi-
dos de cargos.

O presidente do PP. Álvaro
Dias, disse que 

"não é inteligente
da parte de Fernando Henrique di-
vidir a base em dois blocos". Se-
gundo ele, a reunião de ontem teve
o objetivo de resolver problemas
com o PMDB. "Nossos problemas
com o governo estão resolvidos'.
afirmou Álvaro Dias. A bancada
conseguiu, na semana passada, que
o ex-ministro Delcídio Gomes losse
nomeado presidente da Eletrobras.
Hoje. a bancada do PP se reúne
para ratificar o apoio ao governo.

PFL investe

contra o

governo
BRASÍLIA — Dois políticos do

PFL, o senador Antônio Carlos
Magalhães (BA) e o deputado
Roberto Magalhães (PE) — presi-
dente da Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Câmara —, criti-
caram ontem o governo. ACM
disse que o presidente Fernando
Henrique Cardoso precisa dar
mais firmeza à administração: "O

governo não poder ter acanha-
mento de fazer o que é certo".

ACM elogiou o discurso que o
presidente fez no Ceará, na sema-
na passada. 

"Em Fortaleza ele
agiu certo", disse, referindo-se ao
discurso em que o presidente de-
nunciou a existência de uma su-
posta aliança entre a "falsa es-
querda", a "direita carcomida" e
os especuladores. Para ACM. to-
dos os obstáculos á reforma de-
vem ser superados. "Ele foi eleito
para fazer as reformas", afirmou
o senador.

Para Roberto Magalhães, de-
pulado mais votado de Pernam-
buco (220 mil votos), o problema
do governo é ter acadêmicos de-
mais: "Estão sobrando sociólo-
gos. cientistas políticos e PhDs no
governo e faltando executivos. E
sem executivos não se faz obra de
governo", declarou Magalhães ao
Diário de Pernambuco.

Segundo o deputado, ao eleger
a economia como prioridade ab-
soluta, o governo deixa claro
"que tão cedo" não executará seu
programa de desenvolvimento.
"Basta recorrer ao passado e lem-
brar de Juscelino. Ele não olhava
só a economia, olhava o futuro e
o que precisava fazer. Se Juscelino
tivesse a postura que está tendo
Fernando Henrique Cardoso, nós
não teríamos a indústria automo-
bilístiea, não teríamos Brasília e
nem a Belém-Brasilia."

Quebra 
de sigilo opõe

tucanos a 
pefelistas
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BRASÍLIA
— Confian-
tes na vitó-
ria, hoje. na
Comissão de
Constituição
e Justiça
(CCJ)daCâ-
mara, da proposta de divisão da
emenda da Previdência em quatro,
de autoria do deputado Roberto
Magalhães (PFL-PE). os líderes do
PSDB, José Aníbal (SP) e do PFL,
Inocèncio Oliveira (PE), já come-
çam a divergir sobre o destino das
emendas a serem desmembradas do
texto original.

Inocèncio quer que três emen-
das-filhotes sejam arquivadas, ale-
gando que são inconstitucionais.
Aníbal promete se esforçar para
que seja formada uma comissão es-
pecial para cada uma delas. As
emendas que o PFL quer derrubar
são: a que propõe a quebra do sigi-
lo bancário dos devedores da Previ-
dência, sem necessidade de autori-
zaçâo judicial; a que diz que o pre-
sidente da República tem o poder
exclusivo de elaborar propostas so-
bre custeio da Previdência; e a que
condiciona o repasse das verbas do
Sistema Único de Saúde para esta-
dos e municípios à contrapartida de
recursos. Assim, só restaria um
projeto, com o grosso da proposta
original, que define novas regras
para a Previdência, como o fim da
aposentadoria por tempo de serviço
e das aposentadorias especiais.

"Essas emendas podem cair sem
prejuízo nenhum à emenda princi-
pai", disse Inocèncio. Mas Aníbal
garante que são importantes. "O

PSDB quer a quebra de sigilo por-
que isso è importante no combate à
sonegação. Outros partidos tam-

bém querem isso: o PT. por exeni-
pio", afirmou o lider do PSDB.

Concordância — Aníbal e
Inocèncio concordam em pelo me-
nos em um ponto: devem ser retira-
dos do texto os artigos em que
estão previstos que. para determi-
nados casos — como a isenção de
contribuição previdenciária para
funcionários públicos —, não se
poderá invocar direitos adquiridos.
"Isso não estava no texto. Algum
tecnocrata enfiou isso de última ho-
ra para reforçar, mas é evidente que
trata-se de matéria inconstitucio-
nal", afirmou Inocèncio. "Não vejo
problema em retirar essas expres-
soes do texto", completou Aníbal.

Aníbal considera importante a
prerrogativa do presidente para
elaborar projetos sobre Previdèn-
cia. "O 

que se pretende fazer é um
sistema único previdenciário", ex-
plicou. Ele defendeu a exigência de
contrapartida de projetos para re-
passe de recursos do SUS. argu-
mentando que è preciso 

"recuperar

o conceito de seguridade social". O
PFL acha que a primeira proposta
fere a perrogativa do Legislativo de
fazer leis e a segunda fere o princi-
pio federativo.

Relatores — Os lideres não
têm mais dúvidas de que. das três
propostas de desmembramento —
feitas por Nilson Gibson (PMN-
PE), Alexandre Cardoso (PSB-RJ)
e Roberto Magalhães (PFL-PE) —
a terceira sairá vitoriosa. Uma vez
decidida a questão, Magalhães, que
é presidente da CC.I. enviará as
emendas de volta à Mesa da Càma-
ra, que as devolverá à CCJ. Os
líderes esperam que esse ritual regi-
mental seja completado hoje. As-
sim. seria possível a Magalhães no-
mear hoje mesmo os relatores dos
pareceres sobre as emendas.

Muylaert tem 
projeto 

barato

C ARMI.N KOZAK
BRASÍLIA — Alvo de duras criti-

cas de colegas de Ministério e de
lideres governistas no Congresso, o
ministro da Secretaria de Comuni-
cação Social. Roberto Muylaert.
vai apresentar ao presidente Fer-
nando Henrique Cardoso um pro-
jeto que tenta diminuir as diiículda-
des de comunicação do governo.
Sem recursos para executar uma
campanha institucional pró-relbr-
mas. Muylaert pretende utilizar a
estrutura já existente. "O 

governo
precisa encontrar o tom. sob pena
de comprometer todo o projeto de
reformas", teme um importante ne-
gociador das relormas.

Fontes do Palácio do Planalto
confirmam que a divulgação será
feita isoladamente pelos ministérios

e estatais. Além disso. Muylaert já
determinou â Radiobrás a execução
de um projeto especial de divulga-
ção. A partir da semana que vem, a
Radiobrás preparará uma progra-
maçào específica que será distribuí-
da para rádios e jornais.

A empresa também já está pre-
parando as vinhetas com mensa-
gens pró-reforma. Esse projeto
atingirá nada menos do que 495
emissoras associadas de rádio, ou-
ti as três mil que veiculam o progra-
ma A voz do Brasil e 375 jornais.

Empurra-Enipurra - Antes
mesmo de ser implementada, a so-
1 uçào do governo começa a ser
bombardeada internamente. "Isso

não vai dar certo. E preciso um
trabalho de profissionais e de uni-

dade", reclama um líder governista.
Um ministro envolvido diretamente
com as reformas também desconfia
da eficácia da proposta. 

"De 
que

adianta todos os ministros começa-
rem a dar entrevistas, se o governo
não tem uma diretriz única de co-
municaçâo", afirma o auxiliar do
presidente.

A crise de comunicação está
preocupando muito os líderes do
governo no Congresso. "Não te-
mos condições de defender o gover-
no desse jeito", reclama um pefelis-
ta, que responsabiliza Muylaert.
"Ele (Muylaert) não se mexe e se
pega na desculpa da falta de verbas
para não preparar um programa
bom de divulgação", completa um
senador.

Governo apressa

decreto sobre MPs

O ministro da Justiça. Nelson Jobim, vai dar amanhã aos
deputados uma boa notícia: o presidente Fernando Henri-
que Cardoso está pronto para assinar um decreto limitando
o seu poder de editar medidas provisórias, o que dispensaria
a discussão e votação, pelo Congresso, de um projeto de lei
com o mesmo objetivo. Segundo um assessor do ministro du
Justiça, "o mal seria cortado pela raiz. ficando o presidente
da República mais protegido das propostas dos tecnoeratas.
que têm por hábito fabricar matérias urgentes". A minuta
do decreto já está pronta, e estabelece que só serão aprecia-
dos pela Presidência da República projetos de medida
provisória que caracterizem muito bem "estado de necessi-
dade legislativo", decorrente de circunstâncias imprevisíveis
e de atraso ou omissão do Legislativo. O decreto a ser
assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso de-
termina, ainda, que medida provisória rejeitada não poderá
ser reeditada, no todo ou em parte, na mesma sessão
legislativa. Desde que o instituto da MP foi criado, em
1088. foram editadas mais de 900 MPs. das quais 502
durante o uoverno Itamar Franco.

Cristóvam paga dívida do j
protesto com 'vaquinha'

O governador do Distrito Federal. Cristóvam Buarque. ;
a vice-governadora e todos os secretários vão ratear as :
despesas e pagar, do próprio bolso, os RS 28.5 mil ;
gastos na semana passada com a alimentação dos •
participantes do protesto contra as reformas
constitucionais do governo, liderada pela Central dos
Movimentos Populares. Em nota oficial, o governo do
DF esclareceu que tomou a decisão "diante das dúvidas
sobre a legalidade do pagamento das despesas
assumidas com a alimentação" dos manifestantes, mas
afirmou que está "consciente da correção política, ética
e do ponto de vista da segurança pública de decisão que
tomou".

iSenador é
; contra
i cortar SUS i

A bancada dos donos de j
hospital ganhou um !
novo defensor, j
senador Carlos Bezerra ;
(PMDB-MT), que j
advogado: ele classificou :

de "grande injustiça •
: violência" o corte de •
: 35% nas autorizações de
: internação hospitalar :
: concedidas pelo SUS :

para Rondonópolis :
: (MT), cuja população i
: vem crescendo, segundo !
: ele, 7% ao ano. Para •
: Bezerra, são cortes "sem ;

: critério", feitos por um
: "gerente desastrado".

Estudantes
saem em
passeata
Estudantes secundaristas e
universitários de todo o
pais farão hoje uma
passeata pela Esplanada
dos Ministérios. O
movimento, organizado
pela UNE e Ubes. vai
protestar contra a
reformulação do Conselho
Nacional de Educação e o
exame de avaliação dos
universitários
recém-formados.

Senador
critica
presidente
O senador José Eduardo
Dutra (PT-SE), autor da
denúncia de vazamento de
informações privilegiadas
do Banco Central, criticou
o presidente por 

"tentar
desqualificar" os indícios
que apresentou. Segundo o
senador, "em nenhum
momento" ele afirmou que
os dados apresentados
eram definitivos. "Até

porque solicitei sem sucesso
informações completas do
Banco Central", explicou.

Senadores
pouparão
secretária
A secretária do programa
Comunidade Solidária.
Anna Peliano. estará
amanhã na Comissão de
Assuntos Sociais do
Senado. Ela falará sobre o
projeto conduzido pela
primeira-dama Ruth
Cardoso. A secretária não
deve ser fustigada pelos
senadores. Sua convocação,
na v erdade, è uma espécie
de ação entre amigos: o
requerimento para que
comparecesse à comissão
foi feito pelo senador
tucano Beni Veras.

Blue

Caras

EM FACE A RUMORES INFUNDADOS SOBRE

ALEGADAS DIFICULDADES FINANCEIRAS DA

BLUE CARDS JUNTO À SUA REDE DE ESTA-

BELECIMENTOS CREDENCIADOS, A EMPRESA

VEM A PÚBLICO PARA INFORMAR!

Trata-se de uma ação difamatória de origem clesco-

nhecida sem qualquer respaldo na realidade dos fatos.

A situação financeira da Blue Cards é absolutamente

normal, não constando qualquer atraso de seus com-

promissos com a rede de estabelecimentos e com seus

demais parceiros tradicionais, inclusive fornecedores e

funcionários.

A diretoria da Blue Cards determinou uma investigação

imediata, em todos os níveis, visando identificaraorigem

de tais rumores no sentido de promover as medidas poli-

ciais e judiciais cabíveis contra seus difamadores.

A empresa, quarta maior do setor de refeição convênio

no mercado brasileiro, está prevendo um crescimento

da ordem de 30%, devendo faturar este ano cerca de

U$500 milhões, contra U$380 milhões em 94.

Por fim, a Blue Cards convida qualquer empresa ou

cidadão a apresentar algum título emitido contra ela

que não tenha sido honrado.

BLUE CARDS REFEIÇÕES CONVÊNIO
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PSDB vai

eleger nova

Executiva

BRASÍLIA — O diretório nacio-
nal do PSDB elege hoje os nomes
para três dos sete cargos da nova
Executiva — presidência, Ia vice e
secretaria geral —, que será res-
ponsável pela condução do parti-
do até maio de 96. O senador
Artur da Távola (RJ), indicado
pelo presidente Fernando Henri-
que Cardoso, será ratificado na
presidência. Para a Ia vice, num
acordo com a bancada de Minas
Gerais, o indicado será o ex-mi-
nistro do Planejamento Paulo
Haddad.

O ministro das Comunicações,1
Sérgio Motta, renunciou ontem à
secretaria geral, para assegurar a
unidade do partido, e o coorde-
nador de Assuntos Políticos do
Planalto, ex-deputado José
Abrão, encarregado do relaciona-
mento do governo com o Legisla-
tivo, está cotado para substituí-
lo. "Fui 

procurado para viabili-
zar o entendimento na cúpula do
partido. Se meu nome for consen-
so, estou à disposição", informou
Abrão. A ex-deputada Moema
São Tiago, secretária-geral interi-
na, renunciará ao cargo hoje.

Endosso — Os governadores
tucanos Tasso Jereissati (Ceará),
Eduardo Azeredo (Minas), Mareei-
lo Alencar (Rio de Janeiro) e Mário
Covas (São Paulo) já endossaram
as três indicações. Eles estão encar-
regados de conseguir apoio para o
governo junto aos deputados rebel-
des que ameaçam se juntar às es-
querdas e não aprovar as mudan-
ças na Constituição.

Por isso, o líder do PSDB na
Câmara, deputado José Aníbal
(SP), quer colocar uma pá de'cal
nas disputas pelo comando do par-
tido, e iniciar imediatamente um
trabalho corpo-a-corpo junto à
bancada para a aprovação das mu-
danças na Constituição. Aníbal
avaliou ontem que o presidente
Fernando Henrique Cardoso conti-
nuará comandando o partido e "a

paz voltará a reinar no PSDB".
Mandato — O único problema

será a duração do mandato da
Executiva. O deputado Saulo
Queiroz (MS), preterido para a se-
cretaria geral, poderá apresentar
uma proposta para que o mandato
da nova cúpula dure só até novem-
bro. O deputado quer a convoca-
ção de uma convenção nacional
extraordinária do PSDB para re-
formular totalmente a Executiva.

O partido, que antes era dividi-
do apenas entre os grupos cearense
e paulista, agora está mais pulveri-
zado. O grupo paulista rachou em
dois: os ligados ao presidente Fer-
nando Henrique — ministros José
Serra, Sérgio Motta e Clóvis Car-
valho — e os que obedecem á
orientação do governador de São
Paulo, Mário Covas, como o líder
José Aníbal.

Cardoso lançará 
projetos

ambientais na Amazônia

¦ Presidente tenta assim evitar cobranças na viagem aos EUA

ELIANA LUCENA
BRASÍLIA — O presidente Fer-

nando Henrique Cardoso vai
marcar sua viagem à Amazônia,
no final da semana, com o lança-
mento de projetos voltados para a
área ambiental e as questões indí-
genas. No dia 31, o presidente se
reunirá em Carajás, no Pará, com
os governadores da Amazônia pa-
ra anunciar a descentralização de
recursos do G-7 — que reúne os
sete países mais ricos do mundo
— para programas ambientais
nos estados este ano, no total de
US$ 20 milhões.

Em Carajás, deverá ser assina-
da a Carta da Amazônia, com as
diretrizes da política ambiental e
de desenvolvimento sustentável
da Amazônia. No dia seguinte,
em Manaus, o presidente terá en-
contro no Hotel Tropical com os
embaixadores dos paises do G-7 e
assina contrato com a Alemanha,
que prevê a doação de recursos

para a identificação e demarcação
de terras indígenas. A programa-
ção definitiva estava sendo fecha-
da ontem no Palácio do Planalto.

Os projetos estão incluídos no
Programa Piloto para a Conser-
vação das Florestas Tropicais no
Brasil, criado em 1990 com o ob-
jetivo de conservar a biodiversida-
de, reduzir as emissões de carbo-
no e promover maior conheci-
mento das atividades sustentáveis
dessas regiões.

Recursos — Ao todo está
prevista a aplicação de US$ 80
milhões ao longo de cinco anos,
em diversos tipos de programas.
Os órgãos ambientais e a Funai já
estavam reclamando da morosi-
dade na implantação dos progra-
mas. O interesse em acelerar as
negociações, na opinião de técni-
cos da área ambiental, está ligado
à viagem do presidente a Was-
hington, no final de abril, pois o
governo quer evitar cobranças de

ações nessas areas, extremamente
sensíveis e de grande repercussão
internacional.

O projeto que a Funai prepa-
rou para o G-7, e aguarda com
expectativa sua aprovação, prevê
a aplicação de cerca de US$ 19
milhões durante cinco anos na de-
marcação de 58 áreas indígenas
em diversos estados, e ainda a
identificação de outras 55.0 con-
trato deverá ser assinado com o
banco alemão WfW, que doará
80% dos recursos. O restante virá
do Banco Mundial e o governo
brasileiro.

O Programa Piloto para a
Conservação das Florestas Tropi-
cais no Brasil foi criado na reu-
nião da cúpula do Grupo dos Sete
— Alemanha, Canadá, EUA,
França, Itália, Japão e Reino
Unido — em 90, quando o Brasil
era alvo de denúncias sobre des-
truição do meio ambiente e des-
respeito aos direitos dos índios.

Marcelo Theobald
KfvW >''*¦'"• yr'--TyS:>4.' '•'?[r<:>

V ' V- *
yq—— w-wv-^y-y>>' .-.-.w.»-™* "'íy •

Amorim (E) recebeu o cargo do antigo presidente, Youssif Saker, que renunciou a reeleição e será vice

Amorim é eleito 
presidente 

do

TRE e anuncia informatização

O Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) do Rio iniciará seu proces-
so de automatização para que, já
nas eleições municipais de 1996, a
apuração dos votos seja totalmen-
te informatizada. Esse foi o prin-
cipal compromisso firmado pelo
novo presidente do tribunal, de-
sembargador Antônio Carlos
Amorim, ex-presidente do Tribu-
nal de Justiça do Rio, eleito on-
tem por unanimidade pelo órgão
colegiado do TRE. Ele afirmou
que a informatização garantirá a
lisura das eleições e permitirá que
o resultado seja conhecido em, no
máximo, 24 horas.

A vice-presidência do TRE,
que até então era ocupada por
Amorim, passa para ex-presiden-
te, Youssif Salim Saker, o mais

antigo do tribunal. Ao abrir on-
tem a sessão, Saker anunciou que
retirava sua candid atura à reelei-
ção. No discurso, ele disse que
soubera de um "entendimento"

entre seus colegas sobre a impôs-
sibilidade legal de reeleição. "Em-

bora essa seja uma opinião adver-
sa à minha, se houve esse entendi-
mento prefiro não concorrer",
afirmou. Amorim, que disse não
ver problema na reeleição, elo-
giou o gesto do adversário.A pos-
se do novo presidente do TRE
será segunda-feira, às 16h.

Ao defender a informatização
do TRE, Amorim disse que a
apuração manual de votos "é
brincadeira" e não acredita "em
eleições limpas com esse método
de contagem". Mas admitiu que a

informatização do processo elei-
toral pode, num primeiro momen-
to, ficará restrita à apuração. "O

Rio tem muitos eleitores, o que
dificulta o voto direto no terminal
de computadores", disse.

Amorim pediu a ajuda dos
funcionários para agilizar o TRE
e advertiu:"Quem não quiser tra-
balhar será afastado." A mudan-
ça da sede do TRE para um outro
prédio mais moderno foi também
anunciada pelo novo presidente.
Ele afirmou que o prédio da Rua
Io de Março é "inadequado" às
necessidades do tribunal. "Esse

prédio é histórico, belíssimo e de-
ve ser preservado. Talvez possa-
mos até criar neste espaço um
museu para o Judiciário", disse.
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8 dias.
A Americatur possui a maior e melhor
estrutura de serviços em Porto Seguro e
hotéis com excelente localização.
Café da manhã, city-tour, traslados,
show de lambada, serviços de praia e
guia exclusivo Americatur.
Hotéis: Eden ou Chalimar
(não inclui refeições).
A vista, apenas R$

8 dias.
Hotel Ritz Praia 3*, com café da manhã,
city-tour, traslados e guia exclusivo
Americatur.

m

U R$

157,

8 dias.
Hotel Marupiara 3*, localizado na
paradisíaca Praia de Porto de Galinhas.
Café da manhã, traslados e assistência
de guias.A vista, apenas R$

Ut

ou em
ix R$

104.
Hotel Casablanca Park 3*
(com meia pensão).
A vista, apenas R$

2»

2x R$

Kmicífl*

33.

2x R$

\ 177,

8 dias.
Hospedagem no novíssimo Navotel 4*,
localizado na Praia de Piedade, com
café da manhã, city-tour, traslados,
assistência de guias e passeio a Olinda.
À vista, apenas R$

1% 359,

2xR$

188,

Preços por pessoa em apt2 duplo.
CENTRO: 224-45744

CORA: 235-3275
NITERÓI: 717-3868

7L
LEBLON: 511-5788
iwnema: 511*5853 VIAGENS E TURISMO

Vagas limitadas, sujeitas a confirmação.

BARRA: 325-5232 MÉIER: 289-8299
VILA ISABEL: 278-4899 MACUREHtt: 450-2700
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Prévia da visita

a Bill Clinton
O presidente Fernando Henrique Cardoso (fo-
to) participou ontem de um almoço, realizado
no prédio do Itamarati, em Brasília, patrocina-
do pela organização America's Society, uma
espécie de clube de serviços — aos moldes do
Rotary e Lions Club — que agrega intelectuais,
empresários, professores e estudiosos sobre os
problemas do continente americano. Fernando
Henrique saudou o presidente da entidade,
John Avery, dizendo que as "mudanças no co-
mércio mundial" devem ser atreladas a uma
modificação de controle internacional do capi-
tal especulativo. O encontro, segundo a Secreta-
ria de Imprensa do Ministério das Relações
Exteriores, foi fundamental para o presidente
consolidar a imagem do Brasil nos Estados
Unidos, para onde Cardoso vai em abril. A
America's Society é ligada à Fundação Rockfel-
ler. No almoço estava, ainda, o senador Antò-
nio Carlos Magalhães (PFL-BA), presidente da
Comissão de Relações Exteriores do Senado; o
deputado Germano Rigotto (PMDB-RS). líder
do governo no Congresso, e o ministro da Fa-
zenda, Pedro Malan.
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PT ajuda Bolsonaro a
se livrar de punição
O corregedor da Câmara, deputado do PPR-SP
Beto Mansur (foto) anunciou que vai arquivar
a sindicância contra o colega Jair Bolsonaro
(PPR-RJ), que chamou o ministro da
Administração, Bresser Pereira, de
"cara-de-pau e ladrão de servidores"
quarta-feira passada, na Comissão de Trabalho
da Câmara. Segundo Mansur, todas as
expressões consideradas chulas foram retiradas
dos anais, a pedido do deputado Paulo Paim
(PT-RS). "Agora, não tem nada nos anais que
condene Bolsonaro", informou. Saiu dos anais
até a advertência a Bolsonaro feita pelo
presidente da comissão, Wigberto Tartuce
(PP-DF). O presidente da Câmara, Luís
Eduardo Magalhães, poderá ou não aceitar o
arquivamento do pedido de abertura do
processo contra Bolsonaro, solicitado pelo
deputado Osvaldo Biolchi (PTB-RS).

Senado entra
na briga
da refinaria
A disputa entre
Pernambuco, Ceará, Rio
Grande do Norte e
Maranhão para sediar a
nova refinaria que será
construída pela Petrobrás
ganha hoje um novo ringue
— o Senado. Para falar dos
critérios de escolha, estarão
na Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura da Casa o
ministro das Minas e
Energia, Raimundo Brito, e
o presidente da estatal, Joel
Rennó. O autor do
requerimento de
convocação foi o senador
José Agripino (PFL-RN),
presidente da Comissão.
"Se a refinaria estivesse na
mão do capital privado,
nem haveria discussão:
ficaria onde desse mais
lucro", diz o senador.

Tancredo e
a bactéria
misteriosa
O trio de infectologistas
que acompanhou Tancredo
Neves em sua agonia no
Instituto do Coração, em
São Paulo, dez anos atrás,
rejeita a suspeita de que ele
tenha sido contaminado
propositalmente com uma
bactéria misteriosa, como
sugere o ex-ministro
Ronaldo Costa Couto no
livro Tancredo vivo, que
lançará em breve. Segundo
os médicos, Tancredo foi
atacado por um conjunto
de micróbios compatível
com a doença de que sofria:
um câncer benigno de
intestino.

Discurso
pelas Forças
Armadas
As Forças Armadas estão
abandonadas, denunciou
ontem em discurso o
senador Edison Lobão
(PFL-MA)."A Marinha,
por exemplo, tinha 4,65%
das verbas do Orçamento
em 1070. e hoje sua
participação é de apenas
0.98%", disse. "O Brasil
ocupa o 10" lugar em gastos
com defesa na América
Latina e cm nível mundial
está em 155" lugar." Lobão
lembrou que a Marinha
brasileira era a segunda do
mundo no inicio do século.

Medeiros acusa

seu acusador
O presidente da Força Sindical, Luiz Antônio
de Medeiros (foto), pediu ontem em Brasília
que o procurador-geral da República, Arísti-
des Junqueira investigue as denúncias feitas
pelo ex-assessor Wagner Cinchetto, que o acu-
sou de receber contribuições irregulares de
empresas. "A imprensa publicou a versão dele
(Cinchetto) sem fazer nenhuma investigação",
criticou o sindicalista, afirmando que Cinchet-
to não tem idoneidade para acusá-lo. "Ele foi
preso até por passar cheque sem fundo", disse
Medeiros.

Execução de preso
foi obra de cinco PMs
O governo gaúcho concluiu pelo envolvimento
dos cinco PMs que guardavam o presídio de
Uruguaiana (RS) na execução de Everaldo
Silva, retirado à força da cela. fuzilado e
degolado por encapuzados, há duas semanas:
na reconstituição do crime, os suspeitos caíram
em várias contradições.

Itamar agradece ao
Senado por cargo
O ex-presidente Itamar Franco enviou ontem
oficio á Mesa do Senado em que agradece sua
indicação para o posto de embaixador em
Portugal. "Foi um dos momentos mais
emocionantes de minha vida pública", escreveu
Itamar, referindo-se à sua ida á Comissão de
Relações Exteriores do Senado.

BH bloqueia
namoro pelo
telefone
A Telemig vai bloquear os
serviços tele-900 (tele-na-
moro, tele-horóscopo), que
viraram dor de cabeça para
pais e donos de empresas,
devido às altas contas.
Acordo firmado com o Pro-
con de Belo Horizonte esta-
belece que o bloqueio das
de centrais computadoriza-
das será gratuito para o
consumidor que o pedir pe-
Ia primeira vez. Nas mais
antigas, o usuário deverá
usar bloqueador. Pelo acor-
do. a Telemig informará aos
assinantes a possibilidade
do bloqueio.
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LOJA DE

FÁBRICA

Jeans
várias lavagens
Pierre Cardin

Camisa polo
ou gola careca.
Malha importada
100% algodão

E não é

VILA

ROMANA

É meu amigo,
eles acham que a

dia ou da noite
você pode se
enfiar naquele

elevador que vive
enguigando e sair
de colan colorido
resolvendo tudo.
Como você não
tem super poderes,
precisa de uma

administradora
fora do comum:
mais ágil, mais
rápida e mais
experiente que
as outras.

Bulhões
Carvalho
da Fonseca
Adnunstradora ,
de Bens

R. DA QUITANDA. 19 sl. 224 7292
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MUSICA
CIVILIZADA

& INFORMAÇÃO
RELEVANTE

99,7

PLISSE -IMPORTADOHORIZONTAIS

Aproveite os descontos especiais cfle

IHGLÈS - FR6NÇÊS - (ILEH60 - ESPANHOL
IDEAL PARA EMPRESAS, ESCOLAS,

PESSÔAS QUE VAO VIAJAR, QUEM HÃO
TEM TEMPO DE FREQÜENTAR

ESCOLAS OU APENAS SE RECiCLAR.
PRODUZIDOS NOS PAÍSES DE ORIOEM.

Tel.: (021) 220-3274
AV. U D« MAIO, 44-U* CENIMMU • W MttW

Disque

Classificados JB(021)

589-9922

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ÍQ

DIVULGAÇÃO hsa

Leia no Caderno de Classificados inscrições

para contratação de professor substituto.
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SINDICO DO SEU PRÉDIO E 0 QUE?

JORNAL DO BRASIL
TERÇA-FEIRA, 
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Persianas Pan American

Presidiários fazem 35

¦ Amotinados pedem desativação de penitenciária de segurança

máxima e mantêm crianças, inclusive um bebê, sob o seu poder
berto Alves Ribeiro, e não puderam Penitenciário, Lourival Gomes, e o; VASCONCELO QUADROS

TREM EM BÉ, SP — Os 700 deten-
tos da Penitenciária 1 de Tremembé
(a 135 quilômetros de São Paulo)

í. mantêm como reféns 12 funcioná-
í; rios e 23 parentes de presos, entre
- eles várias crianças e um bebê de

colo. O movimento está sendo lide-
rado por um grupo de amotinados
dos quais pelo menos três são re-
manescentes do bando que liderou
as rebeliões de Hortolândia e Fran-
co da Rocha, no início de março.

Uma das reivindicações do gru-
po, que se autodenominou Coman-
do Paulista, é a desativação do ane-
xo de segurança máxima de Tauba-
té, município próximo, onde ficam
confinados os presos mais perigo-
sos do estado. Esse é um indício de
que o movimento é organizado. Os
funcionários do presídio acham que
foi um erro enviar, juntos, para o
mesmo local os presos que coman-
daram as rebeliões anteriores. No
final da tarde, os amotinados
ameaçaram cortar a orelha de um
dos reféns.

Série — Essa é a segunda rebe-
liào em Tremembé, no intervalo de
apenas 15 horas. Na sexta-feira, os
detentos se amotinaram, com três
reféns, para reivindicar horários de
visita mais flexíveis e só encerraram
o movimento na madrugada de sá-
bado, com a garantia de que a exi-
gência seria atendida. No domingo
à tarde, durante o horário de visita,
eles decidiram tomar todo o presí-
dio."Minha neta está lá dentro, mas
já sei que ela está bem", disse o
segurança Oto Alves Ribeiro. No
domingo â tarde, sua nora Gilmara
dos Anjos, sua filha Quede, de 16
anos, e sua neta Gleice entraram no
presídio para visitar seu filho. Ro-

sair mais. Maria Aparecida Sacra-
mento e sua filha Juliana, de 4
anos, também estão entre os reféns.
Elas foram visitar Idelson Sacra-
mento, filho de Maria Aparecida,
que cumpriu dois anos por tráfico e
deveria ter sido libertado ontem.
No final da tarde de ontem, os
detentos mostraram numa das tor-
res da penitenciária um garoto de
12 anos.

Os agentes penitenciários dizem
que os detentos estavam há 15 dias
preparando uma fuga em massa e
que até o vice-governador do esta-
do, Geraldo Alckmin, chegou a ser
alertado numa reunião, há uma se-
mana, por um grupo de seguranças.
"Nós advertimos que em 15 dias
isso aqui ia explodir e ele respondeu
que nada poderia fazer. Demorou
menos de uma semana para aconte-
cer", contou um deles.

Os presos, segundo os agentes,
estavam agitados por causa da de-
mora no atendimento nas questões
processuais. Eles reclamam tam-
bém de maus-tratos no presídio.
Um dos seguranças, que pediu para
ser identificado apenas pelas ini-
ciais J.B., contou que sempre que
os detentos cometem falta grave há
castigos e espancamentos. Disse
também que drogas e bebidas en-
tram com freqüência no presídio.
Os detentos pediram a presença de
jornalistas e do cardeal-arcebispo
de São Paulo, Dom Paulo Evaristo
Arns, para servirem de mediadores.
Eles não sabiam que o cardeal se
encontra há três semanas em Ro-
ma.

Desde domingo, só o juiz Ivo de
Almeida, da Corregedoria dos Pre-
sídios. o coordenador do Sistema

secretário-adjunto de Administra-
ção Penitenciária, Antônio Ferreira
Pinto, entraram no presídio e, sem
sucesso, tentam negociar a liberta-
ção dos reféns. Os rebelados ocupa-
ram a cozinha e garantem que têm
mantimentos para mais dois dias.
Ontem à tarde, um preso foi retira-
do ferido para ser medicado no
hospital da cidade e, em seguida,
voltou para o presídio.

Isca — "Os líderes já destruí-
ram dois presídios antes de serem
transferidos para cá. Eles são peri-
gosos e a direção do sistema está
usando funcionários como isca",
acusa o agente João Alabasce, que
trabalha na cozinha da penitenciá-
ria e conseguiu escapar ao perceber
o plano dos detentos.

Segundo o agente, os líderes do
movimento são conhecidos pelos
apelidos de Macule, Pé na Cora,
Terra Seca (os três egressos de Hor-
tolândia). Mie/ninho e Camarão.
Todos são considerados de alta pe-
riculosidade. Suspeita-se que o ca-
beça seja o detento Valdir Rocha,
que chefiou a rebelião de Hortolán-
dia e de Franco da Rocha.

I | Numa rebelião que durou cerca
de cinco horas, 118 presos do 40°
Distrito Policial de São Paulo, na
Vila Santa Maria, Zona Norte da
cidade, tomaram ontem como refém
o delegado de plantão Ricardo Sta-
nesi. O motim, que começou às 7h,
terminou às 12h com a libertação do
refém depois de todos os presos se-
rem transferidos para outras delega-
cias. Os amotinados estavam arma-
dos com uma pistola automática en-
contrada na carceragem e um revól-
ver calibre 38 de Stanesi.

reféns em São Paulo

Vigilante se
descontrola
e faz refém
Com problemas pessoais,
agravados pelas notícias de
extinção da Caixa
Econômica Estadual
(CEE). o guarda de
segurança da agência
central da Caixa 1 rajá
Vanderlei Gonçalves, de 40
anos, perdeu o controle de
manhã e manteve como
refém, por meia-hora. um
estagiário, dominando-o
com uma faca no pescoço.
Só após muitas negociações
e um telefonema à diretoria
que garantiu que ele não
seria demitido é que lrajá
!'bertou o colega. O guarda
de segurança foi
encaminhado para o
Hospital Espírita,
especializado em
tratamento de doenças
mentais. Na semana
passada, o governo gaúcho
começou a unificar a CEE
com o Banrisul c as
demissões previstas vão
ocorrer no banco.

PM usa cassetete e

cães contra piquete
Um confronto entre policiais militares e trabalhadores que
fazem a manutenção dos equipamentos da Refinaria Getúlio
Vargas (Repar). em Araucária, na região metropolitana de
Curitiba, ontem pela manhã. No conflito, 13 pessoas ficaram
feridas. Um trabalhador foi mordido por um cachorro da
PM e os outros sofreram escoriações, provocadas por golpes
de cassetete. Cerca de 2 mil empregados de empresas contra-
tadas pela Petrobrás para a manutenção da Repar entraram
em greve desde a semana passada, reclamando a reposição
das perdas salariais a partir do Plano Real. O movimento
perdeu força com a volta ao trabalho de 700 empregados que
fizeram acordo cm epado com suas empresas. O conflito
começou quando os grupos que, desde a semana passada,
faziam piquete no acesso lateral da refinaria foram impedidos
pela PM de entrar nos ônibus que traziam trabalhadores.

Chuvas causam falta cTágua
em Recife e alagam Olinda

As fortes chuvas que caíram na Região Metropolitana de
Recife no fim de semana deixaram pelo menos 14 bairros
sem água, devido ao rompimento dc canos da Companhia
Estadual de Saneamento (Compesa). O município mais
afetado é Olinda, onde cerca dc 100 famílias que moram
próximo a pequenos riachos tiveram de abandonar suas
casas. Em Recife, as ruas alagadas provocaram
engarrafamentos em Boa Viagem e no Centro. Segundo a
Meteorologia, entre a noite de domingo e a manhã de 2'1 o
índice de precipitação pluviométrica foi de I20mm.

I Moça come ;
i orelha de
i rival
: A baiana Cristiane
j Ferreira Gonçalves tem
: um ciúme incontrolável
: do namorado, Carlos de
i Jesus, o Maturi. No
: domingo, quando o
: flagrou com Aline
: Frazão dos Santos, num
: campo de futebol, no
: bairro Alto de São
: Gonçalo, em Salvador,
| correu em direção à
• rival, e depois de
: unhadas e puxões de
: cabelo, deu-lhe uma
: dentada decepando sua
: orelha. Em seguida,
i Cristiane, já conhecida
: como Kika Canibal
; engoliu o pedaço da
: orelha sem ao menos
: retirar o brinco. Há seis
i meses, Cristiane
: surpreendeu outra
: garota com Carlos e,
¦ com uma dentada,
: arranchou um pedaço
; da bochecha dela. As
: duas rivais foram parar
; no hospital.

Festa de calouros acaba
em morte de adolescente
Paulo Henrique de Andrade Chioccarelo, de 19 anos.
calouro da Faculdade Tuiuti, em Curitiba, se apresentou
à polícia como o autor do tiro que matou o menor Luiz
Otávio Leal. dc 15 anos. durante uma festa cm uma
chácara, no domingo á tarde. Paulo Henrique deixava a
lesta, que reunia calouros da faculdade, cm companhia
da namorada, quando o menor sc aproximou. O
estudante disparou quase á queima roupa mas
argumentou ter agido cm legítima defesa porque Luiz
mexeu com sua namorada.

Assalto a banco em Minas
tem tiroteio com um ferido

Um assalto no posto dc
pagamento dc seguro-
desemprego da Caixa
Econômica Federal, em
Uberlândia (MG), na
manhã dc ontem, provocou
troca de tiros e deixou uma
pessoa ferida. De acordo
com a Policia Militar, cinco
homens armados dc
metralhadoras invadiram o
banco por volta das 1 Ih.

renderam clientes,
funcionários e vigias e
roubaram RS 50 mil. Os
assaltantes fugiram num
Corsa azul c num Kadet
cinza, cujas placas não
foram anotadas. A polícia
tentou um cerco, mas não
conseguiu prender o bando
e não tem pistas dos
assaltantes.

Qualidade inigualável em modernos tecidos Importados e plastificados ou alumínio porcelanizado.
Você vai esbanjar sofisticação em sua casa ou escritório.

Telefona de plant
241-1177 - FAX: 1021)581-6476

iÇÔMSmO FOfeA DA OAIANTIA EXCLUSIVAMENTE
¦ COM WÇA» OHOIHAII PA HH AMEUCAU

Bombas em

Minas são

periciadas
BELO HORIZONTE — Os peri-

tos do Instituto de Criminalística
dc Minas Gerais identificaram
três tipos diferentes de bombas
nos seis atentados ocorridos na
capital nos últimos dois meses.
Em alguns locais foram utilizados
fogos de artificio, em outros, di-
namite e no último alentado, con-
ira a OAB. uni artefato fabricado
a partir de fogos de artificio.

De acordo com o perito. Mar-
co Antonio de Paiva, a bomba
contra a OAB foi fabricada a par-
tir de foguetes pirotécnicos c
acondicionada dentro de uma
garrafa de um litro de iogurte. O
pavio era semelhantes ao de uma
vela e o petardo tinha baixo poder
de explosão. O laudo deveria ser
divulgado ontem, junto com o re-
sultado da perícia feita nas mãos e
botas do sindicalista Austen Mu-
dado. apontado como suspeito.
Mas. segundo Paiva, o laborató-
rio só deve enviar o material hoje.

As outras bombas também ti-
nham baixo poder de explosão,
segundo o diretor do Instituto de
Criminalística, Jaci de Abreu. Os
fogos de artificio foram usados
nos atentados contra o Cine Na-
zaré, o Fórum Lafaiete e a casa
do coronel reformado da PM Fe-
lisberto Egg. Contra o jornal Es-
tado de Minas, foi usada dinami-
te. que, segundo Abreu, explodiu
parcialmente. Os peritos só não
conseguiram identificar com pre-
cisão o tipo de artefato jogado
contra a sede do Sindicato dos
Jornalistas. Mas. pelo estrago e
pelo local ( o telhado). Abreu ad-
mi te que também foi usada dina-
mite.
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x Tum balanço positivo dos oito meses do Plano Real, o
lN Ministério da Fazenda sustenta que ele "é, com seguran-
ça, o plano de estabilização brasileiro mais bem-sucedido para
o mesmo tempo".

Distribuído na reunião do ministério, na sexta-feira pas-
sada, o documento tem oito páginas, onde são alinhados os
principais êxitos do Plano Real nesse período. Alguns dos
pontos destacados no relatório:

A taxa de inflação, que em junho de 1994 beirava o
nível de 50% ao mês, baixou para taxas mensais em torno de
1% a 2%.

Cerca de USS 12 bilhões a USS 15 bilhões representam
o imposto inflacionário que foi deslocado, com o Plano Real,
dos bancos privados e públicos para a população de baixa
renda.

A taxa de investimento, hoje na faixa de 16% do PIB,
subirá para 20% do PIB já a partir de 1995.

A receita líquida do governo federal aumentou 11,5%
cm 1994. O desempenho da receita fiscal continua crescendo
em 1995.

Apesar do tom otimista, o texto da Fazenda adverte:
— O Plano Real abriu o caminho para a estabilização,

mas esta só estará garantida com as mudanças propostas no
processo de reforma da Constituição.

Frente anti-FH
Depois de conversar com

Brizola no Rio, ontem, Lula
desembarca quinta-feira em
Pernambuco para um làte-à-tê-
te com Miguel Arraes.

Fernando Henrique vai fi-
car com as orelhas ardendo.
Tempo é voto

O PFL começa a discutir
hoje sua estratégia para as elei-
ções municipais do ano que
vem.

O deputado Lima Neto,
responsável pela privatização
da CNS, é o favorito para con-
correr à prefeitura do Rio.
Palavra de Fidel

Fidel Castro esbanjou elo-
gios ao plano de reforma agrá-
ria de FH num jantar para em-
baixadores latino-americanos
anteontem.

O comandante mostrou
que sabia o que estava falando:
citou várias estatísticas sobre o
programa.
Mansões oficiais

O banqueiro José Safra
vendeu na sexta-feira quatro
das 18 mansões oficiais em
Brasília que comprou
durante o governo Colloi.

Três das casas foram com-
pradas por Sulivan Couvre,
empresário brasiliense que pas-
sou dois meses na prisão, em
1994, por sonegação de impôs-
tos.
Península Couvre

Um dos endereços mais
nobres do poder até 1990, o
Ponta da Península do Lago
Sul vai virar agora o reduto
dos Couvre.

Sulivan Couvre alojará os
irmãos nas casas que comprou
no local e morará numa hiper-
mansão que está construindo
na área.
Grupo especial

O governador Mário Co-
vas decidiu criar uma tabela
especial de salários para asses-
sores especiais, com salários de
até R$ 3 mil por mês.

A grande inovação é a de-
missão automática de todos,
ao final do governo.
Rua dos' Serviços

Curitiba sai na frente de
novo.

O prefeito Rafael Grecca
(PDT) inaugura amanhã, no
aniversário da cidade, a pri-
meira Rua da Cidadania.

Vai reunir num só local
todos os órgãos oficiais que
prestam serviços ao público.

Fábrica capixaba
Dotado de três portos, o

Espírito Santo está na mira das
montadoras.

A Volkswagen, a Fiat, a
Mitsubishi e a Asia Motores
estudam a possibilidade de
montar fábricas no estado.

Alguma há de vir para
cá — torce o governador Vítor
Buaiz.
Ajuda divina

Convocado para ajudar
no tratamento de câncer de
Darçy Ribeiro, o paranormal
Thomas Green Morton rasgou
uma nota de RS 10 em seis
pedaços, colocou-os na mão do
senador e orou:

Energias cósmicas, di-
vinas, universais, se Darcy so-
breviver que esta nota reconsti-
tua. Rá!

Quando Darcy abriu a
mão a nota estava inteira.
Esforço perdido

Formado pela Boston
University, há tres meses o em-
presário Gilberto Buffara Fi-
lho tenta dar aulas de graça às
crianças carentes da escola
Paula Brito, na Rocinha.

Já passou por quatro au-
toridades da Secretaria Esta-
dual de Educação para tentar
obter autorização, inutilmente.
'Sinhá Velha'

O SBT vai competir com a
Globo usando suas próprias
armas: a emissora prepara os
remakes das novelas Escrava
Isaura e Sinhá Moça.

Sílvio Santos quer reeditar
até o elenco: já acertou com
Lucélia Santos para o papel
principal e tenta também con-
tratar Rubens de Falco.
Desfile nacional

O desfile de escolas de
samba no Carnaval de junho,
no Rio, terá representantes da
Bahia, do Rio Grande do Sul,
de São Paulo, do Maranhão,
de Pernambuco e Santa Catari-
na.

O desfile vai se chamar
Copa do Brasil do Carnaval.
União x União

Deu a louca no governo: o
Departamento de Aviação Ci-
vil (DAC) multou em R$ 10
mil quatro agências de turismo
acusadas do terrível crime de
dar descontos nas tarifas em
licitações da União.

O deputado Augusto de
Carvalho (PPS-DF) entrou
com uma queixa no Conselho
Administrativo de Defesa Eco-
nômica.

LANCE-LIVRE
Fernando Henrique passa o pró-

ximo dia 31. 31° aniversário do mo-
vimento de 1964, cm Carajás, onde
se reúne com os governadores da
Amazônia.

O ministro dos Transportes, Oda-
cir Klein, fez as contas na última sex-
ta-feira: recebeu 286 parlamentares
em 58 dias úteis. Já tem credenciais
para ser o articulador político de FH.

O advogado Bolivar Rocha, de 31
anos. é o novo chefe de gabinete do
Ministério da Fazenda. E especialis-
ta em Direito Financeiro Internado-
nal e participou da negociação da
divida externa.

Fidel Castro está cada vez mais
rclax: recebeu os embaixadores lati-
no-americanos no domingo vestindo
uma guayabcra em vez de farda.

O cineasta Jofre Rodrigues lança
no dia 18. em Los Angeles, o seu
filme O monge e a filha do carrasco,
uma co-produção brasileira c ameri-
cana estrelada por Patrícia Pillar

Domingo a astróloga Mônica Hor-
ta anunciou na Globo que os astros

mostravam que Rubinho Barrichello
seria bem colocado na corrida em In-
terlagos. O brasileiro parou na 18*
volta.

O prefeito César Maia embarca
hoje para Madri, onde participa de
um congresso sobre cidades. Teme-se
que volte com a idéia de fazer uma
tourada no Pavilhão de São Cristo-
vão.

Os 430 anos do Rio serio comemo-
rados hoje com a exposição do acervo
do fotógrafo Augusto Malta, primeiro
fotógrafo oficial da história da prefei-
tura, no Arquivo da Cidade.

O jornalista Luiz Gutembcrg está
lançando o romance O anjo america-
no. Conta a história de um assassina-
to no Rio. nos anos 50, insolúvel até
hoje.

Desde a separação, Romário fez
seis gols em duas partidas. Pelo jeito,
o problema do Baixinho era a ex-mu-
lher Mônica.

Operação Rio II: a nova chance
dos militares.
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4/250/FPU
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PERFORMA8/250/CD
R$3.206,00

TECLADO E MONITORCOLORIDO APPLE -v
PACOTE DE SOFTWARE

Financiamento: 4 vezes (1+3).
Leasing: 24 meses (20% de entrada).

Sujeitos à aprovação de crédito.

205-Z957
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SOCIEDADE DE CIRURGIA
VÍDEO-ENDOSCÓPICA

DO RIO DE JANEIRO

SOCIVERJ
Reunião Mensal

Local: Auditório da Clínica
São Vicente da Gávea

Dia 28/março: 20:00 horas
TEMAS:
•VÍDEO LAPAROSCOPIA NAS

EMERGÊNCIAS GINECOLÓGICAS
Dr. Homero Leal de Meirelles Júnior (RJ)

•APENDICECTOMIA
Dr. Carlos José Saboya (RJ)

•COLECISTITE AGUDA
Dr. Delta Madureira Filho (RJ)

•VÍDEO LAPAROSCOPIA NO TRAUMA
Dr. Nilton Kawahara (SP)

. FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do art. 9o, inciso II, dos Estatutos, ficam convocados os
Membros da Assembléia Geral da Fundação Getulio Vargas para compa-
recer no dia 24 de abril de 1995, às 17:30 horas, na Praia de Botafogo, n°
190, 14° andar, a fim de, reunidos em Assembléia Geral Ordinária: a)
examinar o Relatório das Atividades e o Balanço Geral do Exercício de
1994, bem como sobre eles deliberar; b) eleição para o Conselho Curador;
c) aprovar o ingresso de novos membros na Assembléia Geral. Não
havendo número suficiente para deliberar em primeira convocação, a
Assembléia Geral será realizada em segunda convocação às 18:00 horas,
no mesmo dia e local, quando, então deliberará com qualquer número.

Rio de Janeiro, 27 de março de 1995
JORGE OSCAR DE MELLO FLÔRES

PRESIDENTE

O MELHOR

NEGÓCIO

É ENTRAR
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RESERVE SEU STAND E PARABÉNS PROS SEUS LUCROS.

O tempo está passando. Você não pode ficar parado no mercado
nem ficar de fora da Rio Negócios 10. Afinal, essa é a grande
festa de 10 anos de um evento que cada vez mais cria oportunidades

para sua empresa ficar entre as melhores. Tudo isso num ano de
otimismo real. Com certeza, a sua concorrência já está aqui. Venha
acontecer junto a empresas nacionais dos mais diversos setores.
Apareça em eventos consagrados como a 3" Rio Info, a Rio
Tecnologia e os salões mais famosos do meio
empresarial. Os stands já estão acabando. Garanta

já o seu por um preço que você vai comemorar e

pode até parcelar. Quem quer ganhar dinheiro
não perde a Rio Negócios 10. Você vai perder?
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RIO
INFO

DE 06 A 10 DE JUNHO - RIOCENTRO
Informações: (011) 533-1094 / 533-0654

Retlizaçlo: Pttrocinjo:

FU1PEME
SEBRAE

RJ
Apoio

SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.Clf.NO* E TECNOLOGIA.
SECRETARIA DE ESTADODE INDÚSTRIA. COMÉRCIO.CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

Promoção
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BANEM

X
VOCE SABE.

FLORES NATURAIS,UMA
LEMBRANÇA QUE

EMOCIONA.
Entregamos em todo
1 Brasil e Exterior ,x

fiylchen Flores
Filiada a
Florists' Trattsworld
Dclipcry Association
É só ligar

I^JTI

aV2
I02i) 393-8544/393-2526

BOTAFOGO F. R.
LANÇAMENTO DOS TÍTULOSv DE SÓCIOS PROPRIETÁRIO

ÚLTIMA SEMANA DA1» SÉRIE DE TÍTULOS
Brevemente nova sede de Gen. Se-
veriano. Piscinas, quadras polivalen-
tes, ginásio, campo de treinamento
da equipe profissional, escolinhas de
diversos esportes. Venha participar
de um grande quadro social.

Plantão de Atendimento

Tel >0211 «0 3274.

Organização Judiciária
do Estado: atualizada

I A Degrau Cultural acaba de lançar, em I
I convênio com a Editora Espaço Jurídico, a I
J edição atualizada do Código de Organiza- !
| ção e Divisão Judiciárias do Estado do Rio |
IdeJaneiro.Ediçãolimitada.Preçopromoci- 

¦
onal de lançamento: apenas R$ 10,00. Ad-1

| quira seu exemplar nos seguintes locais: |
DEGRAU CULTURALII

| CENTRO: (Praça Mahalma Gandhi, 2/2' andar • |CineBnda • 220-5715) • COPACABANA: (Av. N. Sra. ¦
I de Copacabana, 807 * sobreloja • 235-1790) • MADU-1
! R0RA: (Shopping TenvTudo/sobretoja, 49 - 359-3929) • ,I MÕER: (Rua Constança Barbosa, 1 «/sobreloja c • 289-1
I 9296) • CAMPO GRANDE: (Av. Cesário da Melo, 3.006/ I219». NITERÓI: (Rua Sio Pedro, 151/S. Loja • 719-0551). ¦1 219)L Jm

CASiU?

JARDIM

Edição do Ano

Uma Edição única, com 164 páginas,
mostrando o melhor da decoração de
Norte a Sul do Brasil. Matérias especiais

sobre Piscinas, Banheiros e Cozinhas.

ASSINATURA- (011)824-0622

A/*4

5í Golden Cross
PRIMEIRO LUGAR EM SAÚDE.

A GOLDEN CROSS oferece grátis um serviço que a concorrência
não dá nem pagando: Médico em casa.

I« APROVEITAMOS CARÊNCIA
• PLANOS: PARA EMPRESA E INDIVIDUAIS

mmmmK-y- jh

A PARTIR DE R$ 19,22

| • Grátis GOLDEN MED até junho de 1995
I • Atendimento Residencial conforme área de atuação

 (021)502-6354"De'2°^s,6^êírã^ã?Ta,s 
18h • Sábados das 8:00 às 14:00h

PUC-Rio

PÓS-GRADUAÇAO 
"LATO SENSU

g* Filosofia Contemporânea

//

OUTROS CURSOS:

Análise de Sistemas
Programação de Computadores

^ A Construção de um Trabalho Monográfico
Inglês Acadêmico

Redação de Relatório Técnico
f Terminologia Básica do Comércio Exterior

Técnicas de Criação para Uso em
Empresas e Negócios
——m

cz>" Cursos e Oficinas em ARTES E DESIGN
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Embaixada da França

Consulado Geral da Francano Rio de Janeiro
JORNAL DO BRASIL

JORNAL DO BRASIL

TELEFONKS CORRESPONDENTES:Acre. Alagoas. Bahia, Espirito Santo. Mato Grosso
REDAÇÃO 585-4422 do Sul. Minas Gerais. Pará. Paraná. Pernambuco.

.7. Piaui. Rio Grande do Sul. Santa Catarina No ente-
DEPARTAMENTO COMERCIAL M°ue. Par^Roma.
Noticiário 585-4566 Washington,
.Revistas 585-4479 SERVIÇOS NOTICIOSOS:
Classificados 580-4049 Afp Ap Ansa efe Reuters. Sport Press. UPI.
Anúncios por Telefone 589-9922   
Anúncios Fúnebres 585-4320 SERVIÇOS ESPECIAIS:

Washington Post. tos Angeles Times. El Pais.

CIRCULAÇÃO REPRESENTANTES COMERCIAIS
Minas Gerais Tel e Fax: (031) 271-3399 e 273-1616 •

r.,n^n Dir» c;flQ Rnnn Espirito Santo Tel.: (027) 225-5918 e Fax: (027) 227-Assinaturas novas Grande Rio 589-5000 5023# Recife Tel e Fax (081) 465-1851 • Ceará Tel:
Assinaturas demais Cidades (021) 800-4613 (085) 261-8054 e Fax (085) 224-2623 • Bahia/Seig.pe

con cmn Te' e Fax: (071) 351-1784 • Belém/PA Tel (091)Atendimento ao Assinante 589-bOOO 241-2255 e FAX.: (091) 225-2061 • Paraná Tel.: (041)
Atpnriimpntn àç Ranraç 585-4339 253-4048 e Fax: (041) 252-2844 • Rio Grande doAtendimento as bancas ooo ijj» Su| Te|. (05]) 2^3332 „ FaI (051) 233-3528 • RJ
Exemplares Atrasados 585-4377 Região dos Lagos Tel: (0246) 51-1021

Avenida Brasil, 500 — CEP 20949-900 — Caixa Postal 23100 — São Cristóvão — CEP 20922-970
Rio de Janeiro — Tel.: (021) 585-4422 • Telex (021) 23 690 — (021) 23 262 — (021) 21 558

SUCURSAIS
BRASÍLIA, DF - Setor Com. Sul Qd. 1, BI K. Ed.
Oenasa 2" andar CEP 70398-900 TEL (061) 223
5888 TELEX 1011
S. PAULO. SP - Av Paulista. 777/15° e 16° CEP
01311 -914 TEL (011) 284 8133 TELEX 37516
PREÇOS DE VENDA AVULSA EM BANCA

PftSÇO KM REAL

LOJAS DE CLASSIFICADOS
BARRA Av dasAinencas.2000 L| 14 -4393987
CENTRO Av Ro Br^rco 135 L; C -232 1372/232-4373
COPACABANA A* Copjcaia'aMO l|M -235 5539
HUVAiTA R Vol daPiry445 tjD -226 8170
IPANEMA RV«P«M5S0 SI 221 -294 4191
T1JUCA R C de Bonfrn 346.202 254-8992
SEDE Av Br&i500 Terto -585 4676

RJ.M03P.ES
DP
AL,BA,GO,MS,MT,
PR.R8.SC, SE, PC
CE,MA,PB,PI,RN
AC,AM.AP.PA.RO,
RR,TO

0.80
1.00
1.40

1.60
2.00

1.30
1.80
2.50

3.50

Os cadernos de Classificados e a revista Pro-
grama circulam exclusivamente no Estado do
Rio de Janeiro

© JORNAL DO BRASIL S. A. 1995
Os textos, fotografias e demais criações intelectuais
publicados neste exemplar não podem ser utilizados,
reproduzidos, apropriados ou estocados em sistema
de banco de dados ou processo similar, em qualquer
forma ou meio — mecânico, eletrônico, microfilma-
gem. fotocópia, gravação etc —. sem autorização
escrita dos titulares dos direitos autorais



Certificadora da lndustria Eletro- de dezembro de 1994 e a previsao zo de 30 dias apos o recebimento
Eletronica (UCIEE), que fara o e que ate 20 de abril pelo menos do comunicado, para que fagam llflII11 iiflII81 II^M ill
encaminhamento daempresa in- 70% do programa ja estejam re- seuregistro. M
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ONGs pedem Selo nos eletrodomésticos vai

proteção 
revelar nível de ruído emitido

para 
O Clima 

B Brasii ggj^ 0 primeiro país a adotar uma etiqueta obrigatória
BERLIM — Organizações eco-

logistas de todo o mundo exigi-
ram ontem, na capital alemã, que
os países desenvolvidos assumam
um papel exemplar, reduzindo em
20% as emissões de C02 para
evitar um maior aquecimento da
atmosfera terrestre. Um dia antes
de iniciar a Conferência das Na-
ções Unidas sobre Mudanças Cli-
máticas em Berlim, os ambienta-
listas apelaram para que o encon-
tro não termine sem resultados
concretos, como se espera, dada a
falta de consenso.

Com o lema "Rio não é sufi-
ciente", mais de 100 grupos ecolo-
gistas do mundo todo, unidos na
r'Climate Action Network
(CAN), exigiram no Parlamento
alemão que a ONU tome medidas
concretas para deter a deteriora-
ção ambiental do planeta.

As associações da CAN apoia-
ram a proposta do protocolo
apresentada pelos países insulares
da organização AOS1S, à que per-
tencem 36 estados ameaçados pe-
lo aumento do nível do mar, e que
propõe a redução de 20% das
emissões de C02 por parte dos
países industrializados."Se o Norte rejeita esse proto-
colo. agirá de forma irresponsável
e contrária ao espírito da Conven-
ção sobre a Mudança Climática",
disse Pene Lefale, membro do
CAN-Pacífico e ex-meteorologis-
ta-chefe do Samoa Ocidental. Ee
ressaltou que 

"os 
países da OC-

DE não podem se dedicar em Ber-
lim a passar a batata quente uns
para os outros".

MAURÍCIO ZÁGARI
Até o final deste ano, o consu-

midor saberá exatamente a quan-
tidade de barulho que seu ventila-
dor, geladeira ou aparelho de ar
condicionado emite. Uma resolu-
ção do Conselho Nacional de
Meio Ambiente (Conama) torna-
rá obrigatória a etiquetagem dos
eletrodomésticos, para que as pes-
soas saibam qual o preço que seus
ouvidos terão que pagar no conví-
vio com as utilidades domésticas.
Num segundo momento, a idéia
deverá se estender aos brinquedos
e máquinas em geral. O Brasil
será o primeiro país do mundo
que contará com o selo-ruido
obrigatório.

A comissão Técnica de Ruídos
— da qual fazem parte o Ibama, o
Instituto Nacional de Metrologia,
Normatização e Qualidade Indus-
trial (Inmetro), a Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas
(ABNT), a Associação Brasileira
da Indústria Eletro-Eletrônica
(ABINEE) e outras entidades —
decidiu em reunião que para a
etiquetagem dos níveis de ruídos'de eletrodomésticos será necessá-
rio um registro dos fabricantes no
Ibama.

O registro deverá conter o no-
me da empresa e a especificação
dos produtos e seus tipos. Uma
vez feito o registro, o Ibama en-
trará em contato com a União
Certificadora da Indústria Eletro-
Eletrônica (UCIEE), que fará o
encaminhamento da empresa in-

teressada aos laboratórios creden-
ciados para os ensaios de medição
de ruído nos aparelhos.

As medições serão feitas atra-
vés de uma fonte de barulho pa-
drào que, tomada por base, per-
mitirá a emissão de laudos pelo
Inmetro. Atualmente, os labora-
tórios do instituto e o de acústica
e ruídos da IBM já podem fazer
os ensaios. Em três meses, mais
dois laboratórios estarão aptos a
realizar esta atividade.

Decisão — "Acredito 
que

existem condições técnicas para
iniciar a etiquetagem até o final
deste ano", anuncia o engenheiro
Marcos Nabuco, da Divisão de
Acústica e Vibrações do Inmetro.
A implantação desta norma foi
decidida pela resolução n° 20 de 7
de dezembro de 1994 e a previsão
é que até 20 de abril pelo menos
70% do programa já estejam re-

gulamentados, estabelecendo ain-
da quando, como e por quais apa-
relhos iniciar o procedimento.

O passo seguinte, segundo Na-
buco, é deflagrar uma campanha
de esclarecimento e educação jun-
to à população através dos meios
de comunicação, para dar infor-
mações a respeito dos níveis de
ruídos toleráveis pelo homem."Com o tempo, a etiquetagem se-
rá um incentivo para as empresas
fabricarem aparelhos mais silen-
ciosos, pois os consumidores na-
turalmente optarão pelos menos
barulhentos. As indústrias com os
melhores produtos ganharão mer-
cado", assegura Marcos Nabuco.
O Ibama, com auxílio da ABI-
NEE, enviará mensagens aos fa-
bricantes, estabelecendo um pra-
zo de 30 dias após o recebimento
do comunicado, para que façam
seu registro.

Leucemia ganha

novo tratamento

Um novo sistema de transplante de medula, que
permite utilizar como doadores os familiares do
doente não compatíveis, está trazendo esperança pa-
ra os pacientes de leucemia na Itália. A pesquisa, que
obteve resultados promissores, foi realizada por um
grupo de cientistas coordenado por Massimo Martel-
li, diretor do Instituto de Hematologia da Universi-
dade de Perúgia, da Itália, e por uma equipe de
pesquisadores do Instituto Weizmann, dc Isarael.
Quando uma pessoa com leucemia precisa se subme-
ter a um transplante de medula, as probabilidades de
encontrar entre os parentes um doador compatível —
imprescindível para que não haja rejeição da medula
transplantada — c de apenas 25%. Mas a nova
técnica permite recorrer a um familiar que é haploi-
dentico, ou seja é somente 50% igual imunologica-
mente ao paciente. Os cientistas comprovaram que,
utilizando grandes doses de células-mães produzidas
pela medula — que dão origem aos glóbulos verme-
llios. aos brancos e às plaquetas — evita-se a reação
não desejada do organismo.

salva vitima de infarto
Milhares dc vítimas de ataques cardíacos
poderiam ser salvas anualmente se as salas dc
emergência padronizassem equipamentos c
informações, segundo estudo da Clínica Mayo,
em Rochcster. nos EUA. A pesquisa mostrou que
o tempo médio gasto para tratar pacientes de

! ataque cardíaco agudo poderia ser reduzido a 30
! minutos, ao invés dos atuais 70, pela
; padronização dos métodos de primeiros socorros.
; Durante a 44a sessão científica da Faculdade
I Americana de Cardiologia, o diretor da clinica,
! Stephen Kopcckv, disse que a equipe da Clínica
; Mayo está usando uma caixa com equipamentos
; e medicamentos para médicos e enfermeiras
; tratarem os pacientes com mais rapidez. Segundo
! Kopecky. cerca dc 1.25 milhão dc americanos
| terão ataques cardíacos este ano.

Dor durante
ato sexual
Já tem cura
Mulheres que sentem dor
no ato sexual podem se
curar com um simples
tratamento de veias •
varicosas no ovário. "Os
médicos raramente
pensam nas varizes como
causa para a dor.
atribuindo-a a problemas
psicológicos da paciente",
disse a médica Lindsay
Machan. da Universidade
de Columbia, em
Vancouver. O tratamento
consiste na introdução de
um catcter na veia, e a
colocação de uma
pequena espiral de metal
que fecha a veia. De 22
mulheres tratadas com o
método, 18 disseram não
sentiam mais dor.

Acelerador
de íon pode
f rear tumor
Trés pacientes com
câncer, que não podiam
ser operados, hoje vivem
normalmente após serem
tratados com o acelerador
mundial dc partículas
pesadas de íon. E a
primeira vez que o
metódo é usado para
tratar câncer em
humanos. O tratamento,
feito no Instituto de
Ciência Radiológica da
China, reduziu bastante a
extensão das células
cancerosas na base do
cerébro dos pacientes.

AR CONDICIONADO • ALUGUEL
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Medicina

alternativa

ganha plano
FABRICIO MARQUES

SÃO PAULO — Já tem SOO as-
sociados o primeiro plano de saú-
de brasileiro que atua exclusiva-
mente na chamada medicina al-
ternativa. como a homeopatia e a
acupuntura. O plano se chama
Otialis, foi criado há seis meses
por dois liomeopatas de São Pau-
lo c. por enquanto, atende apenas
na capital paulista. Não foi difícil
encontrar os candidatos a asso-
ciados: a publicidade foi feita em
40 farmácias homeopáticas da ci-
dade, que já recebem naturalmen-
te esse público, que não tinha al-
ternativa em matéria de medicina
de grupo.

O Qualis não funciona como
um plano de saúde convencional.
Na prática, ele oferece aos asso-
ciados apenas descontos em con-
sultas, internações e medieamen-
to. Paga-se uma anuidade à admi-
nistradora do plano (RS 120,00 o
plano individual, R$ 240,00 o pia-
no familiar) e se ganha o acesso à
rede de médicos, farmácias e clíni-
cas credenciados. A depender do
profissional, o desconto pode os-
cilar entre 20 e 70%. Um dos
diretores do Qualis, o homeopata
Marcos Morillo, diz que o plano é
apenas complementar a outro que
o segurado possivelmente já tenha
. "A idéia é que a pessoa tenha um
plano de saúde convencional e
também o nosso, para que possa
se tratar com a medicina alterna-
tiva quando for o caso", diz ele.

Psicanalista — A estratégia
de marketing do plano contem-
plou vários perfis de pessoas.
Com a carteirinha do plano, po-
de-se. por exemplo, comprar com
descontos florais de Bach ou con-
sultar-se com um neurolinguista,
um prato cheio para quem acom-
panha os modismos esotéricos.
Mas também pode ser um bom
negócio para quem freqüenta ha-
bitualmente o divã de um psica-
nalista, o consultório de um fo-
noaudiólogo e a mesa de um acu-
punturista. Com a carteirinha do
plano, podem-se obter descontos
nesse tipo de consulta, uma oferta
inpensável num plano de saúde
convencional.

"Há seis anos eu e minha fami-
lia nos tratamos com liomeopatas
e fiquei muito interessado quando
soube desse plano", diz Clodoal-
do Pereira da Silva, 47 anos, dono
de uma concessionária Fiat em
São Paulo.
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Herdeiro da grife 
Gucci é morto em Milão

AP — Arquivo

Seita tinha 
quarto para

confinar os dissidentes

_ Crime pode ter sido cometido a mando

de um parente, numa disputa pela marca

ARAÚJO NETTO
Correspondente

ROMA — A polícia tem apenas
uma hipótese para o crime que on-
tem chocou o mundo da moda, da
elegância e dos negócios italianos: o
assassinato de Maurizio Gucci, ne-
to e herdeiro de Guccio Gucci, o
ex-dono de uma fabriqueta de cha-
péus de palha de Florença que
criou a mais conhecida e bem suce-
dida linha de artigos de couro — a
marca dos "dois gês", uma grife
que desde 1904 se confunde com o
estilo e o bom-gosto italiano.

Segundo a polícia, Maurizio
Gucci foi assassinado às 8h45 da
manhã de ontem, quando entrava
no edifício de uma rua central de.
Milão (onde funciona a sua finan-
ceira), por um pistoleiro contratado
e pago por um inimigo da vítima.
Um assassino elegante e robusto,
entre 35 e 40 anos, que agiu com o
rosto descoberto e grande frieza, no
momento em que Maurizio Gucci
subia a pequena escada entre o tér-
reo e o primeiro andar do prédio —
e que, ao perceber que o porteiro
testemunhava o crime, tentou liqui-
dá-lo, ferindo-o duas vezes no bra-
ço e no ombro.

Crime — O assassino disparou
cinco balas de uma pistola calibre
32 para matar Maurizio Gucci. O
tiro de misericórdia foi disparado
no meio da testa da vítima, que se
encontrava deitada sobre os de-
graus. Depois de atirar no porteiro,
sem se dar conta de que fora visto
também por uma mulher, embar-
cou num automóvel Peugeot verde
conduzido por um cúmplice.

Maurizio, por muitos anos de-
tentor de 50% das ações do grupo
criado por seu avô, foi o último
Gucci a controlar e administrar as
empresas da família, que nos últi-
mos anos faturava mais de USS 700
milhões, com lucros líquidos que

Criatividade

a serviço de

milionários

1ESA RODRIGUES

A 
etiqueta Gucci conseguiu
um prodígio de criativida-

de: suas roupas e acessórios sao
peças favoritas das milionárias do
mundo inteiro. Mas também apa-
recem no dia-a-dia de consumido-
ras de menos posses, em cópias
mais ou menos fiéis aos seus prin-
cípios básicos desde os anos 60.
Que são: acessórios de couro,

oscilavam entre US$ 19 e US$ 25
milhões. Durante os anos em que
exerceu esse poder, Maurizio foi
combatido por seu primo Paolo,
neto mais velho do patriarca. Paolo
sempre foi um adversário incansá-
vel, que nunca aceitou as sentenças
de vários tribunais recusando suas
pretensões de gerir as empresas
Gucci.

Luxo — Nascido em Florença
há 45 anos, Maurizio Gucci é lem-
brado por amigos e colegas de pro-
fissão como homem determinado,
audacioso, mas cordial e até gene-
roso. Ontem, muitos recordavam
uma de suas mais recentes profe-
cias: "O luxo entrou em crise. O
futuro será do belo e do bom-gos-
to". O advogado Vittorio d'Aiello,
que o salvou de dura condenação
num processo por fraude fiscal, dis-
se não imaginar quem possa ter
cometido crime tão monstruoso.

Em Milão, Florença, Roma e
Nova Iorque, estilistas de moda e
empresários que fizeram negócios
ou mantiveram relações com Mau-
rizio Gucci admitem que seu assas-
sinato pode estar ligado às violen-
tas batalhas que sustentou com o
primo Paolo ou com o tio Aldo,
que por muito tempo reivindicaram
a primazia no comando das empre-
sas, a autêntica e inesgotável gali-
nha de ouro inventada por Guccio
Gucci, um avô que sempre estimu-
lou — e freqüentemente acirrou —
o espírito de rivalidade e competi-
ção entre seus filhos e netos. Todos
eles fiorentinos educados e prepara-
dos para impor-se a qualquer tipo
de obstáculo e adversário. Educa-
ção que levou Paolo Gucci a de-
nunciar às autoridades americanas
seu próprio pai (Aldo) por prática
de sonegação fiscal — crime que
custou uma condenação a muitos
anos de cadeia a Aldo Gucci.

lembrando esportes hípicos, nu-
ma interpretação mais leve e colo-
rida que a francesa Hermès. A
origem é a mesma, porque as duas
marcas começaram como selarias
— o patriarca Guccio Gucci abriu
o estabelecimento em Florença
em 1906. De suas iniciais gemina-
das saiu também a marca dos G
duplos. Que mais tarde, já com
Aldo Gucci no comando, começa-
ram a enfeitar mocassins com ler-
ragens de bridões e freios, bolsas
espaçosas combinando couros fi-
nos e camurças. Blazers inspira-
dos nos prósperos donos de iates,
que mudaram o estilo formal
masculino. Sem falar no galão
verde e vermelho, a marca regis-
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MaurizioGuccigeriaumgrupo com faturamento de US$ 700 milhões
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Logotipo do grupo Gucci

trada da etiqueta que enfeita des-
de carteiras e porta-níqueis até
bagagens completas. Para oca-
siões menos esportivas, o filho
Paolo inventou um detalhe, tro-
cando o galão por pedacinhos de
bambu nas alças ou fechos das
bolsas.

Marketing — A partir do
momento que a família substituiu
Aldo Gucci, em 1986, quando o
próprio filho Paolo denunciou
suas sonegações de imposto de
renda, a parte comercial foi privi-
legiada, principalmente nos Esta-
dos Unidos, pelo sobrinho Mauri-
zio, que apostava no marketing.
A loja da Quinta Avenida é um
marco de elegância e coerência —

o mundo inteiro pode estar fazen-
do moda farrapenta, de protesto,
sem colorido, mas a vitrine da
Gucci mantém os multicoloridos
mocassins de ferragens na gáspea,
os casacos de couro macio e as
bolsas perfeitas. É um estilo pró-
prio. que parece independente das
atribulações familiares.

Mas a imagem atual da Gucci
deve muito à visão de marketing
de Maurizio que, em entrevista ao
A'í'ir York Times declarou, ao as-
sumir a presidência, em 1985:
"Gostaria de passar despercebido
na empresa. Que daqui a muito
tempo, quando alguém pergun-
tasse, afinal, o que eu havia feito
pela marca, a resposta fosse "na-

da. Gucci sempre foi assim'".

EUA cortam

55 mil

empregos

WASHINGTON — O governo dos
EUA anunciou novos cortes orça-
mentários no Departamento do In-
terior e na Administração Nacional
de Aeronáutica-e Espaço (NASA)
que representarão um corte de 55
mil empregos na área pública e na
iniciativa privada em empresas liga-
das à NASA até o ano 2.000. As
medidas fazem parte do programa
da Casa Branca para economizar
USS 20 bilhões em cinco anos no
orçamento federal americano que è
superior a USS 1 trilhão. Os cortes
vão atingir a Administração das
Pequenas Empresas e vão extinguir
o Serviço de Fiscalização Mineral.

México não

investiga Salinas
O Procurador Geral da República do México
disse ontem em Washington que o ex-presi-
dente Carlos Salinas de Gortari — que deixou
inesperadamente o país, há duas semanas, em
um avião particular — não é objeto de qual-
quer investigação por parte de seu governo.
No entanto, o procurador Antonio Lozano
Garcia disse que o presidente Ernesto Zedillo
pretende levar "até as últimas conseqüências"
as investigações sobre os assassinatos do can-
didato à presidência Luiz Donaldo Colosio e
do secretário-geral do Partido Revolucionário
Institucional (PR1), José Francisco Ruiz Mas-
sieu — o primeiro morto em um comício em
março de 1994 e o outro, ao deixar uma
reunião, em setembro.

Armamentos
argentinos
desviados
O jornal Clarin, de Buenos
Aires, disse que armas
argentinas foram desviadas
para o Equador e a Croácia
por intermédio de duas
firmas fantasmas registradas
no Uruguai. As armas FMC
teriam servido no conflito do
Equador contra o Peru e na
guerra na ex-Iugoslávia. O
ministro das Relações
Exteriores da Argentina,

: Guido Di Telia, negou as
: acusações de tráfico de
: armas.
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KAMIKU ISSHIKI, JAPÃO — A
polícia japonesa encontrou uma
câmara secreta provavelmente
utilizada para confinar seguidores
dissidentes no subsolo da sede da
seita Aum Shinri Kyo (Verdade
Suprema), suspeita de ter organi-
zado o atentado a gás no metrô de
Tóquio que matou 10 pessoas e
intoxicou mais de 5 mil, na sema-
na passada. As autoridades anun-
ciaram que a seita será indiciada
por homicídio.

A polícia teria também econ-
trado indícios que demonstram
que o grupo recebia assistência
russa na fabricação do gás sarin,
usado no atentado. O líder da
organização, Shoko Asahara, te-
ria tido várias reuniões com o
atual secretário do conselho de
segurança pública Oleg Ivanovich
Robov. Os seguidores da seita na
Rússia ultrapassam os 30 mil.

A câmara de concreto, de nove
metros quadrados e quatro me-
tros de profundidade, com apenas
uma cadeira de madeira, poderia
estar sendo usada para sessões de
tortura. Seguidores resgatados na
quarta-feira declararam que os
médicos do grupo davam injeções
intravenosas e pílulas para aque-
les que recusavam-se a ficar na
organização. Um deles disse que
testemunhou cenas de pessoas
sendo queimadas.

Laboratório — As autori-
dades continuam as buscas no
complexo de 20 prédios em Kami-
ku Isshiki, aos pés do monte Fuji,
a 100 quilômetros da capital japo-
nesa. Segunda-feira, foi descober-
to o laboratório onde as substân-

Presidenta da
Irlanda chega
hoje a Brasília
A presidenta da Irlanda, Mary
Robinson, chega hoje a Brasília,
iniciando uma visita ao Brasil,
Argentina e Chile, cujo principal
objetivo é mostrar que seu país
(membro da União Européia) está
próximo da estabilidade política e
econômica. O Brasil estabeleceu
relações com a Irlanda em 1975.0
comércio bilateral ainda é muito

, pequeno (USS 50 milhões, nos
dois sentidos), mas o Itamarati
tem interesse especial na visita,
devido ao acordo, em negociação,
entre Mercosul e União Européia.

Cidade do Vaticano — AP
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? O Papa João Paulo II recebeu ontem as sete as religiosas pela coragem com que enfrentaram

freiras — uma brasileira e seis italianas — que
foram seqüestradas por guerrilheiros da Frente
Revolucionária Unida (FRU), em Serra Leoa. e
libertadas da terça-feira da semana passada. Após
ouvir detalhes do seqüestro, João Paulo II elogiou

cias letais eram possivelmente
produzidas. O guru Asahara, de
40 anos, alegou que o complexo
era usado para fazer cerâmicas.

Cerca de 500 policiais concen-
travam ontem a investigação em
um dos edifícios, com três anda-
res, chamado de Sétimo Satian
(verdade, em sânscrito). No pri-
meiro andar, as autoridades des-
cobriram uma gigantesca estátua
de Shiva, a divindade hindu da
vingança e da regeneração, junto
com um sarcófago com os "os-

sos" do Buda trazidos do Sri Lan-
ka pelo guru Asahara. No segun-
do andar, salas de meditação e
corredores terminavam numa
grande sala com um tapete repre-
sentando a criação do universo. O
terceiro andar era reservado ao
laboratório, com equipamentos
modernos para análises químicas
e todas as substâncias necessárias
à produção do sarin. Fora do pré-
dio, foram encontradas câmaras
frigoríficas usadas para castigar
seguidores rebeldes. Patrulhas es-
peciais vigiaram ontem 30 esta-
çòes de metrô em Tóquio.

? O Tribunal de Moscou suspen-
deu ontem as atividades da seita
Aum Shinri Kyo (Verdade Supre-
ma) no país e ordenou o bloqueio de
seus bens. A juíza lrina Vorobieva
explicou à agência AFP que sua
decisão foi influenciada por uma
reportagem da televisão onde o gu-
ru Shoko Asahara dizia a seus se-

guidores para defendê-lo e incitava-
os ao suicídio coletivo. Só em Mos-
cou existem seis centros da seita.

Rotina de dor e provação
TI-RF.SA WATANABI-: E
CAROL JAVI1.L1AMS
Los Angeles Times

TÓQUIO — Eles dormem três
horas por dia, comem tubérculos
cozidos na água e costuram linhas
no nariz como ritual de purifica-
ção. Eles pagam pelo privilégio de
beber a água do banho de seu
guru; um pouquinho do sangue
dele vale USS 10 mil.

Eles trabalham longas horas e
são obrigados a abdicar da pos-
sessão de suas próprias vidas. Se
eles tentam ir embora, são confi-
nados em contêineres, às vezes
têm as mãos amarradas para pa-
gar pelo seu pecado.

Isto pode parecer o inferno.
Mas, para os seguidores da Aum

Verdade Suprema no Japão c na
Rússia, é o caminho da salvação e
da santidade.

A vida dentro da seita, descrita
por ex-seguidores, especialistas
religiosos e cartas do grupo, é de
provações físicas, rituais doloro-
sos. práticas místicas e um bom-
bardeio de ensinamentos de Sho-
ko Asahara, o guru de 40 anos,
barbudo e parcialmente cego.

Ainda assim, poucos dos esti-
mados 10 mil membros no Japão
e 30 mil na Rússia parecem ter
deserdado. Os seguidores dizem
que é porque a seita, baseada em
práticas budistas e ioguis, melho-
rou sua saúde e trouxe a ilumina-
ção espiritual.

Mandela decide demitir

Winnie de seu gabineteAP—11/3/9

momentos tão difíceis, ,-l.v freiras disseram que,
apesar do cativeiro, onde foram mantidas com
apenas um prato de arroz diário, ainda querem
voltar a Serra Leoa porque 

"gostam muito do

pais". <

CIDADE DO CABO — O presi-
dente da África do Sul, Nelson
Mandela, demitiu ontem sua ex-
mulher Winnie do cargo de vice-
ministra de Artes, Cultura, Ciên-
cia e Tecnologia. O líder sul-afri-
cano negou-se a fornecer o moti-
vo da demissão, limitando-se a
dizer que sua responsabilidade
maior é garantir a eficiência do
governo. A decisão teve o apoio
tanto do Congresso Nacional
Africano (CNA), de Mandela,
quanto dos partidos brancos. A
demissão foi comunicada em uma
carta de oito linhas enviada pelo
presidente a Winnie. "Cara se-
nhora Mandela. Decidi extinguir
seu mandato como vice-ministra
de Artes, Cultura, Ciência e Tec-
nologia com efeito imediato.
Obrigado pelos serviços que pres-
tou ao governo até o momento",
diz a notificação. Em entrevista
coletiva mais tarde, Mandela
acrescentou: "Tomei esta decisão
após muita reflexão já que a ca-
marada Winnie Mandela teve, no
passado, um importante papel na
luta contra o apartheid."

Winnie, separada do marido
desde 1992, vinha se tornando
uma das mais ácidas críticas do
governo, acusando Mandela de
ter se dobrado â minoria branca.
Em fevereiro provocou a ira do
governo ao realizar uma viagem
não autorizada pela África. En-
quanto esteve fora. a policia inva-
diu sua casa e apreendeu docu-
mentos em busca de provas que

Winnie: críticas ao ex-marido

confirmassem denúncias de cor-
rupção e uso indevido das instala-
çòes do governo. Mais tarde, a
Suprema Corte considerou a
apreensão indevida e determinou
a devolução dos documentos.

Suas declarações contra o go-
verno se intensificaram e, recente-
mente, Winnie chegou a dizer:
"Esta não é a África do Sul pela
qual arruinei minha vida", refe-
rindo-se às décadas de persegui-
ção que viveu por sua luta contra
o regime de segregação racial en-
quanto o marido esteve preso por
27 anos. Os dois se separaram em
1992 quando Mandela já estava
em liberdade. O estopim da crise
conjugai foi o envolvimento da
mulher no seqüestro e espanca-
mento de jovens negros durante a
luta anti-apartheid. Winnie che-
gou a ser condenada a seis anos
de prisão, mas teve a pena reduzi-
da ao pagamento de uma multa.
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Montadoras boicotam seus fornecedores

¦ Decisão provoca
falta de peças e

paralisa produção

SÃO 
PAULO — A guerra en-

tre os elos que compõem a
cadeia produtiva da indústria au-
tomobilistica começa a se refletir
nas linhas de montagem. As mon-
tadoras adotaram a postura de
não ceder ao que consideram

chantagem por parte de alguns
fornecedores de autopeças - que
decidiram, unilateralmente, rea-

justar preços.
Estão preferindo não comprar,

o que significa interromper a pro-
dução por falta de peças. A Ford,

por exemplo, tem sua fábrica de
caminhões quase que totalmente

paralisada, pois não aceita os au-
mentos que lhe tentam impor os

fabricantes de componentes de
borracha.

A falta de peças ocorre em to-
das as linhas (incluindo carros de
passeio) das empresas sediadas no
estado (Ford, Volkswagen e
GM), sempre em função de desa-
grado com os novos preços pedi-
dos pelos fornecedores. Na Ford,
até a fábrica da Argentina está
sendo prejudicada, por causa da
suspensão de cerca de 80% das
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Htllari, ao comentar o impasse: 'O 
problema é que nessas cadeias produtivas sempre tem o mais esperto'

Governo í de facilitar importação

são paulo— O governo, se-
gundo José Milton Dallari, vai es-
tudar modificações nas alíquotas
de importação de matérias-primas
e autopeças. "O 

que nos interessa,
no momento, é a redução de eus-
tos", disse. Alteração na política
de importações, no entanto, não
resolverá o problema de imedia-
to. As siderúrgicas reclamam au-
mentos de 5% a 12%. No setor de
autopeças, há empresas que piei-
teiam até 7%. As montadoras ar-
gumentam não ter margem para
pagar eventuais reajustes aos for-
necedores. Preocupadas com a
concorrência dos importados, as

1 

1990 11.493 I

1991 9.489 I

1992 6.591 I

1993 8.922 g

| 1994 7.705" 
*
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empresas não querem efetuar um
novo aumento no preço.

Além dos problemas de custo,
o setor tem pela frente a perspec-
tiva de enfrentar na área traba-
lhista. Duas reuniões com os tra-
balhadores metalúrgicos estão
agendadas para esta semana. Na
primeira, o Sindicato dos Meta-
lúrgicos do ABC, filiado à CUT.
discute com a Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Veículos
(Anfavea). Na outra, o interlocu-
tor dos trabalhadores será o Sin-
dicato Nacional das Indústrias de
Peças (Sindipeças). O principal
ponto da pauta é reajuste salarial.

Consórcio da Anfavea atrasa entrega
BRASÍLIA — Até consórcios

administrados por fabricantes de
veículos estão atrasando a entrega
de automóveis a seus associados,
revela o Banco Central. As admi-
nistradoras de consórcios das
montadoras de automóveis deixa-
ram, até janeiro deste ano, de en-
tregar 3.136 carros de consorcia-
dos que já quitaram suas presta-
ções. A informação foi divulgada
pelo BC, para rebater acusações
da Associação Nacional das Enti-

dades de Serviços Financeiros e
Consórcios da Indústria Automo-
bilística (Anef).

A Anef contestou os dados do
BC, que indicam que, em janeiro,
o número de carros com a entrega
em atraso já chegava aos 17.723.
A Anef, ligada à Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfavea), argu-
mentou que 

"boa 
parte desses veí-

culos pode ser representada por

compromissos assumidos pelas 25
administradoras" sob liquidação
extrajudicial.

O BC , em nota oficial, derru-
ba o argumento: "as informações
consolidadas são apenas as das
administradoras em funciona-
mento normal", garante. As ad-
ministradoras ligadas às monta-
doras são responsáveis, segundo o
BC, por 17,69% da inadimplência
total do sistema.

importações de peças fabricadas
no Brasil.

Jogo de empurra — Ontem,
em nova rodada de negociações
entre os diversos segmentos da
cadeia - de siderurgia e parafusos
a autopeças e montadoras -, pre-
valeceu o jogo de empurra. Nin-
guém quis admitir responsabili-
dade pelos aumentos de custo no
setor.

"O 
problema é que, nessas ca-

deias produtivas, sempre tem o
mais esperto", reclamou José
Milton Dallari, secretário de
Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda.

Para o setor de autopeças, o
vilão da história é o aço. As side-
rúrgicas, no entanto, alegam estar
apenas repassando para seus pre-
ços a elevação de custo de insu-
mos como carvão, minérios e
transporte.

Convite — Esses setores se-
rão convidados pelo ministério a
se explicar na próxima reunião
com o setor, marcada para segun-
da-feira. "Estamos intervindo pa-
ra ver se eles conseguem falar a
mesma língua", afirmou Dallari.

Na página 12, remédios
somem das prateleiras das

farmácias
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AGORA VOCE JOGA QUANTAS DEZENAS QUISER

E RECEBE EM CASA OU EM SEU ESCRITÓRIO.

LIGUE AGORA! Passe sua dezenas e boa sorte!

Acertando 6 no sorteio de domingo você leva a bolada!

ESCOLHA AQUI A QUALIDADE DE DEZENAS QUE VOCÊ QUER JOGAR.

DEZENAS
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Procuramos Sécios Para Nosso Super-Bolio.

17 DEZENAS

(12.376 cartões)
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VALOR DO JOGO
R$ 4.900,00
cota 490,00

Temos outros bolões - cota de 290 reais, 110 reais e 58 reais

últjmoe^o
Concurso —

ACERTADORES PBEMI0
SENA PRINCIPAL 1 

" 
1.097.263,23

SENA ANTERIOR 91.438.60
SENA POSTERIOR 365.754,41
QDINA 508 1.799.97
QUADRA 21632 33.09

umoA novo México TEL: 220-7045

RUA MÉXICO, 107 - A - CENTRO - R.J.
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CEVAL AUMENTOS S.A.
/ COMPANHIA ABERTA

CGC/MF 84.046.101/0001 -93

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais)

ATIVO
Em moeda de capacidade aquisitiva constante

PASSIVO
Em moeda de capacidade aquisitiva constante

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
1994 1993 199* 1993 1994 1993 1994 1993

CIRCULANTE  552017 425.643 649.755 560 963 CIRCULATE 441 919 481.989 506.346 550 079
EXIGiVEL A LONGO PRAZO 223 942 110.815 233 213 136.274
PART. ACIONISTAS MINORITARIOS 27 31

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 27.138 11.594 17 841 8.968 PATRIMONIO Ll'QUIDO
Capital social 495 513 350 924 495.513 350 924
Reservas de capital 5 172 130.129 5 172 130.129

PERMANENTE Reservas de reavaliagao 2 744 1.208 2 744 1.208
Investimentos  166451 199889 11029 13.106 Reservas de lucros 99 217 66.739 99 217 66.739
Imobilizado  503.699 477.970 607 335 582 285 Lucros acumulados 5 000 8 370 5.000 8.370
Diferido  24 199 26 708 61 269 70.062 AgOes em tesouraria 131 18.370) (3) (8 370)

694.349 704 567 679.633 665.453 607 643 549.000 607.643 549 000
TOTAL DO ATIVO  1 273 504 1.141.804 1 347 229 1 235 384 TOTAL DO PASSIVO .... 1 273.504" 1141 804 1 347.229 1 235.384

Em moeda de capacidade aquisitiva constante
Controladora  Consolidado

1994 1993 1994 1993
Receita operacional liquid,I . 1 263 616 1 225 250 1 639 051 1 403 813
Lucro brulo  205 902 209 059 244 648 295 149
Despesas opeiacionais  (131 723) 1243 015) (195 972) (271395)
Equivalence patrimonial.... (33 632) 54 457 (7 713) 1069
Lucro operacional  40 547 15 501 40 963 24 823
Resultado nao operacional . . 12 283) (9 360) (2 635) 388
Partictpagao dos minontarios - (64) 143
Lucro liquido do e-ercicio 38.264 6 135 38.264 25 354
Lucro (preiuizo) por lote de mil acoes

do capital social final em R$  1,09 0,19

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. INVESTIMENTOS EM SOCIEDADES CONTROLADAS

Em moeda de capacidade aquisitiva constante
Controladora Consolidado1994 1993 1994 1993

Cevai Internacional Ltd  39 057 38 267 11.899 23 256
Cevai Armazéns Gerais S 4 515 5 110 (662) (492)Cevai Prot Ambiental S.A (1) 4 039 4 394 (355) (67)Cevai Export S.A 798 878 (80) (29)Soya Transportes Ltda 485 616 (131) 22
Cevai Centro-Oeste S 57 348 77 341 (19 993) 10 741
Cevai Alim do Nordeste S 55 195 68 296 (13 100) 20 120
Navegantes Táxi Aéreo Ltda 157 (333)Braskarne Com Arm Gerais Ltda 683 953 (271) (19)Corretora de Seg Herco Ltda 219 196 13^ (6)162 339 196 051 122 523) 53 193
(1) Anteriormente Cevai Florestal S A

2. IMPOSTO DE RENDA
A controladora mantém prejuízos fiscais a compensar no montante aproximado deRS 54 287 mil

3. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO EM 31.12.94
Modalidade Encargos anuais Controladora Consolidado
Fmame. Pronagri,

Finep. outros Juros de 6.8 a 12% + var cambial 4 502 14 047POC Juros de 10 a 12% + var cambial 7 123 10 891IFC Juros de libor *¦ 2.5% + var. camb 29 610 29 610Importaçáo e
capital de giro Juros de libor + 2 a 4.5% + var camb 2 811 176 983Pre-finanoamen-
to e exportação Var camb + |uros de 9.75% e

libor + |uros de 3.25% ... 168 900 ;
212 946 231 531

As parcelas a longo prazo de 1994 têm a seguinte composição por ano de vencimento:
Controladora Consolidado

1996
1997 .
1998.
1999
2000
2001
2002
2003.
2004
2005.

50 966
133 918

6 509
5915
5592
5 497
2 748

60
1 541

200

179,324
12 283
13 544

8 041
6 816
6 711
3011

60
1 541

200
212 946 231 531

As modalidades POC e IFC possuem garantias hipotecárias e/ou alienação, e o FINAME
opera com garantia fiduciária
patrimônio líquido
Capital social
12 135656912 açóes ordinárias (11 088311312 em 1993) e 22.988 743038 ações
preferenciais (20 894 051 888 em 1993). todas sem valor nominal

b) Lucros acumulados
O saldo de lucros acumulados será mantido para atendimento do orçamento de capital
fixo e circulante e. sera submetido à Assembléia Geral dos Acionistas

c) Dividendos
Está previsto em favor de todas as classes de açóes, um dividendo mínimo anual
obrigatório de 25% do lucro liquido, ajustado na forma da Lei das Sociedades por Açóes.
Em 19 de agosto de 1994. por deliberação do Conselho de Administração, foi procedida
a distribuição de dividendos intermediários ã base de RS 0.10 (dez centavos) por lote de
mil açóes. perfazendo o montante de R$ 3 877 mil já deduzidos as ações em tesouraria.
Em 31 de dezembro de 1994, está sendo proposto uma distribuição complementar de
dividendos no valor de R$ 0,10 (dez centavos) por lote de rnil ações, exceto para as
ações em tesouraria, tendo como base de distribuição o saldo de lucros acumulados.
Os dividendos propostos serão corrigidos monetariamente até a data do efetivo
pagamento

5. PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
As demonstrações contábeis foram auditadas pela Trevisan Auditores Independentes -
CRC-SP 13439. sendo emitido parecer sem ressalvas

6. PUBLICAÇÕES (Alt. 289 - Lei 6.404/76).
As demonstrações contábeis estão sendo publicadas nesta data. na íntegra, no Diário
Oficial do Estado de Santa Catarina, no Jornal de Santa Catarina e na Gazeta Mercantil.

Gaspar (SC). 31 de dezembro de 1934
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O Real na Mira

A vitória fulminante de Fernando Henrique
l\ Cardoso no primeiro turno das eleições e a

conquista pelo PSDB dos principais governos
estaduais criaram a expectativa exagerada de que
tudo seria muito fácil para este governo. E como
se o triunfo avassalador do programa de estabili-
zação nas urnas tivesse o dom instantâneo de
sanar o corporativismo da sociedade brasileira e o
fisiologismo dos políticos que a representam.

Por esta razão precisa, as primeiras e espera-
das dificuldades produziram um desalento tam-
bém excessivo, como se o principal obstáculo de
um governo que ainda não completou três meses
fossem as enormes expectativas que ele gerou.
Concluir que elas não correspondem a seus méri-
tos, contudo, é grosseira simplificação que pede
comentário.

Os problemas surgiram de onde eram espera-
dos: da reação de algumas lideranças e do varejo

político contra o desejo inicial de Fernando Hen-
rique de entregar aos presidentes dos partidos que
o apoiam — ao Conselho Político — o papel de
interlocutor do governo junto as suas bases no
Congresso.

Em seguida, criou-se a idéia fantasiosa de que
a vinculação da governabilidade à aprovação das
reformas da Carta produziria automaticamente o
desgoverno, caso elas não fossem aceitas em blo-
co. Não passa de um jogo de palavras esta tenta-
tiva de confundir maliciosamente a oposição a
essa ou àquela proposta com paralisia governa-
mental.

O esvaziamento do Conselho Político tradu-
ziu menos a vitória do obstrucionismo do que a
inconsistência dos partidos, reduzidos durante o
longo regime militar ao papel de figurantes, ou

presas ainda ao imemorial vício das transações
miúdas e da "corretagem 

personalista de siglas".
A dificuldade inicial de encontrar negociado-

res políticos alternativos, que garantissem um
canal azeitado entre o governo e suas lideranças e
liberassem o presidente das barganhas e miuça-
lhas, a desarticulação dos líderes governistas no
Congresso, algumas falhas na comunicação entre
o governo e a sociedade, explicam a imagem
letárgica que se tentou fabricar para o governo,
mas que não corresponde à determinação do

presidente da República.
Fernando Henrique Cardoso está compro-

metido com as reformas e vai implantá-las. Seus

problemas, por enquanto, são de gerenciamento
interno: unificar o discurso de sua equipe e sinto-
nizar o PSDB com as exigências do momento.
Evidentemente, as oposições tentam aproveitar a
brecha para ressuscitar a velha frente dos contras,
ignorando convenientemente propostas avança-
das do governo para a educação e a reforma
agrária, preferindo escandir os velhos bordões
corporativistas e estatizantes devidamente eno-
brccidos com retórica patrioteira.

Os mesmos que não conseguiram provar à
nação que o Plano de Estabilização era um em-
buste, esmeram-se agora em torpedear o real em
aliança espúria com a nomenklatura estatal, com
negocistas especuladores e ex-serviçais do regime
militar. Para que saiam vencedores na luta pelos
privilégios de algumas castas, querem passar a
imagem de um governo abúlico e apresentar a
baderna com mobilização popular.

O povo brasileiro já percebeu que a campa-
nha do '"corporativismo 

já" não passa de uma
operação política contra o real.

Compreende-se 
a pressa do governador Mar-

cello Alencar de resolver logo a questão da
segurança no Rio. Este problema atravessa go-
vernos e campanhas eleitorais, sem que a popula-
ção seja atendida em sua reivindicação prioritária
de segurança. O episódio da Operação Rio, com
as batidas nos morros e a desarticulação inicial
das quadrilhas de traficantes, não se encerrou. Ao
contrário, está aberto para o recomeço.

Mas o recomeço terá de ser em novas bases,
como acertaram os governos do Rio e da União.
Agora, o foco principal da ação militar se voltará

para os portos e o Aeroporto Internacional, on-
de, meses a fio, entraram as armas conlrabandea-
das que engrossaram os arsenais da marginalida-
de. Com a Operação Rio, os territórios
anteriormente ocupados pelos traficantes ficaram
momentaneamente livres do crime organizado,
mas sofreram recaída quando os militares se reti-
raram.

O governador adverte o crime organizado: se
a segunda fase da Operação Rio não funcionar,

pedirá ao presidente da República o estado de
defesa, com que finalmente o governo terá meios
excepcionais de combater o crime organizado que
já não cabe nos limites do tolerável. Nem ha
necessidade de ir tão longe.

A aflição do governador se encaixa na situa-
ção do Rio desamparado por omissão da polícia e
diante da crise da segurança. Em matéria de

polícia, só os batalhões especiais da PM têm
condição de entender as ordens do comando
militar. O resto nada sabe fazer. E, quando faz,
faz errado. Chegou-se a uma situação em que

Começar de Novo

soluções internas, no âmbito do Rio, já não são
vislumbradas. É como se a polícia civil, a PM, a

polícia federal, e o governador falassem idiomas
diferentes, num momento delicado em que só o
acerto entre todos pode levá-los a enfrentar o
inimigo comum.

Trata-se de uma guerra — nada menos que
uma guerra deflagrada pelos traficantes e os bi-
cheiros contra a sociedade, e esta guerra apenas
será ganha se as forças da lei se articularem. Hoje
o que se observa é o avanço do crime organizado
sobre comunidades inteiras, a quem submetem e
de quem controlam o movimento de idas e vindas
nos gargalos de entrada dos morros e das reservas
florestais.

Os 6 mil PMs disponíveis para o patrulha-
mento da cidade são poucos e incompetentes —

enquanto a maioria se aboleta em cargos buro-
cráticos ou é destinada a seguranças específicas
(consulados, cabines, etc.). A polícia civil, com
seus vícios ainda remanescentes do tempo do
Estado Novo, praticamente não conta. Por isto o
Exército volta às ruas, porque a polícia não tem
condição de voltar e enquanto não se processa
sua completa reformulação e rearmamento.

Paralelamente devem progredir os contatos
com o Ministério da Justiça para estudo do endu-
recimento da legislação relativa à criminalidade,
pois sem dúvida muitos dos problemas hoje en-
frentados pela sociedade se devem à leniência das
leis. Só com a volta do Exército e a reformulação
da polícia, os territórios ocupados pela marginali-
dade poderão ser restituídos ao seu verdadeiro
dono — a população.

Miragem nas Estradas

Um 
acidente rodoviário não se esgota na

estatística das vítimas, mesmo quando o
número de mortos sobe a 14 c o de feridos vai ao
dobro. Pesam na avaliação das responsabilidades
a permanência da impunidade legal e a omissão
administrativa, que se somam para fazer o Brasil
ir superando todas as marcas que lhe deram o

primeiro lugar cm desastres e mortes. Dentro e
fora das cidades, os piores crimes de trânsito são
tratados como leves transgressões.

Nas ruas ou nas estradas, nada se inova em
matéria de acidentes que se repetem nas mesmas
estradas e nas mesmas circunstâncias. Feriados

prolongados e fins de semana são marcados com
o aumento do número de mortos, como se fosse
uma fatalidade contra a qual nada se pudesse
opor. Na madrugada de sábado, a Via Dutra
registrou o choque de um caminhão com dois
ônibus. O motorista do caminhão (34 anos) dor-
miu ao volante e o acidente se consumou com a
brutalidade da estatística que não consegue mais
despertar a indignação geral, por inutilidade da
reação coletiva.

A opinião pública se insensibilizou por força
da inconseqüência que nada apura para valer
legalmente. A Polícia Rodoviária é uma miragem:
o que se vê (quando se vê), com sinais exteriores
de agentes e veículos da lei, não é real. Na maioria
dos casos, o que atrai o policiamento são a
fotografia e a televisão, mas denois àr consuma-

do o acidente. Preventivamente, faz-se cada vez
menos. Já se firmou como convicção coletiva a
idéia de que é melhor extinguir a Polícia Rodo-
viária e criar outro sistema de fiscalizar as estra-
das, controlar e reeducar os motoristas e. em caso
de acidente, agir exemplarmente no estabeleci-
mento das causas e responsabilidades. O modelo
público de administração se desacreditou.

A ação preventiva, que se caracteriza nas
estradas pelas operações de triagem para coibir o
excesso de velocidade (ao longo das 24 horas),
direção perigosa, estado dos veículos, documen-
tos dos motoristas (com testes severos de embria-
guez ou de sonolência), e a ação repressiva das
formas freqüentes de irregularidades podem re-
duzir a estatística de acidentes e o número de
mortos e feridos. É trabalho ao mesmo tempo
preventivo e repressivo. Foi para aplicar a lei. em
todos os seus pormenores, que se criou a Policia
Rodoviária, e não para criar emprego ou garantir
a oportunidade de faturar à margem do traba-
lho.

É agravante, e não atenuante, a circunstância
de que o motorista do acidente de sábado na
Dutra estava sem dormir havia dois dias. A res-
ponsabilidade por autorizar, concordar ou se
omitir é da empresa, que deveria pagar — sem
demora — por uma prática corriqueira que espe-
ra ainda pela idade da responsabilidade legal
neste nais.
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Camiseta
Lamentável que o JORNAL DO

BRASIL de guarida, no Informe JB
de 26/3, a um tal de Bussunda para
fazer camisetas do Movimento Viva
Rio com a inscrição: Podia ser pior.
Podia ser São Paulo.

Nào se ergue uma cidade caida
na miséria cutucando seu rico vizi-
nho. Ainda bem que o mesmo JB
publica a declaração do secretário de
Segurança, general Euclimar da Sil-
va: "Se eu dissesse que me sinto
seguro nas ruas do Rio. eu seria um
louco." Que tal uma camiseta com
esta frase? (...) José Feliciano Pereira

No início da semana o presidente reuniu-se com a direção das
principais empresas estatais e deixou claro que não iria tolerar ações
emanadas dessas empresas, que de qualquer forma se contrapuses-
sem às estratégias do governo. (...) Dois dias depois, em um
depoimento no Congresso, a Petrobrás. representada por seus
engenheiros, declarou-se completamente contrária ao projeto do
governo para flexibilização do monopólio. Um jornal do Rio
publicou alguns dias atrás mais uma manifestação da Petrobrás
criticando a flexibilização. Dirão algüns que não foi a Petrobrás a
autora do depoimento, c sim a Aepet — a associação dos seus
engenheiros. E importante ressaltar no entanto, que o que distingue
os engenheiros membros da Aepet não é o fato de serem engenhei-
ros. Se assim fosse, um órgão de classe da expressão do Clube de
Engenharia seria o veiculo natural para os descontentes externarem
suas contrariedades. O que os distingue é serem empregados da
Petrobrás, e se julgarem com direito de opinar publicamente quanto
aos destinos da empresa, como uma espécie de poder paralelo. O
povo quer a flexibilização. Ele já decidiu que isso é o que lhe convém
e, através do governo que elegeu, e este, através do presidente da
Petrobrás, pretende fazê-la. Como então explicar a gritante inde-
pendência da Aepet em relação à direção da Petrobrás? A sua
atitude é uma flagrante negação do conceito de disciplina de
empresa. Afinal, os engenheiros são pagos pela empresa, c têm que
se submeter às suas decisões ou irem embora, pregar suas teorias
usando qualquer veículo desvinculado do nome da empresa. Como
sempre, o nhenhcnhèm da Aepet é incongruente. Ela afirma que uma
empresa particular irá aumentar os preço dos combustíveis, para
poder pagar salários mensais de RS 10.000,00 aos seus engenheiros e
ainda assim obter as margens altíssimas de lucro que deseja. Se isso é
verdade, não estaria exatamente na flexibilização uma oportunidade
de ouro para a Petrobrás derrotar fragorosamente as empresas
privadas e provar com isso sua competência? Por que então ter tanto
medo de competir? Vamos observar o que vai acontecer. Se o atual
presidente da Petrobrás não tiver pulso suficiente para disciplinar a
Aepet. será que o governo terá pulso suficiente para 

"disciplinar" o
presidente da Petrobrás? E se o governo não tiver esse pulso, será que
os eleitores vão "disciplinar" este governo nas próximas eleições? Sim,
porque se vamos brincar de empresa competente, é bom saber que
nelas as coisas funcionam assim: pune-se quem tem a autoridade, mas
nào a coragem para punir. Bernardo Leal Costa — Rio de Janeiro.

Arquivo
Com relação á nota da coluna

Danuza em 25/3, em que foi noticia-
do o fechamento do Arquivo da Ci-
dade do Rio de Janeiro aos pesqui-
sadores. informamos que em
13 10 94 ocorreu um incêndio nas
torres de refrigeração que. embora
nào tenha causado danos imediatos
ao acervo, trouxe sérios problemas
para a conservação dos documentos
devido à elevação da temperatura
nos depósitos.

Embora precariamente, a insti-
tuição manteve-se aberta ao público
até 15/12/94. quando a constatação
da alta insalubridade obrigou o le-
chamcnto temporário do local, até
que fossem concluídas as obras de
reparação no sistema de ar condido-
nado. Reaberto ao público em 13/2/
95. foram novamente interrompidas
as atividades de consulta no dia 6/3/
95 para as obras de conserto da
fachada, seriamente atingida pelo
incêndio, impossíveis de serem reali-
zadas sem o desligamento do sistema
central de refrigeração.

Nos dias 28 e 29 deste mês. o
Arquivo da Cidade será reaberto,
provisoriamente, para a apresenta-
ção do seminário Encontros com o
Rio e. a partir do dia 17 de abril, a
instituição estara em pleno funcio-
namento. realizando as suas ativida-
des de atendimento ao público, reto-
mando sua função de democratizar
a informação através do livre acesso
da população à memória da cidade.
Alexandre Nazareth, diretor do Ar-
quivo Geral da Cidade do Rio de
Janeiro.
Rio maltratado

Discordo da carta da leitora Re-
nata Giardino publicada em 22/3. A
ciclovia de Copacabana não foi
construída pelo prefeito César Maia
e sim pelo ex-prefeito Marcello

Alencar. O mafuà cm frente ao Co-
pacabana Palace também surgiu du-
rante a administração Marcello
Alencar. A mulher que leva milho
aos pombos já faz isso há anos, não
c de hoje. Por último, não podemos
exigir do prefeito César Maia (cm
quem também votei) que conserte
Copacabana em pouco mais de dois
anos, principalmente quando sabe-
mos que ele tem o resto da cidade
para cuidar (são só 54 bairros). O
Rio de Janeiro foi lentamente degra-
dado (inclusive Copacabana) duran-
te 12 anos de •'administração" do
PDT: Leonel Brizola, Saturnino
Braga. Marcello Alencar. A invasão
do bairro pelos camelôs concreti-
zou-se durante os dois "governos"

de Brizola; César Maia não tem na-
da com isso. Além do mais, fazer um
rinque de patinação na areia é algu-
ma tragédia? Celso Guarino — Rio
de Janeiro.
Saúde

Veio em boa hora o artigo "Bri-

ga na Saúde", do dr. Sérgio Arouca
(...). A questão da saúde da popula-
ção brasileira tem sido administrada
irresponsavelmente, denegrindo a
rede pública em favor de interesses
escusos. A posição do dr. Sérgio
Arouca reforça a lula pelo aprimo-
ramento do SUS (Sistema Único de
Saúde) e coincide com as teses do
Núcleo de Saúde do Ibam, na busca
pela aumento de investimentos e de
mais recursos para a saúde; do aper-
feiçoamento dos recursos humanos;
da prática da medicina preventiva;
da reativação dos leitos nos hospi-
tais da rede pública (...) e da capaci-
taçào do município para a gestão
desse serviço, além do ponto mais
importante que é a descentralização
governamental. (...) Jamil Reston,
superintendente adjunto do Ibam
(Instituto Brasileiro de Administra-
ção Municipal) — Rio de Janeiro.

Araçatuba (SP).

Cinema
No JB de 20/3, a reportagem

"Cinema sai em busca de mercado"
(...). ao mesmo tempo em que diz
que 

"O cinema brasileiro deixa de
lado o paternalismo do Estado e
investe na lógica empresarial do
mercado", acrescenta que isto ocor-
reu "após o lançamento do cinema
na sarjeta, com o fim da Embrafilme
no período Collor"

Como a reportagem está na se-
ção Negócios e Finanças, seu pensa-
mento me deixou confuso, pois não
entendi o raciocínio. Será que ela
acha que era bom o paternalismo da
Embrafilme ou apenas repete o ca-
coete de se falar mal do governo
Collor?

Os Certificados de Investimento
Audiovisual (Ciav) foram criados no
governo Itamar Franco, mas as dis-
cussões e primeiros entendimentos
entre a área governamental, classe
cinematográfica e setor financeiro
privado foram iniciados no governo
Collor. Adnor Luna Pitanga — Rio t
e Janeiro.

Gramarcos
Comprei uma casa de madeira,

pré-fabricada, na Gramarcos, que
me foi entregue no ano passado. Por
motivos pessoais, só em meados de
janeiro pude passar alguns dias nela.
A estadia não foi das mais agradá-
veis. Constatei inúmeros defeitos,
como frestas abertas entre as ripas
horizontais, que permitem a passa-
gem de vento, frio e barulho. As
paredes de madeira, todas, parecem
palhas de aço. Nenhuma foi lixada.
Estão ásperas, cheias de farpas, ma-
chucam o corpo e estragam as rou-
pas. Nos locais onde há pregos c
parafusos a madeira foi estraçalha-
da. O verniz foi passado em cima
deste estado da madeira. Está gros-
so, mal aplicado. As portas estão
empenadas, a maioria não fecha. As
janelas estão emperrando, abrem e
fecham com dificuldade. Não vou
nem citar os inúmeros problemas na
parte elétrica, em estado lamentável
(tive que contratar, por minha con
ta, o único eletricista de Visconde de
Mauá). Estou cansada de telefonar
para a Gramarcos. Já falei com Ciei
de, Ricardo, Wellington, que me dis
seram para falar com Gérson. Mau
rilio, Graça. Explicaram que está se
implantando uma nova equipe de
supervisão para atender às reclama
ções dos clientes. Só que desde o dia
17 de janeiro nada aconteceu. De
quanto tempo precisa a Gramarcos
para dar à sua clientela o que pro
mete na assinatura do contrato? Ro
sete Roizenblit Rubin — Rio de Ja
neiro.
As cartas seráo selecionadas para publicação
no todo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome completo e legível e endere-
ço que permita coatirmaçlo prévia.
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/"""V projeto, a implementação e a
V-/ consolidação da Internet
Brasileira, que tornaram possível o
estado atual e amadurecido em que
esta se encontra, devem-se aos es-
forços da comunidade acadêmica e
de ciência e tecnologia (C&T) do
país. Tal empreendimento, bem-su-
cedido no âmbito acadêmico, foi
viabilizado graças aos recursos fi-
nanceiros oriundos exclusivamente
de órgãos públicos federais e esta-
duais de fomento. Na direção de
possibilitar o acesso democrático da
nossa sociedade à enorme quanti-
dade de informação disponibilizada
nas mais diversas formas pela Inter-
net, é adequado o favorecimento da
abertura aos denominados prove-
dores de acesso (access proviclers),
que passariam a explorar comer-
cialmente os serviços de concessão
ao grande público. Particularmente,
no caso do Rio de Janeiro — por se
tratar de um grande pólo de servi-
ços —, tal iniciativa viria trazer
enormes benefícios. No entanto, ao
se considerar o aproveitamento da
estrutura atual das redes acadêmi-
cas, no sentido de, através delas,
oferecer pontos de acesso a serem
explorados por provedores comer-
ciais, vários itens devem ser mais
profundamente considerados, dis-
cutidos e tecnicamente avaliados.

O Rio de Janeiro concentra o
maior contingente de instituições
acadêmicas e de pesquisa do pais.
Sua comunidade de C&T implan-
tou aqui, com o propósito prioritá-
rio de atender às próprias deman-
das, a Rede-Rio de Computadores
— unia rede acadêmica financiada e
coordenada pela Faperj. A UFRJ
contribui com este esforço através
da manutenção de um canal inter-
nacional, além de abrigar no seu
campus o centro de operações da
rede. Faz-se importante enfatizar
que, apesar da sua natureza acadê-
mica, a Rede-Rio abriga várias ins-
tituições de pesquisa e desenvolvi-
mento. É, portanto, uma rede já
aberta aos diversos setores da socie-
dade. A única exigência feita res-
tringe-se ao compromisso de não
exploração com propósitos comer-
ciais dos recursos da rede. Tal pro-
cesso de abertura seletiva busca di-
ferenciar o uso feito dos recursos da
rede e não o tipo de usuário. Tendo
em vista que a Rede-Rio não cobra
pelas conexões disponibilizadas,
preserva-se assim o aspecto ético,
impedindo a comercialização de rc-
cursos oferecidos gratuitamente e
orientados a outros fins. Ao mesmo
tempo, busca-se ainda inibir o au-
mento caótico do tráfego que viria a
ser gerado pela proliferação de Io-
cações indiscriminadas e irregulares
de acessos. Além disso, um acordo
existente entre a Rede-Rio e a rede
acadêmica da Califórnia-EUA (a
Cerfnet), porta de ligação com a
Internet, impõe também estas res-
trições.

Esforços semelhantes ao do Rio
conduziram à implantação de ou-
tras redes acadêmicas regionais, a
partir de financiamentos dos res-
pectivos órgãos estaduais de fomen-
to à pesquisa. Neste cenário, atri-
bui-se à Rede Nacional de Pesquisa
(RNP), sob responsabilidade do
CNPq, a tarefa de interligar as di-
versas redes regionais independen-
tes. Ao nível nacional de comunica-
ção com o exterior, apenas dois
canais de satélite são utilizados para
escoar o tráfego das redes acadêmi-
cas: o da Rede-Rio e o de São Pau-
lo.

No caso do Rio, diversas avalia-
ções indicam um saturamento do
canal internacional, com o conges-
tionamento causado pelo excessivo
volume de tráfego atualmente gera-
do. Basicamente, tal aumento no
tráfego pode ser atribuído ao cresci-
mento acelerado do número de
usuários, associado ao surgimento
de novas aplicações, que deman-
dam elevadas taxas de transmissão
nos canais de comunicação. O re-
sultado é uma perda significativa na
qualidade dos serviços demandados
pelos usuários, em última instância,
da comunidade acadêmica e cientí-
fica.

Alguns dados impressionantes
merecem destaque. Atualmente a
Internet se constitui numa estrada
de informações pela qual dezenas
de milhões de usuários fazem trafe-
gar mensalmente dados que equiva-
lem a mais do que 15 trilhões de
bytes (ou caracteres). Uma imagem
a cores e de boa definição, para ser
transmitida, pode requerer da Inter-
net o dobro da taxa de transmissão

total que muitas universidades ofe-
recem nos seus respectivos campi. E
sob esta perspectiva que devemos
contrastar os diferentes graus de
serviços a serem prestados aos di-
versos usuários. De um lado, consi-
derando as demandas geradas pela
comunidade científica, onde grande
parte das aplicações já exige eleva-
das taxas de transmissão e tempos
de resposta bastante restritivos. A
título de exemplos, poderíamos
considerar aplicações nas áreas de
medicina ou de física de partículas,
que envolvessem a transmissão de
uma imagem estática contendo cer-
ca de 50 milhões de bits. Com a
velocidade atualmente praticada
pela Internet brasileira, de 64 mil
bits por segundo, tal imagem demo-
ra cerca de 13 minutos para ser
visualizada nos monitores dos mé-
dicos ou físicos interessados. Por
outro lado, apesar de as aplicações
não acadêmicas e individuais exigi-
rem menos recursos da Internet, ao
se estabelecer a comercialização
através dos provedores de acesso, o
tráfego total a ser gerado pelos
usuários com tal perfil deverá com-
petir em termos de volume com o
tráfego acadêmico. Neste cenário de
tráfegos distintos competindo pelos
acessos em uma única rede, sem
distinção, seria difícil garantir graus
de serviços diferenciados.

Outro exemplo real, que serve
para ilustrar as necessidades no
campo acadêmico, consiste em via-
bilizar o acesso ao Centro de Super-
computação da UFRJ aos demais
participantes da comunidade tecni-
ca do país. Neste caso, também é
fundamental uma rede de alta velo-
cidade, capaz de dar conta do gran-
de volume de tráfego esperado. As-
sim, faz-se igualmente necessária
uma política que se oriente para
evitar o desperdício de recursos, co-
mo a instalação desnecessária de
supercomputadores cm cada uni-
versidade do pais. Para que isto
possa ocorrer, devemos fortalecer
as redes acadêmicas, tal como é fei-
to nos Estados Unidos, onde os
poucos centros de supcrcomputa-
ção existentes podem ser facilmente
acessados.

Com base no exposto, nossa
proposta de solução, simples e tec-
nicamente viável, consiste em oferc-
cer redes comerciais independentes
das redes acadêmicas, com portas
de interligação entre elas. Assim foi
c ainda é, em muitos casos, nos
Estados Unidos. Com a crescente
necessidade de aumento nas veloci-
dades de transmissão a serem viabi-
lizadas nas redes acadêmicas, suge-
rimos a elaboração de convênios de
cooperação envolvendo as conces-
sionárias de telecomunicações. Tal
exemplo já vem sendo adotado com
sucesso pela Faperj, que, através de
convênio com a Embratel, deverá
viabilizar para a Rede-Rio veloci-
dades muito mais elevadas na sua
estrutura principal, incluindo o ca-
nal internacional, com descontos
significativos nas tarifas cobradas.
Um outro convênio, recentemente
assinado com a Telerj, irá viabilizar
num futuro próximo velocidades da
ordem de 150 milhões de bits por
segundo. Em contrapartida, além
da continuidade da política de uso
adotada até então para a rede aca-
dêmica, ou seja, de sua não utiliza-
ção para fins de acessos comerciais,
a Rede-Rio estará contribuindo
com repasse de know-lww, para im-
plantação de redes com acessos co-
merciais.

Finalmente, propomos a estru-
turação de comitês nacionais de na-
turezas tanto técnica quanto políti-
ca, ao nível de RNP. Nesses
comitês, as várias redes acadêmi-
cas regionais e autônomas do país
se fariam representar perante as de-
cisões tomadas no âmbito nacional,
de forma descentralizada. Assim,
cada rede regional, que contribui
individualmente para a formação
do que historicamente se decidiu
denominar RNP, poderia participar
das discussões conjuntas c da busca
cooperativa de soluções, capazes de
oferecer aos usuários os melhores
serviços possíveis da Internet Brasi-
leira. Com isto estaríamos colabo-
rando para que o papel da comuni-
dade acadêmica fosse cumprido,
com repasse do know-liow adquiri-
do, formação de gestores de redes e
realização de experimentos com no-
vas tecnologias, das quais poderão
melhor usufruir os usuários das fu-
turas redes comerciais do pais.
* Secretário de Ciência e Tecnologia do Es-
tado do Rio de Janeiro e diretor- superinten-
dente da Fundação de Amparo à Pesquisa

do estado do Rio de Janeiro — Faperj

VERÍSSIMO

Mão e contramão
"W" T ocê é direita carcomida, falsa esquerda ou espe-
» I culador na Bolsa? Passei o fim de semana numa
M / crise de autoconhecimento depois de ouvir o que
W o Éfe Agá disse no Ceará, quando atribuiu os" 

protestos contra seu governo a um conluio destas
três categorias. Como não tenho protestado na

rua, mas feito repetidas manifestações privadas de decep-
ção com a socialdemocracia no poder, tais como sacudir a
cabeça e suspirar muito, achei que devia me situar no
complô. Me apalpei e, depois de um momento de pânico
com insuspeitados focos de prosperidade na cintura —
"Meu Deus. eu sou o Delfim Netto! —, me certifiquei de
que ainda não sou de direita, embora precise fazer mais
bicicleta ergométrica. Não especulo na Bolsa por falta de,
pela ordem, 1) visão adequada para ler aquelas cotações
que saem em letra miudinha no jornal; 2) dinheiro. Sou,
portanto, falsa esquerda. O que não deixou de ser um
alívio. Imagine se eu descubro que sou da esquerda legíti-
ma, como o Éfe Agá e o ACM. (A esquerda verdadeira,
como se sabe, é aquela que passou a vida inteira fazendo
um diagnóstico acurado e sofisticado do que o paciente
precisava e. quando tem a oportunidade de ajudá-lo,
manda reforçar o purgante.)

Estar na contramão da História tem suas vantagens e

desvantagens. A maior desvantagem é que os modernos
olham para você com aquele misto de pena e desdém que
reservam para quem ainda não tem um celular ou não
foi a Cancíin. Você ainda não teve a Revelação, você é
um lamentável pré, se não for um falso. A vantagem da
contramão é que você viaja mais bem acompanhado.
Uma vez consegui um up-graclc e voei de primeira classe
para Nova York, cercado de banqueiros do jogo do
bicho a caminho de Atlantic City. Passei toda a viagem
sonhando com a classe econômica, onde o serviço era
pior, mas o ambiente era certamente mais seleto, uma
descrição que se adapta perfeitamente à contramão da
História. Outra vantagem é que quem está na contramão
presumivelmente está voltando porque sabe onde a mão
vai dar. Doze anos de governo Reagan/Bush e sua
trickle-down economics— toda a teoria neoliberal numa
imagem sucinta, deixem os ricos se lambuzarem que,
cedo ou tarde pingará alguma coisa para os pobres —
resultaram em ricos cada vez mais ricos e pobres cada
vez mais numerosos e criou questões inéditas de Terceiro
Mundo, como a dos sem-teto. no nosso grande modelo
do norte. E Margaret Thatcher, a Joana cTArc de laquê
dos liberais, conseguiu realizar seu sonho de transformar
a Inglaterra em algo parecido com o que era antes do
Estado-assistenciaíísta. Hoje. pela primeira vez desde o
século 19, mendigos são um problema em Londres.

Vou continuar na contramão. Não é cabeça dura, seu
guarda, é higiene.

Os dilemas do 
governo 

FHC

JOSÉ GENOÍNO *

Os 
problemas na condução da

política econômica, a cresceu-
te dificuldade de relacionamento do
governo com sua base parlamentar
e o descontentamento de setores da
população que se expressa nas que-
das contínuas nos índices de apro-
vação do governo e nas manifesta-
ções de protesto e greves são in-
gredientes de uma surpreendente
crise que atinge prematuramente o
governo FHC. A crise, em parte, é
decorrente da lógica do sistema po-
lítico presidencialista, que não con-
segue conferir ao governo uma base
parlamentar majoritária estável. De
falo, os últimos três presidentes elei-
tos diretamente — Jânio Quadros,
Collor e FHC — assumiram com
apoio parlamentar precário. Mas
por outro lado, na atual crise, não
se deve menosprezar os próprios er-
ros do governo.

Parece que FHC e sua equipe
assumiram o governo com uma cer-
teza absoluta: para governar seria
preciso fazer a reforma constítucio-
nal. Enquanto a reforma não vem,
esqueça-se o resto. Esta é apenas
uma meia verdade, pois o atual
quadro constitucional afeta parcial-
mente a governabilidade do país.
Ademais, a reforma constitucional
não é uma tarefa precípua do gover-
no e, sim, do Congresso. O que
vemos, até o momento, é um gover-
no sem perfil, sem identidade e sem
políticas governamentais. Na área
econômica, a equipe, que tem sua
credibilidade abalada, pouco fez
além de administrar pacatamente
uma situação herdada do governo
anterior. Na área social, embora o
governo disponha de um orçamento
razoável, não tem políticas para o
setor. As propostas de reforma da
Constituição mostram-se mais tími-
das e conservadoras do que as pro-
messas de campanha.

Mas é na área política que se
concentram os maiores problemas,
tanto do governo como dos parti-
dos aliados. Por parte destes últi-
mos, com gradações diferentes, ob-
serva-se uma despudorada
manifestação de fisiologismo. A
barganha de cargos em troca de
apoio político às refonnas e o jogo
de chantagem que se faz em tudo
isso já se tornou algo corriqueiro
nas declarações dos líderes gover-
nistas e tem ocupado diariamente
espaços no noticiário. As conces-
sões que o governo vem fazendo
nesta área comprovam a sua fra-
queza e o abandono de mais uma
promessa de FHC: a de que a era do
fisiologismo e da política de barga-
nha havia acabado.

Para disfarçar a crise e o mal-es-
tar, governo e partidos governistas
concentram suas baterias contra um
inimigo, que é real mas que não
representa um perigo tão sério co-
mo se pretende fazer crer. Parece
que todos os males do país tem
como único culpado o corporativis-
mo. O corporativismo, de fato, é
detentor de alguns privilégios ina-
ceitáveis aos olhos da maioria dos
trabalhadores do setor privado e
aos olhos das imensas massas de
excluídos. Já foi lembrado, e bem,
por alguns articulistas da imprensa,
que o corporativismo sindical nunca
esteve no poder, e não è o principal
responsável pela falência do Estado
e pela crise social. Alguns dos prin-

cipais responsáveis continuam no
poder com FHC. São segmentos de
políticos fisiológicos e de elites pre-
datórias, que não querem perder
privilégios, que se beneficiam da so-

negação e dos subsídios, que usa-
ram e usam politicamente as estatais
para favorecer determinados ínte-
resses privados etc. Agora, com um
discurso modernizante, se preparam

para manter o velho quinhão no
setor público com novas práticas.

No que diz respeito à distribui-
ção de cargos o governo está per-
dendo a batalha para o físiologis-
mo. Os critérios de transparência,
competência e probidade, inicial-
mente adotados pelo governo, estão
sendo postos de lado e as portas do
Estado começam a surgir descanca-
radas para os que dele sempre se
beneficiaram. Quanto mais o gover-
no se entrega à voracidade de parte
de sua base parlamentar, mais se
distancia das aspirações sociais e da
modernização democrática.

Quanto ao embate político em
torno das reformas o governo está
usando dois pesos e duas medidas.
Bate exclusivamente no corporati-
vismo, querendo transfonnar os ha-
grinhos dos privilégios em vilões, e
não combate os tubarões, que vêem
o governo e o Estado como presas
fáceis de serem capturadas. O de-
sempenho do governo, até agora, é
francamente decepcionante para a
sociedade. Não é desta forma que se
farão as reformas verdadeiramente
necessárias para o país. E também
não é desta forma que se realizará a
"opção pelos mais pobres", anun-
ciada no discurso de posse de Fer-
nando Henrique Cardoso.

* Deputado federal PT/SP

cursos e treinamento
para executivos
e profissionais

Seminário de Desenvolvimento Gerencial
Rio de Janeiro — 29 de Março de 1995 — Sheraton Rio Hotel & Towers

"Como Decidir a Implantação

da Reengenharia em sua Empresa"

A Reengenharia, como um programa de introdução de mudanças radicais no processo de gestão
empresarial, envolve riscos e oportunidades. Para muitas empresas, está associada ao enxugamento
da estrutura, ou ao instrumento de busca de vantagem competitiva. Porém, para as empresas que
buscam a excelência, a Reengenharia é parte da sua estratégia de negócios. Trata-se portanto, de
um novo paradigma de mudanças no mundo empresarial.

Conhecer não basta. É preciso saber utilizar a Reengenharia como fator de alavancagem do
negócio. É neste aspecto que surge a competência decisória dos executivos: decidir sobre a sua
utilização e como implantá-la em sua empresa.

O GRUPO CATHO - Rio de Janeiro, através da Divisão EXCELLENCE, Cursos e Treinamento

para Executivos e Profissionais Qualificados, desenvolveu este curso para os empresários que
desejam analisar os riscos e as oportunidades dos usos e aplicações dos processos de
Reengenharia na empresa.

PRINCIPAIS TÓPICOS A SEREM ABORDADOS:
1. Por que adotar a Reengenharia?
2. Os pressupostos básicos da Reengenharia.
3. A Reengenharia e seus efeitos na gestão e desenvolvimento dos negócios.
4. A gestão do processo de Reengenharia.
5. As estratégias de mudança em Reengenharia de Negócios.
6. Estudo de casos.
Destina-se a executivos, gerentes e assessores de empresas, cujas funções diretivas e de
assessoramento estão direcionadas para o planejamento e a implementação de p anos e
estratégias de negócios.

Receba o Livro
(Reengenharia: Estudo de Casos de Empresas Brasileiras) autografado pelo

Conferencista,
Professor Francisco Paulo de Melo Neto

Próximo Eventos: GRUPO CA THO — RJ
26/04/95 — Como Identificar c Desenvolver os Melhores Talentos para sua

Empresa.
24/05/95 — Como Evitar Fraudes cm sua Empresa

Informações/ Inscrições: Solicite Programa Completo

GÜtlPO CATHO - fcJ
Av. AMulfô de Paiva, 226 - 8* andar

TeL- (021) 239-9398 - Fmc: (02 Ó 274-6743/ j7j-6193_
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Remédios mais vendidos estão em falta no Rio

; ¦ Atacadistas e
•laboratórios se
¦acusam 

pela escassez
'GILBERTO SCOFIELD JÚNIOR

I Uma queda de braço entre os
.principais laboratórios farmacêuti-
'cos do pais. grandes atacadistas de
Iremédios e farmácias fluminenses
está provocando uma falta de me-
dicamentos em várias drogarias da
cidade e do interior. "Cerca de 40%
jdos remédios das chamadas curvas
A e B. ou seja, os mais vendidos, já'estão em falta na maioria das far-
Imácias da cidade", diz Rui Marins,
presidente do Sindicato do Comer-'cio Farmacêutico do Município do
iRio. Não é pouca coisa. Estes pro-
jdutos representam 80% das vendas
idas farmácias, algo como 3.5 mil
Jitens. O que significa que nada me-
jios que 1.3 mil marcas de remédio
'estão em falta.
. Na sexta-feira, em uma reunião
'da Associação Brasileira das Far-

mácias (ABCFarma), a queixa da
falta de medicamentos foi geral.
"Liga-se para três ou quatro distri-
buidoras, no mesmo dia, em busca
de um remédio, e não é possível
encontrá-lo", diz Marins. As far-
mácias acusam as distribuidoras de
não terem os remédios. As distri-
buidoras, por sua vez. alegam que
estão numa queda de braço com a
indústria, que estaria tentando im-
por tabelas novas de preços para os
medicamentos. Ou reduzindo os
descontos de 10% para 8% — além
de diminuírem os prazos de paga-
mento de 30 para 25 ou 15 dias —,

geralmente oferecidos aos grandes
clientes.

Muitas marcas famosas de medi-
camentos, como Aspirina. Tylenol
e Bactrin, não são encontrados em
muitas farmácias cariocas. A indús-
tria farmacêutica alega que os labo-
ratórios estão com os preços conge-
lados desde abril de 1994. época da
entrada em vigor da URV.

EM FALTA

P.omada Omcilon AM
Tylenol
Dórico
Aspirina
Periatin B6
Kalyamon
Arovit Comprimidos
Bactrin
Isordil
Curativos
Claritin
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"Não há motivos para a falta de
remédios no Rio", diz o presidente
da Associação Brasileira das Indús-
trias Farmacêuticas (Abifarma),
José Eduardo Bandeira de Melo.
•'E 

qualquer aumento de preços se-
rá negociado de forma transparente
com o governo", acrescenta.

Nos bastidores, porém, o jogo
de acusações continua. Um executi-
vo de um laboratório diz que. com
a entrada em vigor do real e o fim
da ciranda financeira, muitas far-
mácias ficaram em dificuldades de
caixa. "O fato é que muitas larmá-
cias, principalmente as que não la-
zem parte de alguma rede, estão
sem fôlego para administrar seu
caixa e sem dinheiro para comprar
os remédios", diz o executivo. Al-
gunias farmácias estão inovando no
trato com os fornecedores para ga-
rantir remédios. E o caso da rede
Drogasmil, com 30 lojas no Rio e
em Niterói, que criou uma espécie
de parceria com os laboratórios.

"Nós fazemos uma espécie de
previsão de compra com base no
movimento da semana", diz Mar-
cello Borio, diretor comercial da
rede. "Desta forma, administramos
de forma inteligente os estoques e
garantimos que não falte remédio
algum para o consumidor", explica
o diretor da Drogasmil.

Governo tenta evitar

reindexação de salário

BRASÍLIA — O governo estuda
a possibilidade de mudar a periodi-
cidade dos reajustes salariais, que
deixariam de ser anuais, como
acontece hoje. O ministro do Tra-
balho, Paulo Paiva, disse que não
há nada decidido sobre a política
salarial que passará a vigorar a par-
tir de agosto, mas serão evitados
"mecanismos 

que tragam de volta a
reindexação dos salários", explicou.

Paiva disse que o governo traba-
lha com hipóteses de correção dos
salários pela variação dos preços ou
de mudança no período de reajus-
tes. mas não descarta a livre nego-
ciação. O problema desse sistema,
disse, é a adoção de mecanismos
como o do gatilho salarial, que
pressupõem a correção automática
dos salários a partir de determina-

dos níveis de inflação, o que seria
prejudicial ao Plano Real.

A concessão de ganhos reais pa-
ra os salários, informou Paiva, está
condicionada ao aumento de pro-
dutividade, á estabilidade monetá-
ria e ao aumento do nível de empre-
go. Disse ainda que o governo nãó
sabe se o salário-minimo terá uma
regra própria dc reajuste, por causa
do efeito dos aumentos sobre ps
benefícios previdenciários. . .

Ontem. Paiva esteve com o mi-
nistro do 1 rabalho da Argentina,
José Armando Cario Figueroa.' pa-
ra discutir um intercâmbio de infftr-
maçòes sobre mercado de trabalho
e assim comparar o custo da m5o
de-obra. Na Argentina, o salário
mínimo é de USS 200.
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TEXACO BRASIL S.A.
Produtos de Petr&leo

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
CONCESSÃO DE LICENÇA

TEXACO DO BRASIL S/A - PRODUTOS DE PETRÓLEO torna público que recebeu
da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA a Licença de
Operação n.° 001-95 com validade de 1825 dias, para industrialização, comércio
e armazenamento de óleos lubrificantes, localizada na rua Silésia n.° 3501 -
Campos Eliseos - município de Duque de Caxias. (E-07/201365/88).

rx n i

Laticínios sobem de 8% a 10%

NOSSAS AC OtSMOMGOCIAOMNAS MXSAS D* VIUOMS-SA White Martins fflflbWSCfl
I CGC 33.000.571/0001 -86 •••comprniw» aaiocto»

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA (CONJUNTA)
SEGUNDA CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas para a Assembléia Geral Ordinária/Extraor-
idinária (conjunta), prevista para se realizar, em segunda convocação, na sede social
da Empresa, à Rua Mayrink Veiga n.° 9 - térreo (Auditório), nesta cidade, às 14:00
.horas do dia 03 de abril de 1995, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
:1 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:
il .a) Exame e discussão, para efeito de posterior votação, do Relatório e Contas da
:Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes,
ireferentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1994;
•1.b) Aprovação de proposta da Diretoria, já aprovada pelo Conselho de Administra-
cão, referente ao aumento do capital social fixado pela Assembléia Geral Ordinária/Ex-
traordinária de 22 de março de 1994 em CRS89.788.255.003,08 (nesta data
equivalente a RS32.650.274.54) para RS328.217.978,40, mediante a incorpora-
cão da reserva constituída por ocasião do Balanço de 31 de dezembro de 1994, re-
sultante da correção monetária do capital realizado, sem emissão de ações novas,
nos termos do artigo 167 e parágrafo 1." da Lei n.° 6.404/76;
1.c) Apreciação de proposta da Diretoria, já aprovada pelo Conselho de Administra-
ção, referente à destinação do saldo de Lucros Acumulados do período;
>ted) Ratificação das decisões do Conselho de Administração referentes à distribui-
ÇSo antecipada de dividendos, bem como das deliberações da administração da Em-
pfesa referentes à participação dos empregados nos lucros, durante o exercício de
*894;
Tíe) Eleição do Conselho de Administração;
Trf) Fixação da remuneração dos administradores.
2a- ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
Svã) Apreciação de proposta da Diretoria, já aprovada pelo Conselho de Administra-
ÇSo, referente ao aumento do capital social de RS328.217.978.40 para
ft'6359.1 53.019,94, mediante a utilização de reservas diversas, sem modificação do
ffijmero de ações;
¥.b) Desdobramento de cada ação do capital citado no item precedente, tal como
Htimitido polo artigo 12 da Lei n.° 6.404/76, de forma que cada ação seja substitui-
3a por um grupo de 11 (onze) ações;
5íc) Grupamento das ações decorrentes do desdobramento previsto no item 2.b acima,

forma que cada lote de 1.000 (mil) ações passe a corresponder a 01 (uma) única
Sfcão;
ÍÜÍd) Apreciação de proposta da Diretoria referente à alteração do artigo 5.° dos Es-
íãtutos Sociais, que trata do capital social, em conseqüência das alterações decor-
rentes das deliberações citadas nos itens "2.a", "2.b" e "2.c" acima.
ü percentual mínimo de participação no capital votante, necessário à requisição do
voto múltiplo, na forma da Instrução CVM n.° 165/91 é, nesta data, de 5%.*'¦' Rio de Janeiro, 28 de março de 1995.'' FELIX DE BULHÕES

Presidente do Conselho de Administração

SÃO PAULO — Os preços de
leite em pó, leite condensado e
creme de leite devem começar a
subir esta semana nas prateleiras
dos supermercados. Segundo o vi-
ce-presidente da Associação Pau-
lista dos Supermercados (Apas),
Ornar Assaf, o varejo vai repassar
para o consumidor nos próximos
dias o aumento entre 8% e 10%
concedido pela indústria de deri-
vados de leite há cerca de três
semanas.

O repasse para o consumidor,
segundo o empresário, deverá ser
integral. Embora as tabelas já te-
nham sido alteradas, a reposição

dos estoques começa no final de
março e, só então, haverá o repas-
se. "Os superinercadistas não têm
como absorver esse aumento por-
que a margem de lucro nesses
produtos é muito pequena", afir-
ma Assaf.

A Nestlé. a maior fabricante
desses produtos, confirma o rea-
juste de 8%. provocado pelo au-
mento do preço do leite nos últi-
mos dias.

Outro derivado de leite, o
queijo, também vem subindo. Se-
gundo Assaf, desde fevereiro a
mozarela acumula um reajuste dc

40%. repassado, em grande parte,
ao consumidor.

Nesse caso. o principal proble-
ma é a elevação da alíquota de
importação do produto de 2%
para 32%. A medida, adotada 110
início de janeiro, reduziu a possi-
bilidade de abastecimento do
mercado interno com a mozarela
importada.

O governo está estudando uma
alternativa para que a importação
da mozarela volte a ser atrativa,
sem que o fabricante brasileiro
seja prejudicado.

Vendas — As vendas dos su-

permercados vêm caindo desde o
inicio do ano. Segundo Assaf: o
faturamento do setor caiu 10%
em janeiro em relação a novem-
bro do ano passado — um dos
melhores meses desde o real.

Em fevereiro, o volume se
manteve estável e voltou a cair em
março. O presidente do Sindicato
do Comércio Varejista de Sàò
Paulo. Wilson Tanaka, que reúne
os pequenos e médios supermer-
cados. afirma que as encomendas
para a indústria estão sendo redu-
zidas para que não haja formação
de estoques, prática que ficou
muito cara com a alta dos juros.

Concorrência contém aumento de bebidas

Os supermercados do Rio não
estão conseguindo repassar ao
consumidor o aumento das cerve-
jas e refrigerantes graças á queda
de até 40% 110 consumo este mês
— tradicionalmente fraco — e á
forte concorrência. Muitas redes,
como Rainha e Pão de Açúcar,
continuam mantendo as promo-
çòes.

Há duas semanas, os fabrican-
tes nacionais reajustaram seus
preços em 8%. alegando aumen-
tos de matérias primas, como alu-
mínio e vidro. Mas os supermer-
cados contam com um trunfo, as
cervejas importadas ainda em es-
toque, e resolveram partir para a
briga. Algumas redes já estão
conseguindo descontos nas novas
tabelas. Tais abatimentos, que va-
riavam de 5% a 20%, foram re-

duzidos em oito pontos percen-
tuais na semana passada.

Muitos varejistas acreditam
que o reajuste pedido pela indús-
tria de cerveja e refrigerante foi
meramente preventivo contra fu-
turos aumentos de consumo. Al-
guns bares e restaurantes, no en-
tanto, já reajustaram os preços
das cervejas (600 ml) de RS 1 para
RS 1.10.

Promoções — Uma das
maiores redes de supermercados
do Grande Rio decidiu não auto-
rizar os gerentes de lojas a com-
prar estoques de cervejas e refrige-
rantes pelas novas tabelas. Nos
supermercados Zona Sul. os esto-
ques de bebidas dão para mais 10
dias e a rede resolveu acabar com
as promoções. 

"Por enquanto, a
política é a de não repassar para
os preços. Essa alta não pode ser

aceita passivamente, porque signi-
fica perda de vendas", afirmou
ontem o diretor Jaime Xavier.

O Pão de Açúcar registrou
queda de 40% nas vendas em
março de cervejas e refrigerantes e
continua fazendo promoções em
suas lojas. No Leblon. a Skol em
lata (350 ml) passou de RS 0.65
para RS 0.49 e. na loja do Grajaú.
a Pepsi-Cola (350 ml) passou de
RS 0.55 para RS 0.49. Um dos
gerentes informou que a empresa
está tentando negociar descontos
com os fabricantes. A rede de su-
permercados Rainha também está
fazendo promoções em suas lojas
e ainda vai colocar nas prateleiras
30 mil caixas de cervejas importa-
das dos Estados Unidos que não
chegaram a tempo para o Carna-
vai.

I I A partir desta semana, o Sindi»
cato dos Bares e Restaurantes do Rio
coordenará ações judiciais de co-
brança, coletivas ou individuais de
seus associados contra a Braziíian
Food. A empresa, que suspendeu as
atividades em fevereiro, deve entre
USS 20 milhões a USS 30 milhões
para 5 mil estabelecimentos no Rio,
segundo estimativas do Sindicato. Os
créditos são relativos aos meses ,4»;
janeiro e fevereiro. A direção da Bra-
zilian Food não quis comentar o as-
sunto. Grandes empresas já estão
exigindo cartas de fiança bancária
nos novos contratos com empresas de
tíquete-refeição. " Essa vai ser uma
tendência do mercado para evitar
surpresas como o caso Bra/ilian
Food ", lembrou o presidente do Sin-
dieato, Joaquim Pereira.
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$rahmA COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA
Companhia Aberta - CGC/MF Na 33.366.980/0001-08
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NOSSAS AÇÕES SÃONEGOCIADAS MAS BOLSAS DE VALORES

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO

Em milhares de reais
ATIVO PASSIVO

Controladora Consolidado"0nS 1994 1993 1994 1993
Clrculante 362.681 317.355 

" 1.031.387 97UsTT
Dispombilidados 4.251 1.197 10.753 7.621
Titulos e Valores Mobiliarios 159.063 210.292 644.030 693.599Crgditos 117.691 66.962 242.557 167.952Estoques 74.730 37.793 119.926 100.220
Despesas do oxercicio seguinte 6.946 1.111 14.121 2.119

Reallzivat a Longo Prazo 39.738 26.662 63.744 35.629
Permananta 1.028.336 813.828 869.450 752.465Invostimentos 594.726 681.205 20.663 23.976Imobitizado 404.046 131.592 800.706 695.865
Dilerido 29.564 1.031 48.081 32.624

Total do Alivo 1.430.785 1.157J45 1.964.581 1.758.605

Itens
CirculanteFornecedoresFinanciamentosImpostos, Salários e Encargos
DividendosOutras Contas a Pagar Exigível a Longo Prazo

Participação dos Acionistas Minoritários 
Patrimônio LíquidoCapital SocialReservasLucros náo RealizadosPartldpaçôM indireta* náo reconhecidas por equivalência
patrimonial

Total do Passivo .

Controladora
1994
404.25824.42566.896224.17525.04363.71888.765
937.732503.393434.339

1.430.755

1993
823.01615.96575.203140.93115.454

72.4945.859
831.939488.323343.616

Consolidado
1994
823.016100.492161.068455.35428.903

77.199136.70540.836937.732503.393434.339
(179)

26.471
1.964581

1993
724.37438.830198.188374.58715.45497.315156.11634.295831.939488.323
343.616

(239)
13.120

1.759.605

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

'' Em milhares de reais

Itens

Receita Bruta de Vendas c/Impostos s/Vendas
impostos sobro Vendas ..
Receita Liquida de Vendas
Custos dos Produtos/Serviços Vendidos
Lucro Bruto 
Despesas OperaaonatsResultado FinanceiroParticipação em Controladas e Coligadas Lucro Operacional ..Receitas (Despesas) Náo Operacionais LíquidasAjuste PatnmonialLucro antes da Contrib. Social e Imp. Renda Contnbuiçáo Social e Imposto de Ronda ..Lucro antes das Contribuições e ParticipaçõesContnbuições e Participações Estatutárias 
Lucro Antes da Participação dos Acionistas Minoritários ..Participações dos Acionistas Minoritários
Resultados náo Realizados 
Participações Indiretas náo Reconhecidas por Equivalência Patnmonial 
Lucro Liquido do Exercício ..
Quantidade de ações em circulação em milhares
Lucro líquido por ação em orcuiaçáo do Capital Social no fim do exercício - RS .

Em moeda de poder aquisitivo constante
Conlroladora Consolidado

1994  1993 1994 1993
1.661.233 1.097.776 X048.332 2.414.698
(831.689) (554.632) (1.431.029) (1.173.927)
829.544 543.144 1.617.303 1.240.771
(447.710) (270.358) (921.387) (677.143)
381.834 272.786 695.916 563.628

(309861) (188 298) (526.865) (406.173)
(12 940) 10 459 (30.771) 136.466
93.367 75.749 (3.687) (4.008)

152.400 170.696 134.593 289.913
(3.138) (15.415) 52.181 (36.179)6.772 4.253

149.262 155.281 193.546 257.987
(24.121) (18.291) (49.641) (104 640)
125.141 136.990 143.905 153.347
(7-240) (20.276) (20.196) (34 550)

117.901 116.714 123.709 118.797
— 7.323 (2-433)(299) (36)— (12.832) 386

117.901 116.714 117.901 116.714
6.678 294 6 589 509 — —

17,65 17.71 ~

DIVIDENDO

É calculado com base no lucro liquido apurado "pela legislação societária" e pode ser
demonstrado como segue:

Milhares de reais

Lucro liquido do exercício
(-) Constituição da reserva legal 
Base de cálculo dos dividendos
Dividendos antecipados
Correçáo monetária dos dividendos antecipados ate 31 de
dezembro
Dividendos propostos 
Total dos dividendos propostos o pagos - 26,53'.
Ações com direito a dividendo integral
RS 3.75 por lote de mit ações em circulaçáo 
Ações com direito a dividendo parcial
RS 1.875 por lote de mil ações em circulação 
Dividendo bruto médio por lote de mil ações do capital social om
circulaçáo no fim do exercício - RS 

118.075
(5.904)112.171
4.398

320
25.043
29.761

4,38

As demonstrações contábeis completas, devidamente analisadas pelos audrtores independentes sem ressalva, estào publicadas nos tornas Gaveta Mercantil. Jornal do Commerco e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 28 de março de 1995

*

LightServiço* de Lletrtcídadfl SA
« rt mo m mmi i me» FJotrobfá»'^

AVISO DE ADIAMENTO
Light-Serviços de Eletricidade S.A. toma
público que, emcoriseqüênciado Decreto
1.411 de 7/3/95. publicado no D.O.Ü.
de 8/3/95, foi adiado sitie die o
encerramento daTP-DF-4009-0001/9.5-
Manutenção Preventiva e Corretiva de
Microcomputadores e Impressoras,
constante do Aviso de Edital n3 SIN.F-
002/95. As propostas serão abertas em
dia a ser oportunamente determinado. A
referida Tomada de Preços foi publicada
no Diário Oficial da União no dia 07/02/
95. Maiores esclarecimentos, na Av.
Marechal Floriano, 168 -1-andar - sala 1
- Corredor A, diariamente, de 9:00 às
16:30 horas.
Diretoria de Finanças e Desenvolvimento

I® O 
LightSannçot» de Elelrlddadê SA

imu Flctrobrásty
AVISO DE ADIAMENTO

Light-Serviços de Eletricidade S.A. toma
público que, em conseqüência do Decreto
1.411 de 7/3/95, publicado no D.O.U.
de 8/3/95, foi adiado sine die o
encerramento da TP-DF-4009-0002/95 -
Manutenção Preventiva e Corretiva de
Terminais, constante cio Aviso de Edital
n- SlN.F-003/95. As propostas serão
abertas em dia a ser oportunamehte
determinado. A referidaTomadade Preços
foi publicada no Diário Oficial da União no
dia 07/02/95. Maiores esclarecimentos,
na Av. Marechal Floriano. 168 -1° andar
- sala 1 -Corredor A. diariamente, de 9:00
às 16:30 horas.
Diretoria de Finanças e Desenvolvimento

Cadcrno DOMINGO
Seu Bolso «,«. jb
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Novo 
pacote

pode 
atingir

os consórcios

¦ Restrição ao consumo incluirá medida

para evitar que banco burle compulsório

CRISTIANO ROMERO E
GUSTAVO FREIRE
• BRASÍLIA — Preocupado com
o déficit nas contas públicas, o
excesso de importações sobre as
exportações e o aumento da infla-
çâo. o governo começou a definir
ontem mais um pacote de restri-
ção ao consumo. Entre as medi-
das analisadas constam arrocho
no crédito dos bancos a lojas e
consumidores, regras para evitar
que as instituições financeiras
burlem o recolhimento compulsó-
rio ao Banco Central, suspensão
dos consórcios de carros popula-
reS e fim da possibilidade dos im-
portadores tomarem empréstimos
eom antecipação de até 180 dias.

"A equipe econômica está
muito preocupada com o impacto
do consumo sobre as importa-
ções. As medidas serão nessa li-
nha", informou um assessor da
equipe. Na reunião ocorrida on-
tem do Comitê Técnico da Moeda
(Comoc), órgão auxiliar do Con-
selho Monetário Nacional
(CMN), só foram analisados vo-
tos que nada têm a ver com o
problema do consumo. Por isso.
foi convocada uma nova rodada
para 15h30 de amanhã, meia hora
antes da reunião do CMN.

As medidas anticonsumo co-
meçaram. porém, a ser desenha-
das ontem à noite em reunião da
Câmara Setorial de Política Eco-
nômica, coordenada pelo minis-
tro-chefe do Gabinete Civil, Cló-
vis Carvalho. Uma das preocupa-
ções da equipe é refrear o crédito
e o consumo sem aumentar ainda
mais as taxas de juros que, na
opinião do presidente do Banco
central, Pérsio Árida, já estão
"absurdamente elevadas", blo-
queando investimentos no au-
mento da produção.

O governo constatou que os
bancos continuam com elevada
capacidade de emprestar dinhei-
ro, apesar de estarem obrigados a
recolher ao BC 90% de seus depó-
sitos à vista e 27% dos depósitos a
prazo. Como esse recolhimento
— o chamado depósito compul-

sório — tem sido insuficiente para
reduzir a oferta de crédito, estu-
da-se criar compulsórios sobre
duas modalidades de investimen-
tos, hoje não atingidas: os fundos
de commodities e os fundos mú-
tuos de renda fixa. Isto porque o
BC verificou que, desde janeiro,
com o fim do IPMF, as aplicações
de curto prazo passaram a receber
mais recursos dos investidores.

O BC quer dificultar também a
criação de mecanismos pelos ban-
cos para burlar os compulsórios.
O Banco do Brasil, por exemplo,
criou a poupança-salário, cujo
compulsório é de apenas 30%,
para evitar que o dinheiro do
cliente fique depositado em conta
corrente (depósito à vista).

Ontem, em um encontro sobre
conjuntura promovido pelos as-
sessores do Ministro da Fazenda,
Pedro Malan, foi traçado um qua-
dro sombrio sobre a situação eco-
nômica do país no curto prazo. As
contas públicas deverão fechar o
primeiro trimestre do ano com dé-
ficit de RS 840 milhões.

Ao restringir o consumo, o go-
verno pretende desestimular as
importações, que, desde o início
do real, em julho do ano passado,
cresceram a taxas bem mais eleva-
das que as exportações, e permitir
que a balança comercial volte a ser
superavitária. O saldo da balança
é necessário para financiar parte
do déficit em conta corrente (saldo
comercial mais pagamento de ju-
ros ao exterior) decorrente do fato
de que, neste ano. o país deverá
transferir a países estrangeiros cer-
ca de USS 16 bilhões na conta de
serviços da divida externa.

A Comissão de Assuntos Eco-
nômicos do Senado vota hoje nova
convocação do presidente do BC,
Pérsio Árida, para explicar as alte-
rações na política cambial do go-
verno e as denúncias sobre possíveis
vazamentos de informação. Reque-
rimento do senador Eduardo Su-
plicv (PT-SP) solicita a participa-
ção de Árida, em sessão secreta,
para que informe quais os bancos
que ganharam com mudança.

Na página 14, aumenta a saída de dólares do país

FGV BUSINESS

DIREIT0CURSO DE _

POS-GRADUAÇAO EM DIREITO

DA ECONOMIA E DA EMPRESA

Otimizando a função jurídica na empresa:
Economia, finanças e contabilidade para o advogado
Atualização em Direito para os profissionais da empresa

Direção Geral:

Coordenação Geral:
Coordenação Técnica:

PROF° MARIO HENRIQUE SIMONSEN
PROF0 CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL
ProP Moysés Glat
Prof° Flávio Maia Santos
Procurador Chefe do Banco Central no Rio de Janeiro
Mestre em Direito pela New York University
ProP Carlos César Borromeu de Andrade
Chefe da Área Societária e Tributária da Assessoria
Jurídica da Braspetro

Programa Básico:
m A Ordem Econômica na Constituição. Macroeconomia Básica

A Livre Empresa e a Intervenção do Estado no
Domínio Econômico (monopólios, privatização,
concessões, legislação antitrust, antidumping,
ambiental e de proteção ao consumidor)
Financiamento Empresarial (Corporate Finance) —
Aspectos Jurídicos dos Mercados Financeiros e de Capitais
Organização Jurídica da Empresa
Técnicas de Negociação
Contratos Comerciais

. Comércio Exterior. Mercosul

390 HORAS/AULA
3as, 4as e 59s-feiras,
das 18:45 às 21:30h

Início: 03/05/95
¦ Conceitos Básicos de Contabilidade e Matemática Financeira
. Aspectos práticos de Direito Tributário, Direito Penal

da Economia, Direito do Trabalho e da Previdência Social

Informações, programas, inscrições e local do curso:
Praia de Botafogo, 190 • Sala 1022 • CEP 22250-040 • RJ
Tels.: (021) 551-3499, 551-3349, 536-9247 e 536-9390
Fax: (021) 552-4898

Realizaçao: ESCOLA DE PÓS-GRADUAÇAO
EM ECONOMIA - EPGE

abrasca•••<### Attnoiflo Bmhi ¦ da» Comçmrimj Abertas
,FUNDAÇAO

CETUUO VARGAS

OS INSCRITOS ATÉ31/03/95 TERÃO DESCONTO DE R$500,00

INFORME ECONÔMICO
MÍRIAM LAGE

O 
'leão' 

vai à caça

A portaria sai amanhã e será lançado em
./l. abril o Imposto Territorial Rural —
1TR. Pelos cálculos do secretário da Receita
Federal, Everardo Maciel, o imposto deverá
produzir uma arrecadação de RS 330 milhões.
Para os municípios, a notícia não podia ser
melhor. Afinal, eles são sócios do ITR, em
nada menos que 50% de seu valor. Entre
junho e julho, a Receita começará a cobrança
do imposto relativo a 1995, "e, finalmente,
ficaremos em dia", anima-se Maciel.

Mas o projeto que vem recebendo a
maior atenção do secretário da Receita é a
reformulação do Imposto de Renda que,
espera ele, deverá estar concluído no final
do primeiro semestre. "O básico no novo
imposto é uma brutal simplificação e apro-
ximar, tanto quanto possível, as alíquotas

Bastião
Ao ser indicado

para a Fazenda, o
ministro Pedro Ma-
lan confessava a
amigos não lhe agra-
dar a mania da im-
prensa brasileira de
perseguir um minis-
tro da Fazenda na
rua, em corredores e
portas de gabinetes.

Queria ser um minis-
tro low profile, ao es-
tilo britânico.

O tempo mostrou
que a liturgia do car-
go exigiria vencer essa
resistência. Agora, te-
rá que fazer um esfor-
ço ainda maior: de-
fender o Plano Real
em praça pública.

Tiro certeiro
Do governador do Ceará, Tasso Jereissati.

sobre as acusações aos especuladores: "Estão
no mercado financeiro do Rio e de São Paulo.
Temos um mercado viciado, acostumado viver
em cima da inflação." Jereissati defende uma
regulamentação internacional "sobre esses ca-
pitais voláteis, que atingem com crueldade pai-
ses com estruturas débeis".

Fundos

A Previ, dos funcionários do Banco do
Brasil, está aplicando RS 20 milhões no shop-
ping lguatemi-Vila Isabel, empreendimento
do Grupo La Fonte, da família Jereissati.
Esse valor representa uma participação de
30% do negócio.

nominais das efetivas", dá a pista. E recla-
ma: "Por mais que os empresários protes-
tem, o Imposto de Renda de pessoa jurídi-
ca, no Brasil, é escandalosamente baixo.
Ano passado, a média paga por empresa foi
de RS 500 por mês. Se incluirmos as empre-
sas financeiras nesse rol, sobe para no má-
ximo RS 700. A complexidade do imposto
facilita a sonegação", acredita. E sentencia:
"O Imposto de Renda, aqui, è um abuso de
tão complexo e obsoleto."

Feliz com a arrecadação em março —

que deverá ser a maior da década, talvez
50% acima de março do ano passado —,
Maciel não gosta de idéias de novos im-
postos provisórios, à semelhança do
IPMF. que circulam no governo. 

"Chega

de provisoriedades!", reclama.

Queda
A indústria de embalagens começa a dimi-

nuir o ritmo, detectou o chefe do departamen-
to econômico da CNI, José Guilherme Almei-
da dos Reis. O presidente da Associação Bra-
sileira da Indústria de Embalagens, Alberto
Barbagallo. diz que a indústria voltou ao ritmo
de crescimento do consumo. "Foi aquecida
pelo temor das indústrias em ficarem sem
embalagens e triplicaram os estoques. Agora,
voltaram às encomendas ditadas apenas pelo
aumento do consumo", diz.

Alto comando
A Perdigão está em guerra com a Marinha,

mais precisamente com o Barão tlc Tefé, o navio.
A Marinha ordenou que o navio em que a
Perdigão embarcava 5 mil toneladas no valor de
USS 5 milhões desatracasse do porto de Itaguai.
em Santa Catarina, para dar espaço ao Barão de
Tefé. A Perdigão reinicia o embarque dia l" de
abril, com um prejuízo de USS 100 mil.

Guinada
Campanha institucional no Brasil não enche

cofre de empresa. Prova disto foi a guinada da
Benetton, que partiu para a velha fórmula de
anunciar produto e preço. Após duas semanas de
uma campanha barata — RS 27 mil —. o aumen-
to das vendas nas nove lojas foi de 323%.

Dúvidas
Ao longo da sema-

na, agora que acalmou
a questão cambial, o
que o mercado está se
perguntando é qual se-
rá o nível da taxa de
juros de abril. Se o go-
verno repetir março,
mantendo os mesmos
patamares, a taxa fica-

No vermelho
O faturamento da Mesbla, no ano passado, deve-

rá ficarem RS 1.5 bilhão contra RS 1.370 bilhão ano
passado. No último trimestre a empresa deverá apre-
sentar lucro em suas operações mas não consegue
reverter o prejuízo que, até setembro, era de R$ 70
milhões.

O balanço da empresa estará nas ruas na próxima
semana.

rá em 4,25% ao mês.
Mas o mercado futuro
projeta 4,60%.

Mesmo para manter
o juro constante o over-
niglii teria que subir pa-
ra quase 8%: com a Se-
mana Santa, o mês tem
apenas 17 dias úteis.

Quarenta graus
Tem muita fumaça em Brasília. As dis-

cussões sobre restrições ao consumo estão
bem mais quentes do que faziam crer os
técnicos do governo na semana passada.

(em USS bilhoes)
1994 1995 ' ;

V »
Balanco de pagamentos -3 -17 t ;
Divida externa 143 147
Nivel de reservas 39 30
Reserva acumulada -9 zz
Invest, estrang. direto 1.5 3.5
Outros invest, estrangeiros 9,5 4,5 ~
Pagamentos de juros 9,5 10,5
Exportacoes 44 45
Balancacomercial 11 -1

Font J.P.Morgan

| | /|,v projeções do J.P. Morgan sugerem uma
grande mudança no balança de pagamentos do Brasil
em IW\ A balança terá uma alteração envolvendo
USS 12 bilhões, passando de um superávit de USS II
bilhões para um déjicit de USS I bilhão. A entrada
de recursos externos será afetada e, o que mais
preocupa os analistas, as reservas deverão cair.

TELGARSONEM 

297-6177

OFERTAS ESPEOAISPELO MELHOR PRECO!

Comute»

CONDICIONADO!» DE AR CÔNSUL
AIRMASTER 10.000

10.000 BTU's. Garantia de 2 anos contra corrosão
do gabinete e chassi. 1 ano contra defeitos de

fabricação. 110V.

À vista: R$ 7 89# 00 (20 peças)
4x230,39 = RI 921,56

'pâsisfui

FORMA 3.1 IMPORTADA DA EUROPA ISO 9003
Remo hidráulico. Regulador de intensidade para

esforço progressivo. Painel indicador de velocidade e
distância percorrida. 1 ano de garantia.

À vista: RS 276,00 (20 peças)
4x80,59 = R$332,36

CONDICIONADOR DE AR ELGIN
NEW SILENTE UNE 6000
Sob medida para seu quarto,

escritório, consultório.

À vista: R$ 389,00 (20 peças)
4X113,59 = R$454,36

^ /fauna

ui 
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FORMA 4.1 IMPORTADA DA EUROPA ISO 9003
Remo hidráulico. Computador para medir distância

percorrida, velocidade e calorias consumidas. Selim
anatômico. Regulador para esforço progressivo.

1 ano'de garantia.

À vista: R$ 376,00 (20 peças)
4x109,79 = R$439,16

jContinenta/TAn\*rc.itktci oAxâo
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FORNO MICROONDAS DIGIT 41 ¦
CONTINENTAL

41 litros. 10 níveis de potência.
Descongelamento automático. Visor digital.

Teclas único toque. Prato giratório.

Á vista: R$ 379,00 (20 peças)

4X 110,67 = RS 442,68
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REFRIGERADOR
GENERAL ELECTRIC

TAX-35-IMPORTADO
USA

76 litros. Ideal para seu
escritório ou consultório.

1 ano de garantia.

Avista: R$ 319,00
4x93,15

= RS 372,60
(20 peças)

H A casa da gente.

LIGUE JA..
DAS 8HAS 18 H.
ENTREGA IMEDIATA.
VOCÊ SÓ PAGA
QUANDO RfCEBER A MERCADORIA.
QFERTAS VALIDAS EM NOSSAS LOJAS,
A VISTA OU 4 x FIXAS.

Gar&on

PREÇO BAIXO É AQUI.
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Banco de Boston investira mais

Arte JB

IMovimento 

d

^ Periodo

|| Acumulado
|| em 1995

P Dezembro
Janeiro

: ,, Fevereiro
Acumulado

i. em marco . 3???-f 1-685.1 3.046,3 5.683,0 263,1 -3.997,9 £.734.8 f

<£> l&E3il 
"oJijE 

;t W ~"« W /?3

|J^^COMEMORE A INDEPENDeNCIA^^^^^tl
COM A MAIS COMPLETA PROGRAMAQAO 5^^ ^^^^^H«lV/t « mlJ lljc^^^^l^l
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AEREA + TERRESTRE US$2,930.

[J CENTURYsobrelojo- t..moiWo,m 224-5235 jJ U^bK^
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Operações cambiais começam a 
gerar 

déficit^

;¦ Desequilíbrio na

compra e venda de

(dólares preocupa BC
«
; BRASÍLIA — Sinal de alerta no
Banco Central: as compras de dóla-
jes pelos importadores estão supe-
rando as vendas feitas pelos expor-
tadores. Entre terça e sexta-feira da
Semana passada, a balança de con-
tratos de câmbio comerciais, que
registra esse movimento, sofreu
quatro déficits consecutivos. Só na
ultima sexta-feira, o déficit chegou
aos USS 20 milhões. Esse resultado
fefiete. entre outras coisas, o aque-
cimento da economia interna e o
pagamento dos embarques realiza-
dos em fevereiro, quando se regis-
trou um déficit na balança comer-
õial de USS 1,095 bilhão.
r""Com isto, o superávit das opera-
ções cambiais feitas em março por
exportadores e importadores caiu
jlos USS 354.9 milhões que havia
110 início da semana passada para
JJSS 263,1 milhões na última sexta-
feira. "É claro que estes números
lios preocupam. Estamos acompa-
íihando estes números" disse um
funcionário do BC.«
. Os saldos de contratações de
tâmbio pelos importadores e ex-
portadores vinham ajudando o go-

Arte JB

A PRESSÃO DOS IMPORTADORES

Movimento de: 24/03/95 US$ milhões
Operações com clientes Balança

Compras Vendas comercial
Financeiro Movimento

liquido liquido
Expor- Finan- Impor- Finan- cambial

Periodo ta$ao ceiro tacao ceiro
Acumulado
em 1995 11.741,5 6.272,1 9.738,8 13.616,3 2.002,7 -7.344,2 -5.341,5_
Dezembro ...30.80-? 3.948,2 3.580,4 4.636,1 -499,5 -687,9 -1.187,4_
Janeiro 3.971,7 2.689,0 3.487,3 4.608,0 484,4 -1.919,0 _-1_._434.6_
Fevereiro 4.460,4 1.898,0 3.205,2 3-325,3 1.255,2 -1.427,3 -1_72,1_
Acumulado
em marco 3.399,4 1.685,1 3.046,3 5.683,0 263,1 -3.997,9 -3.734:8

verno a reduzir o impacto da saída
de investimentos estrangeiros. Com
a queda registrada nos últimos dias,

piora a situação do balanço de pa-
gamentos do país — o balanço final
da entrada e saída de dinheiro ex-
terno. Entre terça e sexta-feira da
semana passada, o saldo das opera-
ções de câmbio — comerciais ou
originadas no mercado financeiro

— mostra que saíram do país USS
582,4 milhões. Em março, o resul-
tado final dessas operações mostra
uma saída de pouco mais de USS
3,7 bilhões.

O número já representa mais da
metade do resultado alcançado em
todo o ano passado, quando o Ban-
co Central registrou um déficit de
USS 5,341 bilhões. Como o gover-

no já identificou o consumo interno
como um dos principais responsá-
veis por essa sangria de dólares, os
dados do BC podem acelerar a ado-
ção de medidas para frear o cresci-
mento da economia. Isto será fim-
damental para que o governo con-
siga equilibrar suas contas externas
e evitar os recentes problemas vivi-
dos pela economia mexicana.

Presidente da

OMC no Brasil
O rcccm-clcito diretor-geral da Organização Mun-
dial do Comércio, Renato Ruggicro, que fez ques-
tão de fazer uma rápida visita ao Brasil antes de
tomar posse, admitiu que o principal problema de
sua gestão será o de conciliar a liberalização lotai
do comércio internacional com as reivindicações
das emergentes organizações comerciais regionais,
enlre as quais o Mercosul. Em rápida entrevista no
Itamarati, Ruggicro disse estar satisfeito com o
apoio que recebeu do Brasil, país que. segundo ele.
vem cumprindo todos os compromissos assumidos
no âmbito da Rodada Uruguai, inclusive no que
diz respeito à legislação sobre patentes, no momen-
to em discussão no Senado. Para funcionários do
Itamarati. Ruggiero fez questão de fazer sua pri-
meira visita ao Brasil, embora informal (só toma
posse no dia 2 de maio), a fim de dar uma salisfa-
ção "especial" ao governo brasileiro, que tinha no
atual embaixador em Roma, Rubens Ricupero. seu
candidato à dirctoria-geral da OMC. Ruggiero
procurou "acalmar" o presidente Fernando Henri-
que e o chanceler Luiz Felipe Lampreia quanto às
intenções da OMC de tratar, num contexto multi-
lateral, as organizações regionais como o Merco-
sul.

Dólar
fecha a
US$ 0,90
O mercado de câmbio
iniciou a semana
apresentando
comportamento
tranqüilo. Apesar de os
números referentes ao'
fluxo de dólares terem
permanecido negativos
na sexta-feira passada,
os preços subiram
apenas 0.55%. O dólar .
comercial encerrou
cotado a RS 0.908
(compra) e a RS 0,909...
(venda). No ¦flutuante
(turismo) a moeda foi',,
negociada, na média, a .
RS 0.91S (compra) e a
RS 0.920 (venda). Os, ^
preços do paralelo
permaneceram em RS
0.S9 (compra) e RS 0.92
(venda).

Rentabilidade

lias empresas

está crescendo

: SÃO PAULO — A rentabilidade
das empresas brasileiras começa a
voltar aos níveis internacionais e
atingir os patamares da década de
70, de 12% ao ano. Os primeiros 90
balanços dc empresas de capital
aberto analisados pela consultoria
financeira Austin Asis mostram que
a média geral dc rentabilidade em
1994 foi de 10,7%, em comparação
Com os 2% obtidos no ano passado.
Os dados dos 90 balanços mostram,
yinda. que o faturamento e a mar-
gem líquida de lucro das empresas
explodiram."O aumento da deman-
3a, após o Piano Real, é responsá-
ycl por esses resultados", diz Mário
Alberto Dias Lopes Coelho, diretor
da Austin.
! O setor campeão em rentabilida-
àe (lucro líquido sobre o patrimô-
nio líquido) foi o de serviços, com
{>1.3%, contra 6,3% cm 1994. Em
segundo lugar vem o comércio, com
17.9%. e 6.5% no ano passado.
Jexteis e vestuário, ficam em tercei-
ca, com 13,4% contra 4.6% de
1994.

Americano critica restrição ao

movimento de capitais no Brasil

Teoria provocou

o caos nos EUA

SÃO PAULO — No primeiro dia
de sua visita ao país, o economista
norte-americano Arthur Laffer criti-
cou ontem as regras que regem o
mercado financeiro no Brasil. Segun-
do ele, há excesso de burocracia, im-
postos demais e uma "cultura antiga"
que não permite a livre circulação de
capitais. "Na Argentina, os impostos
são menores c as regras mais claras.
No Brasil, isto não existe. Aonde vo-
cê acha que os empresários america-
nos vão investir o seu dinheiro?"—
perguntou ele.

Laffer encabeça um grupo de in-
vestidores dos EUA. administradores
de recursos de USS 200 bilhões em
mercados emergentes, que passará
nesta semana por São Paulo, Brasília
e Rio. Perguntado sobre a oportuni-
dade de investir no Brasil, o econo-
mista foi cético: "Não tenho certeza.
É para isto que estou aqui". Acres-
centou depois que 

"as 
pessoas não

vão colocar o seu dinheiro no Brasil
se não puderem tirá-lo", criticando a
possibilidade —aventada pelo gover-
no— de estabelecer uma espécie de

"quarentena" para o capital externo
que ingressa no país. Durante certo
período, esse capital não poderia ser
resgatado. "O governo brasileiro ain-
da é muito dúbio", afirmou Douglas
Campbell, presidente da D.A.Camp-
bcll Company, uma grande adminis-
tradora de recursos dos EUA. Laffer
insistiu na necessidade de redução de
impostos. Não sem motivo.

É sua a famosa teoria da "Curva
de Laffer", segundo a qual a redu-
ção de impostos provoca um au-
mento significativo da receita tri-
butária, na medida cm que incenti-
varia novos investimentos na indús-
tria. Esta teoria, aliás, foi a base da"Reaganomics", a política económi-
ca gerida pelo ex-presidente Ronald
Reagan —entre 81 e 88. As críticas
do economista não se limitaram, po-
rém, ao campo tributário. Ele tarn-
bém falou sobre um ponto particu-
larmente caro para o governo fede-
ral: a balança comercial. Segundo
ele, "é bobagem" estabelecer o equi-
líbrio da balança comercial como
prioridade de governo.

Nem os revezes da política eco-
nômica adotada pelo ex-presiden-
te Ronald Reagan, reduziu a arro-
gância de um de seus mentores, o
economista Arthur Laffer. A sim-
plificação de regras tributárias
que ele hoje prega para o Brasil
produziram o caos na economia
americana, marcado pelo estouro
da bolsa de Wall Street em outu-
bro de 1987.

A teoria de que a redução de
impostos seria a alavanca do cres-
cimento econômico, estimulando
o aumento de investimentos,
combinada com a estratégia de
elevar taxas de juros para comba-
ter a inflação acabou valorizando
o dólar diante de outras moedas,
prejudicando a competividade da
produção americana no mundo e
produzindo déficit comercial re-
cordede USS 170 bilhões.

FAX 39,00 - MICROS 49,00 ¦ IMPRESSORAS 39,00
ALUGUE já RENT A COMPUTER £* 233-1553/253-8687/233-7834
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AVISO AOS ACIONISTAS
COMPANHIA ABERTA — CGC/MF n° 15.102.288/0001-82 — Co-
municamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na
sede desta Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, 1T°"
andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, os documentos a que se refere o
art. 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício social encerrado em
31.12.94. Rio de Janeiro, 27 de março de 1995. Emílio Alves Odebrecht,
Diretor Presidente.

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
COMANDO MILITAR DO LESTE

1« REGIÃO MILITAR „
AVISO DE LICITAÇAO

CONCORRÊNCIA 01/95
Presidente da Comissão Especial de Licitação (Habilita-

ção e Cadastro) comunica a realização de Concorrência
01 /95. que tem como objeto a venda do imóvel localizado
na Av. Feliciano Sodré. s/n° — Centro — Niterói — RJ.
com área de 6.662.03m2 e benfeitorias, acrescido de mari-
nha. cujas propostas de preços serão recebidas em 08 de
maio de 1995. para abertura em 16 de maio de 1995. O
Edital e seus anexos poderão ser obtidos, mediante inde-
nização, à Praça Duque de Caxias, n° 25 — 4o Andar —
Palácio Duque de Caxias — Rio — RJ (Comando de
Apoio Regional), no horário de 09:00 às 1 7:00 horas nos
dias 04 de abril de 1995 a 05 de maio de 1995. Cel Art
QEMA OSMAR BARBOSA PINTO — Presidente da Co-
missão Especial de Licitação.
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O Banco dc Boston,
maior financiador dc
comércio exterior do
país, deverá aumentar
dc USS 1 bilhão para
USS 1.2 bilhão o
montante disponível
para novas linhas de
financiamento, desde

que o governo consiga
aprovar suas
propostas de reforma
constitucional, disse
ontem, em Brasília, o
chairman do banco. Ira
Stepanian. ao
presidente Fernando
Henrique Cardoso. Na

década de 80, a linha
de crédito do Banco de
Boston no Brasil era
de apenas USS 90
milhões, passou para
USS 800 milhões em
1992 e no ano passado
atingiu a marca de
USS I bilhão.

Realização de lucros faz bolsa cair

As bolsas dc valores
tiveram ontem um dia
de realização de
lucros. No pregão da
manhã, o mercado
registrou alta de
3.4Ü% no Rio e dc
3,23% cm São Paulo
— o que motivou as
vendas, reduzindo a

valorização para
l.8% e0,32%.
respectivamente, no
fechamento. No
mercado paulista,
responsável pelo
maior volume de
negócios — RS 215
milhões, contra RS 12
milhões 110 Rio —. os

papéis da Eletrobrás
.hegaram a ser
ncuoeiados a RS >'.»
224.99 o lote dc mil.
mas terminaram o dia
jotados a RS 209.0#
— com 1.88% de
baixa com relação à
cotação registrada na
sexta-feira.

Sf RACIMEC
WFW INFCHMATtCA BRASILEIRA SA
C.G.C. N° 33.643.305/0001-70

AVISO AOS ACIONISTAS.
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na Praia de Botafogo, 228 - 3o
Pavimento, Rio de Janeiro-RJ, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei
6 404 de 15.12.76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
1994 Rio de Janeiro, 28 de março de 1995. Simâo Brayer, Diretor-Presidente.

CNO
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A.

GOVERNO

COMUNICADO
Comunicamos o resultado da licitação que será submeti-
da à homologação da autoridade competente.
Tomada de preço 95/001 CANCELADA
A COMISSSÃO. LIGUE E ASSINE: (021)589-5000

JORNAL DO BRASIL

-n, . ^ YOM HAATZMAI

em ISRAEL
COMEMORE A INDEPENDÊNCIA^

COM A MAIS COMPLETA PROGRAMAÇÃO
Inclui: 1 /2 Pensão + Hotéis Cat. Sup. + Guia Português
Cartão Seg. Saúde.

AÉREA + TERRESTRE us$ 2.930. (Apf. Dup/Penoo)

CENTURY sobreloja- a,. Rio Branco, 1 Si 224-52351

ICilMAMfNIO f CONSUHOBiA
Recomendamos aos profissionais de Finanças Internacionais, Câmbio, Comércio

Exterior, Mercado de Capitais e áreas de Trade e Corporate Finance.

11 .TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAIS 04 dc abril
DE REAIS - Contas CC5 e o Euro-Real

12.0 NOVO REGULAMENTO ADUANEIRO 05 de ab">
Enfatizando questões práticas e de riscos

|3.CÂMBIO,FINANÇAS INTERNACIONAIS 04 e 05 de abril
E COMÉRCIO EXTERIOR - Avaliar o
funcionamento das operações, seus riscos e garantias

14. MERCADOS DERIVATIVOS 03 a 07 de abril
Operações em Mercados Futuros e de Opções

InfonraçõM aobr* Programa* • Ob)«Uw podUm Wt obtido» p»lot tmUfax:
(021)507-1765 ou 242-8615
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IR 
para 

empresas contraria lei

COMPUTADOR ALUGUEL REPITA COMPUTER
233-1553 - 233-7834 - 233-4579 - 253-8687

¦ Tributarista prevê
chuva de ações na

Justiça contra Leão

GILBERTO SCOFIELD JÚNIOR
A Lei 8.981 /95 — que estabele-

ce a sistemática de cálculo e reco-
lhimento do Imposto de Renda
das empresas — está sendo bom-
bardeada pelos especialistas em
impostos, que aguardam uma
chuva de ações na Justiça das em-
presas contra o Leão. "A lei fere
vários princípios estabelecidos pe-
lo Código Tributário Nacional",
afirma o tributarista Marcelo Ri-
beiro de Almeida, da consultoria
Ernst & Young. "Em alguns ca-
sos, o abuso legislativo é tão gran-
de que a vitória nos tribunais é
liquida e certa", diz Cícero Alen-
car. da Acal Consultoria e Audi-
toria.

De fato, tribunais de primeira
instância do Rio Grande do Sul e
da Bahia já deram parecer favorá-
vel à reclamação de algumas em-

presas sobre o ponto mais polêmi-
co da lei. É que a 8.981 limitou o
direito que as empresas tinham de
compensar, na apuração do Im-
posto de Renda e da Cofins, os
prejuízos fiscais ocorridos no pas-
sado.

Antiga lei—O limite, agora,
é de 30% do lucro tributável e os
artigos da lei que estabelecem o
limite (42 e 58) estão sendo alvo
de várias ações. "O 

problema ò
que os prejuízos das empresas são
oriundos de vários anos atrás, en-
quanto ainda estavam sob a vi-
gência da antiga lei. Eles não po-
dem ser atingidos pela nova legis-
lação, que só deveria citar os pre-
juízos contabilizados este ano",
observa Almeida.

Outro ponto questionado pe-
los tributaristas é o pagamento
mensal do Imposto de Renda com
base numa estimativa. "O impôs-
to recolhido por estimativa embu-
te um empréstimo compulsório
disfarçado e, como um compulsó-

ü
"imm TIRE SUAS DUVIDAS

Os formulários serão enviados pelo
correio?
Sim. A Receita Federal enviará os
formulários pelo correio. Entretan-
to, os contribuintes que necessita-
rem podem retirá-los nas unidades
da Receita. O órgão espera enviar
os formulários no final de março.
A declaração deve ser preenchida em
Ufir?
Sim. A declaração de ajuste anual
de pessoa física no exercício de
1995, relativa ao ano-calendário de
1994, deve ser preenchida em Ufir.
A partir do exercício de 1996, rela ti-
va ao ano-calendário de 1995, a
declaração será preenchida em
reais.
Qual o prazo final para a entrega da
declaração?
A declaração deve ser entregue até
28 de abril de 1995 pelos contri-
buintes residentes no Brasil. Os
contribuintes residentes no exterior
deverão entregar a declaração até
21 de maio de 1995.

Onde deve ser entregue a declara-
çâo?
Os contribuintes residentes no Bra-
sil devem entregar a declaração nas
unidades da Receita Federal ou nas
agências bancárias autorizadas, no
período de 3 a 28 de abril de 1995.
Em data anterior ou posterior ao
período de 3 a 28 de abril de 1995, a
declaração deve ser entregue so-
mente nas unidades da Receita Fe-
deral. Os contribuintes residentes
no exterior devem entregar a decla-
ração no posto da Secretaria das
Relações Exteriores (Serc) do país
onde eles residirem.
Quem está obrigado a apresentar a
declaração?
São obrigados a apresentar a decla-
ração os contribuintes que recebe-
ram rendimentos tributáveis sujei-
tos ao ajuste na declaração anual
superiores a 12 mil Ufir; que recebe-
ram rendimentos isentos, não tribu-
táveis ou tributados exclusivamen-

rio, só poderia ser criado através
de lei complementar", diz Almci-
da. As argumentações contra a
Lei 8.981 não poupam nem mes-
mo a forma como a lei foi edita-
da.

É que a 8.981 foi publicada no
Diário Oficial posto em circulação
no sábado, dia 31 de dezembroi
de 1994. Até aí tudo bem, não
fosse o fato de que nenhum jornal
ter sido colocado no guichê de
venda antes das 19h45. Ou seja, a
circulação normal do D.O. só
ocorreu em 2 de janeiro de 1995.
"Em dia não útil, nem mesmo a
Empresa de Correios e Telégrafos
recebeu os exemplares do diário

para circulação", diz Almeida.
O que significa o seguinte: na

prática, a lei só ficou conhecida
este ano, e isto fere um dos princí-
pios básicos dos impostos: o da
anterioridade. Este princípio diz
que nenhum tributo pode entrar
em aplicação no mesmo ano em
que foi criado.

tena fonte, cuja soma foi superior a
80 mil Ufir; que participaram de
empresa como titular de firma indi-
vidual ou como sócio, exceto acio-
nista de sociedade anônima; que
apuraram ganho de capital na alie-
nação de bens ou direitos em qual-
quer mês do ano-calendário, sujeito
à incidência do Imposto de Renda;
que realizaram operações em bolsa
de valores, de marcadorias, de futu-
ros e assemelhadas (mercados de
renda variável) em qualquer mês do
ano calendário; que tiveram a posse
ou a propriedade, em 31 de dezem-
bro de 1994, de bens ou direitos,
inclusive terra nua, exceto bens e
direitos da atividade rural, de valor
global patrimonial superior a 500
mil Ufir; que tiveram a posse ou
propriedade de imóveis rurais cujas
áreas ultrapassaram, no conjunto,
mil hectares; no caso de rendimen-
tos exclusivos da atividade rural;
que tiveram participação nas recei-
tas brutas dos imóveis explorados

O Diário Oficial que deu publici-
dade à Lei 8.981 só circulou no sá-
bado, 31 de dezembro de 1994, sen-
do posto à venda apenas a partir de
19h45. Ou seja, só circulou normal-
mente dia 2 de janeiro de 1995. Isto
já aconteceu com a Lei 8.383, que só
circulou no DO às 20h30. Neste ca-
so, os juizes de Ia e 2a instâncias
consideraram que a data da publica-
ção da lei não é a do órgão oficial,
mas a da efetiva circulação do diá-
rio. Assim, a lei, não teria respeitado
o principio da anterioridade, que só
permite imposto criado no exercício
fiscal anterior.

Os especialistas acham que a li-
mitação de uso dos prejuízos a 30%
fere direitos adquiridos e só pode
acontecer nos prejuízos que ocorre-
rem este ano, e não no de anos
anteriores.

Alguns tributaristas acham que o
pagamento do IR com base na apu-
ração mensal por estimativa é um
empréstimo compulsório disfarçado,
que só poderia ser criado através de
lei complementar.

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS DE SÃO PAULO
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

EDUCAÇÃO CONTINUADA

FGV

Cursos de alto nível dirigidos a Presidentes, Vice-Presidentes, "
Diretores, Gerentes-Gerais, Superintendentes e nfveis equivalentes.

DIREÇÃO ESTRATÉGICA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Inscrições até: 10/04/95

DIREÇÃO ESTRATÉGICA DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL
Inscrições até: 02/05/95

DIREÇÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING
Inscrições até: 08/05/95

DIREÇÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS
Inscrições até: 15/05/95

Prospectos e Informações: Av. Nove de Julho, 2029 - 8° andar - São Paulo - SP
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individualmente, em parceria ou
condomínio, em montante superior
a 60 mil Ufir; que desejam compen-
sar saldo ou prejuízo acumulado.
Fonte: Boucinhas & Campos Audiío-
res e Consultores
Até a data da entrega da declaração
do IR, o JORNAL DO BRASIL
estará tirando as dúvidas dos leito-
res. Cartas para Avenida Brasil,
600/6° andar, Editoria de Negócios
& Finanças.
Endereços da Receita
Catete, Rua das Laranjeiras 28;
Centro-Sul, Avenida Presidente An-
tônio Carlos 375; Ipanema, Rua Ba-
rão da Torre 296; Tijuca, Rua Pe-
reira Nunes 419; Ccntro-Norte, Rua
Rodrigues Alves 181; Bangu, Rua
12 de fevereiro 409; Campo Grande,
Rua Campo Grande 856-201;
Méier, Rua Dias da Cruz 421; Ma-
dureira, Praça Armando Cruz 66;
Ramos, Rua Monsenhor Alves da
Rocha 138.

Muda MP que

distribui lucro

das empresas

BRASÍLIA — A Medida Provi-
sória que institui a participação
dos trabalhadores nos lucros das
empresas foi reeditada ontem com
uma modificação: no caso das es-
tatais, o governo vai definir como
será a participação. O ministro do
Trabalho, Paulo Paiva, disse, en-
tretanto, que a idéia do governo é
fazer uma nova modificação da
MP em sua tramitação no Con-
gresso, incluindo os sindicatos na
negociação das participações com
os empregadores — a participa-
ção dos sindicatos foi retirada na
última reedição da MP. Paiva ex-
plicou ainda que serão incorpora-
das à medida as propostas do en-
tão senador Fernando Henrique
Cardoso em um projeto sobre o
assunto de 1989. "Ele define me-
ljhor os mecanismos de arbitragem
em caso de divergências entre pa-
trões e empregados".
i

PIS 
pode 

ser

sacado até

28 de abril
< Termina dia 28 de abril o pra-
zo para que os trabalhadores, que
têm direito a receber o abono de
RS 70 ou rendimento do PIS. pos-
gam receber o crédito em 9 agên-
Cias da Caixa Econômica Federal
ho Rio. O chefe da divisão da
gerência de fundos da CEF, Paulo
de Tarso, lembrou que ainda há
bastante tempo para sacar o PIS e
evitar as enormes filas. Na Cen-
trai de Atendimento ao Trabalho
(CAT), de São Cristóvão, 12 mil
pessoas estão sendo atendidas por
dia, enquanto a média é dc 4 mil.
Normalmente, dos 7 milhões de
trabalhadores que podem sacar o
PIS no Estado do Rio, cerca de
Í,2 milhão procuram as agências
para receber o benefícios. O valor
médio chega a RS 10. A expectati-
va. no entanto, é a de que esse
número chegue a 1,6 milhão ate
dia 28 de abril.
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¦ Estrada

O Shopping da 101

NUtftM OBRIGATÓRIA PAIA

AS MilHORES C0MPIAS

Perto de Campos, você vai ter que dar uma
paradinha na viagem para aproveitar o conforto

e as oportunidades do Shopping Estrada:
Você encontra 90 lojas com preços de fábrica,

além da Feira de Confecções para compras rio
atacada. ' .

Aproveita e se abastece com as delícias; da praça
de alimentação, v\

Relaxa com as atrações da área de lazer: parque
de diversões, pista de skate e mini-horto.

UtiHxa o$ serviços do Terminal Rodoviário.
E ainda conta com as oportunidades de mais um

' Balcão SEBRAE.

INAUGURAÇÃO HOJE!

CODEMCA

SEBRAE

RJ

Shopping
EsuadIrada

BR 101-Km 67

ASSOCIAÇAO
DOS LOJISTAS
DO SHOPPING

ESTRADA
| PREFEITURA DE j
Campos

A G o m i g, C o m p a n h i a E n e r g é l i c a d e M i n a s

Gorais, teve cm 94 o moIhor resultado financeiro

rios últimos 10 anos. Os 589 milhões rie reais

positivos e m seu balanço são o retrato ri ti uma

empresa que chega ao lucro depois dc eleger a

eficiência como meta. O aumento de 19.5% da

receita operacional líquida se deve à elevação de

2,6% no volume de energia vendida, a um reajuste

de 13% na tarifa média das contas rie energia

concluídas e equipamentos de geração contratados.

Miranda está com seu cronograma financeiro

garantido e será inauguraria em 97. Também é da

Cemig o primeiro projeto para construção dc uma

usina em parceria com a iniciativa privada. A

Hidrelétrica de Igarapava é o novo modelo energético

brasileiro e vai garantir o abastecimento dc energia

do parque industrial mineiro no I u tu ro. A Gem ig

expandiu seus serviços para novos 638 mil

A Cemig colocou a eficiência no vocabulário de uma estatal.

E bateu recorde até no lucro.

e à redução de suas despesas operacionais em 7%.

A Cemig lucrou sem parar de investir. Está

implantando o programa de qualidade total, visando

a satisfação dos seus consumidores. Inaugurou em

94 a Usina de Nova Ponte sem precisar contratar um

só funcionário. Está construindo a Hidrelétrica de

Miranda, a maior obra em andamento rio setor

elétrico no Sudeste, com mais de 5 0% das obras civis

consumidores, atendendo a 98% da população

urbana de Minas. Levou energia para 4 0 mil

pequenos produtores rurais e conseguiu enxugar

seu quadro de pessoal em 1.426 funcionários. São

números que expressam a busca constante ria

qualidade na prestação de serviços e mostram que

uma empresa estatal pode e deve ser tão ou mais

eficiente que uma empresa privada.

V O C Ê P O D E SE OKGUI.HAR DA C E M I G. QEMIG
anhia Energética

irias Gerais
60VEBN0 DE
MINAS BEBAIS

¦
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NEGÓCIOS & FINANÇAS
JORNAL DO BRASIL

IMPOSTO DE RENDA
IR na Fonte (Março)"'^Base de cálculo (RS) Parçola a deduzir,(RS) A!i9üS!9..°!Í!...

Até 676.70 • i5enl°
** De 676,71 a 1.319.57
" De 1.319.58 a 12.160.60 957.53 2o 6TU
„ Acima de 12.1B0.60 .....3..6.?.°.®°

Deduções
a) RS 67,67 por cada dependente (sem limite), b) Faixa adicional de RS 676.70 para aposentados.

14 pensionistas e transferidos para a reserva remunerada com mais de 65 anos. c) Contribuição
«• Providenciaria, d) Pensão alimentícia, e) Aposentados com mais de 65 anos. só pagarão IR se o

rendimento ultrapassar a RS 1.353.40
Fonte: Secretaria de Receita Federal

CÂMBIO TURISMO
Compra Venda

(RS) (RS)
Dólar
Escudo
Franco Suiço
Franco Francês
Iene
Libra
Lira
Marco Alemão

0.87 0,93
0,005735 0,006337
0,728630 0,805192
0,171501 0,1!
0.009621 0,010632

1,361757 1,504742
0.000496 0.000548
0,603462 0.666826

Peseta 0.006583 0 007275

Fonte: Banco do Brasil

MOEDAS
(Cotação Ontem Anterior
em dólar)
Iene 89,500 89.150
Marco 1,406 M?í?..
Franco francês 4,977 4,985 ,

..Francosuljo 1,179 1.177.
Libra 0.628 0.629,"[ira "'3""""'ÍS'.'5ÕÕ' 1726,500.

Florim 1,583
Coroa sueca 7.325 Z'.?®?..
Escudo 148.500 148.MO.

i&isL
IÍMZIZZI Ü;?!9. mis»Peso .af^entmo 1,000

Peso uruguaio .5,970 5,980 .
..N.9.VoPesp.m.ei(.i(ano .6,780 6,900
Fonte: Agências — Londres

INFLAÇÃO

IPC-r/IBGE
DezembroJaneiroFevereiro
MarçoAcumulado no ano...
Em 9 meses

T,
Âmum INDICADORES

%
2.191.670.991.41
4.1327,11

IGPM/FGV %
Novembro 2,85
Dezembro 0.84Janeiro 0.92Fevereiro 1,39
Acumulado no ano... 2.32
Em 12 meses 603.79

INPC/IBGE
Novembro 2.96
Dezembro 1.70Janeiro 1.44Fevereiro 1.01Acumulado no ano... 2.46
Em 12 meses 430,91

TR dia 26.02 a 26.03 .. 1.5060%
TR dia 27 02 a 27.03 1,5060%
TR dia 28 02 a 28.03 1,5903%

Falor de Correcao
Residencia!
IPCA Fevereiro Marco
Anual 7.3251 5,2754
Comercial

IGP
Março

Anual 6.0448

IPC/FIPE %
Novembro 302
Dezembro 1,25Janeiro 0.80Fevereiro 1.32Acumulaao/ano 2.13
Em 12 meses 448,50

INDICADORES
BTN 01.03 R$0.7103*UPC(1tt trimestre).... R$9,70UPF (janeiro) RS 7.52Ufir (março) R$0,6767N° índ.lGPMfevereiro 109,945"

ICV/PIEESE %
Novembro 3.01Dezembro 2,37Janeiro 3.27Fevereiro 2,96
Acumulado/ano 6.33Em 12 meses 513.06

IBA/CNBV 17.692 pontosl-SENN 15 845 pontosDER Acumulado de15.0891 a 01.0395... 11.316.453809•Atualizado pela TR."Base Dezembro 92 = 100.

CADERNETA ¦SALARIO MÍNIMO
DezembrodiaOI.12.. 3.4356%
Janeiro dia 01.01 33875%
Fevereiro dia 01.02.. 2,6118%
Março dia 01.03 2,3624%
Dia 28.03 2.0983%

¦
3% 6%

Fevereiro  2.6845 2.9304
Março  1.9083 2.1524

* índice de atraso do recolhimento
28.0395  0.000000%

Obs: Coeficiente de multa por atraso
do recolhimento

Novembro RS 70,00
Dezembro RS 70.00
Janeiro RS 70,00
Fevereiro RS 70,00
Março RS 70.00

.Çongn .Y*1**Çindam.(?5qglSafrajiQÒQg nd "...jjd
BozanoSimonsen
j1000g) 11,070 11.170' Fundidoras fornecedoras e custo-diantes credenciados na Bolsa Mer-cantil e de Futuros.

SEGURO/TAXA DE JUROS PRO RATA DIA DA TR'

IGPM
Marco

7,0379

Contratos até 30.06.94
(antigo IDTR)
dia 28/03 .... 000569667• Fator Diário para Aplicação de Juros (TR) nos Contratos de Seguros.

Contratos a partir de 01.07.94 (FatorAcumulado de Juros - TR (FAJ - TR)
dia 26.03  1,27150913

Outu b ro N o vembro Dezembro Janeiro Fevereiro Mar^o
unit 16.97 17.12
^::::zzz'^^zzzzz'^zzzzzzz^^i$M. ,?i$. 29.95
Ufinit"""'.''"^'^ 31.35 31.35 31.35 _

7.52
u'fi'r 0*6308 

' 
06428 0.6618 0,6767 0.6767 Ml??...

UT 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0,40

Autdnomos, Empres&rios e Facultativos
Clasae Numero Minlmo de Sal&rio Aliquotas A pagarMesas de PermanAncia Base R$Em cada Classe R$
.".r.Z.".. £.!£J.?. 70.00 10.00 7.00

1.16.57 1000 1.1.66..
Mais do 24 ate 36 !.™.§6 10.00 17.49 .
Mais do 36 at6 48 233;14 20.00 46.63

.20.00 58.29..
Z!lEZZ!ZM3k^!?.7?.^.?^ 349.72 20.00 6994...Mals.de ip8al6 144  408.00  20,00  81.60
!! 1.! .®.Z . w f?*'.®. .*!.•!. 4.66,29 20.00 93,26.
;ziz;; Majsd.e204at.62M 524.57 20,00
|'"l0 Mais.de. 264  58^86 20,00 116,57^

Assalariados, Dom6sticos e Trabalhadores Avulsos
SalArio de Contribuipao (R$) Aliquota (%)

IftISS
at6 174,86 8.00

9.00de 291,44 at6 582.86 10.00
Obs: Percentuais incidentes de forma nao cumulativa.Contribuicao do empregador domestico: 12% do salario pago. respeitando o teto acima.tecontnbuifcdesdoempresa.incli^
Prazos para pagamento: até 02/04 sem correção; a partir do dia 02/04 crescida de turos e multa. •
Autônomos, Domésticos, Empresários e Facultativos: não tem correção até o dia 15/04. A partir dai.
acrescida de juros e multa.

-txt
a ias"BOLSA DE VALORES DO RIO

RESUMO DAS OPERAÇOES
Qtde Vol. em
Mil RS

Lote 620.147 13.879.783.00
Mercado a Termo 12.050 114.607,00
Mercado de Opções 241.700 3.370.339.00
Mercado à Vista 366.397 10.394.836,00
Das 50 ações componentes do l-Senn. 14 subiram, sete caíram, 11 permane-
ceram estáveis e 18 não foram negociadas.
Mínima Máxima Média Última Oscilação Anterior Há um Há um

Més Ano
15.410 16.148 16.000 15.845 2.4 15.461 14.785 5.503

AÇÕES POSEWN
Maiores Altos

Cosipa bng 11.11%
Brahma pn 9.00%Sharp pn 7.14%Light 5.26%
Bradesco pn 5.01%Maiores Baixas
Telerj pn 3,50%Banco do Brasil pn 2.69%Telepar pn 1.60%Telebrás pn 1.09%Telerj 1,03%

AÇÕES FORA DOSENN
Maiores Altas

Fertisul pn 14.29%Banestes on 12.07%
Petrollex on 9.85%
D.F.Vasconcelos pn 9,09%Sondotécnica an 8,33%

Maiores Baixas
Eberle pn 12.50%Império pn 10,00%Telemig bn 7,46%

Maiores volumes financeiros
Ações

Vale do Rio Doce pn ,

Total
(Em R$)

6.851.609.00

Eletrobrás bn 699.124,00
Telesp pn 461.129.00
Petrobrás pne 407.173.00
Banco do Brasil pn 320.131,00

MERCADO A VISTA - LOTE
Títulos tipo DBS Min. Múx. Méd. Osc.

%
I.L.

Ano

Preço em Reais por mil ações
B Brasil ON 840 000 10.00 9.80 10.00 9.98
B Brasil PN 28.770 000 lO.bl I0.5t 11,0 11.13 SM-
B Progresso PN-G- 65000 32.C0 32.00 32.00 32,00
B.lnicunilusONE-E ... 2.0S2000 .-.<>vl .M.\0 2'M 23.6-1
Bamonndus P.ltl ON E-. 2.3-IIOOO íu.Tl 19.90 .''0 20 20.00
Bamerindus Seg ON E~. 30 000 13.50 13.50 13.50 13.50
Bamerindus Seg PN E~. 735000 1375 13,75 13,75 13,75
B.inorj PN -G- 3 000 4.60 4.60 4.60 4.60
Banestes ON 1.530 000 1.30 1.15 1.30 1.26 12.07
Banorte ON 100 000 50,85 50.85 50.85 50,85 0.30
BemgoON 1 C00 000 2,32 2.32 2.32 2.32
Bradesco PN 360 000 6.50 6.40 6.50 6.48 5.01
Brahma PN 14.000 22000 229.99 230,01 230.00 900
Brasmotor PN 639 000 219.00 219.00 219,00 219,00
Brtnq Muno PN 30000 3,00 3.00 3.00 3,00
Brumadinho PN 2.000000 0.30 0.30 0.30 0,30 3.45
Cedro ON 19000 75.00 75.00 75,00 75.00
Ccinig ON 200 000 77,00 77.00 77.00 77.00 2.67
CemigPN 300 000 75,50 73.00 75.50 74.00 2.72
Cerj ON 157.900 000 0.12 0.12 0.12 0.12
Copcsul ON E- 5.505 000 47.50 47,00 47.50 47.49 3.26
D F.Vasconcelos PN 10 000 84.00 84.00 84 00 84.00 9.09
Dlib lild Com PN 100 000 41.60 41.50 41.50 41.50 1.22
üuratex PN 1.030.000 36,00 36 00 36 GO 36.00

66.66
68.45
90,25
94.52

103.46
96.40
97.34
41.81
88.11

102,98
196,61
90.60
85.18
69.60

113.20
50.00

104,16
87,50
95,39
75,00

103.47
140.00
94.31
60,54

Titulo» tipo DBS Foch. MAx. Min.

Eberle PN 
Eletrobrás BN 
Eletrobrás ON 
Enxuta PN 
Fertibras PN
Fertisul PN 
Foslertil PN
império PN
Inepar PN
Ipiranga Dis PN 
Ipiranga Pet ON 
Ipiranga Pet PN 
ItaubancoPN 
Light ON
Loj Americanas ON .
Magnesita AN 
Minupar PN 
Para Minas PN ....
Petrobrás ON E-
Petrobrás PN E--
Petrotlex ON 
Petroquisa PN E-- ....
Pronor AN 
Samitri PN 
Sharp PM 
Sid.Guaira PN 
Sid.Tubarao BN 'i:....
Sondotécnica AN ....
TelebrasON 
Telebrás PN
Telemig BN 
Telemig ON 
Telepar ON
Telepar PN 
TelcMjON 

30 000000 0,07 0.07 0.07
3.222.000 208,00 208,00 223,00

11000 215.00 215.00 218.00
1000 9,20 9,20 9.20

400.000 3 00 2.99 3.00
1600000 2.00 1,75 2.00
1200.000 4.95 4.70 4.95
2 000000 0.09 0.09 0.09
3600000 1.51 1.51 1.65
3.900 000 16.50 16 50 16,50

14000 11,00 11,03 1100
92000 12.51 12,50 12.51

222.000 220.00 215.00 226.00
20000 300.00 300.00 300,00

1000000 21.00 21.00 21,00
6000000 3.15 3.10 3.15
10000000 0,11 0.11 0.11

3000 19,33 19.33 19.33
5.761000 51.00 50.00 56 00
5 384 000 73.50 72.00 78,50

9 090 290.00 280.00 290.00
18000 45.00 45.00 45.00

2000000 0.20 0.20 0.20
3370.000 37.50 37.50 37.50
200000 1.50 1.50 1,50

2X00 35.00 35,00 35.00
30.000 635,00 635.00 649.99

267.C00 1.95 1.95 1.95
2.000000 23.60 22,50 24.00
1.600 000 27.20 27,20 28.50

2 000 31.00 31.00 31.00
2.000 35.00 35.00 35.00
50C0 222.00 220,0-3 222.00

24 000 246.00 246.00 253,00
140000 -18,00 47.52 50.00

3.11
0.11

19,33
51.37
75.63

284.44
45,00

0.20
37.50

1.50
35,00

640,00
1.95

23.47
28,15
3100
35.00

221,60
250.46

48,36

69.11
78.57

120,81
82.89
72.28

9.85 110.09
93.75
55 55
83.51

7.14 65.21
100.00

0.79 117.62
8.33 140,28
4,42 65.52
1.09- 74.53
7,46- 74.57

79.40
0.91 74.08
1,60- 92,77
1.03- 90.76

M6d. Osc. I.L. Titulos tipo DBS Qtd. Fech. M6x. Min. M6d. Osc. I.L.Ano Ano
0,07 12.50- 87.50 Telerj PN 40000 38.60 38,01 38,60 38.45 3.50- 79,34

216,98 0.48- 74.36 Telesp PN 4 010 000 115.00 112,99 115.00 114.99 94.51
217.72 72.58 TibrasBNE-- 1400 000 37.99 37.99 37.99 37.99 100.00

9,20 1C0.00 ¦ Uiup.tr BN 5 200000 4.00 4.00 4.10 4.00 0.25 95.46
3.00 3.45 90.90 Usimmas PN E-- 13.3000GO 1,13 1,13 1.15 1.15 102.04
1.92 14.29 106.66 ¦ Vale Rio Doco PN 48 270000 142.00 135.00 !4500 141,94 4.41 6B.42
4.50 92.68 ¦ White Martins ON .... 2 000000 9.70 9.50 9,85 9.75 4.E6 83.40
0.09 10.00- 47.36
151 116.15 Preco em Reais por acao
16.50 83.32 ¦ Aracruz BN EE- 50000 1.60 1.80 1.60 1.00 126.13
1100 4 76 7606 ¦ Cosipa BN -G- 5000 2.00 2.00 2.00 2 00 11.11 76.95
12.51 0.71- 93.23 ¦ Petroq.Uniao PN 30000 0.07 007 0.0/ 0.0/ 87.50

221.96 4.76 93,88 9 Rhodia-Ster ON 1000 1,00 1.00 1.00 1.00 64.10
3C0.00 5.26 97.91 ¦ Wiest PN-G- 1000 2 34 2,34 2.34 2.34 115,55

2j oo ¦ Total 363.952.000

MERCADO DE OPÇOES

Operações
Preco lie Preniio Valor

Titulos tipo DBS Series Exerc. Quant. Ult. Max. Min. Med. (RS)
Em Reais por mil acoes
EletrobTaV*3tf . .. GTK 220.00 600 15.00 15,00 15.00 15.00 9
Eletrobras ON CFM 160,00 6G0 45,00 45,00 45.C0 45 00 27
Eletrobras ON CNF 30,58 17.300 14.00 18,99 14.00 16.38 266
Peirobras PN E» CFC 100,CO 6.000 5.20 5.51 5.00 5,26 42"Telesp PN CFE 120 00 100 9.00 9.00 9.C0 9,00 9
Telesp PN CFF 130.C0 500 3,00 3.00 3.00 3.00 15
Vale Rio Doce PN COO 160.00 14 600 2.10 3.00 1.85 2.31 33
Vale Rio Ooce PN CDP 120.00 33.0C0 24,00 27.50 20,50 24.60 934
Vale Rio Doce PN CDR 140,110 137.600 3,50 11 50 7 50 9.15 1.259
Vale Rio Doce PN CDS 100.00 17 500 44,00 45.C0 39,50 43.61 763
Vale Rio Doce PN CFE 180,00 1.500 8.00 £00 7.00 7.33 11TOTAL 236.200 3370

BOLSA DE VALORES PE SAO PAULO

RESUMO DAS OPERAÇOES
Méd. Mõk. Fech. Osc.

Lole Padrão
Concordatárias
Direitos e Recibos
Fundos e Certificados
Mercado a Termo
Opções (ie Compra
Opções de Venda
Fracionário
Total Geral
índice Bovespa Médio
índice Bovespa Fechamento
índice Bovespa Máximo
Índice Bovespa Minimo
Das 65 ações do BOVESPA. 37 subiram,
estáveis e uma não foi negociada.

O MERCADO

Qtde
Mil

12.412.015.200
19.029 000

1.700.000
29 030 008
1(5.330 000

16.296.220 000
210.110.000

11.592 415
28.996.026 623

34.167
33 722
34.949
33 362

13 caíram, quatro permaneceram

Vol. em
RS

175 657 408.86
28.147,80
•'.3 920.00
16 212 48

518 392.64
32 903.008,00

5.880 195.00
445 112 5b

215 492 397,33

t 0 3

BOVESPA
Otc. Fech. Oac. Fcctu
<%) Pr»^o (%) Pre$oa^des) a?6«s)

Mafor** Alta® MaiorcsAlt**
Celul Irani pn 58 0 49 Ceval pn 10.4 11.50CorRioeiropn 38 1.40 Itaubancopn 9.5 252.00
CiquinePetr pna 26 1.26 Tolespon 8.9 122 00
Banespaon 20.0 6.00 Banespa pn 8.0 6.01Sifcopn 19 59.B9 Belgo Mineira on 7.2 "03 CO
Malor** Balia* Maloros Balxas
Brumadinhopn 28,5 0.25 Sharp pn int 3.3 1.45
Antarctic RN pnb int 16.6 150.00 Eletrobras on 3.1 312.00
Ccpelpn 10.3 5.20 Teleparpn 3 250.00
Tiipypn 9.6 14.00 Usiminaspned 2.6 1,11
ipuacu Caie pna 9 0.68 Acesita pn 2.2 2.20

Maiores volumes financeiros
Ações Total

(Em R$)
Telebrás pn 68.627.274,00
Eletrobrás pnb 21.508.418,60
Petrobrás pned 10.034.893.20
Vale do Rio Doce pn 9.422.202,90
Eletrobrás on 6.581.871,70

MERCADO A VISTA
Méd. Máx. Foch. Osc.

Açesitu ON *EBD ....
Acesita PN "EBD
Acos Vill PN *INT 
AJuDos Trevo PN * 
Aqrimisa PN" 
Açjrcceres PN 
Alpargatas ON'
Alpargatas PN * 
Amaaco Rossi PN * ...
Amazona ON  .
America Sul PN * 
Antarcttc Mg PNA* .. .
AntarctK: Rn PNB'!N1 ...
Aqjaiec PN' 
Aracruz PNB EBO ...
Ar apua ON 
Arapua PN
As Teitil PN 
AvtpalON* 
Bamerind Br ON *ED
Bamer.nd Par ON *ED ..
Bamerind Seg ON "ED ..
Bamerind Seg PN *ED .
Bandeirantes PN' 
BaneriPN* 
BjnespaON'
Bar.espa PN 
B.mestado PN
.Banrtsul PN" 
Bcn PTi • 
Beigo Mine«r O?» * 
B»»qo M>ne r PN * ....

14 400 000
39000 000

520 000
1 4COOOO

50 OCO
2000 OCO

100 000
1 220 000

600 COO
20 000
26 003

2 000
3003

29300000
431 000

200
100

102000
ICDOOOO
5300 000

500 000
2600 000
5600 000

50 000
6000-3

200 OCO
62 Ò000G0

500
240 000

3600000
600000

1130000

7,00
820

350 00
10.89
230

23 00
14000
13R00

123
20.00
34 00

250.00
150.03

0.30
4000
40 00

200.00
2.87

23.53
19S0
13.50
1360
37.00

500
5.70
5.60
358

8900
37 5

100 00
95.00

6.70
8.20

3t0 00
10.60
2,50

22.70
140.00
133.00

1.29
20 00
34.00

250.00
15000

030
1 75

4000
40 GO

180 00
2.67

23 50
19.60
1350
13.60
37.00
500
570
5.60
3.58

62.00
100 00
9SC0

6.97
8,26

360 00
1085
260

22.85
140 00
139.79

1.29
20.00
34 04

250.00
150.ÜÜ

031
1.79

40 CO
4000

180 29

2370
1990
13.50
13.67
3700
500
585
6.0t
358

P4J2
3 75

101.93
29 n

7.CO
830

350.00
11.00
2.50

23 00
14ÜCO
140 00

1.29
20,00
;>4 io

250 00
15000

0 34
180

40 00
40.00

200.00
2.87

23 80
2070
13 50
1375
27,00
5.00
600
630
353

6900
104 00
100 10

6.97 -0.1
8,20 -2.2

350.00 - 02
1080 t-2 8
2.50

2270 -1.3
14000 - 0,8
14000 - 2.9

1.29 -0.7
20 00 -47
34 10 0 2

25000 - 4 1
150,03 -16.G

31 • 3.3
78 • 17

4000
40 00 /

190.00 -55
2.87 -t.O

23.60 /
2920 /
13.50 /
13.75 I
37.00 - 2.7

5.00
6 00 - 20,0
6 01 -8.0
358 -0 2

82 00 /
3.75 -1.3

103 00 -7 2
ICO 10 '-53

Bolprato PN * 
Benujo PN' 
Bir, Caloi PNB" 
Bombrtl PN ' 
Bradesco ON" 
Bradesco PN 
Brahma ON * 
Brahma PN 
Brasil ON* 
Brasil PN 
Br.isilit ON ED 
Brasmotor PN ' 
Brumadinho PN' 
Caetni Metal PN * .....
Camacan PN * 
Casa Anglo PN *ED 
Celg PNB'194 
Celul Iram ON * 
Celul Irar,! PN * 
Cemepe ON 
Cemepe PN '  ...
Comia ON * 
Cemiç) PN 
Cer| ON * 
CespON* 
Cesp PN 
Cevai ON' 
Cevai PN 
Ciuipeco PN 
CiaHenngPN" 
Cibmn PN * 
Cim Itau PN ' 
Ciqtime Pc*tr PNA* 
Colap PN 'ED
Colde* PN * 
Continental PN' 
Copei ON' 
Copei PN' 
Copem; PNA* 
Cepesjt ON 'ED 
Cor Ribeiro PN * 
Cosigua PN * 
Cosipa ON
Cosipa PNB 
Coteminas ON 
CoteminasPN* .. 
DP Vasconc PN * 
D H B PN * 
Díxielalekla PN * 
Docas PN* 
Dur Jtex PN * 
Eberle PN 
Economico PN "194 
Eletrobrás ON * 
Eletrobrás PNB" 
Eletropaulo PNB" 
Eluma PN" 
Embraer ON *SOT ....^
Enersul PNB*INT 
Enqemix ON * 
Ericsson PN * 
Estrela PN * 
Eucate* PN *P
F Guimaraes PN *
Ff-rOasaPN* 
Fertibras PN * 
Fo»tisul ON * 
Fertisul PN * 
Fertira PN "ED 
f ibam PN * 
Fmctrasa PNA*
Forja fajrus PN * 
t-osfertil Pti"
Fras-le PNA* 
Frigobras PN * 
G.uola PN * 
GuararapesON 
GuararapesPN 
Hering Te*t PN 'INT

I V I PN "INT 
I.ip PN * 
Iguaçu Cafe PNA* ......
Império PN *
Incpar PN 'INT 
kvr*.p-ma«on PN *ED

50 000 0.B0 0,80 0,80
2.4-16 000 1.10 t 10 1.10

10 000 000 2.25 2.25 2.25
1100 000 21.01 21.01 21.10

52.520 000 6.00 6.00 6.00
260 370 000 6,00 6.30 6.50

60 000 2/0.00 270 00 274.17
7 400 000 23'j.00 22G.00 ?28.99
4 790 000 10.00 9.85 9.98

150700 000 11.30 10.(»0 11.00
78 000 1.68 1.64 1.66

2300 000 218.40 218.40 218.93
42 000 000 0.26 0,25 0 26

820 000 86,00 86.00 86.31
240 000 9.00 9.00 9.00
150 000 128.01 126.00 128.30

1000 3500 35.00 35,00
1000 000 0.40 0 40 0.40
5COO0O 0.49 0,49 0 49

13 000 8.01 3.01 8.01
2 000 8,01 8 01 8 01

M0 COO 77.C0 75.00 76 00
50 600 000 72,50 71.50 73.94

130 000 000 0.12 0.12 0,12
5610 000 3000 aOW 31.83

16622 000 3500 35,00 36.93
10 000 000 9.50 y,50 9,50

6 '.*09 000 10 50 10.50 10.91
410 800 000 0 55 0.53 0.55

14 100 000 8 30 8.29 8.30
100000 4,40 4.40 4,40

4.100 000 241,01 241.01 241.09
4 697 000 1.00 1.00 1,24

75800 000 8,70 8.70 8,82
11300 000 0 60 0 60 0 60

1.400 000 18,70 18 70 1870
10 600000 7.50 7.00 7,32
2.900.000 5.60 5 20 5 44
4C80 000 660.00 660 00 6/0.44

202/0 000 4 .'.00 47.00 47,50
100 000 1,40 1.40 1.40

9480 000 17.00 17.00 17.C0
1000 1.50 1.50 1.50

598 000 1.90 1.75 1.83
20 000 200.00 20000 200.00

1 160 000 235.00 235.00 237,93
10 000 83 25 83.25 83 25

100 009 35.09 35.00 35 00
100.000 630,00 630.00 63000
260 000 50.50 50.50 50,82

3400 000 41.00 40.30 40.54
79600 000 0.07 0.07 0.07

360 000 12 50 12.50 12.89
30 130 DM 213.00 210.00 218 45
99630 000 21500 207.00 215 88

210 000 7200 72.00 74.24
10000 31.00 31.00 3100

120 000 41.50 41.50 41 53
14 693 000 4.70 4.70 4 80

20 000 35.00 35.00 35 00
19900 000 395 3.95 3.99

221500 000 0.94 0.92 0.96
1500 000 W900 549.00 549 00

6 000 COO 1.40 1 40 140
100 000 27.00 27.00 2/.00

20 200 000 3 00 3 00 3.12
7200 000 170 1 70 170

16600 000 1.90 1.90 1,94
31000 7999 69 99 70.31

4 000 3 20 320 325
2 000 40000 430 00 400 CO

16 4000)0 053 0 55 0.56
53 500 000 4 70 4 69 4 65
6000 000 1.40 140 141

70 000 60200 601.50 60166
60 COO 0 55 0.55 0 55

311000 1.60 1.50 1 51
4 CO) 190 ISO 188

1020000 300 3C0 300
1700000 486 4.86 4 9b
900003 1360 1860 1360

2300000 068 0.67 068
e/500 000 009 009 010
4/200 000 1,63 1.55 1.61

1680 000 4210C 416 50 41966

0,80
I,10
2.25

21.99
6.10
6.60

275.00
235.00

10.00
II.30

I.63
219.01

0.28
86.52
9.00

12850
35,00
040
0.49
8.01
8.01

77,00
75 98
0.13

32.99
37.50
950

II,50
0.57
8.30
4.40

252.00
1.26
9.20
0.60

18.70
7 50
5 80

6/500
47.60

1.40
17.10

1.50
1.90

200.00
240 00

83 25
35.00

630,00
51 00
41.00
0,07

13,50
225,00
224.99

78 00
31 00
42.00
500

35 00
400
099

549.00
1.40

27.00
3 30
170
2.00

79.99
330

400 00
0.58
500
1 41

602.00
0.55
160
190
300
509

19 39
068
0.10
163

421.00

0,80 - 14.2
1.10 < 2.8
2.25 + 2.2

21.99 +0,4
6.10 - 1.6
6.50 • 1.5
5.00 1.8

226.50 -1.5
10,00
10.94 * 1,2
I.65 I

219,00 ' 0,2
0.25 -28.5

86 51 0.5
9.00 *-5,8

126.00
35 00 -9.3
0.40
0.49 - 58.0
8.01
8.01 -1.1

75.00
Z2.C0 -0.6
0.12

3299 • 10,0
3/.00 • 5.7

9.50 - 5.5
II.50 > 10.4
0.55 ^37
8 30 • 1.3
4.40 - 10 0

24203 - 2.9
1.26 ? 26.0
9.20 /
0 60 /

IB./0 -4.1
7 00 -6.6
5.20 -10 3

572,00 - 0.2
4770 4 0.4

1.40-38.6
17,00

1.50 -1.9
1.75 -5.4

200.00
240.00 - 4.3

83.25 * 18.9
35.00 -0,2

630 00 -0.0
5100 -2.0
40 60 - 1.2
0,07

12.66 -6 2
212.00
209.00

74 00
3100 -6 ,8
42.00 -5.0

4 80 -4.3
3500 /

3.96 -0.5
0.96 * 6.6

549.00 -9.8
1.40

2/00 -1.8
3.15-12.5
170- 13.3
1.92 -90

69.99 - 7 6
321 -15

400 00
0 55 -5.1
4 85 - 5 6
141 -0 7

601 50 -1.3
0.55
160 • 6,6
1.80

00 • 132
91

19 39
068 -93
0.10- 11 1
160 -13

41850 -0.3

-3.1
-1.8
•5.1

-1.8
-29

Ipiranga Dis PN * 7 300 000
Ipiranga Pet ON * 100000
Ipiranga Pet PN * 120 600000
Ipiranga Rei PN * 5 3C0000
llaubanco ON * 30 000
ItaubancoPN" 2550000
liaosa PN * 480000
Itautec PN £00 000
J B Duarte PN * 5000 000
Karsten PN "ED 3 200000
Klabin PN 659 000
Lacesa PN ' 13 000
Loco PN " 7 000
Light ON ' 6 720 000
Lojas Ainenc ON ' 16 100 000
Lojas Amoric PN " 25 310 000
Lojas Renner PN ' 2 450 000
Madeirit PN " 108 900000
Magnesita PNA" 66.300 000
ManahPN" 4 800 000
Mangels Indl PN " 37 600 000
Mannesmann ON " 60 000
Marcopolo PNB' 2 000 000
More S Paulo PN " 100 000
Mesbla PN "INT 2.410000
Mel Barbara ON * 100 000
Met Barbara PN * 10.000 000
Met Duque PN * 281000
Met Gerdau PN * 10 090 000
Met Schulz PN 'P 2 550 000
Metal Levi; PN " 2 700 000
Minupar PN " 696 900 000
Moinho Snnt PN INT 4 000
Multibras PN * 92 000
Nacional PN * 11500000
Nitrocarbono PNA 116.300
Olvehra PN ' 2COOOO0
OxItenoPN 42 000
Paraibuna PN "INT 900 000
Paraoapanema PN * 19 500 000
Paul F Luz ON* 13 100 000
Perdigão PN * 218 CiOO 000
Petrobrás ON "ED 240000
Petrobrás PN "EO 133 430 000
Petrobrás Br PN "ED 18 500 000
Petrollex ON" 1080 000
Petroqmsa PN "ED 50 000
Pettenati PN 5 800 000
Pirelli Pneu PN 115 000
Polialden PN 'ED 649 000
Progresso PN ' 102 000
Promet.il PN " 1 062 000
Pronor PNA* 60 000 000
Pronor PNB* 5 OCO 000
Randon Part PN * 109 200 COO
Real Cia Inv ON * 2 000
Real Cia Inv PN * 2 000
Real Cons ON * 1000
Real Cons PND* 4 000
Real Cons PNF* t 000
Real Par'PNA* 6 000
Real Par'PNB* 23 000
Recrusul PN ' 200 000
Refripar PN 82 600 000
Rhc-em PM * 60 000
Rbodia ster ON 183000
Rip.isa PN "INT 100 000
Sadia Concor ON 2 '300
Sadia Concor PN " . .. 271000
Saigema PNB" 2 COO COO
Samitri ON * 700 OCO
Samitri FN 7 9^0 000
Sansuy PNA* 60 COO
Santanense PN ' 6 369 000
Schlosser PN ' 15 100 000
Snarp PN 'INT 370100 000
Sid Nacional ON * 94 100 000
Sid Riogrand PN * .... 14 660 000
Sid TubaraoPNB' ... 1230 000
S»tco PN 'INT 150000
S<tco PN 'P 30 COO
Sola PN ' 1 000
So!o»ricoPN 16 0M
SoodolecnicaPNB" . ... 100 000
SOJ2.I Cru» ON «"*>9 ÜCO

Abt. Min. Med.

16,60 16,60 16,60
11,60 11.50 11,50
12,80 12.80 13.01
11.00 11.00 11.00

230.00 230.00 230.00
228.00 228.00 247,95
393,00 393.00 397.85

8.00 8 00 8,00
1 80 1.79 1.83

30,98 30.98 30.98
1.140,00 1 140.00 1 143/16

55,00 55,00 55.00
65.00 65.00 65.00

288.00 288 00 296.49
21 CO 2100 21.11
18,70 18.30 18,58
16,50 16,00 16.21
0.10 0.09 0.09
3.10 3.10 3.10

42.60 42.50 42.94
3.15 3.15 3.31

2/0.00 2/0,00 270.00
135,00 13500 135.00
51.CO 51.00 51.00
90.01 90,01 97.37
1.11 1,11 1.11
0 88 0 88 0.63

60.01 60.00 60.40
40.00 40.00 41.98
36.00 36.00 3/.72
31.50 31 50 31.63
0,11 0.10 0.11
1.55 1,55 1.55

76503 785.03 798,37
16 00 16 00 16.16
2.40 2.40 2.4-1
0.33 0.33 0.33
4.99 4.99 4.99
9.50 9.50 9.67
13.00 13,00 13.39
51.49 50.40 50.84

1 50 1.46 1.49
53.00 50.10 52.40
74 CO 72.60 75.21
33.80 33.40 33.90

250.00 232.00 234.58
44.99 44.99 44,99
3500 35,00 35,00
1.60 1,60 1.77

45.00 42.00 42.65
32.02 32.02 32.10
0,60 0.60 0.69
0.21 021 0,21
0.16 0.16 0.16
1.28 1.2/ 1.29

425,00 42500 425,00
374.67 370.01 372.34

1 060.01 1 080.01 1 060.01
1 000.00 1 000 00 1 000.00
1 030.00 1 03000 1 030.00
%0.00 96000 960.00
8=0.00 690,00 924.24
12.90 12.90 12.90
175 175 1.77

5500 55.00 55.CO
105 1.01 106

212.00 212.C0 212.00
1 650 00 1 650.00 1 650.00
857.00 857 00 859.58

7 50 7.60 7.50
59.50 5/00 58.15
3599 3599 36.79

45500 455.00 455,00
290 2.90 2.90
065 0.65 0.65
1.47 1.40 1.51

21.90 2100 22.19
29 50 28 00 28.45

6o0 00 64100 64844
56 00 55 00 55.67
5989 5989 5989
1.19 1.19 1 19
3 26 326 3 36
inn ifO 160
47b 4 75 4 91

Fech Osc.%
Mãx. Fech. Osc.

16.60
11.50
13.20
11.GO

220.00
254.00
400.00

8,00
1.85

30.98
1 14/,00

55,00
65,00

300,00' 21.50
18.70
16.50
0.10
3.10

43.í;U
3,40

2/0.00
13tj.CO
51.00
98.00

1.11
0.09

/0.00
42.00
3/75
32CO
0.12
1.55

600 00
16.50
2.55
0.33
4.99
9.80
13.60
52 00

1.53
54.40
78 99
34,15

295,00
44.99
35.00

1.80
50.00
32.10
0.70
0.22
0.16
1,30

425.00
374.67

108001
1000 00
1030.00

960.01
958.87

12.90
180

55.00
1.08

212.00
1650.00

665.00
7.50

59.60
38.00

455 00
2.90
065
1,58

22 80
29.50

651.00
56 00
59.89

1.19
345
180
4 90

16.60 -0
11.50 •' 1
13,00 +0
11,00

250.00 -9
252 00 t-g
400.00 - 1

fi.OO
í.eo -s

30,98
1 146.00 +C

55,00
65,00 •;

300.00 •:
21.00 > <
18,30
16,50
0.10
3.10

43.50
3,20

2/0.00
135,00
51.00
96,50 •

1.11
0.88

70.00
42.00 •
3775 ¦'
31.50

0.10
1.55

800,00
16,10
2.50 -
0.33 -
4.99 •
9.70
13.60
51.50

1,50
53.50
72.60
33.60

232.00
44.99 +
3500

1.80 •
5000
32.10 ••
0.70
0 21
0.16
1.29 •

425,00
370 01

1060 01
1000.00
103000 •
96000
920,00

12.90
176 -

5500
1.06 •

212. GO
1650.00

85999 •
7.50

58.00
38.00

455 00
2.90
065
1.45

22.30
28,50

645.00
5500
59,e9 -

1.19

-1.0

2.3
3.5

•3.5
3.8

-2.4
•0,6
2.0

13./
16,3

• 2.1
-4.6
-5.1

15.0
•1.3
13.9

-47
0.5

SudamorisON* 1.940 000
Supergasbras PN ' 1 800 000
Tec Blumenau PNA" 5 5200C0
Tecei S Jose FN ' I 000
Tectoy PN " 3 OCO 000
TckaPN * 15.503000
Tt;l B Campo PN 'INT .... 40000
Telebrás ON "19-1 42 400 000
Telebrás PN "194 2 46-1 500 000
Tclebrasilia PM " 20 000
Telemig PNB"I94 6 000000
Telepar ON ' 60 000
Telepar PN " 3 600 000
Teler| PN'19-1 40 000
Telesp ON ' 12 560000
Telesp PN' 2/970 000
Tex Renaux FN ED 1 000
Tibras PNB'ED 1000
Trevisa PN ' 100 (XX)
Trombmi PN " 100 000
Trutana PM ' 2 000
Tupy PN ' 500 000
Ucar Carbon ON " 3 900 000
Unibanco ON ' 30 000
Unibanco PN " 26 740 000
Unipar PNB" 42700 000
Usiminas PN "ED 4 939 000 000
Usin C Pinto PN " 285 000
V C P PN "194 43 500 000
Vale R Doce ON " 3 320 000
Vale R Doce PN " 66 500 000
Varga Freios PN * 100000
Vang PN INT ....! 1000
Vidr Smarina ON 73 000
Vigor PN * 40 000
Votec PN ' 2 740 000
W«MJ PN * 158 000
Wetzel Fund PN * 1.000 000
Whit Martins ON ' 83 200000
WlOSt PN 17 100
ZiviON* 6 000

Concordatárias
Cal Brasília PN " 0 0CC
Farol PN" 
Ferro Ligas PN ' 1U 700 000
Hering Brinq PN "INI ....
Hering Brinq PN'P 321000
Sibra PNC" 8.000 COO

24.80
1.08
5.50

1 -100.00
0.55
1.45

128,00
22,40
2/.50

180.00
3-1.00

225 00
259.00
3900

115.00
108.50

1,48
50 00
521
5.99

27,00
14,00
9.30

33.00
18.50
4,00
1.12

70.00
38.00

203,(IO
125.00
56.00
260
3 55

177.00
0.08

5/0.00
0
9.46

24.60
1.08
5.00

1 400.00
0.55
1.41

128.00
22.40
26.90

180,00
33,99

225,00
250 00

39.00
113,00
105.00

1.48

5.99
27,00
14.00
9.10

33 00
13.50
3.87
1.10

70 00
37.49

203.00
13400
56 00
2.00
3,50

176.00
0,08

509.98

2 I5
0 81

24.89
1,09
5.49

1400 00
0.55

129.50
23 54
2/85

185,00
34 00

22860

25.00
1.19
5.50

1.400.00
0.55
1,49

130,00
24 25
28.80

190,00
34.00

230.00
259.00

39.00
125,00
116.00

24.60 ' 04 '
1.08 -1.8
5,50 - 10.0

1.400,00 /
0,55
1.49 • 7.9

130.00
2350 -3,9
2/.50 + 0,3

190.00 »
34,00

230.00
250.00

39.00
122 00
112.00

• 15 1
• 0.8
•3.1

1.4148 1.48 /
50 00 50.00 50.00 /
5.21 5.21 5 21
599 5.99 5.99 //

2/00 2/00 2/.00
14.00 14,00 1400 -9,6
9.28 930 9.30 • 1.0

33.00 33.00 33 00 -1.4
19.02 19 20 19.20 - 4,9
101 4,10 3.95 -1.2-
114 1.1/ Ml -2,fi

/OOfl 70.00 /0 00 . /.
3/83 38.00 3/.s0 -1.3

204 88 203.01 205.00 • 2.5
14*69 145,00 14100 -2V1
fio.OO 56 00 56 00 • 1.8
2.00 2.50 2.'X)
3.53 3,55 3 60 -1.1

176./5 1/7.00 176.00 - 0.5
0.08 0.08 0.08 i 14.2

5/000 5/0,00 569 98 -17
0 J 0.32 0 32 '/
9,61 9.80 9 '0 -2.6

O.Oti 0.05 0.06 0 06 /
0,35 0,35 035 0,35
0.98 0.98 0.98 0.98 - 3.»

12 00 12.00 1200 12.00 •
3.BO 3.89 4 30 4.30 *-2,3
1,95 2.05 2.15 1.95 -2.5

Termo 30 Dias

Titulos Qtd Abt Min Med Max. Fech. Osc.

Brasit PN' 3 580 000 11.41 1141 1141 1142 1142 00
CemigPN" 1 100003 77.10 7/ 10 7/.13 77.44 77,44 0 0
Eletrobras ON' 100 000 224 38 224 28 224 38 224.38 224 38 0.0
Ipiranga Pet PN' fcOOOOO 13 59 13 59 13 b9 13.60 13.60 0.0
ManahPN" 400 000 4a 53 4a-,2 45.52 4b 53 45 52 0.0
Petrobras PN "ED . 3 600(XX) <8 38 76.39 /9.44 81.63 fc0,05 0.0
Samitri PN' 1000 000 37.6/ 37.6 3/ 6' 37.67 37.67 00
TeKaPN* 4 400000 1.4b 1.48 143 146 148 • 0.0
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Marcello e Cardoso renovam Operação Rio

¦ Militares voltarão às ruas a qualquer

momento, mas não entrarão nas favelas

A qualquer momento o Exérci-
to poderá voltar a patrulhar as
ruas e a combater o crime organi-
zádo no Rio. O anúncio foi feito
ontem pelo governador Marcello
Alencar, após reunir-se no Palá-
cio Guanabara, por mais de uma
hora, com o comandante militar
do Leste, general Abdias da Costa
Ramos, o chefe do Estado-Maior
do CML, general Gilberto Figuei-
rèdo, e o secretário estadual de
Segurança, Euclimar Lima da S'.l-
va. Eles definiram detalhes da no-
va fase da Operação Rio. cujo
convênio será assinado hoje, em
Brasília, por Marcello Alencar e o
presidente Fernando Henrique
Cardoso.

Segundo o porta-voz do CML,
coronel Ivan Cardozo, ainda nao
foi definido o nome do coordena-
dor da nova etapa da Operação
Rio. "O 

general Da Silva não po-
de comandar tropas do Exército
pqr ser da reserva", explicou Car-
dozo. Já Marcello Alencar decla-
rou que só aguarda o cumprimen-
to da formalidade em Brasília pa-
ra autorizar o início das opera-
ções no Rio. "As ações podem
começar amanhã (hoje) ou a qual-
quer momento", afirmou.

Integração — Segundo o
governador, a principal novidade
da segunda fase da Operação Rio
será a maior integração entre as
forças de segurança na luta contra
o crime. Marcello citou a Polícia
Federal e a Receita Federal em
particular, que na sua opinião
participaram pouco da primeira
fase. Segundo o governador, o
Exército não voltará a subir mor-
ros. mas poderá ajudar nas opera-
ções cercando as favelas.

Marcello acha que as polícias
Civil e Militar já estão mais bem
preparadas para atuar diretamen-
te no confronto com os trafican-
tes, por causa do aperfeiçoamento
em seus serviços de inteligência.

"Desta vez, nós vamos agir com
muito mais articulação. A nossa
polícia está melhor em sua capaci-
dade de agir. Vamos combater a
criminalidade, mas para isso as
Forças Armadas não serão empe-
nhadas em operações que po-
nham em risco sua imagem", de-
clarou.

Patrulhas — De acordo com
Marcello Alencar, a primeira
ação a ser desencadeada na nova
Operação Rio é o patrulhamento
ostensivo das ruas da cidade por
tropas do Exército, de modo a
suprir a falta de pessoal das poli-
cias estaduais. ''Nós só temos
6.500 homens para policiar todo o
estado. Com o patrulhamento do
Exército, vamos fazer com que o
povo sinta que o estado tem o
poder de lhe dar proteção", decla-
rou o governador.

Frisando que o crime organi-
zado não está apenas nos morros.
Marcello Alencar anunciou que o
Exército, a Polícia Federal, a Po-
lícia Rodoviária Federal e a Re-
ceita Federal reforçarão a fiscali-
zação nos portos, aeroportos e
nas divisas do estado para impe-
dir a entrada de drogas e armas.
"A integração entre essas forças é
a principal novidade. O crime não
é regional. É até internacional",
analisou o governador.

Marcello confirmou ontem que
não descarta a hipótese de pedir
ao presidente da República a de-
cretação do estado de defesa, caso
a nova ação conjunta não ofereça
os resultados esperados. Segundo
uma fonte do governo do estado,
Marcello Alencar pediu a volta
das Forças Armadas no policia-
mento para ter tempo de reorga-
nizar suas polícias. Na hipótese de
a ação fracassar, Marcello pediria
então a Fernando Henrique Car-
doso a decretação do estado de
defesa.

Env Miranda

Marcello Alencar ( E) discutiu com os generais Abdias Ramos, Euclimar da Silva e Gilberto Figueiredo (D) a segundaJase da Operação Rio

Soldados são

presos em MG
Infraero limita acesso de federais

Os 120 agentes federais que tra-
balham no Aeroporto Internado-
nal do Rio — uma das portas de
entrada do contrabando de armas
pesadas e cocaína no estado - nao
têm livre acesso à pista e á área de
manobra dos aviões. As normas de
segurança da Infraero, estatal do
Ministério da Aeronáutica que ad-
ministra o aeroporto, limitam a
ação dos policiais, dificultando o
combate ao tráfico. Este é um dos
problemas que os comandantes da
segunda fase da Operação Rio ten-
tarào resolver.

Para acabar com os conflitos ad-
ministrativos. um assessor do go-
vernador Marcello Alencar defende
a indicação de um único coordena-
dor público para o aeroporto. Os
conflitos, de fato, são muitos. As

bagagens, por exemplo, estão sob a
responsabilidade da Receita Fede-
ral. a quem a Polícia Federal tem
que pedir autorização para vistoria-
Ias. "Além dessa burocracia, a gen-
te também não dispõe de cães fare-
jadores e aparelho de raio-X para
vistoriar as bagagens", lembra Her-
minio Leite, presidente do Sindica-
to dos Policiais Federais.

Equipamentos — Segundo
Herminio, a situação é mais grave
nos portos, que praticamente não
são fiscalizados pelos agentes fede-
rais devido á falta de pessoal e
equipamentos. Ele conta que recen-
temente a Superintendência da Po-
lícia Federal recebeu um lancha pa-
ra trabalhar, mas não apareceu nin-
guétn para ensinar os policiais a
dirigir a embarcação.

Os aeroportos de Jacarepaguá.
Búzios e Nova Iguaçu não sofrem
fiscalização de rotina pela Polícia
Federal e só são visitados pelos
agentes se estiverem na mira de al-
guina investigação. "Se 

passar al-
gum tráfico pesado por eles. não
temos condições de saber", reco-
nhece o policial. 

"Estamos numa
situação complicada", diz Hermi-
nio. Mais da metade dos veículos
da Polícia Federal no Rio está ava-
liada, e não há combustível e muni-
ção. Dos 600 homens da superin-
tendência. 200 trabalham em invés-
ligações e o restante na burocracia
policial. Se o pessoal burocrático
fosse deslocado para operações, ha-
veria atraso na emissão de passa-
portes.

Estrategista teme falha Patrulhamento de rua terá destaque

O temor de um fracasso na
nova Operação Rio preocupa os
responsáveis pela segurança no
estado. Segundo um dos integran-
tes da cúpula da secretaria esta-
dual de Segurança Pública, a pró-
xima operação está sendo encara-
da como a última cartada do go-
verno para tranqüilizar a

população c resgatar a credibili-
dade de sua política de segurança,
comprometida pelo recrudesci-
mento da violência após a saída
das Forças Armadas do Rio.

Em conseqüência disso, as fa-
lhas cometidas nas primeiras
ações estão sendo analisadas pe-
los coordenadores da operação
para que os erros não se repitam.
"A 

primeira operação foi realiza-
da sem planejamento, mais para

atender ao momento político.
Tanto é que se gastou pelo menos
três vezes mais do que os RS 50
milhões que a prefeitura se dispôs
a emprestar ao estado para ree-
quipar a policia e não se chegou
ao resultado esperado", disse uma
fonte que tem participado de reu-
niões para definir a nova estraté-
gia de combate ao crime. Da ope-
ração anterior, deve ser aproveita-
do somente o mapeamento de
morros c favelas.

Desta vez, o Exército e as poli-
cias vão agir também no asfalto.
Nesta nova fase. soldados recru-
tados das Forças Armadas não
vão participar das ações. Apenas
os policiais civis, militares c lede-
rais entrarão em áreas de possi-
veis conflitos.

As Forças Armadas atuarão no
policiamento ostensivo na capital,
trabalho que, pela Constituição, é
especifico da Polícia Militar. Esla
ação foi chamada pelo comando da
Operação Rio de Operação Rubi. e
foi a última etapa da atuação das
forças militares no estado. Desta
vez. em vez de começar pela Opera-
ção Topázio, como foram denomi-
nadas as ações de grande porte de-
sencadeadas pelo Exército, a Mari-
nha e a Aeronáutica, a nova estra-
tégia é ir para as ruas a fim de
suprir a falta de policiais militares.
O trabalho será feito em conjunto
com a PM.

Segundo um oficial do Coman-
do Militar do Leste, nesta nova
etapa da Operação Rio caberá às
policias Militar, Civil e Federal as
incursões nos morros: "Através de
informações precisas, as três poli-

cias vão organizar grandes opera-
ções para prender os bandidos em
flagrante. Por exemplo, se houver
uma denúncia quente de que chega-
rá lima grande quantidade de dro-
ga, a polícia vai dar o bote", disse.

Estratégia — A experiência
da operação anterior fez com que
os militares e a polícia percebessem
que a ação nos morros a fim de
provocar uma "asfixia econômica"
nos negócios dos traficantes não
deu certo. Pelo contrário, pois os
bandidos resolveram atuar nas
ruas. Segundo o oficial do CML. a
estratégia é prender os bandidos
quando eles descerem os morros.
"Os traficantes não podem ficar
eternamente escondidos nas lave-
Ias. atrás de gente inocente. Se fica-
rem. subiremos o morro para pren-
dê-los em flagrante", disse.

O trabalho de coleta de informa-
ções nas favelas e nas ruas será feito
ppor policiais a paisana. Nas ope-
rações nos morros, os militares e
policiais trabalharão, em alguns ca-
sos. sem uniformes. "O trabalho
fardado não é indicado para o des-
baratamento das quadrilhas de nar-
cotráfieo. O traficante se desfaz da
droga e do armamento com mais
rapidez quando vê um policial uni-
formizado", explicou.

Para evitar que os bandidos mu-
dem sua área de atuação, passando
do tráfico de drogas para o seqüestro
ou assalto a bancos, a Secretaria está
reforçando as divisões encarregadas
de reprimir e apurar estes crimes. A
Divisão Anti-Seqüestro (DAS) recen-
temente reorganizada, conta hoje
com cerca de cem policiais e tem
dado provas de grande eficiência.

Barra e Santa Teresa terão polícia 
comunitária

i. Arquivo
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O governador Marcello Alen-
car quer implantar o policiamento
comunitário também nos bairros
de Santa Teresa e da Barra da
Tijuca. Segundo ele. o sistema
tem-se mostrado muito eficiente
em Copacabana e Laranjeiras.
"As lideranças comunitárias de
Santa Teresa e da Barra estão
reclamando angustiadamente da
violência. Principalmente por
causa de eventos recentes, que
traumatizaram os moradores",
disse o governador, referindo-se
aos assassinatos do empresário
Marcelo Maurício e da assistente
social Maria Nanei de Pinho.

Marcello disse acreditar que o
policiamento comunitário pode
diminuir muito os níveis de vio-
lência. "Esse sistema é o único
que dá á população certeza de que
a polícia está ao seu lado", afir-
mou. chamando a ampliação de
"mutirão de segurança".

Polêmica — Mas as reações
entre moradores e lideranças co-
munitárias nos dois bairros de-
vem ser diferentes. Enquanto em
Santa Teresa a modificação é es-
perada já há algum tempo, na
Barra o novo policiamento pro-
voca polêmicas. Algumas lideran-
ças comunitárias acreditam que o
sistema policiamento comunitário
não será tão efetivo num local cm
que predominam os condomínios
fechados, shoppings e vias expi es-
sas. Para elas, os problemas de
segurança da Barra — assaltos a

banco e seqüestras — pedem um
policiamento mais ostensivo.

O contato estreito entre policia
e população, principal filosofia do
policiamento comunitário, tam-
bém poderá ser posto em dúvida
na Barra, um bairro onde a maio-
ria das pessoas anda de carro e a
convivência se dá nos corredores
dos shoppings ou atrás dos por-
tòes dos.condomínios.

Apoio — O antropólogo Ru-
bem César Fernandes, do movi-
mento Viva Rio e um dos maiores
incentivadores do projeto de poli-
ciamento comunitário, aposta que
a ação será um sucesso. "Não
discordo que a Barra tem peculia-
ridades. Mas, com os devidos
ajustes, discutidos por associações
de moradores e o comando da
PM. o sistema tem tudo para dar
certo ali também", disse. Ele res-
salva, porém, que o sistema não
pode ser instalado apressadamen-
te: "É 

preciso tempo para criar as
alternativas. As próprias associa-
ções de moradores não irão acei-
tar o novo policiamento se ele for
simplesmente importado de ou-
tros bairros".

O policiamento comunitário
foi adotado pela PM do Rio em
1991. com 60 patrulheiros em 12
bairros. Em novembro passado,
esse número foi quase dobrado,
com a inclusão de Copacabana no
projeto. O sistema, diminuiu em
quase um terço a violência no
bairro.
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O policiamento comunitário, adotado com êxito em bairros i

Dois bairros ilhados 
pelo 

crime

Santa Teresa e Barra da Tijuca
não virararam motivos de preocu-
pação do governador Marcello
Alencar por acaso. Antes conheci-
dos como oásis de tranqüilidade, os
dois bairros acabaram se tornando,
recentemente, vulneráveis à onda
de violência que se instalou na cida-
de. O recente assassinato da assis-
tente social Maria Nanei Neves de
Pinho mostrou como a violência já
toma conta de Santa Teresa, mas
ontem os moradores do bairro tive-

ram outro exemplo da gravidade da
situação.

Quinze policiais da Delegacia de
Repressão a Roubos e Furtos Con-
tra Estabelecimentos Financeiros
(DRRFCEF) subiram o Morro do
Fogueteiro. no Rio Comprido,
atrás de ladrões de bancos, e foram
recebidos a tiros por traficantes da
quadrilha de Antônio Salvador da
Silva, o Dozinlio, chefe do tráfico
na favela. Rechaçados, os policiais
pediram ajuda, mas os bandidos

conseguiram fugir pela parte dos
fundos da favela, em Santa Teresa.

A Barra é outra face dessa moe-
da. Símbolo de uma sociedade or-
ganizada em condomínios, o cresci-
mento acelerado do bairro nos iilti-
mos anos trouxe o aumento da cri-
minalidade. O assassinato do
empresário Marcelo Maurício, fi-
lho do dono do Supermercado
Freeway. levou a população a se
mobilizar contra a violência.

Dois dos seis militares do Cen-
tro de Preparação de Oficiais da'";;
Reserva (CPOR) do Rio detido^
no último dia 19. em Minas Ge--"
rais, podem ter ligações com o- *»
tráfico de drogas. Os soldados
Vágner dos Santos Souza, de !8»"»
anos, e Leonardo Macharetti, 19.
foram presos, junto com mais
quatro recrutas, num posto de ga-
solina na divisa de Minas conr"
São Paulo, próximo à cidade de
Itajubá. Os militares estavam à
paisana em dois carros, um Tem--
pra e um Logus. ambos roubados
no Rio de Janeiro. í)IbT

Em depoimento prestado na
delegacia de Polícia Civil dc Ilaju-
bá. Vágner dos Santos confessou
ter ligações com traficantes dos
morros da Caixa DÁgua e dos^"
Dezoito, em Piedade. Vágner,:-
também foi reconhecido pelo do-
no do Tempra roubado como um<?v
dos assaltantes. De acordo com__
policiais do Rio, o dono do carro
confirmou que Vágner portava
um fuzil AR-15 e estava com Leo- ^
nardo e três soldados conhecidos""
como Cardoso. Duarte e Fabi-
nho.

Para o titular da delegacia dê
Itajubá. delegado Antônio Dias.
os outros quatro militares detidos-
na cidade não participaram dos '

assaltos nem têm ligações com o'„
tráfico. "Eles apenas acompanha-
vam Vágner. que tem parentes em *

Itajubá". disse. O Exército infor-
mou. no Rio. que já está investi-
gando as ligações de recrutas do /
CPOR com traficantes. Vágner. ,
Leonardo e os três militares de-1
nunciados pelos assaltos no Rio
estão presos em São Cristóvão. < «

Grupo pede

garantias 
a

presidente
O Grupo Tortura Nunca Mais

pediu ontem ao presidente Fer-R»
nando Henrique Cardoso garan-—
lias de vida para três integrantes
da Associação de Servidores da- -
Biblioteca Nacional que estão"1

11 Asendo ameaçados ue morte. Asf...
ameaças anônimas são feitas porcw
telefone, com a exigência de que 
associação desista de investigar o,_
desaparecimento do colega Mar-""
cos Antônio Rufino da Cruz.
ocorrido em 26 dc novembro. ~

No documento, a presidente 
"

do Grupo, Cecília Coimbra, lem-
bra que os funcionários são "ser-

vidores públicos federais" e que o
desaparecimento de Rufino ocor-
reu "durante a Operação Rio",
executada por tropas militares fe-
derais. O Exército afirmou, em
oficio à Biblioteca Nacional, que
não houve operação militar no
Morro do Fubá no dia do desapa-
recimento de Rufino.

Mas Cecília garante que tem
provas do contrário: "Temos de-
poimentos de moradores que con-""
firmam a ação", disse. Nos telefo-
nemas — atendidos pela secretá-^
ria da associação —. um homem
afirma que sabe de "todos os pas-
sos" dos funcionários e exige que./
se pare de "envolver a Polinter",
órgão onde Rui mo teria estado
preso.
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Quadrilha
a Secretaria de Saúde

_ Firma emitia notas frias para hospitais

na gestão do ex-secretário Astor de Mello

notas frias em nome de sua firma.
Só de janeiro a março do ano pas-

Arquivo/11.12.94

#

A Delegacia Fazendária chegou
i ontem a mais uma quadrilha que
•fraudava verbas públicas da secre-
tãria estadual de Saúde há, pelo
menos, um ano. Com um mandado
de busca e apreensão expedido pela'juíza Denise Rolins Faria, da 22J
Vara Criminal, os policiais estoura-
ram à tarde um escritório que fun-

'cionava à Rua Figueira de Melo,
,410, sala 405, em São Cristóvão,
onde foram encontradas duplicatas
falsas e talonários de notas fiscais
de firmas fantasmas que suposta-
mente vendiam grandes quantida-
des de material hospitalar para o
estado. A maior parte das vendas
!era feita para o Hospital Dom Pe-
idro II, em Santa Cruz.

No escritório funcionava a firma
;Carih's Med Comércio e Represen-
tação de Produtos Hospitalares Lt-
'da., de Rogério El Charih, que loi
'detido e deverá ser indiciado em
^mais um inquérito para apurar irre-
¦gularidades na gestão passada da
'secretaria de Saúde do estado. Ele
confessou que a documentação era
!falsa e disse que mandava imprimir
talonários de notas fiscais de firmas
Tantamas para cobrir vendas que
,um amigo seu — Antônio Roberto,
conhecido como Pardal —. fazia
sem licitação para hospitais da rede
|estadual. Pelo trabalho, recebia a
comissão de 3% do valor de cada
'venda. A firma de Pardal é a Mar-
tin Importação e Exportaçao Ltda.
com escritório na Rua México. 119/
'1705.

Notas frias — Rogério con-
.fessou ainda que também emitia

sado, 29 notas da Carih's do mes-
mo talonário eram de vendas para
o Hospital Dom Pedro II no valor
de C R $ 1 3.1 28.32 1,00
(R$13.811,00). Entre as firmas fan-
tasmas, a Medcal Cirúrgica Ltda
também teria fornecido ao mesmo
hospital CR$ 10.123.615,00
(RS 10.650,00) no mesmo período.
Nos talonários, as firmas fantasmas
aparecem com CGC, inscrição esta-
dual e endereços variados. O dele-
gado Bismark Santana explicou
que as duplicatas falsas eram usa-
das para depósito em bancos priva-
dos — as encontradas no escritório
eram do Unibanco e do Itaú —

para adiantamento de dinheiro pa-
ra capital de giro. Antes do venci-
mento. elas eram resgatadas pela
própria quadrilha.

Início — A apuração de irregu-
laridades na administração anterior
da Secretaria de Saúde começou em
janeiro. A Polícia Federal abriu in-
quérito para apurar a denúncia de
um cartel de corrupção na secreta-
ria. que seria liderado pelo então

presidente da Assembléia Legislati-
va. José Nader (PDT), que teria no
ex-secretário Astor de Mello um
testa-dc-ferro. Astor de Mello loi
acusado de várias irregularidades

pelo Sindicato dos Médicos, entre
elas a de má utilização de dinheiro

público e de dispensa de licitação

para obras no Departamento de In-
sumos Básicos.
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Astor cie Mello seria o lesta 'a quadrilha que atuava na ,
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Acesso ao Rebouças não vai mudar

. . • •-» l' .«rvt/M-í.-t.ic nua rv»4?C«im
A prefeitura cancelou o projeto

de duplicação do acesso da Aveni-
da Borges de Medeiros ao Túnel
Rebouças. A alteração, planejada
para desafogar o trânsito na orla da
Lagoa Rodrigo de Freitas, acabaria
provocando mais congestionamen-
tos. segundo estudos da Secretaria
Municipal de Transportes. Apesar
disso, o preléitinho do bairro. Ro-
drigo Bethlem. diz que alguma me-
dida deve ser tomada para acabar
com os engarrafamentos no local:
"É fundamental encontrarmos uma
alternativa".

De acordo com a Secretaria de

Transportes, a duplicação do aces-
so exigiria a instalação de um sinal,
o que provocaria transtornos ao
trânsito da Avenida Epitácio Pes-
soa. Isso porque também seria ne-
cessária a mudança no ciclo do si-
nal a poucos metros do acesso ao
túnel, naquela avenida, para a pas-
sagem dos carros que vêm da Bor-
ges de Medeiros. O sinal da Epitá-
cio Pessoa ficaria mais tempo lé-
chado.

Outras alterações na orla da La-
goa. contudo, serão feitas hoje. A

principal delas será no retorno da

Epitácio Pessoa que dá acesso à
Rua Fonte de Saudade: ele passará
a ser controlado das 81i ás 11 h por
técnicos da Secretaria Municipal de
Transportes. O objetivo é ampliar o
tempo de espera dos motoristas que
vêm do Rebouças. melhorando o
fluxo proveniente de Ipanema. Em
breve, este retorno ficará fechado
no horário do rush.

Também faz parte do projeto de
melhoria no trânsito da Lagoa o
fechamento do retorno próximo â
Faculdade da Cidade, na Epitácio
Pessoa. A pista de aceleração que

serviria aos motoristas que passam
pelo retorno é usado pelos alunos
da faculdade como estacionamen-
to. o que dificulta a passagem de
um lado para o outro da Epitácio
Pessoa.

A partir de hoje. a Rua Gilberto
Cardoso — transversal à Borges de
Medeiros c que dá acesso ao Le-
blon e à Barra — sera sinalizada
com cones. Próximo â sede náutica
do Vasco será instalado um sinal.
As mudanças no trânsito da Lagoa
serão acompanhadas por seis ope-
radores da CET-Rio. oito PMs e
guardas municipais.

Aventureiros no Rio

¦ Família chega

de veleiro para
lançar um livro

O 
veleiro Guapos, que zar
pou de Florianópolis (SC

e nos últimos dez anos percorreu
os portos mais distantes do
mundo, aportou pela primeira
vez na cidade esta semana. Com
o economista catarinense VillYe-
do Schürmann no timão e sua
mulher cuidando das velas, o
barco atracou domingo à noite
no píer do Iate Clube do Rio de
Janeiro, na Urca. Desta vez. o
objetivo não é conhecer e regis-
trar em fotos e video os hábitos
do carioca, mas promover o lan-
çamento de Dez anos no mar:
Diário de uma aventura, no pró-
xirno dia 5. no próprio late Clu-
be.

O livro — com tiragem de 50
mil exemplares — conta a saga
dos Schürmann: uma viagem
que começou e terminou em
Florianópolis, incluiu 42 paises
de três continentes, mas não
passou pela Baia de Guanabara.
"A visão da cidade na entrada
da Baía é fantástica", deslum-
brou-se Vilfredo.

Ele e a mulher Heloísa são

que.
5.

atualmente os únicos tripulantes
do barco. Os três filhos do casal
se espalharam pelo mundo no
decorrer da aventura. David. de
21) anos. e Wilhelm. de 18. deci-
diram estudar na Nova Zelan-
dia. Já Pierre. o mais velho, dei-
xou o Guapos em 1987 e hoje.
aos 25 anos. mora em Nova Ior-

. "Todos estarão aqui no dia
. para a lesta do livro", prome-

te Heloísa.
A escolha do Rio para o lan-

çamento de Dez anos no mar...
pareceu óbvia para o casal. "O

clima da cidade está muito liga-
do ao que fizemos", diz Villre-
do. No dia 5. apenas jornalistas
e convidados especiais vão po-
der visitar o veleiro, que enlren-
tou furacões na Polinésia e se-
guiu baleias entre as Ilhas do
Caribe. No dia seguinte, o livro
será lançado para o grande pú-
blico. no Barrashopping, com
direito a exposição de fotos, vi-
deos sobre a viagem e até uma
réplica do Guapos.

Mas os dez anos de viagem
ao redor do mundo não foram
suficientes para sossegar os
Schürmann. Eles vão aproveitar
o lançamento do livro para
anunciar uma nova viagem, cujo
itinerário ainda é segredo.

Conselho assumirá

na 
próxima 

semana

BRASÍLIA — Os integrantes do
Conselho Coordenador das Ações
Federais no Estado do Rio de
Janeiro deverão ser empossados
pelo presidente Fernando Henri-
que Cardoso no início da próxima
semana. Os acertos finais da posse
do Conselho — ainda não está
decidido se será no Rio ou cm
Brasília — serão discutidos hoje á
tarde em encontro do governador
Marcello Alencar com o presiden-
te e o ministro do Planejamento,
José Serra. O governador estará
em Brasília para assinar o novo
convênio de participação das For-
ças Armadas no combate â vio-
lência no Rio.

Criado há duas semanas, o
Conselho dará prioridade, inicial-
mente, a quatro projetos para o
desenvolvimento da economia
fluminense. Uma das idéias cm
discussão é levantar recursos da
iniciativa privada, através da rea-
tivação da Agência de Desenvol-
vimento Econômico (AD-Rio).
Segundo o secretário de Indústria,
Comércio e Turismo do Rio. Ro-
naldo Cezar Coelho, o decreto
que criou o Conselho já prevê a
implantação de uma entidade civil
formada por capitais privados.

Bebê é queimado

em maternidade

advogado Jorge Boja vai pedir hoje a abertura de
inquérito policial na 10" Dl' para apurar a lesão

. sofrida pelo bebe Mutheus Miillcr Barbosa, de uni

. mês. na maternidade da Fundação Clara Basbauni. em
Botafogo. Logo após o parto, a criança sofreu quei-
maduras e um corte profundo na cabeça. Também
hoje. o advogado encaminha á Justiça açòes indeniza-

tórias em la\or do> pais e do recém-nascido. Segundo
i a mãe. M:iri>a Miillcr Barbosa, logo após .i cesariana.

em 5 de fevereiro, seu filho loi colocado pela medica —

que ela conhece apenas pelo nome de Marilene -

numa maca onde havia um bisluri elétrico ligado.

Nome de
mandril é
Senninha
O filhote de mandril
nascido no último dia 4
no Jardim Zoológico do
Rio já tem nome. O
animal foi batizado de
Senninha. nome
escolhido após pesquisa
realizada junto a 64S
freqüentadores do Zôo.
A escolha funcionou
como uma homenagem
ao piloto Ayrton Senna.

i Presença de camelô na
: prefeitura será tolerada
: O prefeito César Maia disse ontem que. pelo

menos por enquanto, não tem condições de
! resolver o problema do comércio clandestino de
: íjucnlinluis e outros produtos dentro do C cntio

Administrativo São Sebastião sede da
: prefeitura. Os camelôs que freqüentam o local
: aproveitam-se da falta de um restaurante para
: os servidores e oferecem seus serviços.
: "Enquanto não Ior dada essa contrapartida
: aos serv idores, a prefeitura não poderá fazer
| nada contra", disse Maia. Para o prefeito, esse
: comércio dentro da prefeitura nao e novidade,
i "É uma tradição no serviço público .

Scaia pode
ficar sem
o alvará
A casa de shows Scala
Rio. no Lcblon. pode
ser fechada c perder o
alvará de
funcionamento.
Segundo Rui Miranda,
coordenador de
fiscalização da
Secretaria de Fazenda, o
Scala funciona desde 72
com o projeto de
instalações incompleto.

Ricardo Teixeira é

inocentado 
por juii
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A AD-Rio é uma agência de
desenvolvimento mantida porcer-
ca de 40 empresas, que tem como
papel fundamental a captação de
recursos junto â iniciativa privada
para projetos no estado. Ronaldo
Cezar Coelho observou, no en-
tanto, que a principal agência fi-
nanciadora dos projetos para o
Rio deverá ser o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES): 

"A AD-Rio po-
de ser até reativada, mas o BN-
DES continuará como a principal
agência de financiamento".

Os quatro projetos do governo
do Rio que deverão ser os primei-
ros deslanchados pelo Conselho
são a construção do Porto de Se-
petiba, a reativação da indústria
naval fluminense, a implantação
do Teleporto, além de recursos
para a segurança pública. Nesse
último setor, está prevista a cons-
trução do presídio Bangu III. o
primeiro do país a ser erguido
com recursos do governo federal.
Com capacidade para 480 presos,
Bangu III custará RS 3.2 milhões.
A liberação dessa verba, no en-
tanto, encontra resistência junto
ao ministro José Serra, que a cor-
tou do orçamento.

Em sentença assinada ontem, o
juiz Lafredo Lisboa Vieira Lopes,
da 25a Vara Federal, rejeitou a
denúncia de importação irregular
envolvendo o presidente da Con-
federação Brasileira de Futebol
(CBF), Ricardo Teixeira. O juiz
determinou a "imediata restitui-
çâo do material" apreendido em
16 de fevereiro, que se destina a
equipar a choperia do bar El
Turf, em construção no Jockey
Club Brasileiro, na Gávea.

A denúncia foi feita pelo pro-
curador da República André Bar-
beitas e o material apreendido por
auditores fiscais da Receita Fede-
ral e agentes da Policia Federal. O
bar está sendo construído em so-
ciedade com o irmão do presiden-
te da CBF, Guilherme Teixeira, e
Williams Campello. sócio do res-
taurante Grill One, que fica no
Centro.

Seleção — O juiz Lafredo
Lisboa foi o mesmo que determi-
liou a apreensão do material, im-
portado da Nova Zelândia e ava-
liado em RS 50 mil. A suspeita era
de que Ricardo Teixeira teria tra-
zido o equipamento no mesmo
vôo que trouxe ao Rio a Seleção
Brasileira, o que se verificou ser
improcedente.

O juiz rejeitou a denúncia de
descaminho (importação sem pa-
gamento de impostos), esclarecen-
do que o crime seria "impossível

sem a participação, o conluio,..do
agente fiscal encarregado da veri-
ficação aduaneira e a denúncia
não menciona essa participação,
nem faz qualquer ressalva". O
juiz considerou a denúncia "uma

declaração falsa, sem eficácia jurí-
dica".

Polemica — Ricardo Teixei-
ra, por sua vez, afirmou que está
sendo "perseguido" desde o epi-
sódio da chegada dos jogadores
brasileiros ao Rio, quando houve
a polêmica sobre a dispensa de
revista na bagagem da delegação.
Segundo pessoas ligadas a Teixèi-
ra. o procurador André Barbeltâs
teria sido uma das pessoas usadas
como instrumento para desacredi-
tar o presidente da CBF no caso.

Teixeira disse que estudará mé-
didas judiciais para o ressarci-
mento de prejuízos financeiros e
morais de seus sócios: "Se eu não
fosse presidente da CBF. nada
disso teria acontecido. Não é jus-
to que eles sofram com isso", afir-
mou. Para ele. a acusação inicial,
de que o equipamento teria vindo
no vôo da delegação, já foi absur-
da: "O avião saía de Los Angeles
e o equipamento é da Nova Ze-
lândia. Como esse material entra-
ria nos Estados Unidos?", ressal-
tou. Segundo ele. a inauguração
do bar El Turf, marcada para 14
de março, deve acontecer dentro
dc um mês.
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Maia descentraliza

salário de servidor

Insatisfeito com os serviços do
Banerj. o prefeito César Maia as-
sinou decreto ontem permitindo
que outros bancos paguem os sa-
lários dos servidores municipais.
Até a próxima sexta-feira, a Sc-
cretaria da Fazenda aprontará a
resolução para credenciar outras
instituições financeiras no contro-
le da folha salarial dc 122 mil
funcionários da administração di-
reta. serviço que movimenta RS
38.6 milhões por mês. Dentro de
90 dias. o servidor do Município
poderá escolher outro banco para
receber seu salário.

Apenas sete instituições —
além do Banerj — preenchem as
exigências do acordo: possuir
mais de 50 agências, ter saúde
financeira e aceitar todas as con-
ias de servidores, independente do
valor do salário. Para a secretária
municipal de Fazenda. Maria Síl-
via Marques, a medida beneficia-
rá o servidor, que poderá optar

por uma agência perto de casa oii
do trabalho. \

Tarifa — Outra mudança em
relação ao atual sistema sera ó
pagamento de uma tarila, estipu-
lada pelo valor de mercado, aos
bancos credenciados. Em contra-
partida, as instituições financeiras
ficam obrigadas a construir caixas
eletrônicos e postos bancarios nos
locais cm que a prefeitura deter'
minar. . - \

Os servidores, no entanto, sò
poderão trocar de agência após
seis meses de conta num local. Há
um ano a prefeitura retirou as
contas-movimento do Banerj —

que somam RS 90 milhões por
mês — e todos os títulos de custóc
dia — RS 850 milhões. De acordò
com o secretário municipal de
Administração. Gilberto Ramos,
a decisão não prejudicará o Ba-
nerj. "A competição estimula a
eficiência de um banco", disse. }

ADDA ROSALIA

CAVALCANTI DE CAMARGO

(FALECIMENTO)

A família consternada, comunica o seu fale-

cimento e convida para o seu sepultamentoj
hoje, dia 28 de março no Cemitério São

João Batista, às 10 horas. Capela n° 9.

TABELA DE PREÇOS PARA

AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES

R$ R$
LARGURA ALTURA DIAS UTEIS DOMINGOS

5,1 cm 3 cm 78,00 108,00
5,1 cm 4 cm 104,00 144,00
5,1cm 5 cm 130,00 180,00

10,7 cm 3 cm 156,00 216,00
10,7 cm 4 cm 208,00 288,00
10,7 cm 5 cm 260,00 360,00
10,7 cm 6 cm 312,00 432,00
10,7 cm 7 cm 364,00 504,00
10,7 cm 8 cm 416,00 576,00
16,3 cm 4 cm 3-12,00 -132,00
16,3 cm 5 cm 390,00 540,00
16,3 cm 6 cm 468,00 648,00
16,3 cm 7 cm 546,00 756,00

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS

585-4540/ 585-4326/ 585-4320

JORNAL DO BRASIL DIA UTIL: R$ 26,00 o cm
DOMINGO: R$ 36,00 o cm

I
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REGISTRO TEMPO

¦ Confirmado: para quinta-feira, 30, o i
i lançamento, no Museu Histórico Nacional, ¦

da publicação Estudos Museológicos, da sé- i
i rie Cadernos de Ensaios, editada pelo Insti- •
: tuto Histórico e Artístico Nacional. Trata-se •

j de uma coletânea de artigos, entre os quais;
i A semiótica e o museu, de Maria de Lourdes \
j Parreiras Horta, doutora em Museologia pe- i
i la Universidade de Leicester, Inglaterra, e j
i diretora do Museu Imperial de Petrópolis, e j

A ação destruidora da umidade em acervos •
i museológicos, de Violeta Cheniaux, professo-;

ra da Escola de Museologia da Uni-Rio. i

Anunciado: que a Semana de
Estilo Leslie/Helena Rubinstein
pretende angariar fundos para rea-
lizar um dos últimos projetos idea-
lizados por Roberto Burle Marx
(foto), para o pátio interno do Mu-
seu Nacional de Belas Artes. O pro-
jeto prevê modificação da atual for-
ma do jardim, que terá o desenho
de um losango, a colocação de um
espelho d'água e muitas plantas. A
idéia da direção do museu é propi-
ciar, com a abertura do pátio inter-
no, uma pausa para descanso dos
visitantes que vêm da agitada Ave-
nida Rio Branco.

Indicado: para quatro catego-
rias (melhor peça, música, figurino
e revelação/coreografia) do Prêmio
Cantão de Teatro Adolescente, o
musical Fimk-se, de autoria de Ro-
gério Blat, dirigido por Ernesto Pie-
colo. A peça, que reestréia dia 7 de
abril no Teatro da Praia, faz uma
radiografia do universo funk cario-
ca, reproduzindo cenas de bailes e
protestos. Dos 38 atores que com-
põem o elenco, 60% são funkeiros,
moradores de áreas pobres da cida-
de.

Morreu: Eric Wright (foto), aos 31 anos, de
males decorrentes da Aids, em Los Angeles.
Rapper, conhecido artisticamente como Easy-
E, foi traficante de drogas, vocalista do grupo
NWA (Niggaz Wit' Attitudé) e um dos precur-
sores do gênero gangsta rap.

MARCADAS

Pedidas: a Maria
Teresa Monteiro, da
Retrato Consultoria e
Marketing, pela pre-
feitura e o governo do
Estado do Rio, uma
cópia da pesquisa so-
bre a convivência en-
tre habitantes do
morro e do asfalto,
publicada na última
edição da Revista Do-
mingo, do JORNAL
DO BRASIL.

Concluído: o li-
vro Beco da Velha, da
escritora e jornalista
gaúcha Tania Jamar-
do Faillace, que deve
entrar no Guinness
como o mais extenso
romance já escrito:
7.748 páginas e mais
de 200 personagens.
O recorde atual ê Les
Hontmes de Bonne
Volontè, de Jules Ro-
mains, com 4.959 pá-
ginas. Faillace levou
20 anos para escrever
Beco da Velha.

A Rádio Cidade
lança hoje, às 22h, no
People Dovvn. o CD
Dancidade, com as
músicas mais dançan-
tes da emissora.
•Ampliada, a exposi-
çào Moda, da fotó-
grafa Adriana Pitti-
gliani, volta ao Rio

dia 12 de abril, no Es-
paço Sérgio Porto.
•Os antropólogos Jo-
sé Carlos Rodrigues,
Luis Rodolfo Vilhena,
Tânia Dauster e Vai-
ter Sinder são os con-
vidados da Casa da
Leitura, em Laranjei-
ras, para o evento

Conversa Afiada,
amanhã, às 19h30.
Eles discutirão as re-
lações entre Antropo-
logia e leitura em seus
trabalhos.
•Será lançada no dia
5. no Copacabana Pa-
lace. a revista Terceira
Juventude.

Divulgada: a participação de
Sérgio Cabral em Flamengo —
uma emoção inesquecível, livro do
cineasta Joaquim Vaz de Carvalho
com o depoimento dos 70 mais
fanáticos torcedores do clube, que
comemora 100 anos. Sérgio, que
não é flamenguista, foi quem co-
lheu os depoimentos de Ciro
Monteiro e Ari Barroso.

Acertada: a chegada de Tom
Kirwan, editor-chefe da Value Re- ¦
tail News, importante publicação
sobre varejo de descontos dos
EUA. Ele participará de seminá-
rios da Associação de Shoppings
Centers no Rio e São Paulo.

Prevista: Uma sessão de autó-
grafos do escritor Mário Vargas
Llosa no restaurante Birra e Pasta
às 18h de amanhã no Shopping
Praia de Belas, em Porto Alegre.
Ele participa hoje, na capital gaú-
cha, do 8o Fórum da Liberdade,
promovido pelo Instituto de Estu-
dos Empresariais, como pales-
trante, ao lado do ministro da
Educação, Paulo Renato Souza, e
de Luis Eduardo Mascarenhas,
Paulo Francis e Roberto Campos.

AVI&6S
RELIGIOSOS E FÚNEBRES

585-43202as. áu bas. loiras, das 8 OO ás 1 D OO h.Sextas-foiras. das 8.00 As 20:00 In.Sábados, das 8:00 às 1 2:00 h.
PLANTÃO DIÁRIO886-4326 e S86-45402as. às 6as. feiras, das 8 OO às 21 OO h.Sábados o Foriados. diis 8:00 ás 1 4:00 h.Domingos, das 9:00 às 20:00 h
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MALKA ZYLBERBERG (MANHA)
A família comunica o seu falecimento e

\r \j convida parentes e amigos para a cerimônia
de MISHMARÁ (7o Dia) a ser realizada às

V 17:30 hs do dia 29.03.95, 4íl-feira no Tem-
pio Beth-EI — CIB na Rua Barata Ribeiro 489.

QUERIDA

PROF° LIA
Hoje. 3J feira, às 19 h.. estaremos todos
luntos rezando por você. Colégio
Eduardo Guimarães/IESGM. Missa de
7a dia na Paróquia N. S. Esperança. Rua
Conde Irajà. 465. Botafogo.

JOSE ROBERTO WH1TAKER PENTEADO
JL Sua esposa, Vera Whitaker Penteado, os filhos

| José Roberto, Paulo Roberto, Vera Catarina e' 
Maria de Fátima e familiares comunicam o seu

falecimento, ocorrido em Piracicaba, S.P. O enterro
realizou-se na estância do S. Pedro, em 27.3.95.

VERA REGINA CAVEDAGNE DE ALMEIDA
A família comunica seu falecimento em Belo Horizonte no
dia 23/03/95, e convida para a Missa de 7o Dia. que será
celebrada na 4a-feira, dia 29, às 9 horas, na Igreja São
João Batista, na Rua Voluntários da Pátria. Botafogo.

EDNA MONTEIRO

OLIVEIRA DE MENEZES
(MISSA DE 7° DIA)

t Eloy, Carmen, Eloisa, genros, netos e bisnetos"i* 
convidam parentes e amigos para a missa de 7o

I dia por alma de sua adorada EDNA, esposa,
sogra, avó e bisavó, que será realizada no dia 29

de março, às 19:00 horas, na Igreja São José na
Lagoa Rodrigo de Freitas, n° 2.735.

ALICE MAYERHOFER
(ALICINHA RICARDO)

MISSA DE 7° DIA

I Amaryllis e Pedro Paulino. José Ricardo, [isposa e Fi-
•j* lhos. Mário André. Esposa e Filhos. Rosa Cadete e

I Célia Guimarães agradecem as manifestações de pesar
I pelo seu falecimento ocorrido dia 21 /03/95 e convi-

dam para a Missa de Sétimo Dia a ser realizada quarta-feira,
dia 29/03/95 às 1 8 horas, na Capela da PUC.

IDA RIBEIRO E SILVA
"A SUA VIDA CONTINUA NA VIDA QUE VOCÊ VIVEU."

i Sua família, tristíssima, mas conforta-
T da pela solidariedade dos amigos,

' convida para a Missa de Sétimo Dia,

amanhã, dia 29 de março, às 09:00h, na

Igreja dò Mosteiro de São Bento.

JOSE ROBERTO WHITAKER PENTEADO

JL José Roberto Whitaker Penteado Filho, Diretor
t Geral, diretores, professores e alunos da Escola' 

Superior de Propaganda e Marketing comuni-
cam o falecimento de seu Querido Fundador e
grande mestre, no dia 26 de março de 1995.

IDA RIBEIRO E SILVA

E você foi embora para Pasárgada. O rei de lá é
seu amigo, o jardim de violetas, perfeito, vários
amigos a esperavam... Pena que seja tão longe!
Os amigos daquela velha casa tão sua vão

rezar por você junto com os outros
tantos que a amavam muito. A missa
será às 9h do dia 29 de março, no

J Mosteiro de São Bento.

ELZA MOSS DE MELLO
(MISSA DE 7° DIA)

tVERA, 

MARCIA, CARLA, ROBERTA, Bisne-
tas, BABÁ e Parentes convidam os amigos
para a Missa de 7o Dia, com Canto e Órgão

na Igreja São José, na Lagoa, AMANHÃ, às
10:00 horas, dia 29 de Março (4a-feira).

INAH PRUDENTE

DE MORAES

AA Família de INAH PRUDENTE DE

I MORAES, consternada, comunica o

seu falecimento ocorrido no dia 24 de

março, e convida para a Missa de 7o Dia

que será celebrada 5a-feira, 30 de março,

às 8:00 horas, na Igreja de Santa Teresa,

Praça Baltazar da Silveira, em Teresópolis.

ÉRICA CHRISPIM GUARANÁ
(7° DIA)

t Luiz Cláudio Chrispim Guaraná e seus filhos*1" 
Laura. Helena, Pedro e Clara convidam a to-

| dos os que conheceram e amaram sua esposa
e mãe ÊRICA a rezar por sua alma na Missa que
será celebrada no dia 31 do corrente, sexta-feira,
às 20 horas, na Igreja de Nossa Senhora da Espe-
rança, na Rua Conde de Irajá, 465 — Botafogo.

IDA RIBEIRO E SILVA
MISSA DA RESSURREIÇÃO"E 

quando te houveres consolado, tu te sentirás
contente por me teres conhecido."
Alba, Avany, Bety, Irabenih. Léa, Lecia, Lia. Lourdi-
nha. Maria Cláudia, Maria Emília, Maria Elena e
Landa, Martha Rosa. Mary. Sylvinha, Thilde, Yara,
Ceei e Zilá, Yedda e Yvone convidam os amigos
para a Missa da Ressurreição da querida Ida. ama-
nhã, dia 29. às 9 horas, no Mosteiro de São Bento.
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O 
céu no Rio deve ficar parcialmente nublado com períodos de claro. Ventos
de nordeste a leste, de fracos a moderados. Temperatura em ligeira

elevação, variando de 14 a 27 graus na Região Serrana; de 19 a 28 graus, no
Litoral Sul; de 18 a 27 graus no Vale do Paraiba; de 17 a 29 graus na Região dos
Lagos; de 21 a 32 graus no Norte Fluminense; e de 17 a 32 graus no Grande Rio..
A umidade relativa do ar é de 52% e a visibilidade è boa.

AMERICA DO SUL
nascente
poente

05h59min
17h56min

nascente
poente

03h37min
16h16min

CI
Minguante Nova
23/3 « 30/3 31/3 a 6/4

LBU
Craaanta Ctwla
7/4 a 14/4 15/4 a 22/4
Fonta: Observatório
Nacional

MARES

Meteosat - 21 h (26/03) Na Região Sudeste, cóu parcial-
mente nublado, com pancadas de chuva e possíveis trovoadas em
áreas isoladas. Na Região Sul, poucas nuvens com predominância
de sol no Paraná, Santa Catarina o Rio Grande do Sul.

preamar
01h28min 1.2m
13h24min 1.2m

baixa-mar
07h19mln 0.3m
19h45min 0.2m

A previsão para hoje na
orla marítima do Rio é de
céu meio encoberto a
parcialmente nublado,
com névoa úmida pela
manhã. Os ventos pas-
sam de sudeste a nordes-
te, com velocidade de 11
a 16 nós. Ondas de 1,0m a
1,5m, em intervalos de 3 a
4 segundos. Visibilidade
boa. Em Niterói, a tempe-
ratura da água permane-
ce estável em 24,5 graus.

Lebloo Iniprbpria
Ipanema Propria
Arpoador Propria
Diabo Propria
Copacabana Impropria
Leme Impropria
Bota'ogo ImprOpria
Flamengo ImprOpria
Urea Impropria
Vermelha Impropria
Icarai Propria
Piratininga Propria
ftarpu Propria
Araruama Propria
Cabo Frio Propria
Arraial do Cabo Propria
Buzios Propna
Fonte: Fuodacio Estadual de Engenhana
do Mdo Ambiente (Boletim de 2403."95)

President* Dutra (BR-116)Deslizamento de acostarnentonos Kms 298 (SP-RJ) e 307.5.Serviqos de conservapao roti-neira no trecho entre os Kms163 e 251.

Meteosat - 15h (27/03) Na Região Norte, céu nublado
Pancadas de chuva no Pará, Amapá e Amazonas. Poucas nuvens,
aumentando no decorrer do dia. com pancadas de chuva a partir da
tarde no Tocantins e Rondônia. No Nordeste, tempo nublado. Pan-
cadas de chuva no Maranhão. Piaui, Norte do Ceará. Rio Grande do
Norte, Bahia. Paraiba. Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Periodos
de melhoria na região. No Centro-Oeste. cóu nublado Pancadas do
chuva e trovoadas isoladas á tarde no Mato Grosso do Sul
Temperaturas: 10° a 33" no Sul. 17° a 33° no Sudeste, 17" a 34" no
Centro-Oeste. 17° a 34° no Nordeste e 20° a 35° no Norte.

CAPITAIS
Cidade
Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém
Macapá
Palmas
São Luis
Teresina
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife

Condições ma* min
par/nublado 34 22
nub/chuvas 32 22
par/nublado 33 24
nublado 34 24
nub/chuvas 31 23
nub/chuvas
par/nublado
nub'chuvas
nub/chuvas
nub'chuvas
nub'chuvas
nub'chuvas
nub/chuvas

31 23
33 22
32 23
32 23
31
31 24
31 22
30 22

Rio-Jutz de Fora (BR-040)No Km 69. trânsito em mão du-
pia no sentido Juiz de Fora-Rioe pista interditada (sentido Rio-Juiz de Fora). Faixa da esquer-da interditada para obras dosKms 81,5 a 82 (RJ-Juiz de Fora)e nos Kms 85.4 e 89.1 (sentidoJuiz de Fora-Rio). Faixa da di-reita impedida para obras noKm 85.8 (sentido Juiz de Fora-Rio). Dos Kms 95.4 a 96.4. faixadireita impedida no sentidoJuiz de Fora-Rio. para obras derecuperação do pavimentoRte-siinloi»(ÜR-101)Trechos em obras dos Kms 33ao 35 e do 46 ao 49 Pista inter-ditada dos Kms 33.5 a 35. nosKms 136 e 175 (sentido Santos-Rio). Acostamento interditadonos Kms 44.5. 52.5. 59 (Rio-Santos) e 64.5 (Santos-Rio)Ondulação em toda a largurada pista no Km 150.5 Pista comdeformações no Km 183. numaextensão de 500 metros No Km
208.7. passagem precária e fai-xa no sentido Santos-Rio inter-
ditada porqyeda debarreira....
PUo-Campoa (BR-101)
líânsijonprma!.Rto-Ter«»ópoli» (BR-116)Defeito na pista nos Kms 29 e101 Obras no acostamento no
Km 83 (sentido Além Paraíba-Teresópolis) e do Km 89 9. sen-tidoTçrespppIis-Rip.
Fonte: DNERiDER.

Cidade Condições max min
Maceió nub/chuvas 31 23
Aracaju nub/chuvas 31 23
Salvador nub/chuvas 30 21
Cuiabá par/nublado 33 22
Campo Grande par/nublado 32 20
Goiânia par/nublado 31 17 ,
Brasília nub/chuvas 28 17 '
Belo Horizonte nublado 27 19
Vitória nub/chuvas 30 22
Sao Paulo nublado 25 16
Curitiba par/nublado 26 1t
Florianópolis par/nublado 28 17
Porto Alegre nublado 29 17

Cidade Condicoes max min Cidade Condicoes max min «
Amsterda chuvas 11 02 Mexico claro *
Atenas claro 18 07 Miami nublado 24 22
Barcelona claro 17 07 Montevideu nublado 24 16
Berlim neve 06 05 Moscou neve W 00 (
Bruxelas nublado 06 01 Nova torque nublado 16 04
Bueros Aires nublado 26 18 Pans chuvas I."?.....?.! 1
Chicago nub'ado 09 Roma nublado 15 08 ,
Frank*urt chuvas 11 08 Santiago claro ^
Johannesburgodaro 19 14 SaoFranasco claro t9 08 ¦
Lima claro 27 20 Sydney claro 25J7
tisboa claro 24 11 Toquio claro J4 04
tondres nublado 07 02 Toronto claro 12 -04
Los Angeles claro 24 11 Viena nublado t2 0^
Madn claro 24 09 Washington nublado J8 1T

Galeao Tempo bom. Nevoa pela manha.^
Santos Dumont Ternpo bom_ Neyoa pela manhS. ^ •
Cumbica iSP) "
Gongonhas ^SP) .9?.?.?.^..^.
Viracopos ^SP) Tempo bom N6yoa pela manhfl. ^
Confins (BH) 
Brasilia Pa r/nubladoPoss iyeis chuyas
Manaus Paf/."uPossiyeis chuvas.
Fortaleza Pa"t»'act9^ P<>ssiyeis chuvas.^
Recite Pa r/.1?.^.1.?^.?.. Sf}." v?.^; '
Salvador Par/nubla^ ¦Possiveis chuvas .
Curitiba T empo bom. Visibilidadc boa.
Porto Alegre Tempo Visibilidadcboa.
Fonte: Tasa
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Pittuet condena a decisão do GP do Brasil

J. São Paulo — HelcioToth

H Tricampeão da F 1 critica FIA por ter
"desclassificado 

Schumacher e Coulthard
SÃO PAULO — O tricampeão

"mundial Nelson Piquet saiu em de-
fesa da Renault e da Elf, acusadas
pela Federação Internacional de
Automobilismo (FIA) de utilizar
combustível fora do regulamento
no Benetton de Michael Schuma-
cher e no Williams de David Coul-
thard, no Grande Prêmio do Brasil
de- Fórmula 1. Em entrevista do-
mingo à noite ao programa Cartão

yÇrdé, da TV Cultura, Piquet "la-

Bjéntou muito" o incidente logo na
primeira prova do Mundial e levan-

"toti dúvidas sobre os rumos que a
gpjnpetição poderá tomar.
— "O campeonato do ano passado¦ foi arranjado para dar mais audièn-
ç|ü de TV nas corridas Unais. Isso
não pode acontecer. A Fórmula I
corre o risco de perder a graça se
continuarem a.desclassificar pilo-
tos". Na opinião do ex-piloto da F
1. a Renault e a Elf investem muito
dinheiro na competição e não colo-

cariam tudo a perder adulterando
combustível. Ele também lembrou
que os pilotos chegam a arriscar a
vida nas corridas, um esforço que
não deve ser posto em jogo com
manobras de bastidores.

A Fórmula 1 repetirá em 1995,
na previsão de Piquet, os mesmos
duelos do ano passado. Ele acredita
que Williams e Benetton lutarão
pelo campeonato, ressalvando que
McLaren e Ferrari têm chances de
crescer durante a temporada. O tri-
campeão aproveitou para elogiar
Michael Schumacher, seu ex-com-
panheiro de equipe. "A Williams
tem superioridade de carro e a Ba-
netton tem Schumacher".

O circo da Fórmula 1 começou a
ser desmontado ontem, em Interla-
gos. As equipes cuidavam dos car-
ros e de todos os equipamentos, já
com vistas ao GP da Argentina, no
dia 9 de abril, em Buenos Aires.

ELF alegará distorções

Benetton e Williams decidiram
manter em segredo as suas opiniões
sobre a desclassificação de Michael
Schumacher c David Coulthard no
Grande Prêmio do Brasil. Vão ape-
lar em silêncio. O resultado do anti-
sfoping da gasolina fornecida pela
ELF para os carros equipados com
motores Renault será contestado
pela petrolífera estatal francesa sem
que as equipes ou mesmo a Renault
se manifestem. O argumento básico
de defesa da ELF será a tese de que
a máquina usada pelos fiscais da
FIA para apurar a diferença no

combustível fornecido antes da
temporada e o retirado dos carros
após a corrida produz distorções
importantes.

A FIA tende a ser inflexível no
julgamento do apelo. Se os comis-
sários de pista tiveram força para
desclassificar os dois primeiros co-
locados justo na prova de abertura
da temporada, é porque se trata de
uma decisão que traz o aval dos
poderosos da F I, Max Mosley e
Bernie Eclestone, e portanto tem

poucas chances de ser alterada no
futuro.
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Os carros da Fórmula 1 foram preparados ontem, em Interlagos, para serem enviados para Buenos Aires

Italianos não

se empolgam

ARAÚJO NETTO
Correspondente

ROMA — O primeiro lugar atri-
buido à Ferrari de Gerhard Berger
no GP do Brasil, domingo, foi o
menos festejado da gloriosa histó-
ria de Maranello. Quando a corrida
acabou, todos já estavam informa-
dos das desclassificações quase cer-
tas da Benetton de Michael Schu-
macher e da Williams de David
Coulthard. Na verdade, a única no-
vidade que o público italiano espe-
rava era a de uma explicação para a
não eliminação sumária dos carros
do alemão e do escocês.

"Se antes da largada, comissá-
rios de corrida e dirigentes da Fisa
já sabiam que a Benetton e a Wil-
liams correriam com gasolina eme-
netutda, por que permitiram que os
dois carros partissem? Não toman-
do a decisão mais simples, eles não
prestaram o melhor serviço á credi-
bilidade da F 1", observavam co-
mentaristas, dirigentes e simples
torcedores italianos.

Depois de confirmado o primeiro
lugar a tavolino (na mesinha. equiva-
lente italiano à vitória no tapetão do
Brasil), a preocupação dos dirigentes
ferraristas foi esclarecer que a equipe
não apresentara qualquer protesto.
Foi a Federação Internacional que.
cumprindo o regulamento da F 1.
assumiu suas responsabilidades. "A

nós não cabe o papel de policial. A
gasolina era irregular? Que a exami-
nem e decidam os dirigentes da Fi-
sa", disse o diretor Jean Todt, da
equipe Ferrari.

Bolha, troféu para

Pedro Paulo Diniz

No dia seguinte ao GP cio Brasil, unia grande bolha na palma
da mão direita, incômodo paia qualquer pessoa, era motivo
de. orgulho para Pedro Paulo Diniz, o piloto que surpreendeu
ao chegar em oilavo lugar na prova de domingo. "Esta bolha
é um troféu e servirá como uma boa recordação de minha
primeira corrida na F I". afirma Diniz. que atribuiu o
ferimento à longa duração da prova e à rigidez do câmbio do
Forti Corso. "Os pilotos das equipes de ponta utilizam
câmbios semi-automálieos. O meu é de alavanca mesmo".
Festejado pela família e pelos amigos, os momentos de glória
de Pedro Paulo no domingo se estenderam pela madrugada e
lodo o dia de ontem, quando, saiu de casa às 6h30 para uma
entrevista ao vivo na TV Globo. A maratona de entrevistas e
cumprimentos prosseguiu até a tarde e hoje. às 9h. a equipe se
reúne para discutir os planos para o GP da Argentina.

Divulgapao
Flamengo lidera remo a
caminho do 30° título

' .. n ^
Diniz gostou da oitava colocação

Assim na terra como
110 mar. Se os
rubro-negros já
andavam empolgados
com os bons resultados
do time de futebol, o
ano do centenário
promete cada vez mais
alegrias para a torcida.
Na abertura do
Estadual de Remo, no
fim de semana
passado, a equipe do
Flamengo venceu 5 das
S provas disputadas,
assumindo a liderança
da competição, na

campanha que pode
trazer ao clube o 30"
titulo da sua história
recente.
"O remo é o esporte
que mais títulos trouxe
ao Flamengo. De 62 a
S2 ganhamos todos os
campeonatos, e de S2
até hoje só perdemos
três vezes, uma para o
Vasco e duas para o
Botafogo" declarou o
treinador do Flamengo
Guilherme do Eirado
Silva, o Buck.

Frangosul
já tem vaga
nas finais
A equipe do Frangosul-
Ginástica foi a primeira a
garantir presença nas
finais da Supcrliga
Masculina de Vôlei, que
começam no próximo
domingo e serão
disputadas numa melhor
de cinco partidas. A vaga
Ibi conquistada 110
domingo, com a terceira
vitória consecutiva sobre
o Palmeiras Parmalat,
pelo placar de 3 a 0 (15 2,
15, 7 e 15 6).

Presença de Much Better
é dúvida no GP São Pauio

Ainda não está definida a participação de Much Better. do
Stud TNT. 110 CiP São Paulo. Segundo o treinador João
Luís Maciel, o filho de Baynoun se encontra muito bem.
totalmente recuperado da viagem ao Chile, mas só será
apresentado se estiver 110 último furo. "Não podemos
correr riscos de outro fracasso. Vamos acompanhar com
atenção todos os treinos e se ele demonstrar que alcançou o
seu melhor padrão de corrida certamente poderá correr e
lutar pelo bi da prova". Quem tem presença assegurada na
maior prova do turle paulista è Fantastic Dancer. terceiro
110 GP Carlos Pellegrini. O defensor do Haras Kigrandi
não Ibi ao Chile para o Latino-Americano. mas reapareceu
nas pistas com vitória. Mais aguerrido, surge como favorito
do páreo caso se confirme a ausência de Much Better. Mas
a torcida dos turfistas é por um novo confronto entre os
dois campeões, carioca e paulista.
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Caderno JB Barra

*

Uma ra^jao

pm anunciar

A Barra é exclusiva. Tem estilo. E um padrão de
vida e de consumo que nenhum outro bairro do
Rio tem. Com o novo Caderno JB Barra que sai
toda quinta-feira, a partir do dia 6, seu produto vai
entrar na vida desse consumidor como se fosse de
casa. Você atinge esse público de maneira direta,

eficiente, sem dispersão. Anunciando no Caderno
JB Barra você cobre ainda os bairros de São

Conrado, Recreio e Jacarepaguá, ampliando o seu

poder de venda nesta região. Caderno JB Barra.

A melhor oportunidade jornal do brasil
de negócios pra você.

São Paulo — Helcio Toth

fi

Macedo (E) e Tranquilini exibiram com orgulho as suas medalhas

Delegação chega e

cobra maior apoio

SÃO PAULO — A bagagem da
delegação brasileira, que partici-
pou dos Jogos Pan-Americanos
chegou carregada com 82 meda-
lhas novinhas em folha (18 de ou-
ro. 27 de prata e 37 de bronze) e
uma reclamação antiga dos atle-
tas: a falta de apoio na fase prepa-
ratória da competição. Todos
apontam essa como a principal
razão do modesto sexto lugar
conseguido pelo Brasil. Essa colo-
cação só é melhor do que a obtida
nos jogos do México, em 1955:
sétimo lugar.

Para Leandro Macedo, meda-
lha de ouro no triatlo, o patrocí-
nio é a única maneira de o atleta
treinar tranqüilo. "Faço de três a
cinco etapas de treinamento por
dia. Sem apoio, não conseguiria
111c dedicar", explicou.

Mas a maioria dos atletas ain-
da sofre para treinar. José Mario
Tranquillini. ouro no judô. afir-

111011 que a vitória 11a categoria
peso pesado veio quase que por
milagre. "Os adversários estavam
mais bem preparados", desaba-
fou. Roberto Chiappini. prata 110
pólo aquático, disse que a equipe
brasileira se ressente da falta de
intercâmbio. "Os americanos jo-
garam 25 vezes antes do Pan. Nós
disputamos apenas quatro parti-
das", lembrou.

Para Zequinha Barbosa, ouro
110 atletismo, a iniciativa do mi-
nistro Pele. de criar o Instituto do
Esporte è boa. mas precisa ter a
coloboraçào das pessoas que vi-
venciam o esporte. "Sozinho, ape-
sar do nome famoso que tem. ele
não faz acontecer", disse.

A equipe de natação, que con-
quistou várias medalhas no Pan.
será homenageada hoje 11a sede da
Empresa Brasilei ra de Correios e
Telccrafos, em Brasília.

Maia sonha

com Tyson

no Maracanã

Assistir o lutador Mike Tvson
fazendo sua primeira luta. após três
anos de prisão, no estádio do Ma-
racanã, é um sonho possível. Pelo
menos é o que pensa o prefeito
César Maia. Na última sexta-feira.
Maia enviou uma carta convidando
o ex-campeão mundial dos peso pe-
sados para fazer sua reestréia 110
Rio. Para consegui-lo. o prefeito
lembrou que o Brasil é a segunda
maior nação multi-racial do mundo
e fez referência ao 300° aniversário
da revolução liderada por Zumbi
dos Palmares.

Com clara intenção de sensibili-
zar Tyson, que recebeu a carta logo
após sair da prisão, Maia acresceu-
tou ainda que o ministro extraordí-
nário dos Esportes. Pelé. ficaria
muito feliz em cumprimentar o lu-
tador norte-americano num com-
bate realizado no Rio. Além do
apelo emocional — demonstrado
em frases como "Que o espírito de
Zumbi esteja com você" — o pre-
feito está entrando em contato com
empresas privadas para formalizar
um contrato ao por ora empresário
de Tyson. Don King.

Na próxima segunda-feira. Ro-
berto Hempell, nuwager de Aurélio
Toyo Perez. estará voando para os
EUA para apresentar a proposta
concreta de sediar o evento.

Desavença — Jornais de No-
va Iorque publicaram ontem que as
relações entre Mike Tyson e o ho-
mem que promoveu a maioria de
suas lutas, Don King. vão de mal a
pior. Alegam apenas que fontes
"mundo do boxe" sustentam a ver-
são. Os jornais publicam, também,
que Tyson casou-se na prisão —
com a noiva Monica Turner. uma
estudante de Medicina, dc 28 anos
de idade.
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Clubes dificultam 
privatização 

do Maracanã
JL Goiânia — Josemar Gonçalves

¦ Dirigentes desconfiam uns dos outros e

podem não levar mais o projeto adiante

O episódio da não-escalação de
Túlio e Agnaldo no domingo pode
ter conseqüências maiores do que
se poderia esperar. Pode até mesmo
abortar um projeto dos quatro
grandes clubes do Rio de privatizar
o Maracanã. Os presidentes Carlos
Augusto Montenegro (Botafogo),
Kleber Leite (Flamengo), Arnaldo
Santiago (Fluminense) e Antônio
Soares Calçada (Vasco) estão orga-
nizando um projeto de privatização
do maior estádio do mundo, com o
objetivo de acabar com as crônicas
evasões de renda. Mas, a exemplo
do que ocorreu em 94, quando da
criação da Liga Carioca de Fute-
boi, as picuinhas entre Flamengo e
Bòtafogo podem colocar tudo a
perder."Não 

podemos sentar na mesma
mesa para negociar com alguém em
quem perdemos a confiança e des-
confiamos que esteja querendo nos
ludibriar. Não posso afirmar nada,
mas o presidente Montenegro está
muito irritado com as atitudes do
Flamengo e essas reuniões sobre o
Maracanã podem ser suspensas",
disse o vice-presidente de marke-
ting do Botafogo, Renato Louren-
ço Jorge.

Os alvinegros estão convencidos
de que o Flamengo agiu de má-fé
ao propor o acordo para que Túlio
e Agnaldo, expulsos na decisão da
Taça GB, jogassem domingo, deci-
dindo depois não escalar Agnaldo.
Os dirigentes sabiam da portaria
27/1984 do Ministério da Educa-
ção, e do artigo 301 do CBDF, que
tornam obrigatória a suspensão au-
tomática. Assim, a não-escalação
de ambos deixou entre alvinegros e
rubro-negros um ar de animosida-
de.

Quanto ao Maracanã, se as reu-
niôes de todas as segundas-feiras
prosseguirem, a primeira iniciativa
é detectar a origem das fraudes. Os
clubes têm confrontado pessoas de
escalões inferiores da Suderj e da
Federação, que têm trocado acusa-
çòes. O fundamental, para os clu-.
bes, é melhorar o funcionamento
do estádio, até porque eles já perce-
beram que a privatização será difí-
cil. Como lembra um representante
do Fluminense: "O interventor da
Suderj. Raul Raposo, demonstra
interessado em resolver os proble-
mas do estádio. Mas quando o as-
sunto é privatização, ele sempre
embarreira (cria dificuldades)".
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O artilheiro Túlio (C, com a bola) foi a grande atração tanto no desembarque como no treino. Torcedores invadiram o campo para vê-lo ]

Vasco derrota o Romário retorna à seleção em abril

Volta Redonda

O Vasco não teve dificuldade
para derrotar o Volta Redonda por
3 a 0 ontem à noite em São Januá-
rio. no complemento da primeira
rodada do octogonal decisivo do
Estadual. Com o resultado, o Vas-
co assumiu a segunda colocação,
com quatro pontos, ao lado do Bo-
tafogo. O líder Flamengo tem seis.

Visto apenas por algumas cente-
nas de espectadores, o jogo perma-
neceu equilibrado até os 20m do
primeiro tempo, quando Clóvis fez

1 a 0, aproveitando um rebote do
goleiro Sandro. Logo depois, o
meia Magrão foi expulso. Aí ficou
fácil. Aos 34m, o mesmo Clóvis
aumentou. Aos 44m, Cláudio Adão
também recebeu cartão vermelho.

O segundo tempo foi arrastado,
e o Vasco pouco empenhou-se para
fazer mais gols. Paulão perdeu duas
boas oportunidades, dentro da pe-
quena área, aos 6m e 1 lm, e quem
voltou a marcar foi o artilheiro
Clóvis. de cabeça, aos 18m, após

falta cobrada por Yan, do lado es-
querdo. Clóvis, agora, tem 11 gols
no campeonato.

O resto do jogo foi de amargar.
Um Vasco preguiçoso, satisfeito, e
um Volta Redonda impotente dian-
te das inúmeras dificuldades.

Vasco: Carlos Germano, Pimen-
tel, Paulão, Ricardo Rocha e Bill;
Luisinho (Hernande). Leandro, Ri-
chardson e Yan; Clóvis e GianTcr-
nica: Nelsinho. Volta Redonda:
Sandro, Vicente, Denimar, Fábio e
Luís Carlos; Russo (Eduardo), An-
dinho, Magrão e Valtinho; Hum-
berto (Rôni) e Cláudio Adão. Téc-

xnico: Wilton Xavier. Gols: no pri-
meiro tempo. Clóvis 20m c 34m; no
segundo tempo, Clóvis 18m. Juiz:
Sérgio Cristiano do Nascimento.
Cartões amarelos: Bill, Luisinho,
Clóvis, Fábio. Russo, Magrão e
Denimar. Cartões vermelhos: Ma-
grão e Cláudio Adão. Preliminar:
Vasco 2 x 1 Friburguense.

OLDEMÁRIO TOUGU1NHÓ
GOIÂNIA — Ainda no hall do

Castro's Park Hotel, logo após a
chegada da delegação, o técnico
Zagalo fez questão de mostrar sua
alegria com a decisão de Romário
de voltar à seleção brasileira. "Ro-

mário já está convocado para o
amistoso do dia 26 de abril, na
Espanha. É claro que a lista só
sairá uma semana antes, mas seu
lugar está garantido. Gostei de ver
seu comportamento. Quem não vai
gostar são os zagueiros adversários.
O Parreira que se cuide, pois sua
volta será contra o Valencia".

Zagalo está feliz. Acha que agiu
corretamente ao deixar o atacante
fora da seleção quando ele não es-
tava tranqüilo para jogar. 

"Sei 
que

sempre haverá alguém querendo jo-
gar ele contra mim. Mas quero dei-
xar claro que não tenho absoluta-
mente nada contra o Romário. Es-
tivemos juntos na Copa e quem não
quer o melhor do mundo? "Estou

na fase de testes. Sempre convoco
jovens que, mais tarde, possam ser

titulares em Atlanta. Ora, o Romá-
rio já disse que deseja disputar a
Olimpíada, e nada melhor do que
ver esses meninos ao seu lado, para
aprenderem o caminho da vitória".

No momento, o treinador pro-
cura armar duas seleções: a pré-o-
límpica e a da Copa América, no
Uruguai. A de jovens começa a se
definir e em breve Zagalo acha que
terá o time titular. Mas no Pré-O-
límpico não poderá usar nenhum
jogador com mais de 23 anos. Em
Atlanta, porém, poderá usar três
jogadores acima de 23 anos e Ro-
mário será um deles.

Zagalo acha que o desejo de Ro-
mário de voltar à seleção vai esti-
mular outros jogadores a sonharem
com a convocação. "Houve época
em que alguns fugiam da seleção.
Agora todos querem jogar e isso é
muito bom para o futebol brasilei-
ro. Aos poucos, estamos criando
uma nova geração de craques."

Alto astral — Depois de rece-
berem o atacante Túlio com muita
festa, os torcedores eoianos volta-

ram a manifestar, durante o treino
de ontem no Serra Dourada, sua
alegria pela presença do ídolo local
na seleção. "Túlio é nosso rei" gri-
tavam os torcedores que compare-
ceiam ao estádio para ver o treino,
que terminou com a vitória de 1 a 0
(gol de Viola) dos titulares sobre os
reservas. Centenas de crianças clie-
garam a invadir o campo para ten-
tar ver de perto ou tocar em Túlio.

O ambiente tornou-se tão emo-
cionante para o jogador que no
mesmo instante Zagalo garantiu
sua escalaçào contra os hondure-
nhos, numa homenagem ao joga-
dor — que nasceu na cidade — e
também à torcida. "Só mesmo vol-
tando ao Serra Dourada e receben-
do o carinho dessa minha gente é
que posso me recuperar da derrota
na Taça Guanabara. Por mais que
tentasse nos últimos dias demons-
trar que não estava abatido, a ver-
dade è que aquele jogo me deixou
arrasado", afirmou Túlio, emocio-
nado. ao ganhar presentes o fotos
dos fãs.

O time treinou ontem com
Danrlei, Fábio Baiano, Gélson, Ar-
gel e Jélerson; Zé Elias, Doriva,
Juninlio e Souza; Túlio e Viola.
Para o amistoso, Zagalo deverá cs-
calar os dois jogadores do Vasco
que permaneceram convocados:
Bruno Carvalho deve entrar na la-
teral direita e Leandro no mçjfi.
saindo Doriva. O atacante Sávie,
com dores na coluna, foi poupado
mas deve treinar hoje.

O técnico Zagalo ficou chateado
com a desconvocação do goleiro
Carlos Germano, que deveria ser o
titular. Como o Vasco proibiu seus
jogadores de se apresentarem pela
manhã, porque jogavam à noite,
Zagalo chamou para o gol Fábio
Noronha, que estava no aeroporto
para se apresentar à seleção de jü-
niores. Â noite, o impasse entre
Vasco e CBF foi solucionado mas
Fábio Noronha já estava em Goiã-
nia e o técnico preferiu deixar Car-
los Germano de fora.

Joel, desanimado,

não muda o time

O técnico Joel Santana, sempre fez
da psicologia e do bom trato com seus
comandados uma arma para suas con-
quistas. Mas. diante do que tem visto
em campo ultimamente, está ficando
difícil para Joel disfarçar que começa a
perder a esperança de quebrar o jejum
de titulo do Fluminense."Não tenho muito o que mudar ou
o que mexer. O que temos é isso aí.
Todos sabem, todos estão vendo", de-
sabafou Joel, ao ser indagado sobre
mudança no time para o clássico de
domingo contra o_ Botafogo. O desâni-
nio de Joel fica claro também no co-

mentário sobre a estréia de seu time no
octogonal."Fomos mal em vários fundamen-
tos. Erramos passes, conclusões, não
criamos jogadas, afunilamos pelo meio
contra um time que jogou com cinco
zagueiros, não conseguimos uma joga-
da de linha de fundo sequer. Assim é
impossível."
Um dirigente que preferiu o anonimato
tentava eximir os cartolas do fracasso."Se o Joel tivesse ido para o Guarani,
iam dizer que perdemos por isso. Sc não
pagássemos os bichos, diriam que foi
isso. E agora, vão dizer o quê?"

Grêmio só Palmeiras

precisa 
de terá vaga

um empate se vencer

Dia de decisão na Copa do Bra-
stj. Em casa. Grêmio e Corinthians
são favoritos absolutos. Depen-
dendo apenas do empate, o clube
gaúcho recebe a Desportiva
(20h30) — em Vitória, o Grêmio
venceu por 1 a 0 —. enquanto o
aívinegro paulista, sem Viola, Sou-
za, Marques e Zé F.lias enfrentará,
às 20h30, o Operário-MT, preci-
sando da vitória ou de um empate
sem gols (no jogo de ida houve o
empate de 1 a 1). Em Salvador, o
Vitória precisa derrotar o Demo-
crata-GV. Na Ilha do Retiro, em
Recife, o Atiético-MG necessita
apenas do empate contra o Sport.

COLUNA

NAUTICA
Embarque nessa. Toda quinta
Classificados JB

589-9922
Ciassftcadov Descnmpi içados

O Palmeiras garantirá esta noite
sua vaga na segunda fase da Taça
Libertadores da América se vencer
o Emelec. campeão do Equador,
no jogo que começa ás 21 h20, no
Parque Antártica, com transmis-
são pela TV Bandeirantes. O Pai-
meiras é líder com sete pontos e o
Emelec tem cinco ao lado do Grè-
mio. que enfrenta o time equato-
riano na sexta-feira, em Porto Ale-
gre. Se vencer, o clube gaúcho
também assegura seu lugar.

Pelo Grupo 2. o Cerro Porteiio.
campeão paraguaio, enfrenta o
Trujillanos precisando do empate
para se classificar.

VÍDEOS DE FUTEBOL
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Romário faz

defesa rezar

Por acreditar na força de comu-
nicação do seu maior ídolo no fute-
boi, a Nike decidiu lançar nas prin-
cipais revistas esportivas da Euro-
pa, uma frase sobre o artilhei-
ro Romário. "Se a defesa pudesse
usar as mãos, rezava".

Mesmo com dezenas de grandes
campeões que usam o seu material,
no momento, nenhum outro tem a
mesma cotação de Romário. A ver-
dade é que o tetra conquistado nos
Estados Unidos pelo Brasil concor-
reu muito para o sucesso do baixi-
nho no exterior..

Gilmar é destaque

no futebol japonês
Enquanto o Flamengo continua

tendo dificuldades no gol. Gilmar é
destaque no Japão. O técnico Paulo
Emílio, do Cerezo Ozaka, faz cons-
tantes elogios ao goleiro." Um
exemplo de atleta. Perfeito, dentro
e fora de campo." O atacante Mui-
ler. que já pensava em voltar, fez o
gol da vitória do Reysol contra o
Verdy e desistiu da viagem. Sem
Zico e Alcindo, Edu tem tido difi-
culdades para armar o Kashima.
Quem tem jogado bem mas anda
assustado com o frio é Zinho. No
fim de semana havia neve no cam-
po. Outra observação de Zinho é*
que os japoneses correm muito. "A

gente domina a bola e nem dá tem-
po de sair tocando porque tem ja-
ponês por todos os lados. Parece
até aqueles filmes de índios do John
Wayne. E no Brasil ainda diziam
que eu corria demais."
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FAIR-PLAY
Jair da Rosa Pinto foi o destaque na pelada do Tio Patinhos,

que comemorou seus 70 anos. O Jajá ainda é genial.
O Bangu às vezes surpreende no seu bonito toque de bola com

Macula e o excelente Fábio. O jovem Marcelo Barreto se revela
como técnico.

O liberiano Weah. artilheiro do PSG que o Milan deseja
contratar, quase foi do Flamengo. Ao passar alguns dias no
Brasil na seleção de juniores, foi oferecido ao rubro-negro, mas o
clube carioca recusou.

No Mundial de Juniores no Qatar, o Brasil joga dia 14 de abril
com a Síria, dia 17 contra a Rússia e dia 19 enfrenta a Nigéria.

Pelo Torneio Internacional da Inglaterra a seleção do Brasil
jogará dia 4 de junho contra a Suécia. Dia 6 o adversário será o
Japão e. dia 11. a Inglaterra (em Wembley).

Em 7 de julho o Brasil enfrenta o Equador pela Copa América,
dia 10 o Peru e no dia 13 a Colômbia, todos os jogos cm Rima. no
Iruguai.

Um grupo de alemães pretende organizar um torneio gay de
futebol. Se der certo, pretendem um Mundial. De saida. calções
justos e pernas depiladas. Os velhinhos da Fita aprovam?

O melhor investimento
O melhor investimento para os técni-

cos brasileiros é, sem dúvida, trabalhar
no nnnulo árabe. Mesmo os que não che-
gam a ganhar milhões de dólares como
Telê. Zagalo e Parreira, conseguem con-
tratos que jamais teriam no Brasil. Al-
guns, como o antigo zagueiro Luciano.
ex-América e Botafogo, passam a ser mu-
çulmanos. A maioria sai feliz e de bolso
cheio. Estão lá Silas e José Roberto, no
Qatar; Lazaroni, Zé Mário e Moisés, na
Arábia Saudita; Carbone e Carlos Rober-
to, nos Emirados; Octávio no Kuwait e
Paulo Henrique em Oman. Sem falar em
massagistas, médicos e preparadores físi-
cos. Que Alah os proteja.

Pastores e coroinhas
Não se surpreendam se brevemente na

comissão técnica de um clube, ou da sele-
ção, for incluído o nome de um pastor.
Esportistas consagrados vem mostrando
que só encontram sossego em suas vidas
quando abraçam um novo caminho reli-
gioso. Alguns pastores já se ofereceram
ao Palmeiras para cuidar de Edmundo.
Se de fato der certo, muitos clubes vão
fazer o mesmo. Na seleção, quem ainda
comanda é o católico apostólico romano
Mário Jorge Lobo Zagalo, coroinha no
seu tempo de menino...

Apoio ao pólo aijuático
O pólo aquático brasileiro fez sucesso

no Pan e precisa de apoio para brilhar na
Olimpíada. Durante muitos anos o espor-
te contou com a proteção de João Have-
lange. Foi ele-o responsável por sua evo-
lução ao trazer o húngaro Aladar Szabo
para o Brasil. Agora, a confederação
contrata um grande treinador cubano —
e o Brasil, com justiça, ganha a medalha
de prata. O importante é que jovens,
como a revelação Adriano Marsili, conti-
nuem recebendo incentivo. Só assim o
pólo aquático será ainda mais forte em
Atlanta. como Havelange gosta.
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Rivalidade atrapalha Botafogo
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¦ Gotardo acha que disputa

entre Túlio e Romário está

prejudicando os alvinegros

A rivalidade entre os artilheiros Túlio e Romá-
rio já foi longe demais. Quem pensa assim é o
zagueiro Wilson Gotardo, capitão do time do
Botafogo. "Não sei se existe alguma coisa de

pessoal entre os dois, ou se tudo não passa de uma
briga de marketing. Só sei que o time não pode se
deixar envolver, sob o risco de comprometer um
trabalho sério", disse ele.

Para Gotardo, o Botafogo só deve se preocupar
com a conquista do título estadual. Ele admite que
as provocações entre os dois atacantes que
dividem a artilharia do campeonato, ambos com
17 gols—prejudicaram a atuação do Botafogo na
decisão da Taça Guanabara. "Agora só vamos

pensar em nossos adversários", garantiu o zaguei-
ro.

Ao que tudo indica, o técnico Jair Pereira irá
manter Luís Carlos Winck ao lado de Gotardo no
clássico de domingo contra o Fluminense. Sem-

pre joguei como quarto-zagueiro nos meus tempos
de Guarani e Flamengo. Só no Botafogo troquei
de lado, por força das circunstâncias", explicou
Gotardo, satisfeito com a escolha de Winck.

Jair contou que sempre procurou manter um
relacionamento aberto com os jogadores. 

"Sempre

digo que joga no meu time quem estiver melhor. C)
Winck entendeu que neste momento o Wilson não

pode sair do time. Agora, que não tenho outra
opção a não ser improvisar, ele aceitou, dando

provas de ser um profissional correto , disse o
técnico, ainda preocupado em preservar Márcio
Teodoro, cuja falha contra o Flamengo vai demo-
rar a se apagar da cabeça dos torcedores.

A opção por Winck agrada a Gotardo. "O mais
importante é que ele está disposto a jogar como
zagueiro de área. Quando a mudança é aceitassem
contrariedade, está meio caminho andado". O
zagueiro também vê com bons olhos a possibilida-
de da escalação de Grotto, antes reserva imediato
de Teodoro. "É um bom jogador, que carrega a
raça dos gaúchos".

Seleção — Na primeira vez durante o Cam-

peonato Estadual que terá uma semana inteira

para preparar o time, Jair Pereira perdeu quatro
titulares — Jéferson, Beto, Sérgio Manoel e Túlio
— que foram cedidos para o amistoso da seleção
brasileira contra Honduras, em Goiânia, amanhã.
"O jeito será traçar a estratégia de jogo e aguardar
o retorno dos jogadores na quinta-feira , resig-
nou-se o treinador.

"É um problema, não há dúvida. Mas o joga-
dor gosta e precisa da seleção. Às vezes, vestir a
amarelinha faz o atleta ganhar moral, subir de

produção. Espero que isso aconteça com meus

jogadores", falou Jair, que espera contar com a
volta de Moisés e Nélson contra o Fluminense.

Romário, de terno, voltou ontem aos estúdios, para cumprir compromissos de publicidade

Luz, câmera, açao

¦ Romário faz

sucesso até

em comerciais

ANDRÉ BALOCCO
CENA i. Romário faz embai-

xadinhas com uma bola de tênis,
trajando um elegante terno azul
marinho de brim, camisa de algo-
dão branca, gravata de fundo ver-
melho com detalhes em branco e
sapatos pretos importados.

CENA 2: o melhor atacante do
mundo cabeceia uma bola imagi-
nária para o alto e abre o bolso do
paletó para recebê-la antes de sua
fala.

Um dia após marcar três gols
na goleada do Flamengo sobre o
Entrerriense (6 a 0) e se igualar a
Túlio na artilharia do Estadual—
com um total de 17 — , o Baixi-
nho cumpriu um ritual que tem
tudo para se transformar em roti-
na: ser garoto-propaganda.

À vontade diante da parafer-
nália da Vídeo Filme Produtora,
apesar de suar com a maquiagem
abundante, o atacante passou na-
da menos do que seis horas e meia
gravando um comercial para o
Banco Real — uma das empresas
que participaram do pool que o
trouxe de volta ao futebol brasi-
leiro.

No estúdio, na Barra da Tiju-
ca, elogios à performance do me-
lhor atacante do mundo, que se-
gue sua maratona de gravações
amanhã, em outro comercial que
cobrirá sua vitoriosa trajetória
desde os cinco anos de idade.

"Falam tanto do Romário mas
nunca tive problemas com ele.
Marquei sua chegada para as 8h e
ele apareceu na hora certa", co-
mentou Rudi Lagemann, assisten-
te de direção do comercial que
somente irá ao ar em abril. Esta é
a segunda vez que o diretor traba-
lha com Romário — a primeira
foi na gravação de um comercial
para a Rider, logo após a con-

quista do tetra mundial. "O rapaz
é profissional".

Romário dá de ombros. "Já

me acostumei", disse, antes de en-
trar em seu Tempra e seguir para
a gravação de um novo comercial,
desta vez para a Nike. "Faço isso
há pelo menos três anos. Não tem
mistério". No final da tarde, o
descanso nas areias de Ipanema,
onde Romário, em dupla com He-
linho, derrotou Renato e Mário
duas vezes (12/8 e 12/9) no fute-
vôlei. Romário e Helinho ganha-
ram na disputa R$ 5 mil.

Comercial—A bola de tênis
é apenas uma forma de dar mais

.realismo à cena. Na verdade, ela
será transformada num cartão de
crédito, o cartão Real Tetra, com ;
a ajuda de um computador. "Ele >
fará embaixadinhas com o cartão, 

*

dará uma cabeçada para o alto e
abrirá o bolso do paletó para re-
cebê-lo", explica Rudi. No.final, a
fala mágica que pode transformar
o cartão num verdadeiro sucesso.
"Passe no Real e pegue seu car-
tão". Afinal, Romário é, hoje, o
garoto-propaganda mais famoso
do Brasil.

? Choro de derrotados. Foi as-
sim que o atacante Romário dassi-
ficou a atitude dos dirigentes do
Botafogo, que ameaçam entrar com
um recurso na federação para que
os três gols marcados por ele na
decisão da Taça Guanabara não
sejam computados na artilharia.
Na semana passada, o Conselho
Arbitrai da entidade aprovou a in-
clusão dos gols na disputa dos go-
leadores e anistiou Túlio e Agnal-
do, expulsos na decisão. Como o
Flamengo não escalou Agnaldo
contra o Entrerriense, a manobra
foi interpretada como uma tentati-
va de impugnar o jogo do Botafogo
com o Bangu, caso Túlio atuasse.
De lingua afiada, Romário atacou
a pretensão. 

"Isso é uma grande
palhaçada. Parece até que aquele
jogo foi decisão do Campeonato
Paulista", debochou o atacante.
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Pequenos consertos que qualquer

dono de computador pode fazer

BRAULIO NETO

Na 

hora de desmontar o carburador de um veículo, a maior

parte dos motoristas recorre a um mecânico. Algo totalmente
dispensável quando se fala cm troca de pneus ou lavagem da
carroceria. Com as máquinas da informática, acontece algo

parecido. Não é qualquer um que pode abrir um gabinete e
sair tirando placas do lugar. Entretanto, não há mistério

quanto à limpeza de contatos eletrônicos. É tão simples

quanto trocar o óleo de um carro.
Antes de o dono da máquina virar sua própria assistência técnica, é bom

tomar alguns cuidados que podem evitar danos sérios ao micro — e ao
bolso. Âs vezes, uma distração banal pode custar o preço de uma viagem à
Disney.

A maior prova disso é que a simples energia contida no corpo de quem
vai meter a mão na massa, operando a máquina, pode causar danos
irreversíveis às entranhas do micro. A eletricidade estática do ser humano
pode, literalmente, dar um choque fatal no coração do micro.

O nosso articulista Abel Alves gosta de diferenciar o tipo de manutenção

que o usuário pode fazer em seu computador. Ela pode ser preventiva,
evitando problemas simples como poeira e umidade, que geram mau
contato, e corretiva, quando o solucionaiico só encoraja o dono de micro a
abrir sua máquina após um curso de montagem ou manutenção.

Por exemplo: para combater a umidade, principalmente cm áreas cerca-
das pela maresia, a solução é econômica. Basta comprar saquinhos de
Silica-gel, de 25 ou 50 gramas, e distribuí-los no interior do gabinete, teclado
:ou impressora. São baratos e podem ser comprados em lojas de material

químico.
No momento da ação corretiva, Abel é mais cauteloso. Explica que o

micro deve ser desmontado periodicamente, promovendo a aplicação de
spray limpador de contatos eletrônicos nos slots ocupados (Placas de video.
som etc...).

No caso de instalações elétricas, nosso colunista defende a contratação
de um bom técnico para fazer aterramento, ou seja. colocar o fio terra que
dá estabilidade à ligação.

Abel desaconselha o manuseio das placas da máquina por parte de
leigos. "Nunca se deve tocar no winchester", exalta-se. Para fazer isso, o
orientador aconselha um upgrade de usuário para técnico, mesmo que
amador, através de livros c cursos.

Um exemplo de que todo cuidado é pouco pode ser dado pelo autor de
bcst-sellers informáticos Laércio Vasconcelos. "Uma ocasião, fazendo testes,
esqueci de desligar a máquina e tirei a placa", conta, "resultado: eu a
estraguei". Depois, Laércio identificou o chip defeituoso c fez a troca. Falta
de atenção é um vírus impiedoso.

¦ Mais dicas de consertos na página 2.
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O físico e músico Aroaldo Veneu conserta o seu micro e os dos amigos

4 EDITORA NOVA FRONTEIRA

Não abra seu micro

sem ouvir o doutor

Para aliviar o de-
sespero de miereiros
em situação de dúvi-
da extrema, existe
em São Paulo uma
empresa que oferece
suporte por telefone

das 8h às 22h, de domingo a domingo.
Paulo Rufino, 38, é diretor do Dr. Chipp,
que foi lançado em julho de 94, na última
Fenasoft. Através do número 0900-0422,
o usuário paga RS 3,50 por minuto pelo
custo do serviço, sendo dispensado do
valor do interurbano. E através do 0800-
140422, pode-se optar pelo pagamento no
cartão de crédito ou cobrança bancária.

A média diária de telefonemas para
Dr. Chipp ultrapassa 600 ligações. Rufi-
no conta que visitou nos EUA, uma em-
presa similar, que atende a cerca de 14 mil
telefonemas por socorro, 24 horas/dia.
"No máximo em 90 dias, também estare-
mos operando dia e noite", adianta Rufi-
no.

As dúvidas mais comuns recaem sobre
configuração de equipamento, processa-
dores de texto e planilhas. Em alta, a
instalação de drive de CD-ROM. O Dr.
Chipp tem quase 40 consultores-atenden-
tes que respondem a uma equipe de reta-
guarda de seis especialistas.

Dr. Chipp também presta consultoria
e sugere software e hardware mais ade-
quados para a necessidade do usuário.
"Temos uma vasta biblioteca técnica e,
em questões mais delicadas, prometemos
uma resposta para o usuário em cerca de
uma hora."

A empresa tem segmentos específicos
para algumas marcas como Lotus Suporte
by Dr. Chipp (0800-123800) e Compaq
Phone (0800-121718), voltado para Desk-
top ou Contura. Os consumidores destas
marcas têm direito a 90 dias de consulta
gratuita, a partir da data de aquisição dos
produtos. Há poucos meses, Rufino este-
ve em uma Computer Telephone Confe-
rence, de onde retitou subsídios técnicos
para atualizar os serviços de sua empresa
no Brasil.

OS DEZ MANDAMENTOS

Usar utilitários como Scaitdisk, NDD, Chkdsk ou
Filefix, pelo menos uma vez por semana. Esses pro-
gramas detectam e corrigem erros no HD.

Máquinas que demoram a funcionar ou apresen-
tam mau contato padecem de Checkup periódico.

Pais desesperados com a atuação de seus micrei-
ros-mirins podem simplesmente trancar o teclado.

Quando houver erro de leitura no drive, recorra a
um disquete de limpeza, disponível em lojas de supri-
mentos. Isto ocorre, basicamente, devido a disquetes
velhos ou de padrão. Uma vez por mês, durante 10
segundos, deve-se fazer a limpeza. O exagero é sinô-
nimo de estrago.
1 Nunca se deve mexer no interior do gabinete com
a máquina ligada.

Quando o micro não der partida de forma algu-
ma, o problema pode estar na configuração do Se-
tup. Invada o CMOS Setup, basta apertar a tecla Del
durante a contagem de memória, e procure a auto-
configuração com valores Default do Bios.

Regularmente, faça backup de dados e progra-

; uí:;:. ¦ IÈPW 
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tabela de partições. Use para isto, por exemplo, o
programa rescue do Norton Utilities.

Os divertidos games exigem do micro, muitas
vezes, atuação de atleta. Para eles darem o máximo
de si, exigem que a memória seja usada de forma
estendida. Sendo assim, retire do CONFIG.SYS o
gerenciador de memória (HIMEN.SYS e
EMM386.EXE). Para retirar os gerenciadores, use o
EDIT do DOS. Busque as linhas onde estão os |
gerenciadores e escreva na frente a palavra REM.
Assim, o micro passa a desconhecê-las, como se não
existissem. Então, finalmente, dê boot e, daí pra
frente, toda memória do PC vai ficar estendida.

Para jogos que necessitam de memória XMS,
basta ativar o gerenciador HIMEN.SYS que, nor-
malmente, fica ativo no CONFIG.SYS. Caso a me-
mória exigida seja a EMS, vá ao EMM386.EXE,
ativando HYMEN.SYS e EMM386.EXE. Digite:
DEVICE=C:jDOSIEMM386.EXE RAM.

Antes de pensar em meter a mão na sua máquina,
abuse do direito da grantia.
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Processador 486 SX2/66
4 Mb RAM • HD 270 Mb
Drive 1.44
Monitor SVGA 14" colorido
Ainda inclui: Fax/Modem 9600/2400
Secretária Eletrônica
Porta para games
Local ous
Segurança via senha
Compaa mouse
Plug & Play compatível
Garantia Compaq de 3 anos
(inclusive no monitor).
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Atropelos de um

micreíro curioso

O estudante
Sandro José
Lins Santos, 16
anos, entrou pa-
ra o mundo in-
formata aos 11
quando seu pai

comprou o primeiro micro da iami-
lia. Hoje, possui um 486 DX2 de 66
Mhz, com 8 de RAM e 350 de
winchester. Faz os trabalhos da es-
cola e diverte-se com jogos diaria-
mente. A curiosidade sobre a má-
quina o levou a vasculhar os mean-
dros do computador de forma au-
todidata. E nem sempre o resul-
tado foi dos melhores.

Hã cerca de um ano, Sandro
entrou no sistema operacional de
seu micro e, sem querer, deletou
todos os arquivos de boot. Autoe-
xec.bat, command.com e config.sys
desapareceram devido a uma dis-
tração. Depois de algumas horas de
sono perdidas ele conseguiu resol-
ver o problema. A solução foi re-
correr a um amigo, pegando o disco
de instalação de um DOS 6.2. Co-
piou o command.com pro diretório
raiz (c:). Deu undelete para todos os
arquivos que havia apagado e, para
nunca mais repetir o erro, colocou-
os como arquivos ocultos.

"Não me arrependo do que fiz.
Computador é assim, errou, con-
serta, e vai à lula", ensina. No meio
do ano, espera comprar um fax-
modem de 28.800 bps e um Kit
multimídia. Jura que vai ficar de
olho na instalação que o fornecedor
fizer. Mas Sandro não se aventura
em hardware e adverte: "Software é
substituivel, hardware não."

Ismar Ingber
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Sandro entrou no sistema operacional e apagou os arquivos
£{?»,

t, sem os quais o micro nao Junciona

Autodidata, sim,

'ma 
non troppo'

Aroaldo Ve-
neu, 24 anos,
tem formação
acadêmica na
área tecnológi-
ca (formou-se
em física), mas

seu grande interesse no momento
é usar o micro como ferramenta
para música. Junto com o violão,
ele dedilha um DX2 de 66MHz,
com 540Mb de disco e 8Mb de
RAM.

Aroaldo nunca se aventurou a
mexer em sua máquina de forma
inconsciente. Trocava idéia com
amigos, técnicos e engenheiros da
área eletrônica, aproveitando gra-
tuitamente o conselho de gente
mais gabaritada. Mesmo assim,
não se aventura a mexer num mo-
nitor, "devido à alta voltagem",

recorrendo a suporte especializa-
do, quando necessário.

Com os conhecimentos adqui
ridos, Arolado comprou o micro
desmontado e, "prazerosamen-

te", uniu as peças, como num
quebra-cabeça. 

"A montagem foi
simples, computador é feito para
americano montar", ressalta com
certa ironia. Não soldou qualquer
uma das partes e reuniu placa-
mãe, pentes de memória, placa de
vídeo, controladora, e ,os drives,
paulatinamente. 

"No futuro, con-
sertar o computador será tão sim-
pies como trocar o fusível do apa-
relho de som."

Uma vez houve um pique de
luz durante um temporal, devido
à explosão de um transformador,
e, por sorte, apenas sua controla-
dora foi pro espaço. "Se tivesse
sido à placa-mãe, o prejuízo seria
incalculável", confessa aliviado.
Para nunca mais ficar órfão de
sua máquina, contratou um tècni-
co especializado e fez um traba-
lho de aterramento definitivo.

BIBLIOGRAFIA
Abaixo, uma bibliografia
adequada sobre o assun-
to.

Atualização, monta-
gem e manutenção em
PC 28613861486 e Pentium
- Edt. Ciência Moderna.
Autor: Mark Minasi.

Como montar, configu-
rar e expandir seu 3861
486 (publicação nacional
mais vendida na área in-
formata).

Introdução à multimí-
dia

Como cuidar bem do
seu micro (reduza a pos-
sibilidade de defeitos)

2«6/^86/486E PENTIUM
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Estes três últimos livros
são da Edt. LVC e o autor
é Laércio Vasconcelos.

CURSOS
Cursos e escolas para técnicos e fanáticos,
m CEFET (Centro Federal de Educação Tecno-
lógica). A entidade tercerizou a área de forma-
ção de profissionais técnicos em informática,
através de um convênio com a empresa Pacard
(Rua da Quitanda, 191/sobreloja). Telefones:
263-2261/2769 e 253-8035.

Montagem, duração de 4 dias, preço: RS
83,00.

Manutenção, um ano de curso (nove horas/au-
Ia semanalmente), mensalidade: R$ 98,00.
¦ Laércio Vasconcelos Computação. Endere-
ço: Av. Rio Branco, 156/2811. Tel: 262-1776. Fax:
240-0663.

Hardware básico (montagem 386/486).
Hardware avançado.
Manutenção preventiva.
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Loucas soluções

de usuários idem

O mundo informata também es-
tá lotado de boas intenções. Infeliz-
mente, algumas bem desastrosas.

Um usuário tinha sérias dificul-
dades para entrar com um progra-
ma no computador. Ligou para um
conhecido e pediu instruções. Este
afirmou: coloca o primeiro disque-
te. "Ok?", "Ok", responderam.
Agora põe o segundo. "Tudo bem?
Vamos em frente". Então instala o
terceiro. A pessoa com dificuldades
responde lacônica: "O espaço está
apertador para mais este."

A ausência de um raciocínio cri-

tico leva alguns donos de micros a
soluções absurdas e mirabolantes.
Para fazer um aterrramento, certo
consumidor optou por uma solução
que lhe parecia de fácil resolução.
Ligou o fio terra do computador no
aterramento do pára-raios. Um be-
lo dia, uma tempestade inundou
seu quarteirão, obrigando a ferra-
menta a atrair um raio. O micro
inteiro, foi-se com as águas-de-mar-
Ç°- . ,
¦ Silica-gel é um recurso simples e
eficiente para combater umidade.
Só que o produto deve permanecer
fechado em seu saquinho dentro da
máquina. Mas, infelizmente, um
dono de fax resolveu abri-lo, distri-
buindo o pó em seu interior. O fax
só foi acionado uma ve?. e ninguém
recebeu a mensagem.
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Nova safra

de 
jogos 

da

Microsoft

ill Gates não dá ponto
sem nó. A nova safra
de CD-ROMs da Mi-

crosoft chega ao mercado nacio-
nal para mostrar á garotada que o
melhor programa é ficar em casa.
Com um computador multimídia
e pipocas. Mas nem tudo é pura
brincadeira. O esperto Gates está
apostando em títulos educativos e
traz para o Brasil as séries The
Magic Scliool Bus e a Expio-
rapedia, destinadas a crianças de
até 10 anos. O pacote tem ainda
uma coletânea com os melhores
momentos do basquete e o Gra-
han Wilson 's Ullinwte Haunted
House, um jogo assustador para a
turminha do Mac.

Ana Lúcia Kõvesi, gerente de
produto da Microsoít. confirma a
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O CD-ROM Isaac Asimov ultimate Robot: pacote da Microsoft

tendência da megaempresa em dar uma voltinha em florestas tro-
apostar no mercado educativo, picais, savanas, desertos e outros
Segundo a gerente de produto, ambientes selvagens. O lançamen-
Microsoft promete mais novida- to da enciclopédia Explorapediu c
des para a garotada brasileira no um dos indícios de que Bill Gates
próximo mês. está de olho bem aberto nas crian-

Com o Explorapedia: The cinhas.
World of Natur. a garotada pode Se a lição de casa é astrono-

mia, não perca o Space Sinmlator.
No melhor estilo cyberspace, o
software estimula uma exploração
espacial, com direito a visitas ao
sistema solar e às galáxias. Ainda
na linha Kids, a Microsoft apre-
senta o Fine Artists e o Creative
Writer (um editor de texto super-
criativo), agora fabricados em
CD-ROM para PC e Mac.

Para quem já entrou na adoles-
cència, a linha educativa de Gates
continua atraente. O Isaac Asi-
mov's The Ultimate Robot não é
mais privilégio da turminha das
maçãs, e está pronto para con-
quistar a tclmrma do PC. Agora
disponível para o Windows, o ti-
tulo é um convite ao universo dos
homens de laia, com dados teeni-
cos, entrevistas com Asimov e
mais de 600 milhões de variações
possíveis de construção de robôs.

Os preços médios dos lança-
mentos é RS 50. As variações fi-
cam por conta da Encarta, que
vai para o mercado por RS 80, e
do Scenes, que custa RS 38, em
média.

Tão 
poderoso quanto

uma 

'workstation'

SÃO PAULO — A Intel anunciou
na última semana a chegada ao
mercado de seu mais veloz proces-
sador: o Pentium na versão de 120
MHz. Segundo técnicos da empre-
sa, na comparação feita com o mi-
cro rodando uma planilha eletrôni-
ca, o desempenho do novo proces-
sador chega a ser quase três vezes
superior ao de um 486 DX2. O
gerente de aplicações da Intel para
América Latina, Kurt Oppenhei-
mer, destacou que o Pentium 120 é
capaz de realizar trabalhos antes só
possíveis em estações de trabalho.

. E mostrou o desempenho do cliip
rodando o programa True Space,
da norte-americana Caligari, em
que o desempenho do chip permite
a execução de trabalhos em três
dimensões e a renderização de dese-
nhos.

O Pentium 120 dispõe também
da tecnologia NSP (Native Signaí
Processing), através da qual o pro-
cessador executa funções que neces-

sitariam de placas ou cartões dedi-
cados. O aumento de performance
entre o Pentium com clock de 100
MHz e o de 120 MHz é de 15%.
Vários fabricantes nacionais já es-
tão recebendo o chip. e as máqui-
nas devem estar no mercado em
alguns dias. O preço do novo pro-
cessador é de USS 935 (o lote de mil
unidades).

Ao mesmo tempo em que coloca
o Pentium em sua nova versão no
mercado, a Intel já anuncia para
breve também a chegada do suces-
sor, o P-6, que segundo Luís Gui-
sassola, gerente da Intel do Brasil,
vai permitir que sistemas de alta
performance rodem em desktops.
De acordo com Guisassola, o P-6,
que terá capacidade de realizar 500
transações por segundo, deverá
equipar servidores mais potentes,
fazendo com que o nível de PCs no
próximo ano parta de uma patamar
de Pentium de 75 MHz.

H

Notebook

acessível

A 
Toshiba, líder mundial
entre os fabricantes de

micros portáteis, promete uma
novidade que pode mexer com
o mercado de notebooks no
Brasil. Trata-se de uma nova
linha de máquinas que chega
ao país dentro de aproximada-
mente 15 dias. O diferencial
com relação aos demais mode-
los já disponíveis da coinpa-
nhia? O preço. Os novos equi-
pamentos serão vendidos por
cerca de R$ 1.980,00. já incluí-
do neste preço o drive que é
externo, disco de 120 Mbytes e
aceita cartões PCMCIA. O mi-

cro deverá fazer frente ao Ae-
ro, da Compaq, que vem abar-
cando todo o mercado de
quem procura um notebook
por preço baixo. Estas máqui-
nas já deveriam estar no mer-
cado nacional, mas estavam
naquele lote que se perdeu nos
depósitos da alfândega.

A distribuição deste mode-
lo da Toshiba que está a cami-
nho poderá incluir empresas
especializadas em varejo. Ago-
ra, para se tornar mais compe-
titíva, só falta que a Toshiba
monte a prometida fábrica no
Brasil.

Rio e Senna em CD
Possuidores de equipamentos

dotados de recursos multimídia
com leitor de CD ROM podem
embarcar em duas interessantes
aventuras. Uma delas é a quarta
edição da revista Neo Interativa,
que tem como "matéria de ca-
pa" o Rio de Janeiro com seus

pontos turísticos, sua música e
também seus problemas. A ou-
tra atração é o CD com a bio-
grafia de Ayrton Senna, que traz
fotos, vídeos e a música Tema da
Vitória, que virou marca regis-
trada das corridas vencidas por
Senna.

CIRCUITO INTEGRADO
STELA LACHTERMACHER

Amadurecimento
Além do aumento que vem se

registrando nas vendas de equipa-
mentos do segmento conhecido
por SOHOfSmall OJfice Home
Office), um dado interessante que
vem sendo sentido pelas revendas é
o aumento na procura por máqui-
nas mais robustas, com configura-
ções que compreendem memória
RAM de 8Mbytes e discos com
capacidade de armazenamento de
420 Mbytes ou superior a isso.
Este tipo de constatação tem parti-
do tanto de fabricantes, e um dos
exemplos é a Microtec, que detém
o maior parque instalado de mi-
cros no pais, quanto de revendas,
como é o caso da CompuShop.
com lojas no Rio. São Paulo e
Porto Alegre.

Alerta
Por falar em Toshiba, a Siste-

ma Operacional, distribuidora
exclusiva para o Brasil, está aler-
tando clientes do Rio de Janeiro
sobre a atuação da Brastex. Se-
gundo o diretor da Sistema Ope-
racional, Adalberto Malta, esta
empresa vem se apresentando
como revendedora Toshiba e es-
tá vendendo micros contraban-
deados. Os preços podem ser
convidativos, mas os equipa-
mentos não contarão com a ga-
rantia de três anos oferecida pela
fábrica. Todos os micros distri-
buídos pela Sistema Operacional
têm número de série que os in-
clui na garantia da Toshiba.

—rT
iriiiM

¦ Chega ao mercado a pri-
meira revista brasileira de
informática em CD-ROM. A
Multimídia Magazine traz
matérias sobre o setor e se-
ções como a Shareware, com
programas gratuitos para se-
rem copiados pelo 

"leitor".

¦ O grupo TB A, de Bra-
silia. inaugurou na última
semana sua filial paulista
onde prestará serviço de
consultoria, projetos de re-
de e desenvolvimento de sis-
temas.

I

Anúncios por microondas

A Editora Gráficos Burti, de
São Paulo, apresentou, na feira
Print Brasil, um sistema de trans-
missão de dados de alta resolução
via rádio digital na freqüência de
microondas. A rede vai interligar
a Burti às agências de propagan-
da, clientes e a jornais e revistas de
todo o país, agilizando o processo
de produção e veiculação de um

anúncio. A idéia do anúncio, suas

provas e revisões poderão ser dis-
cutidas em tempo real através de
um sistema de videoconferência
que pode interligar, simultanea-
mente, até oito pessoas em dife-
rentes locais. O projeto desta
higlnvay foi desenvolvido pela
gaúcha Viewpoint.

Holocausto
A Fundação dos Sobreviven-

tes do Holocausto, com sede em
Los Angeles, acaba de receber
uma importante doação da Sili-
con Graphics. Trata-se de um
pacote envolvendo ferramentas
de hardware, software e suporte,
no valor total de USS 1.3 mi-

lhâo. A entidade, que tem como
presidente o diretor cinemato-
gráfico Steven Spielberg. poderá
digitalizar imagens e textos, pas-
sando para o computador mi-
lhares de horas de depoimentos
que estão sendo coletados em
vários países em todo o mundo.

O mercado de informática des-
cobriu o Brasil. Depois de IBM.
Compaq, Digital, Olivetti et alli,
agora parece ser a vez da Motoro-
la montar sua fábrica aqui. Uma
maior aproximação com o merca-
do nacional já foi feita com a
recente nomeação da Tropcom
como sua distribuidora oficial e
montadora dos equipamentos ba-
seados no chip Power PC.

Fabricação local
Segundo o gerente da área de

computadores da empresa, An-
drew Daniel Filshill, que esteve no
Brasil para divulgar o acordo com
a Tropcom. a Motorola sabe que
para ser competitiva no Brasil e na
América Latina precisa ter uma
fábrica na região. "Estamos deci-
dindo o pais e o método, se vire-
mos ou terceirizaremos". disse.

ill
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Guardando os trabalhos

¦L ¦ ão adianta lá muita coisa estar
l\J bastante afiado em tudo aquilo

que diz respeito a computadores,
megabytes e coisas que tal, se você não
tiver uma razoável capacidade de arma-
zenamento de dados, quer dizer, de guar-
dar os trabalhos que você fez no seu
computador. Guardar como? Beabá mes-
mo da informática, um dos termos mais
básicos que qualquer candidato a mestre
de computação tem que aprender assim
que inicia sua jornada é save (em inglês,
que o brasileiro preguiçoso resolveu tra-
duzir na lata para salvar). Salvar algo em
computador quer dizer gravar seu traba-
lho para a posteridade — ou na maioria
das vezes, até a próxima vez que você
mexer nele (ou então até o seu disco
rígido quebrar. Mas isto é outra história,
da qual falo depois. Por enquanto, fique-
mos com o básico dos básicos).

Bom, vamos a um exemplo prático,
para quem nunca imaginou como funcio-
na um computador. Admitindo que você
sabe usar o bicho, isto é, sabe como
ligá-lo, carregar um programa, e fazer
efetivamente alguma coisa com o tal pro-
grama, imagine a seguinte situação: você
está, por exemplo, escrevendo uma carta
em um processador de texto. Acabou a
missiva, tudo certinho e corrigido, você

já pensando em imprimir e, de repente,

puff!, acabou a luz. O vizinho gritou, seu
computador desligou, e a carta dançou.
Foi para o espaço e de lá não volta mais.
Mesmo, a não ser que você a tenha gra-
vado no tal do disco rígido antes do

blecaute. Esse exemplo, por sinal, não foi
dos mais felizes, já que para ele — o
exemplo — ser bem mais correto, você
deveria salvar a carta na medida em que
a escrevia, para não perder todo o docu-
mento em caso de falta de luz, crianci-
nhas curiosas com fios e tomadas, ou
outras catástrofes do tipo.

Agora que descobrimos para que serve
o famoso winchester, me prometa uma
coisa: nunca mais chame um disco rígido
de winchester, tá bem? Isso é muito, mui-
to antigo... melhor mesmo é saber o que
fazer para poder guardar muita coisa no
seu computador, e torná-lo uma máquina
tanto interessante quanto útil. Já sabe-
mos onde guardar os dados, agora é
questão de escolher o tamanho do disco
que o seu computador terá. Hoje em dia,
o mínimo aceitável anda lá pra casrdos
200, 250 megabytes, tamanho suficiente
para você guardar todo o sistema opera-
cional do computador, alguns programas
e carta que não acaba mais. Mas se você
quer um computador para mexer mais
com imagens e aplicações gráficas em
geral, 250 megabytes (viu, você já um
enturmado, chamando todo mundo pelos
apelidos...) não dão nem para começar a
brincar de artista: uma fotografia 20 X25
cm, com alta resolução, pode ocupar
tranqüilamente mais de 20 megas do seu
precioso disco, e antes que você possa
soletrar ôlucenatiramãodomeubolsoseu-
pilantra, o seu disquinho estará cheio.
Lotado, completo, sem espaço sequer pa-
ra um pensamentozinho rápido. Conclu-

são óbvia: não importa o tamanho do seu
disco, ele nunca será suficiente (isso faz
parar para pensar, não faz? Tanta analo-
gia por aí... Mas deixa isso pra lá, que a
coluna tem outros objetivos).

O disco ficou cheio, o que é que eu
faço agora? A solução para o problema
depende da sua situação. A grana permi-
te? Compre um bom (e grande) disco
externo, que ficará sim como apêndice de
seu computador. No Mac, você pode
ligar até seis discos externos numa mes-
ma máquina, sem contar aquela que já
vem dentro e que é chamado de, imagine
só, disco interno. Dá para escrever cartas

para a família inteira para o resto da
vida. Ah, o dinheiro anda curto? Então
relaxe, afaste todo e qualquer problema
da cabeça, sente-se em frente ao seu mi-
cro e comece a escolher os arquivos (as
cartas, planilhas, desenhos) que você vai

querer tirar de seu atravancado disco
interno. Não que você precise jogar fora
tudo, é possível manter todos os arquivos
guardados em diskettes. A única diferen-
ça é que, caso você precise um dia abrir
novamente um trabalho já arquivado em
diskette, o tempo para carregá-lo será um
pouco maior. Na próxima semana, fala-
rei um pouco sobre outras alternativas de
armazenagem de dados.

As cartas para O MUNDO DAS MAÇÃS devem ser
endereçadas ao Caderno Informática. JORNAL
DO BRASIL: Avenida Brasil, 500, 6° andar. CEP
20.922-970. FAX (021) 580-1091 e 585-4428.

Ricardo Serpa

Uma borboleta é a nova atração da IBM

Kotes ThinkPad

têm um teclado

mais espaçoso
STELA LACHTERMACHER

SÃO 

PAULO —A IBM rea-
lizou na última semana mais
um de seus grandes lança-

mentos. Foram apresentados três
modelos de portáteis, novos mem-
bros da família Aptiva e da linha
IBM PC, que veio substituir a Value
Point. Os notebooks viraram os reis
da festa. A estrela foi o Butterfly.

Seu nome de registro é ThinkPad
701C. Trata-se de um 486 DX2 com
25MHz ou 50 MHz, 4 Mb de me-
m'ria RAM, 360 ou 540 Mb em
discos rígidos removíveis e drive ex-
terno de 1.44 Mb. Ele vem com
placa de som, capacidade de fax/

, . j! j 
- . ;-
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Aptiva ganha tnais recursos multimídia

modem (14,4 Kbps) e pode se ser
telefone viva voz e secretária eletrô-
nica. Apresenta interface Midi 18
vozes e porta infravermelha para pc-
riféricos.

Os principais diferenciais deste
modelo estão no tamanho e peso,

dois quilos. Outra atração é
o teclado expansível que se
abre em duas asas chegando
a 85 teclas. O preço ainda é
pesado, de RS 9 a 9,5 mil.
Nos Estados Unidos, é ven-
dido por USS 6 mil. Para
quem quer um modelo mais
em conta, a opção é o 360
CSE, com as características
básicas do anterior e 2,8
quilos, custa R$ 4,6 mil.

O mais sofisticado da no-
va série ThinkPad é o
755CD, um multimídia com

processador 486 DX4 de 100 MHz,
8 Mb de memória RAM e discos
rígidos também removíveis de 540
ou 810 Mb, todas as funções do
701C e mais CD-ROM de dupla
velocidade. Os preços variam de RS
13,3 mil a RS 14 mil.

As novidades da linha Aptiva

são os modelos multimídia, com
CD-ROM de dupla velocidade,
placa de som de 16 bits e dois
auto-falantes, além de títulos co-
mo a enciclopédia Compton's. Os
preços vão de RS 1970 até RS
3300, o mais barato com disco de
270 Mb e os demais de 540 Mb. A
IBM anunciou também que em
abril colocará um Aptiva, que terá
placa para recepção de sinais de
TV, sem preço definido.

Os lançamentos voltados ao mer-
cado corporativo são as novas má-
quinas IBM PC com processador
486 DX2, memória de 4Mb ou 8Mb
e preços entre RS 1890 e RS 3140. O
modelo baseado no Pentium de 60
MHz chega em breve. A IBM mos-
trou também servidores com Pen-
tium de 100 MHz, dotados de tecno-
logia de processamento simétrico.

Um alívio 
para 

as dores

de cabeça com o Leão

Programa agiliza

declaração do IR

de contribuintes
m ime is money. A máxima ca-

I be como uma luva no pro-™ 
grama desenvolvido pela

Softsupply Assessoria em Compu-
tad res, o Microleão, que agiliza a
árdua tarefa de elaborar o inevitá-
vel Imposto de Renda, tanto para
pessoas físicas quanto para jurídi-
cas. O programa pode ser instalado
em qualquer micro, ocupando, no
mínimo, 512K de memória. O que
ocupa de espaço é inversamente
proporcional à sua utilidade.

Com configuração mínima para
rodar em um PC com 640K RAM e
outros 600K de disco, o Microleão
prepara as declarações do IR em
tempo médio de 30 minutos. O
software permite a conversão auto-

mática dos valores para Ufir pelo
valor da época. Os dados fixos da
declaração do Imposto de Renda
são reaproveitados de um ano para
o outro e o Microleão ainda apura
ganhos de capital.

Lançado há 11 anos pela Soft-
supply para facilitar a vida do con-
tribuinte e resolver os inúmeros er-
ros de datilografia nos formulários
das declarações, o programa se
adaptou às mudanças legislativas, e
vem em duas versões. A individual
prepara até cinco declarações pelo
preço de R$ 90, e a profissional,
indicada para escritórios de advo-
cacia e contabilidade, sem limite de
utilização, sai por R$ 900. Segundo
o diretor da empresa, Edgar Bor-
ger, entre os clientes do Microleão
estão gigantes do mercado como as
empresas de consultoria Price Wa-
ter House e Arthur Andersen.

Um software passo a passo
O programa oferecido pela re-

ceita é simples e, o que é melhor,
grátis. Para consegui-lo, basta ir a
uma agência da Receita Federal, do
Banco do Brasil ou da Caixa Eco-
nômica Federal. Em troca de um
disquete virgem de 5" 1/4 será en-
tregue um outro com o software e o
folheto do procedimento.

O programa da receita é auto-
explicativo. À medida que o contri-
buinte digita os dados, ele indica o
passo seguinte. Isso inclui também
todos os cálculos e correções mone-
tárias. Depois, o software imprime
o recibo que deverá ser entregue à

Receita. Se o contribuinte estiver
em débito com o Leão, o programa
imprime o Documento de Arreca-
dação de Receita Federal (DARF).

Segundo a assessoria de comuni-
cação da Superintendência da Se-
cretaria de Receita Federal do Rio
de Janeiro, no primeiro ano do pro-
grama (93) foram entregues 30 mil
disquetes com declarações de pes-
soas físicas. No ano passado, 137
mil. "É melhor para o contribuinte
e para a gente. Não se mexe com
papel e não há erros cadastrais ",

diz o assessor da secretaria, Henri-
que Galinkin.

MultiTonerf* B OTrif1!!O6 Para todos oi modelos
ViUll UvllviS deimpresson»

Para impressoras a laser e Jato de tinta.. RJ (021) 267.5A95
H Serviços <fe KwXfJO com Gorantia. SP (OI l) 2/s.osó9 J

JL JfcJ JlL

ONLINE BBS
SysOP M. Pechman

287-8844

PAINEL JB

Em duas edições diárias,
intercalando música

e informação jornalística.

De 2* a 6* f d« 7h te 7H50
• de 18h às 18H50

MÚSICA CMUZADA
E INFORMAÇÃO RELEVANTE

MaoOfertas

da

Semana¦

kSSSI
I Perfuma 475 «270IIB W1.691
{ Performa630 <f250tiB—R$2.388
\ LC575rara R$2.685
1 Monitor 14* Color • Teclado incluso

s Mac «World

RI(021)325 98I6*SF (011)5319644

tim

i
-/I 

j|j|| 

||||| Hp jjljl

COMPUSHOP flljrp

I i  ¦ I COHTURA AERO COLOR Q OAA 1

48BSX/33MHZ-170W 

J /MM;&f|i W*MH/ COM»»DE lilliUlll II
OfSTW MAIMZ PASS VA VGA MONO (MfOSTOS NAO INCUiSOS |

TKAttMll (ASY PCTHt NTtGCADO %INUKJACI PARAitlA. I StRW £ I SIOT PCMCIA IPO 2 , /- If j§

^ 

MSDO* 6 O.M^WNDOVS S.I.WNNC IMNSKft

i i MONO 
| 
PF^ I 

I
i§ i 1(1 1.33/f m l

—— 1 ——" fgjfs S mpostosnAoincwsos t \ $ If

juiiSMEMHL rTTrfr ^ II t 11
r! m COMPAQ PRESARIO 460 f!.f ! {ill j 111 [ |l
8 

j | 
48BSX2/BBMHZ• 270W j 1 j |jj j || j 11

I , ?.FAX/MODEMESECfl£TARlAELE1R6NCA J ^ 

1 i I

I INTECRADOS.INTERFACESPARAIEIA. 1 ! = 111 i IIP =1 II
¦ :: f . SERIAl. MOUSC. ltCUDO. GAME FOOT f1 | ||| i . i 11 : i | §. —I I \B~Vr\ • I isll .SAlDA PARA JOYSTICK. COMPAQ MOUSE 3Sf ! ! i i IHSS :S »

j.,*. 
'.'a"'pa \ .. I . m .MM)OS«O.MSWNO«WJ.I _ -w . ... J I :SS:;: - FT S-WINDOWS WORKS 2.0 I I

. .   ¦¦¥>&& ii&Z . MAXTA* FOR WINDOWS ¦ reOOIGV I I•AMERICA ONUNE I I.QUICKEN FOR WINDOWS I I

I

r ^ tt- Tm-r, « Mir.TilTWiT FiW & Am JU A sSa

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 316 (standard) e 5V* (opcional)
Controladora de Vídeo VESA Local Bus com 01 Mb
Controladora IDE VESA Local Bus - Exclusivol!!
Disco Rigido de 340 Mb ou 540 Mb (opcional)
Teclado padrão ABNT (português) ou USA (opcional)
Mouse Acer de 400 dpi
MS-DOS e MS-Windows - com disquetes e manuais
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DEPUTADOS ESTADUAIS:
ALAIR CORRÊA (PSDB)
Tol.: (021) 242-2736 ramais: 312/313
ALBANO REIS (PMDB)
Tel.: (021) 232-3534
ALICE TAMBORINDEOUY (PDT)
Tel.: (021) 224-5399 ramais: 2&1/2C5
ALMIR RANGEL (PSC)
Tel.: (021) 221-9878 ramais: 282/283
ALUlZIO DE CASTRO (PPR)
Tel.: (021) 252-3840 ramais: 278/279
ANTONIO DE CARVALHO (PL)
Tel.: (021) 232-62G0 ramal: 487
ANTONIO FRANCISCO NETO (PSD)
TbI.: (021) 222-3056 ramais: 342/422
APARECIDA BOAVENTURA (PDT)
Tel.: (021) 222-5346 ramatB: 268/289
ÁTILA NUNES (PMDB)
TVü.: (021) 224-2811 ramais: 322/323
BARBOSA LEMOS (PSDB)
Tel.: (021) 224-4468 ramais: 257/258
BLAND1NO AMARAL (PRONA)
Tol.: (021) 224-3207 ramais: 388/389
CARLOS CORREIA (PDT)
TEL.: (021) 224-5602 ramais: 290/201
CARLOS MINC (PT)
Tel.: (021) 232-9955 ramais: 302/363
CORY PILLAR (PP)
Tel.: (021) 242-0181 ramais: 353/544
DÉCIO PEÇANIIA (PTB)
Tel.: (021) 231-1276 ramais: 318/320
DÊLIO LEAL (PMDB)
Tel.: (021) 224-6959 ramais: 237/238
EDIMILSON VALENTIM (PC do B)
Tel.: (021) 224-5968 ramais: 310/311
EDUARDO MEOHAS (PSD)
Tel.: (021) 232-3990 ramais: 276/277
El DER DANTAS (PSDB)
Tel.: (021) 231-1594 ramais: 360/301
1ÍRALDO MACEDO (PMDB)
Tcl.: (021) 221-6975 ramais: 239/240
ERNANI BOLDRIM (PP)
Tel.: (021) 221-7283 ramais: 332/333
FAR1D ABRÁO (PPR)
Tel.: (021) 224-7063 ramais: 452/453
FERNANDO PINTO (PSDB)
Tel.: (021) 224-7265 rainals: 206/207

FRANCISCO VELOSO (PSDB)'M.:(021) 224-5551 ramais: 355(359
GRAÇA MATOS (PDT)
Tel.: (021) 224-4598 ramais 233/234
GRAÇA E PAZ (PP)
Ttel.: (021) 231-1990 ramais: 340/341
HA1RSON MONTEIRO (PPR)
Ttel: (021) 221-6981 ramais: 32&327
HELONÉIDA STUDART (PT)
Tel.: (021) 224-7040 ramais: 272/273
HENRY CHARLES (PSDB)
Ttel.: (021) 232-7436 ramais: 208/209
IÊDIO ROSA (PMDB)
Tel: (021) 224-43910 ramais: 221/443
IVAN1R DE MELLO (PSDB)
TbI.: (021) 231-1646 ramais: 268-269
JARBAS STELMANN (PTB)
Tel!: (021) 224-1318 ramais: 343/344
JOÁO PEIXOTO (PRONA)
TEL.: (021) 231-1405 ramais: 354/355
JORGE NASCIMENTO (PDT)"Itel.: (021) 224-6886 ramais: 222/223
JORGE PICCIANI (PDT)
Ttel.: (021) 252-0369 ramais: 298/299
JOSÉ AM0R1M (PPR)
Tel.: (021) 221-7165 ramais: 481/482
JOSÉ BORGES KAKI (PMN)
TH: (021) 224-6998 ramais: 286*287
JOSÉCLAUDIO (PMDB)
Tol.: (021) 224-5808 ramais: 284/285
JOSÉ GRACIOSA (PMDB)
Ttel.: (021) 221-7039 rainalB: 225/226
LEANDRO SAMPAIO (PSDB)
Itel.: (021) 252-8644 ramais: 219/381
LEDA GOMES (PDT)
Ifel.: (021) 242-0258 ramais: 346/317
LÚCIA SOUTO (PPS)
TbI.: (021) 242-9090 ramais: 245/246/406
LUIZ RIBEIRO (PFL)
TbI.: (021) 242-0236 ramais: 274/275
MAGALY MACHADO (PFL)
Tal.: (021) 221-6956 ramais: 514/515
MARCELO DIAS (PT)
Tel.: (021) 232-1731 ramais: 204/205
MARCO ANTONIO ALENCAR (PSDB)
Tel.: (021) 232-3852 ramais: 330/331

MÍRIAM (PMN)
Tb!.: (021) 221-6830 minuta: 280/281
NANDO DA NANCEL (PSDB)
Tol.: (021) 224-5043 ramais: 32ÍV329
NETROBIS NACAE (PT)
Tol.: (021) 224-6067 rninnlK 33ÍJ337
NELSON GONÇALVES (PSDB) ,
Tol.: (021) 232-9040 ramais: 255/256
NÚB1A COZZOLINO (PSDB)
Tel.: (021) 232-6977 ramais: 35^357/553
PAULO MELO (PSDB)
Tel.: (021) 221-6425 ramais: 350/351
PEDRO FERNANDES (PDT)
Tel.: (021) 231-1489 ramais: 234/244
RENATO COZZOLINO (PSC)
Tel.: (021) 231-1719 ramais: 200/201
RENATO DE JESUS (PL)
Tel.: (021) 231-1242 ramais: 262/263
RENATO DO POSTO (PL)
Tol.: (021) 224-1656 ramais: 402/403
RICARDO GASPAR (PL)
Tol.: (021) 221-7254 ramais: 260/261
ROBERTO Clü (PDT)
Tel.: (021) 224-G05Q ramais: 348/349
ROBERTO DINAMITE (PSDB)
Tol.: (021) 252-0212 ramais: 491/492
RUBENS TAVARES (PP)
Tol.: (021) 221-2493 ramais: 303/304
SÉRGIO CABRAL FILHO (PSDB)
Tel.: (021) 224-1604 minais: 338/339
SliitGIO SOARES (PSDB)
Tel.: (021) 231-1972 ramais: 314/315
SOLANGE AMARAL (PV)
Tel.: (021) 232-1G78 ramais: 241/242
SIVUCA (PPR)
Tel.: (021) 252-9707 ramais: 29233
TANIA JARDIM (PDT)
Tol.: (021) 224-8715 ramais: 316/317
TANIA RODRIGUES (PT)
Tel.: (021) 242-3317 ramais: 227/228
TUNINHO DUARTE (PDT)
Tol.: (021) 224-7491 ramois: 259/267
WALNEY ROCHA (PDT)
Tol.: (021) 231-0430 ramais: 249/250
WASHINGTON REIS (PSC)
Tel.: (021) 231-0976 ramais: 296,297
ZITO (PSDB)
Tel.: (021) 231-1220 ramais: 342T325

LIGUE A COBRAR.

EsLfi 6 a relação complota dos Doputados Estaduais do Rio do Janeiro, quo vocô ologcu no
último dia 15 do novembro. Lembre-se que elos são seus representantes junto à Assembléia

Legislativa do Estado. Pbr isso, não deixe de roivindicur e de cobrar as seus direitos, e de
acompanhar o quo cada um dolos anda fazendo por vocô. Por sua cidade. Por seu estado. Afinal,

eles foram eleitos para isso. Para resgatar o manter a dignidade do Rio. Podo cobrar.

JORNAL DO BRASIL NOS I'A'/,I:M()S O .lolfNAI,
voe;': faz <> uio.

tQL ciberespaço
—

From: fhc@planalto.gov.br

São inúmeras as diferenças entre o correio
(carta) e o correio eletrônico (mensagem). Uma
das menos óbvias, no entanto, é a que mais me
chama atenção.

Refiro-me à notificação de falha na entrega
de um c-mail. O que é isso? É um aviso automá-
tico que notifica o remetente cie uma mensagem
quando, eventualmente, ela não é entregue ao
destinatário.

?

Urna mensagem que enviamos pode não
chegar ao destinatário por várias razões. A
principal delas — sem dúvida — é a troca de
algum caractere no e-mail do destinatário. Ou-
tras vezes, o sistema de recebimento de mensa-
gens do destinatário não está operando. Neste
segundo caso, a mensagem ficará na fila para
ser enviada durante 120 horas.

Mas a situação que me provoca mais ansie-
dade acontece quando recebo um e-mail, leio,
aciono a função rcply e envio automaticamente
para o endereço eletrônico de quem me enviou
a mensagem. E ela não chega! Não chega e a
máquina ainda diz que há um erro no destina-
tário!

Mas como pode haver erro se estamos ape-
nas respondendo à mensagem recebida? Nestes
casos, o destinatário julgará que não responde-
mos. E você fica ali, com a resposta pronta, sem
ter como entregar por causa de uma falha de
configuração no sistema do destinatário.

?

Aqui no jornal, também temos algumas si-
tuações curiosas. Um exemplo: o endereço [list-
serv@garbo.u\vasa.fi], publicado aqui na sema-
na passada, saiu com um erro de composição e
ganhou um indevido simbolo de fração que
nem faz parte de um teclado comum. Outro dia,
um endereço longo foi colhido por uma quebra
de linha que o separou e acrescentou um hifen.
Muitos julgaram (usando a lógica), que o hifen
foi circustancial. Mas estava tudo certo, pois o
danado linlui mesmo um liifen bem ali! Por isso.
diante de uma notificação que acusa erro na
entrega da sua mensagem, use. primeiro, o bom

senso e a lógica. Faça mais uma tentativa. Se
ainda não funcionar, esqueça a lógica. ttYJ*

? \ '
Quando enviei, há dias, uma mensageirf fkira

a lista informalica-jh como se fosse o presidente
(lia-se no cabeçalho "From: 

fhc(tiplanai-
io.gov.br"), quem tentasse responder receberia
uma destas notificações de que falei, avisando
que não existe a máquina planalto.gov.br. Até
porque o presidente, como se sabe, não tem
e-mail.

Mas a mensagem foi enviada com outra
intenção (o que ficava claro só na última linha):
alertar a todos para a facilidade de s& forjar um
e-mail. A fraude educativa, no entanto, deixa
pistas lá no meio do cabeçalho da mensagem.
Este que quase ninguém observa e que os que
espiam por trás de nossos computadores acham
que são um monte de caracteres estranhos.

Por isso mesmo, é bom lembrar: Io de abril
vem aí! Leiam os cabeçalhos das mensagens
suspeitas.

?
Em 1993, quando Saliel Figueira Filho

(saff(« ax.ibase.org.br), representando o Alter-
nex e o Ibase, esteve dando suporte técnico à
Jreenet da Conferência Mundial dos Direitos
Humanos, em Viena, alguém enviou uma men-
sagem "From: The.Queen(abuckingham-pala-
ce.gov.uk" para uma das pessoas da equipe de
atendimento — uma inglesa chamada Manda.

Orgulhosa, Manda tornou pública a mensa-
gem numa conferência, onde a situação foi
esclarecida e todos riram muito.

Meses depois, Saliel recebeu cópia de repor-
tagem sobre a conferência onde se dava desta-
que ao fato de a Rainha da Inglaterra ter
acompanhado com interesse o evento.

?
E eis que surge o primeiro prefeito de capital

brasileira a ter um e-mail na Internet. Trata-se
de Jarbas Vasconcelos (jarbasúcsoftex.em-
prel.br). de Recife. Dizem que ele realmente
checa a caixa-postal. de modo que poderá rece-
ber cumprimentos pelo pioneirismo.

Sérgio Charlab
Charlab@ax.apc.org
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O maior evento de informática do mundo já deu partida para sua edição 95.

Buscando facilitar cada vez mais o acesso e a visitação da FENASOFT, desenvolvemos uma nova

composição de dias e horários, primeira de uma série de melhorias que visam seu conforto.

Para adquirir seu NOVO CARTÃO FENASOFT basta preencher o pedido
abaixo e enviar por correio ou fax para:

Av. Pref. Osmar Cunha, 251 - Florianópolis - SC - 88015-100
Tel. (048) 224.4305 - Fax (048) 223.5249

Os pedidos enviados pelo correio deverão estar acompanhados de cheque nominativo à FENASOFT

FEIRAS COMERCIAIS LTDA./ e os enviados por fax acompanhados do comprovante de depósito no

Banco BCN (291) - Agência 001 - conta n2 935450-4

Os valores de aquisição do cartão variam de acordo com as datas de postagem no correio ou do

depósito bancário, conforme a tabela abaixo.
TODOS OS CARTÕES JÁ EMITIDOS CONTINUAM VALIDOS.

É proibida a entrada de menores de 16 anos.

14:00 às 22:00hs - Entrada reservada às
AUTORIDADES, IMPRENSA e portadores do

CARTÃO GOLD.

£

1 7 MHO

JULHO

ULHO

10:00 às 14:00hs - Entrada reservada
aos portadores do CARTÃO GOLE.
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TELEFONE

DATA DENASCIMENTi
m

PREÇOS YALIDOS
PARA O CARTAO FENASOFT

VISITANTE

Até 30/04/95 - R$5,00
Até 31/05/95 -R$10,00

Até 30/06/95 - R$20,00

Após 30/06/95 somente em nosso

escritório Rua Hungria, 674

ou nas bilheterias durante o evento.

1 • Qual mu cargo na empresa onde trabalha?
Presidente É
Vice-Presidente F
Sócio »
Gerente Geral "

2 • Quantos empregados tem sua empresa?

Diretor Superintendente I
Gerente de Deportomento J
Controller/Tesoureiro K
Consultor/Assessor

Representante de Vendas
Analista de Sistemas
Digitodor

Mais de 5000
1000 o 5000
750 o 999
500 a 749

250 o 499
100 o 249
75 o 99
50 o 74

25 A 49
? 10 A 24

5A9
Menos de 5

3 - Qual seu poder de decisão para compras na empresa?
AP Auloridode Total C ? Autoridade limitada E ? Pouco Envolvimento

3 ? Autoridade Alto D URecomendo Produtos FL>B Lj Auloridode Alta )?D tZJReconvendo Produtos J Nenhum Envolvimento

4 - Qual o volume de vendas de sua empresa?
USS 500 milhões ou mois E
USS 100 o 499 milhões F
USS 75 a 99 milhões G
USS 50 a 74 milhões H

USS 25 a 49 milhões
..USS 10 a 24 milhões

US$ 1 o 9 milhões
US$750 o 999 mil

500 o 749mil
US| 250 o 499 mil
USS 100 o 249 mil
Menor de USS 100 mil

5 • Qual a principal área de atuação de sua empresa?
I _ Educacional Q _ Revenda de Periféricos
J _ Industrial R _ Fabricante de Suprimentos
K _ Construção Civil $ J Revendo de Suprimentos
l _ Fabricante de Software T
M _ Revenda dê Software |J 

"
N _ Fabricante de Hardware V .
O _ Revenda de Hardware wt
P LJ Fabricante de Periféricos

Governamental
Agricultura, Mineroção, Petróleo
Transportes
Comunicação
Manufaturo
Financeiro / Contabilidade
Seguros / Imobiliária
Médico / Saúde

6 - Quais as principais aplicações de computador na sua empresa?

Contabilidade
Comunicação
Gerenciamento de Bco. de Dodos
Correio Eletrônico
DeskTop/CadCcm ,
Design Gráfico / Multimídia

Bureau de Servigoi
Grafico
Jornolismo
Editora

G ? Desenv. de aplic. de progromos
H _ Conlrole de Processo / Manufatura

1 _ Cienlifica / Engenharia
J _ Editor de Textos
K LJ Gerenciamento de Processos
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Ruído no modem
Prezado Abel, comprei um computador com

placa fax-modem há cerca de oito meses, e desde
então não consigo usá-la para comunicação de
dados, eníibora passe fax. Chamei a Telerj para
fazer uma vistoria na instalação telefônica de
minha casa. O técnico foi muito atencioso e
prestptivo, mas disse que em virtude da localiza-
ção de minha estação (Jacarepaguá) eu jamais
conseguiria fazer uma comunicação de dados,
pois a linha desta área tem muitos ruídos, apesar
de poder passar fax, e que isso era motivo de
reclamações de vários usuários.

Quando estabeleço comunicação com alguém
começa a vir "lixo" para a minha tela e também a
enviar lixo para o computador remoto. Às vezes,
não consigo nem enviar nome e senha corretos
para a estação remota. Gostaria de saber se
existe algum filtro de ruído para linha telefônica,
ou alguma outra solução prática para meu "tor-
mento", e onde encontrá-los. Um abraço.

Mcircello A. Raupp Júnior - Rio de Janeiro.
Caro Marcello, infelizmente, não existe no

mercado nenhum filtro que consiga acabar com
os ruídos nas linhas telefônicas. O que você
pode encontrar é um protetor de linha, que
evita com que os aparelhos sejam danificados
no caso de uma tempestade elétrica. Existem
duas grandes causas de ruído na linha telefôni-
ca. Uma é a instalação telefônica existente na
residência do usuário, porém como você já disse
que a Telerj já examinou a rede interna de sua
residência, este não é o seu caso.

A outra causa é a "idade" da central telefôni-
ca que atende sua casa. Centrais muito antigas
(normalmente "rotativas") não são muito ade-
quadas à transmissão de dados (nem de voz).
Como você disse que consegue transmitir fax
(um tipo de transmissão de dados) a única
sugestão que eu posso dar é tentar diminuir ao
máximo a velocidade de transmissão de seu
modem, de modo a tentai estabelecer uma co-
nexão com menos ruidos. Além disso, você só
pode torcer para a Telerj substituir sua central
(ela anda prometendo isso aos assinantes). Um
grande abraço.

Usuário confuso
Tenho um computador 486 DX 33 MHz, etc.

Além deste equipamento, tenho também duas
dúvidas - na verdade são muitas mais, mas fica-

mos nestas. Guardo telefones, endereços, aniver-
sários, etc numa agenda eletrônica Lotus Organi-
zer. Qual a maneira mais simples de fazer uma
cópia de segurança especifica destas informações
do Lotus Organizer? Devo fazer isto em disquetes
de quantas polegadas? Algum deles é melhor queo outro? Tenho um programa de comunicação
chamado Qmodem Pro for Windows, e gostaria
de saber o que é "download" e "upload" (e como
fazer isto funcionar). Para que serve o ícone"Run Script"? Como acessar um BBS (devo ligar
antes e cadastrar falando com alguém, ou é só
ligar via modem e me informar sobre o que o BBS
em questão oferece? Posso passar um fax por este
programa ou é mais prático usar mesmo o outro
que tenho (Delrina Winfax PRO 4.0)? Desculpe
assoberbá-los mas, afinal de contas, se não fos-
sem nossas dúvidas, o que seria desse simpático
caderninho? Abraços.

Carlos Moutinho - Brasília - DF
Prezado Carlos, para guardar os dados de

sua agenda no Lotus Organizer basta copiar o
arquivo que a contém. Não é necessário copiar
todo o pacote do Organizer. Esse arquivo pos-
sui a extensão ORG, e normalmente é aberto
automaticamente assim que você executa a
agenda. Copie-o em um disquete de 3,5 polega-
das (o disquete de 5,25 polegadas está "morren-
do") e guarde-o em lugar seguro. O Qmodem é
um programa de comunicação, e como todo
programa deste tipo pode enviar ("upload") ou
receber ("download") arquivos de ou para um
outro computador assim que se estabelecer uma
conexão. O "script" é um recurso parecido com
uma linguagem de programação para que algu-
mas tarefas possam ser feitas automaticamente
pelo programa de comunicação.

Sugiro a você que só ligue para o telefone voz
do BBS se estiver com dúvidas. Se você não
estiver com dúvidas, o melhor é "experimentar"
o BBS ligando para seu número Modem e
navegar por seus menus de opções. Finalmente,
quanto ao FAX, o WINFAX, com seu recurso
de "imprimir" no FAX é um dos programasmais interessantes que conheço e o recomendo
fortemente.

Um grande abraço.

As cartas para o SOLUCIONATICA devem ser endereça-
das ao Caderno Informática. JORNAL DO BRASIL: Ave-
nida Brasil, 500, 6o andar. CEP 20.922-970. FAX (021)580-1091 e 585-4428.

LIVROS

MULTI-
MÍDIAM0GRAMACA0m WINDOWS

MULTIMÍDIA
Programação

for Windows
Steve Rimmer
432 p. Cód. 1679
Multimídia — Programação For
Windows fornece acesso imediato
aos recursos que você precisapara escrever códigos de aplicações em linguagemC para o Windows, que faz interface com asextensões multimídia Windows. E códigocompletamente portátil, que você pode levar paraseus próprios programas e executar.

Código-fonte completo e programas de trabalho
Êara 

todas as aplicações estão incluídos no CD.ím adição, Steve Rimmer mostra como: • Tocararquivos AVI e anexá-los a eventos Windows • TbcarCD de áudio de uma unidade de CD-ROM • Mostrare animar gráficos bitmaps numa janela • Ler emostrar imagens Kodak Photo-CD • Tocar músicade arquivos MIDI • Mostrar vídeo digital real time
para arquivos Windows AVI • E muito mais!. Vocêterá, ainda, vários segredos e técnicas para escre-ver softwares Windows soíisticados. Inclui CD.

Project!
Passo a Passoy^,

® 
J

MICROSOFT PROJECT 4
FOR WINDOWS
Passo a Passo
Microsoft Press
488 p. Cód. 1638
O Microsoft Project 4 for Windows
é um poderoso aplicativo de
gerenciamento de projetos quevoce pode utilizar para planejar, programar erepresentar gráficamente as informações, bem

Ç°mo fazer apresentações. O Microsoft Project 4
for Windows -Passo a Passo poderá ser utilizadocomo um tutorial para você aprender a trabalharno seu próprio ritmo, de acordo com as suas
próprias conveniências, a fim de aumentar sua
produtividade. Pode também ser utilizado comorecurso didático em cursos de Informática.
Complementando as lições do livro, o leitor aprendea organizar e criar planos e projetos utilizando oMicrosoft Project 4. A experiência prática éadquirida utilizando-se os arquivos do disquete
que acompanha o livro. Inclui disquete.

oeg®

Jot* Antonio It AMALHO •
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MICROSOFT OFFICE
PROFESSIONAL
José Antonio Ramalho
728 p. Cód. 1658
Este livro tem como objetivo
fornecer os conhecimentos básicosnecessários para que usuários doMicrosoft Office Professional
possam utilizar todos os

programas do pacote que é composto por Word 6Excel 5, PowerPoint 4, Access 2 e uma licença dêuso do Mail 3. O Office Professional, além deatender as necessidades de automação básica deum escritório, permite o desenvolvimento desistema usando o Access 2. O livro é dividido emcinco partes, sendo a primeira dedicada aoaprendizado das operações básicas do Windowsum pré-requisito para que os demais programaspossam ser operados. Em seguida, o livro abordaos demais programas, na seguinte ordem: Word,h,xcel, Mail, PowerPoint eAccess 2. Inclui disquete.

KAMAI.HO

Excel 5

5--

EXCEL 5 FOR
WINDOWS
José Antonio Ramalho
320 p. Cód. 1475
Este livro tem como finalidade
ensinar a utilização dos princi-
pais recursos da planilha Excel 5
for Windows. A idéia básica é queno final do livro o usuário dominea operação dos recursos de edição, formatação emanipulação de planilhas do Excel 5. Seguindoos exemplos e exercícios do livro, o leitor terácondições de criar planilhas sofisticadas e comótima apresentação. O livro faz uso intensivo detelas do programa, o que possibilita sua leitura

mesmo sem a presença de um micro. A leitura émodular e permite que o leitor opte por fazê-la
seqüencialmente, ou salte diretamente para oscapítulos de maior interesse. O livro é acompanha-
do de um disquete que contém diversos arquivos
de exemplos, além de arquivos de trabalho.

FALCON3
Estratégias e Segredos
Guy Hart-Davis
336 p. Cód. 1677
Estratégias e Segredos de Falcon3 é o manual de bolso do piloto doFalcon. Ação Imediata. Você vai

u j j • a5í?Iid?r £ controlar as difi-
çuldades do jogo. Módulo Red Flag. Aprenda alevantar voo, aterrisar, disparar tiros, bombardeare mapear as suas próprias missões. Você encon-

VISUAL BASIC
PROGRAMANDO EM
VISUAL BASIC
FOR WINDOWS
Jogos, Imagens, Sons,
Fractais, Animações
Michael J. Young

painéis e instrumentos, táticas e estratégias, ajudacom problemas de instalação e de hardware e umaseção especial para ajudá-lo a lutar contra opo-nentes ativos através de redes e modens.

584 p. Cód. 1678
Um guia criativo para programas gráficos, som eanimação. Inclui 12 jogos fáceis de executar efractais para o Windows. Os jogos encontram-se
organizados por categoria, em níveis crescentes
uc wiupicAiuauc. xiitiui uuLicit) aira^ues. * wueD]
cabecas. • T^cnicas hasiras nam prior cmSfifno
jogos independentes de dispositivos. • Vários mé-todos para movimentar as pecas do jogo com omouse. • Geração de números aleatórios. • Produ-
ção de fractais. • Jogos Estratégicos. • Jogos de Ação
e Jogos de Azar que incorporam técnicas avan-
çadas de animação. Inclui disquete.

ADQUIRA JÁ!
Em todas as livrarias ou diretamente

MAKRON Books do Brasil Editora Ltda.
Rua Marquês de São Vicente, 246 - Gávea - CEP 22451-040 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: (021) 274-8747 - FAX: (021) 511-5939 / 205-6819

Atrações mais leves e recheadas de recursos

Telexpo mostra celulares e centrais sofisticados

SÃO 

PAULO — Telefo-
nes celulares cada vez
mais leves e com mais

recursos, pagers do tamanho da
forma de uma caneta, centrais
digitais de telefonia e telefone
celular para carro com comando
de voz. Estas foram algumas da
novidades apresentadas na Te-
lexpo, que se realizou na semana
passada na capital paulista.

A Motorola apresentou um
telefone celular que garante ser o
mais leve do mundo. O Elite (RS
1.900) pesa 137 gramas, tem se-
cretária eletrônica e modo vibra-
dor que avisa sem fazer barulho;
agenda que armazena 99 núme-
ros telefônicos; calcula o tempo
das ligações. Outro lançamento
da empresa foi o pager Gold
Line (R$ 200). Ele tem a forma
de uma caneta, pesa menos de 50
gramas e visor de uma linha ape-
nas para números.

A AT&T mostrou um telefo-
ne para deficientes auditivos
com sinal luminoso que avisa
sobre a entrada de ligação e vi-
sor alfanumérico para conversa-
ção e um telefone público dota-
do que elimina o som ambiente
para melhor entendimento do
que se fala. Outra novidade
apresentada em seu estande foi o
telefone celular para carro com
comando de voz, que está em
processo de homologação para o
mercado nacional.

A Alcatel apresentou um sis-
tema de telefonia celular fixo di-
gital. que tem as mesmas bases
da telefonia móvel, só que volta-
da à convencional, e utiliza a
tecnologia digital. O sistema,
que pode atender até 20 mil assi-
nantes, foi desenvolvido em con-
junto com a Hughes, e segundo
as empresas pode ser colocado
em operação em até seis meses a
um custo de R$ 1,6 mil por assi-
nante, e com melhor qualidade
de transmissão e recepção.

Atrações da Motorola: celular de 137 gr e page em forma de caneta

TROQUE O LÁPIS PELO
COMPUTADOR

Participe da

promoção
FUTUREKIDS

RÁDIO CIDADE

Preencha este cupom e deposite nas urnas instaladas nos centros
FUTUREKIDS. Você poderá ganhar: Um MICROCOMPUTADOR -
BOLSAS de ESTUDO e KITS FUTUREKIDS. O resultado será publicadono caderno INFORMÁTICA do JORNAL DO BRASIL, no dia 04/04/95.

QUAL O NOME DO MELHOR CURSO DE COMPUTAÇÃO PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES?
Resposta:

JB I

Noticiário compacto,
com as principais
notícias do dia.

D« 2* a 6* f às 7H50, 12H30,
18H50, 22h30.

MÚSICA CIVILIZADA
E INFORMAÇÃO RELEVANTE

Nome:.

End.:....

Bairro:
Tel.: Data nasc.:

FUTUREKIDS"
Computação pl crianças
e Adolescentes

Apoio:
JORNAL DO BRASIL

Promoção:

pádiDcirtarte

BARRA I - Av. das Américas, 1155 s/ 408BARRA II - Av. das Américas, 3939 s/ 202 bl. 2BOTAFOGO - R. da Matriz, 62
COPACABANA - Trav. Santa Leocádia, 23FLAMENGO - Trav. dos Tamoios, 40ILHA - R. Babaçu, 517 - Jardim Guanabara
LEBLON - Av. Ataulfo de Paiva, 566 li. 305
JACAREPAGUÁ - R. Araguaia, 503 - FreguesiaMEIER - R. Medina, 12 7 s/ 102/103
NITERÓI - R. Mariz e Barras, 319
TIJUCA II - R. Afonso Pena, 15
CENTRAL DE ATENDIMENTO - 236-7773

ESPECIAL DA COMDEX

NO CADERNO

INFORMÁTICA.

0 SEIJ ANÚNCIO

CERCADO DE „

CONSUMIDORES

POR TODOS

OS LADOS. ^

Dia 4 de abril você tem programa
certo: anunciar no Caderno Informática do
Jornal do Brasil, que vai mostrar tudo o quevai acontecer de importante na Comdex Rio
95. A maior mostra de Informática do Rio vai

ter uma atenção e um destaque superespecial
no JB. Você vai estar cercaao pelas matérias
do maior interesse dos seus consumidores.
E será lido pelo público mais qualificado do

mercado. Não fiaue de fora desta edição.
No Jornal do Brasil, seu anúncio tem tudo

para ficar na memória dos usuários.

ficha r i: t NICA

Data da edição: 04/04/95
Reserva de espaço: até 30/03/95

Entrega de material: até 31/03/95
Informações: Noticiário - 585-4563/585-4566

Classificados - 589-9922/585-4352

JORNAL DO BRASIL
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"O que buscar para uma soIuqSo Cliente/Servidor confftvel" Joa° candido' Poi?n'ri

Charles Young • Marketing Program Manager -Unysfe.USA |B jUMI 1J  ¦ ¦ '
;—  

"Perfll de lntegra?3o de um Empreendimento por seus  E MA|$ j MUiTO MAIS... 
processes e pela tecnologia da lnforma?ao" AI6m 

da aDresentacSo Keynote Speakers e CIO Forum voce pode participar em mais de 100
Michael Nolan - Diretor de Tecnologia da Mendes Junio palestras 

e pain6is liderados por representantes de entidades e empresas tais como: Brisa,

Information 
Technology Ltda. _J UFRGS, Telemig, Promon, HP, IBM, Embratel, Unisys, Newbridge, Telerg, Telesp, Furnas,

Teleporto Itelcon, Equitel, Petrobr£s, TV Globo, SGA, Varig, White Martins, Phoenix,

05 ABRIL

'O que buscar para uma solução Cliente/Servidor confiável'
Charles Young - Marketing Program Manager - Unysis, USA

'Perfil de Integração de um Empreendimento por seus
processos e pela tecnologia da Informação"

Michael Noian - Diretor de Tecnologia da Mendes Júnior
Information Technology Ltda.

The Role of Paralel Computing in the Information Age'
Chris Rooke - Product Management Executive Director

Tandem Computers Inc.

íéiüííIbm

V; "Informatização da Sociedade - Passado, Presente e Futuro"
m Tercio Pacittl - Consultor da Presidência - Consist e Software AG

w$\'
"A Jornada do Mainframe para Cliente/Servidor" I r

Antony J. Barr - Presidente da Barr Systems Incorporated | - ; j

bA-\V- ^.«4".V;
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"Telecomunications Trends in Latin America: Strategies and
results of Liberalization"

Stephen Dala Betta - Research Director Latin America
Pyramid Research Inc.

'O Mercado da Tecnologia de Informação no ano 2000'
Oreste Concolino - Diretor de Marketing Internacional

Finfiel Group
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O CIO FÓRUM é um segmento com conferências expectativas dos seus clientes,
dedicadas a um público com interesses gerenciais, Tendências tecnológicas e econômicas da

voltados à aplicação da tecnologia da informação para informática e das telecomunicações,
o aumento da competitividade e lucratividade de suas reengenhària e qualidade e arquitetura

empresas. cliente-servidor são alguns dos principais
O CIO Fórum irá apresentar as melhores práticas temas a serem abordados. Apresentações

existentes no mercado, permitindo o redesenho dos Confirmadas:
processos de negócio da sua organização às
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Vem aí a nova edição da Exponet

Feira discute novas

formas de conexão

SÃO 

PAULO — A sexta edição da Exponet,
o maior evento em network computing de
toda a América Latina, acontece em São

Paulo entre os dias 27 e 31 de março com a previsão
de atrair cerca de três mil congressistas, 50% a mais
do que no ano passado. Segundo o presidente da
Mantel, responsável pela organização do evento,
Marcos Wettreich, será uma semana totalmente
dedicada à tecnologia que vem revolucionando a
comunicação nas empresas. A Exponet acontecerá
no Palácio de Convenções do Parque Anhembi.

No dia 27 acontecem as sessões tutoriais com
uma introdução sobre redes locais. Também serão
abordados neste primeiro dia o planejamento, aqui-
sição e instalação de uma rede, a integração de
telecomunicações com network computing, ferra-
mentas para administração de sistemas Unix em
rede, gerenciamento de redes Netware e mais o
Certified Netware Engineers Day, com tudo sobre o
Netware 4.1.

No dia 28 é que começa o congresso própria-
mente dito, com especialistas brasileiros e interna-
cionais como os Key Notes Dominic Orr, vice-pre-
sidente sênior da Bay Networks, que falará sobre O
Novo Paradigma de Redes, Michela O Connor, vice-

presidente da publicação Lan Times, que dará pa-
lestra sobre o tema Um Panorama Abrangente sobre
o Mercado Mundial de Redes, e John Hart, vice-pre-
sidente e Chief Technical Ofiicer da 3Com, que
apresentará trabalho sobre Tecnologias de Alta Ve-
locidade-Estratégias Futuras.

As palestras do congresso acontecem no período
da tarde. Pela manhã serão realizados seminários
técnicos e nos dias 29 e 30, no final da tarde, estão

programadas apresentações gratuitas do Grupo de
Usuários Novell.

Paralelamente ao congresso estará acontecendo
a exposição de produtos e serviços na área de redes.
Mais de 100 empresas estarão distribuídas por 50
estandes sendo que 95% do mercado brasileiro de
redes em faturamento estará representado na Expo-
net'95. A Mantel, em conjunto com a Connect, vai
montar uma rede ATM ligando todos os exposito-
res. E os interessados poderão ter acesso a um paper
com o esquema completo de montagem desta rede,
incluindo a parte física de distribuição de cabos.

As inscrições para a Exponet estão abertas, e
maiores informações podem ser obtidas pelos tele-
fones: (021) 537-3371 ou 286-2301. A taxa para
quem quiser participar é de R$ 695,00, e cada
seminário ou tutorial custa, respectivamente, RS
345,00 e R$ 295,00.

Ássespro homenageia

os melhores de 1994

na mícroinformátíca

A Associação das Empresas Brasileiras de Softwa-
re e Serviços de Informática (Assespro) entregará
nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, o Prêmio As-
sespro 94, que anualmente escolhe os melhores pro-
dutos, profissionais, serviços e empresas do setor. O
repórter Braulio Neto, do caderno Informática do
JORNAL DO BRASIL foi eleito jornalista do ano
pela entrevista realizada com Eduardo Giraldez, Pre-
sidente da Riosoft.

O ministro da Ciência e Tecnologia José Israel
Vargas será homenageado com o prêmio Administra-
dor do Ano e a Finep eleita a entidade do ano. O
jornalista econômico Luís Nassif, da Rede Bandei-
rantes, também será premiado.

A comissão julgadora, formada por membros do
Sebrae Nacional, CTI, CITS, FINEP, SEPIN, AJI-
TE, SUCESU e ASSESPRO Nacional, premiou tam-
bém os produtos Carta Certa, na categoria Suporte à
Documentação e ao Planejamento, da empresa DTS/
Convergente; Curió for Windows, no quesito Sofware
Básico e Sistemas de Apoio ao Desenvolvimento de
Software, da Módulo Consultoria Informática; For-
max for Windows, na categoria Ferramentas para
Projetos Gráficos, da Tales Tecnologia de Sistemas;
Hercules, no quesito Sistemas de Informação e Auto-
mação de Serviços, da WK Sistemas e Computação, e
Aprendendo Corel Draw, na categoria Sistemas de
Educação e Entretenimento, da Interactive Informa-
tica e Serviços.

Tropcom vai

montar micro

da Motorola

SÃO PAULO — A Tropcom,
maior fornecedora de placas e pe-
ças do país e autora do PC Box— o
PC desmontado que vem dentro de
uma caixa— foi nomeada pela Mo-
torola sua distribuidora no país. Os
equipamentos, que serão montados
pela Tropcom e chegam ao merca-
do no início do segundo semestre,
são baseados no chip Power PC
com tecnologia Risc. Ele trará em-
butido o software Windows NT da
Microsoft, de quem a Tropcom

também é distribuidora. Segundo o
diretor da Tropcom, Paulo Miguel
Fernandes, vai ser a primeira má-
quina montada a ser colocada no
mercado pela Tropcom.

"Nunca nos interessou montar
um micro para não concorrer com
nossos compradores", explica Fer-
nandes, acrescentando porém que
os clientes Tropcom acabavam ten-
do que comprar servidores de ou-
tras marcas para completar suas
configurações. Esta necessidade
deu origem à associação. A Trop-
com espera vender seis mil micros
Motorola este ano, mas Paulo Fer-
nandes acha que este número pode
crescer até 20 mil pelo preço com-
petitivo que o equipamento terá:
R$ 3,9 mil na configuração com 16
Mb de memória, disco rígido de 1,2
Gigabytes, placa de som compatí-

"COMPUTING INDUSTRY
TRENDS AND DIGITAL
STRATEGIC DIRECTIONS"

Luis M. Zuniga
Digital Equipment do Brasil

"SECOND GENERATION
OBJECT - ORIENTED
METHODOLOGIES"

Edward Yourdon
Co - Developer of the

COAD/Yourdon OOA/OOD
Methodologlos

"MISSION CRITICAL EN-
TERPRISE COMPUTING"

Peter Schnell
Presidente da Softwate A G

"O PROJETO PORTINARI:
DE BRODOWSKIÀ
MULTIMÍDIA"

João Cândido Portinari
Presidente do Studio

Portinari

Além da apresentação Keynote Speakers e CIO Fórum você pode participar em mais de 100

palestras e painéis liderados por representantes de entidades e empresas tais como: Brisa,

UFRGS, Telemig, Promon, HP, IBM, Embratel, Unisys, Newbridge, Telerg, Telesp, Furnas,

Teleporto, Itelcon, Equitel, Petrobrás, TV Globo, SGA, Varig, White Martins, Phoenix,
Simpro-Brasil, Eurosoft, IRB, Infotegis, Telepar, Lotus, SPA, Módulo, UFRJ, Consist,

Coppead/UFRJ, DPI, AM, IBGE, Itautec/Philco, Long Champ, GSI, Didaticom, NEM, Sony,

PUC-RJ, LL, Hitachi, RR, Ceras Jonhson, Seagull, Intelec, SPL, Mestre, L.Bursztyn.

c:;Q:

vel com SoundBlaster, CD-ROM e
garantia de cinco anos. Com os
recentes acordos de distribuição
com a Microsoft e Motorola, a
Tropcom espera aumentar seu fatu-
ramento deste ano de US$ 54 mi-
lhões para US$ 132 milhões.

A nova linha de computadores
Escala, lançada na semana passada
pela ABC Buli visando o mercado
corporativo, também utiliza o chip
Power PC e usa a tecnologia de
multiprocessamento simétrico, que
faz com que vários processadores
usem uma memória comum e ro-
dem o mesmo sistema operacional.
Inicialmente toda a linha usa o chip
Power PC 601 e vai crescer, futura-
mente, para os de 64 bits. A família
Escala é toda de máquina plug and
play e os preços dos equipamentos
variam de US$ 25 a USS 150 mil.

Atingir 16% do total em vendas no
país de produtos Compaq em 1 ano.
Foi tudo o que a Compumicro fez
para merecer um super prêmio. Com
esta marca, a Compumicro acaba de
conquistar o Excellence Award 1994.
Sabe o segredo de tanto sucesso?
Trabalho e experiência.
Hoje, a Compumicro é a maior
revenda de produtos de informática
do Brasil, sendo a única atuante
no eixo Rio-São Paulo em
distribuição de produtos para todo
o país. Some-se a isso investimento
constante e maciço na capitação
técnica de seus funcionários;

instalações de cerca de 4000 m2;
as melhores parcerias internacionais;

assistência técnica com o Io creden-
ciamento do Rio CTSC-Centro Técnico

de Suporte Compaq, tendo creden-
ciamento para todos os produtos que

vende; e a melhor equipe de pré e
pós venda em rede, sendo

credenciada como VAR pela Compaq.
Por tudo isso, a Compumicro vem

conquistando tantos clientes nos seus
12 anos de existência, podendo
oferecer os melhores preços do

mercado, com financiamento em até
4 vezes. Afinal, nossa filosofia é

vender muito por muito pouco.

B
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o o Clube do Software

"Afós trabalhamos para divulgar a cultura da Informática, popularizar o seu uso a, com isso, contribuir para incremento de um mercado

fantástico em possibilidades". ^ .v Wilson Lima

Plano do Expansão

Em apenas três anos de vida o Cbbe do Software, por forço d. 
^

de informática, viu-se ÍS5££^p£^oío~ loneiro O mais vtáveí foi abrir transpor fodo a Estado.
C,lS™C°re 

K£deTsl solic^ões de condidas a fmnquia na Estada do Rio de Janeiro e inaugura ainda esta semana sua primeira lo,a na

Tiiuca no Av. Heitor Beltrão n» 620. mão 
um piano de parceria com seus associados, em ,ue consiste no

Para ajudar na montagem das franquias, o Clube do^Software e a lançada em^pr.me 
q ^ cQm q parceiro Um ófjmo negódo para os

fa2£52^ * ~ "««*>*• P°' '0 """ °inda ,OT Ó'ima remUneroÇâ° C°m ° QlU9Uel' P™ ° C'Ube qüe aUment0

sua base de computadores e para o usuário final. 4

entro de Uso

Nossos 
Centros de Uso são

exclusivos para os nossos
associados. Tratam-se de insta-
loções com diversas configura-
ções de micros e periféricos,
onde cada um pode fazer o
uso que necessitar, seja para
treinamento, pesquisa ou ainda
realização de trabalho.
Várias atividades podem ser
efetuadas, como demonstra-
mos a seguir:

Share Ware e
Biblioteca em

CD-ROM
Já são mais de 50.000 títulos,
contidos em mais de 145 uni-
dades de CD-Laser, que cor-
respondem a algo acima de
80 Gigabytes de informações.
Podemos dizer, sem medo de
exagerar, que essa é a maior

biblioteca par-
ticular para uso
coletivo do
mundo. -7—7-7
Caso esteja interessado, soli-
cite na recepção uma listagem
completa dos títulos atual-
mente disponíveis.

Treinamento
Para que os associados pos-
sam aprender a usar um deter-
minado programa, nosso Cen-
tro de Uso oferece vários
títulos de CBT — Computer
Based Training, um método de
treinamento em que o usuário
aprende sozinho, tendo como
mestre o próprio microcompu-
tador. São programas tutoriais,
que vão ensinando, passa a
passo, como operar e tirar o
melhor proveito do software.

G entrai de Compras

Se 
o associado deseja

adquirir algum produto
de informática através do
Clube, pode fazê-lo va-
lendo-se das vantagens
oferecidas pela nossa
Central de Compras.
O sistema é simples e prá-
tico: nosso Clube mantém
convênios com diversos
fabricantes e fornecedo-
res, que oferecem preços e
condições especiais, ex-
clusivos para os nossos
associados.

O segredo dessas vanta-
gens está no fato de o
Clube do Software ser es-
sencialmente um divulga-
dor da cultura de informá-
tica. Ou seja, o público
para o qual ele foi criado
é formado justamente por
pessoas que são poten-
cialmente consumidores
de produtos de informáti-
ca.

Essas pessoas sabem exa-
tamente o que querem
comprar, pois contam
com a nossa orientação.
Assim, ninguém precisa
sair comprando um 486,
se um 386 já é suficiente
para atender suas necessi-
dades.
Por outro lado, deve-se
ressaltar as vantagens de
grupos de consumidores
relacionando-se direta-
mente com grupos de for-
necedores, o que gera vo-
lume.

A Central de Compras fun-
ciona da seguinte manei-
ra: o associado pega um
formulário na

secretaria do
Clube, cha-
mado "Ficha
de Controle
Geral". Essa
ficha contém'
campos que devem ser
preenchidos, de forma que
o comprador indique com
precisão as característi-
cas dos produtos deseja-
dos.

Dessa forma, a Central de
Compras coordena as
aquisições em nome do
associado, cobrando ape-
nas uma taxa de serviço
(5%). A economia é de
aproximadamente 20%. E
não há bitributação, pois
os fabricantes ou distribui-
dores faturam diretamente
para os associados do
Clube.

Para orientar os associa-
dos, mantemos um guia de
compras constantemente
atualizado, com todas as
informações necessárias,
incluindo preços.

CONVÊNIOS JÁ
FIRMADOS COM

O CLUBE DO
SOFTWARE:

MICROSOFT, LOTUS,
BORLAND, PHILIPS,

WORDPERFECT,
SAMSUNG, VGART,
WORDSTAR, COREL,
VENTURA, HEWLETT

PACKARD, EPSON,
TROPCOM, UPDATING,
ACER, US COMPUTER,

ENTRE OUTRAS ...

0 queé
T utoriais

O 
Clube do Software

foi fundado em janei-
ro de 1992, sendo manti-
do exclusivamente pela
Empresarial Assessoria S/
C Ltda. e pelos seus usuá-
rios, que se beneficiam de
uma grande variedade de
vantagens e serviços.

Seu fundador, Wilson de
Almeida Lima, é um dedica-
do e atuante empreendedor
rio ramo da informática,
tendo sido introdutor e dis-
tribuidor exclusivo para o
Brasil dos produtos Ashton-
Tate — dBase, Framework,
Fridayl, Multimake, etc. —,
até setembro de 91; intro-
dutor e distribuidor exclusi-
vo do compilador Clipper,
até janeiro de 86; fabrican-
te de equipamentos e peri-
féricos (computadores e
placas de conversão de
protocolo de sistemas ope-
racionais) marca Progus; in-
tradutor do primenro banco
de dados de categoria
xBase para o processador
68000-Macintosh, o dMac
III, lançado em setembro de
85 no mercado americano.

Com uma idéia na cabe-
ça — disseminar e popula-
rizar a cultura da microin-
formática, de modo a
possibilitar às pessoas
acesso, uso e aquisição de
produtos e serviços desse
segmento —, Wilson fun-
dou o Clube do Software.

Sua idéia tomou forma,
cresceu e, hoje, dá início a
uma rede de centros de uso,
através da abertura de
franquias por todo o país.

Possibilitar a estudan-

ill

tes e pro-
fissionais o
acesso à
microinfor-
mática não
deixa de ^
ser um desafio, pois se
trata de um mercado al-
tamente qualificado, res-
trito e caro. O Clube do
Software torna isso pos-
sível, porque cria produ-
tos simples e básicos, cu-
jos formatos podem
atrair empresas e forne-
cedores da área que
queiram divulgar seus
produtos e serviços. Para
isso, nossos associados
dispõem de centros de
uso, onde utilizam os
mais diversos equipa-
mentos e serviços, pagos
por hora de uso, além de
usufruir do ambiente
mais adequado para o
intercâmbio de informa-
ções, com as últimas no-
vidades que surgem em
todo o mundo.

A única restrição fica
por conta das cópias ile-
gais, rigorosamente proi-
bidas. Cada usuário é
obrigado a assinar um ter-
mo de compromisso e res-
ponsabilidade, onde de-
clara esiar ciente da
legislação em vigor e em
concordância com o nosso
regulamento. A prática da
pirataria dentro de nossas
instalações será imediata-
mente denunciada às au-
toridades policiais, sujei-
tando-se os infratores às
penas previstas em lei.

O 
Clube do Software ofere-
ce aos usuários os pro-

gramas de treinamento interati-
vos (tutoriais), no moderno
sistema CBT (Computer Based
Training), o que resulta em
grande economia em compara-
ção com as despesas em cursos •
de informática convencionais.

O Clube mantém instrutores e
orientadores, profissionais de
alto gabarito, através de con-
vènio com empresas de treina-
mento e ensino de informática.
Para manter-se permanente-
mente atualizado, o Clube
mantém convênio e represen-
tações das melhors compa-
nhias de Shareware dos Es-
tados Unidos, o que lhe
possibilita oferecer diversos
programas comerciais a pre-

ços dife-
renciados,
com 5 a
1 0 % do
preço da
lista.

Atualização permanente
O Clube do Software possui
também grande acervo de pro-
gramas Demo (cópias para ava-
liação), para que os associados
possam escolher com tranqüili-
dade e sem custos adicionais o
programa ideal para as caracte-
rísticas do seu negócio.
Tudo isso.no horário que for
mais conveniente ao usuário.
O Clube do Software foi
criado para facilitar a vida
das pessoas, exatamente um
dos principais objetivos da
informática.

P arceria

1

TEL/FAX

(021) 

518-1323

263-7460

Para 
equipar 1 0 uni-

dades de Centro de
Uso e Treinamento
(franquia) o Clube do
Software criou o Siste-
ma de Parceria;
É um sistema que incor-
pora as vantagens de
autofinanciamento do
consórcio e a lucrativi-
dade da locação, mais
o acesso ao uso gratui-
to de equipamentos e
software do Clube, en-
quanto usuário aluga o
seu computador.

Como funciona

O Clube reúne um
grupo fechado de 550
usuários pagando
mensalmente R$
150,00 por um perío-
do de 10 meses, refe-
rente ao financiamen-
to de um computador
AT-486-SLC-50 Mhz,
4 Mb de memória
RAM, 1 unidade de
disco de 1.44 Mb, dis-
co rígido de 210 Mb,
monitor SVGA mono-
cromático, gabinete,
teclado e mouse,.

usuário-parceiro alu-
ga o computador ao
Clube do Software ao
preço de R$ 50,00 por
mês, por um período de

0 meses para o Clube
sublocar o equipamen-
to às suas Franquias,

ao custo de R$ 1 1 5,00
(5% de ISS já incluso),
por mês.

Esta parceria é regula-
da através de Contrato
de Locação com Op-
ção de Compra (em fa-
vor do Clube), que ga-
rante ao usuário-
parceiro o uso de 12
horas/mês e a compra
do computador po R$
1.275,00, pagos pelo
Clube, ao final do con-
trato de 1 0 meses.

O bem do usuário-par-
ceiro é protegido por
seguro contra roubo e
incêndio por segurado-
ra de 1a linha.
Vantagens da Loca-
ção-parceira
Investimento real

R$ 1.000,00
Rentabilidade do Invés-
timento R$ 275,00
120 horas de uso, grá-
tis R$ 300,00

Ganha o Clube, o par-
ceiro, a franquia e os
usuários finais que têm
o custo de uso bastante
acessível (R$ 2.50 por
hora).

Clube do Software
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• "W" ¦= ¦¦'¦ ¦¦".¦¦ ¦• ,••¦•¦•• :-- * ADM.DEC0ND0MINI0S(V.4.50) RS 90 R$ 30 _ _ _ COntinuam OS mesmos. Com fvs
contabilidadegerenoal w 90 r$ 30 |^J| I esse novo sucesso, quern ja

^^S5S^^RSS5^^!|^^^^^^VE7BC!bDnMnr^F^M^^ 
estoque gerenoal (v.so) " emssao de cheque (V.3J0) R$ 30 II _ ¦ comecou a aplaudir a HJ vai 1

li (^OUEM^^, |V mouse+Pn<i 1600 I CADASTH0DECUENTESF0RWIND0WS w 60 contas a pagar e receber (v.3.20) r$ 30 acabar ate pedindo bis.
|\ WMilfl fiffi,/),'*m,a"', pJP FAX / MODEM..."65,'00 CONTROLE BNANCEIRO FOR WINDOWS R$ 60 CADASTRO DE CLIENTES (V.3.20) M 30 mctuhS '4.
pl r—"" OTiiniwil^^^^n 386 SX 40 78,00 CONTAS APAGAR FOR WINDOWS R$ 60 TABELADE PREQOS (3^0) R$ 30 SOFTWARE v'v
¦l^'W ^BH|3wDaW/<^IIITw6Da60 ^G,TECH GERENTE RNANCHRO (V.5.0) « 60 AGENDA DE C0MPR0M1SS0S (V.3.00) R$ 30 Av. Paulista, 2.518 OCT Oil QQ
Wm ® LuTtkuwo Vroi1^) BAMTKUOO |MMM [HP 

500C  ^>11 LIVROS RSCAIS (V.4.50) R$ 60 CURSO DE DOS (EM VIDEO) R$ 40 Conj. 11 - SP - Tel.: (011) 4D/-B400
I HP mi •» IDI Pius -noiPtUS K9 /UV/UU  ATWOFIXO(V.3.0) R$60 CURSO 0E WINDOWS (EM VIDEO) R$ 40 . ., ;'¦>

j mm ¦ KIT MULTIMIDIA itMLfl |)(| PB<a"I?";|> in ,10 VALE TRANSPORTC (V.3.10) R$ 60 CURSO DE LOTUS 1-2-3 (EM VIDEO) R$ "40 ? 
, , 

'J 
IM4\ 233-21 24 S

¦ 1 D.SCOVEW.6 KyBjijllj K275,00 :# MM •• imM. -«« Con). 401 - BJ - Tel.: (021) £*«•£ IV* J

Mcm.lMB..C>... I CONTROLE MEDICO (V.3.10) R$ 40 CURSO DE INTROD. INFORMATICA (EM VIDEO) R$ 40 A venda nas melhores lo|as MAIS DE 100 SOFTWARE \\
BKlJ^^rmWwrf^rafefTWT^B TEMo's OUTRAS OFERTAS I . „rlT1, -r/->r\/^o r\0 OADTncC nc ODCniTr* de Informdtlca, llvrarlas VENDIDOS POR HORA. VENHA

ACEITAMOS TODOS OS CARTOES DE CREDITQ e grandea maaazlnea REVENDER ESSE SUCESSO ||

i sisrttus ilREDES LOCAISI I
_ desenvolvimentode apllca?6esde MULTIMIDIA v.

i 
INTEORAPUS Solucao Completa para o seu problema de CONECTIVIDADE P««u, g

. software de autorla -.4]

I 

DOS/Redo Microcomputadores. Placas, Projeto, Cabeamento, Suporte, Treinamenlo, 1

HHnM Softwares, Hubs, Transceiver. lnstala?5o, Consultoria e Desenvolvimento. |
IBHUMillAMSAISUMiAiflHHB * morph "-V

Folha de Pagamento ElMl^B,  jrrn 
.a*™™™*-**"™ |

. ? Contabilidade lTREINAMENTO||jPMIM|l^lgy°rpre:Less:^ I] I^SHEI |

I 
Q^^£fEstoque 

dhii TUBH ^ 
|e matsriais jjB^H *<« PaaeMaker CliDDer Kinrtwith HUB stack 12TP. 1.124, kAA ~~ 4

1 ? Contas a pagar PB [£, v.Sai^.ouT.: mMUI! [NsiSHue sNMPstacki 1.624. *• 
|

I ? Contas a receber  Ull3Skd paa4o isomm" l£^» &2 ^^S?-™3651'20 I

I QControle/Cobranga SCJO^ tcwp PecaCotacao'""p"*"""°c" ' SYSCOMNECT I I

| QMalaDireta ^g,|fe°r^5 ipx Via Fax. 233-5336 CEP 
22,"°'°°3 

I f
Faturamento f.

I 
?LivrosFiscais gPFS!!^^ _ 

I

I wrnmnnBHI sistemas financiados ;,v I

8 ? Lojas e Restaurantes * Faturamento •'-••> >••«¦'-.'¦•• —- _ ____
&. * Adm. de Imoveis ~35S5ZTZ! —^ Jt Maak m1

Con,ra,os JB^ SO-PADMOUSE |

I lSUHmSm v,JX^X« divulgue sua empresa

I 
llll lpiL 

MmiffiiiftMMliwi ^ 
linBS^P 

COM PAD MOUSE TEXTURADO 
|

ADVOGADOS!!!^ ' 
«ss

I or"iooSSS25-Bj. wtn-juris I W WS§ .. i 
quadra ! I

i (021)263«817/9319 SSfSS JSfS^ 
*¦¦ 

['™r,=?iirl ! ¦ MBADMATICA I i¦« ¦ |WM||^RnA -v « I PARA C0HC0ME8 AO WlMtO 0E B CDV I ! "1" „ 
""V |

 ¦¦¦¦S&CD BRAS I iimw'iibwsioias. | | PROMOQAO I
MH s<i)!*^TOi».«o«tx!WT [_^ij I Manutenipao 

- Contratos. |
CIDUiriW aceitamos omaodecrSdito 1° mes - Gratis. | \

¦ A ¦MMRM visa.mastercardc diners Alinhamento drive - Impressoras ¦
"CONSULTORIA EM INFORMATICA BBB ^ST Up Grade - Vendas em geral. ' gIBiilill 'DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS AMBIENTES DOSE WINDOWS !rol° 

^ 
,,,„Tr\,V71)"'-«« <locacao e Unoa de CD) • — —" Tudo oara inform^tica. S

¦^H||||||||fl "PROJETO, IMPIANTACAO E CONSULTORIA EM REDE NOVELL ¦ —! 222-8114/242-3936 I
BWM^^^^^^^^^^^^«SOUjgOESEMCODIGOD^ARRAS^^^^^^^J ^

SISTEMAS MUtnilSUABIOS IAMMHJ JJMiM 

(FAGIOS FLUXO M^^AVm^^^lNEANTROPOMEIRICA) | W—
'LIVRARIA E CONFECCOES SftlfeKHIM!

J 
QQQ Amd 

/A 1SK"d"A™ :
HIIIIIIIMIBaMeBBffillB^ '»-»'»-^693 mm AmtCff 

WROXCOtOMDA
BSQIHI — — cGpias de projetosTT* IITI'TIQII 

mMDn#1 I programa$Ao visual
Disque J REVENDEDOR fCA 1 h aooo ¦M«R|autorizado mmmmm mm m m 

| ^ 493-0282

Classificados (021) ————J—^ 3493-2380 graphics

589-9922 DB 
RIO ^c.cTyof-TEL:(021) 221-M54• FAX: (021) 232¦ 9669 

I Av. oiegnrki Maciel, 511 Lo|a f

B

(Rfl>K \MÜ\

RUA DA QUITANDA, 199 -Gr. 303/304

LINHA GERENCIAL

O Melhor

Perfil

TÉCNICO

e o Melhor

PREÇO

AUTOMAÇÃO COMERCIAL

FLYINGCOLORS
RS 82,

Software ACTION
FOOTBALL' 

RS 70,AV OAS AMÉRICAS 2901 S 104 • BARRA DA TIJUCA • RJ
Tel |021| 325-3633 TEL / FAX: (021) 431-1133 R 1104 ECSTATICA

R$68,

400 . I.fr. da Tiju»» • 1B9-I1H (LOCAÇAO t VtNDA Pi CD)
SOLICITE UMA

DEM0NSTRACA0

MANUTENÇAO

(DS - 'DataSus Inforniatica

ARROW

SOFTWARE EDUCACIONAL

PODE COMEÇAR A APLAUDIRversão em português da linguagem logo
editor de textos, desenhos e fantasias

procedimento aprenda e micromundos
interface moderna e extremamente fácil
sintaxe da linguagem semelhante à C e Pascal

v 
versão 1.1

UP GRADE GRÁTIS PARAQUEM^^KCVltlI
V POSSUI A VERSÃ01.0^.^^Hlllllll

LIGUE E PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO

(021) 242-5580 / 224-4643

FAX: 231-0023

Tecso
Tccnologi» de Software

I Sistema Integrado de AdmimstrqçáoComercidl
Alpumas de suas funções:

Integração com PDV, estornos, mapa de compras,
estatísticas, .ituali#.içào dn proços, custeio, relatórios <le
lucro liquido, comissionamento, mala direta, lluxodo caixa,
etiquetas, emissão do boletos bancários, clientes,
fornecedores, etc.  ........w.....

A HJ, recordista de
\. vendas em 94, já entrou em 95

dando o maior show. Está lançando
programas totalmente integrados agora em

Windows - Contas a Pagar e a Receber, Controle
Financeiro e Cadastro de Clientes. São software
de alta tecnologia que só mudaram mesmo de

palco, porque a qualidade e os preços baixos

_ continuam os mesmos. Com
I esse noyo sucesso, quem já

— H começou a aplaudir a HJ vai

| | ^0 acabar até pedindo bis.

SOFTWARE
Av.Paulista,2.518 OC7 QAQQ
Conj. 11 - SP - Tel.: (011) 257"O^OO

R. da Candelária, 79 M4 04 O A
Conj. 401 - RJ - Tel.: (021) 4VVa& I mrV

À venda na» melhores lojas MAIS DE 100 SOFTWARE
de Informática, livrarias VENDIDOS POR HORA. VENHA
e grandes msgazlnes REVENDER ESSE SUCESSO

ESTOQUE iBFATUiiAMEHTO BI COBRANÇA

CONTAS
A

PAGAR

CAIXA
BANCOS

FOLHA DE
PAGAMENTO

247-9647/ 247-2537
267-3046

PROMOÇOES EM R$
MOUSE+Pcid 16,00
FAX/MODEM....65,00
386 SX 40 78,00
HP 520 550.00

ÍHP 500C  Ã
486 DX 2.66
486 DX 33 4ÍI»
HD 210 ^
HD 340 jSp
Mem.IMB.S#.....

DiHen Club
International

PB(256 TONS)

TEMOS OUTRAS OFERTAS

MULTIMEDIA STUDIO
A mais completa ferramenta para
desenvolvimento de aplicações de MULTIMÍDIA

Possui
software de autoria
captura de video
editor de texto
editor de áudio

. editor de imagem
morph
cd-rom com 400 mb de CLIPART

Solução Completa para o seu problema de CONECTIVIDADE

Microcomputadores, Placas, Projeto, Cabeamento, Suporte, Treinamento,

Softwares, Hubs, Transceiver. Instalação, Consultoria e Desenvolvimento.
DOS/Rede

Folha de Pagamento

Contabilidade

Controle de Estoque

e materiais

Contas à pagar
Contas à receber

Controle/Cobrança

Mala Direta

Faturamento

Livros Fiscais

NE2000 JumperLess.. 82,
ÉEafl NE3200 PCI  450,

HUB 9 Portas  347,
lASQ HUB SNMP12TP.  1.244,
Itinrtwfth HUB stack 12TP. 1.124,
NetWare Ihi IR SNMPstack12  1.624,
Placas Hubs com 5 anos ds garantia
Padrito IS09001 com CHIP National
Alta Performancs e Qualidade

TREINAMENTO
Noveli, Corel Draw,
Word, Excel, Unix,
PageMaker, Clipper,
Visual Basic • Outros.

Netware

Rua Visconde de Plra)a,365 Lj. 20
Ipanema - Rio de Janeiro
Tei.: (021 >521.2373
Fax.: (021) 247.8090
CEP.: 22.410-003

5J7^TT|SE Unix- Xenix _ _ t _
^ U IHI TCP/IP P®Ça Cotação

IPX Via Fax.

SYSCONNECT

233-5336

SISTEMAS FINANCIADOS
Adm. de Condomínios
Faturamento
Adm. de Imóveis
Adm. de Contratos
Estoque

Projetos com rede local
Venda/Aluguel de Equipamentos

? Lojas e Restaurantes

ALIEN LOGIC - RS 40.
C0RRID0R 7 • RS 40.
RÜUNI0N • R$ 30.
MAD D0G li - RS 30.
TOLICE QUEST - R$ 30.
CYCLONtS • RS 40.
PR0T0STAR - RS 30.
GR0LIER ENCICLOPÉDIA 95 • RS 45,
RAVENIDFT - RS 40.
BETHAYAL AT KR0ND0R • R$ 40.
SP0RPS BEST - R$ 30.

CADASTRO • PROCESSOS
LITISCONSÓRCIO

AGENDA

R.doM«rcado,34
Qr. 1002-C«iitro-RJ.
(021)263-6017/031»

Wln-Juris
DEMONSTRAÇÃO E INFORMES:

TEL. (021) 295-4029 FAX 2208795
QUADRA

I INFORMÁTICA I
PROMOÇÃO I

A MRTIR OE ««to QUALQUER LOCAÇÃO FEItt MAS
10US lEfiLON E BARRA DÁ DIREITO Â UM CUPOM

FAU CONCORRER AO FRÍMIO DE í CDV
INFORMAÇÕES NAS LOJAS.

CD BRAS Manutenção - Contratos.
1o mês - Grátis.

Alinhamento drive - Impressoras
Up Grade - Vendas em gerai.

Tudo para informática.
222-8114/ 242-3936

SERVIÇOS
•CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

'DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS AMBIENTES DOS E WINDOWS
•PROJETO, IMPLANTAÇÃO E CONSULTORIA EM REDE NOVELL

«SOLUÇÕES EM CÓDIGO DE BARRAS

aceitamos CARTÃO de CRÍOITOVISA. MASTERCARD E DINERS
Praia d» Rotafoge, 210 Sala J01 - fcta-: (021) 551-094» - SS2-1B71 - te: (021) 551-4143
Av. Alautfa d* Palvo. 135 - l|. 730 - Tel. (021) 512-5725 (LOCAÇAO I VINDA DE CO)

SISTEMAS MULTIUSUARIOS•CONTROLE DE ACADEMIAS
(PAGTOS FLUXO DE CAIXA, AVALIAÇAO CINEANTROPOMÉTRICA)

•LIVRARIA E CONFECÇÕES
(VENDAS, ESTOQUE, FLUXO DE CAIXA E CÓDIGO DE BARRAS)

AceR 
<?

COMPAQ.

NÃO SAIA DA BARRA.

XEROX COLORIDA
CÓPIAS DE PROJETOS

PROGRAMAÇÃO VISUAL

g 493-0282
3 493-2380 GRAPHICS

Av. Olegário Maciel, 511 Loja F

REVENDEDOR
AUTORIZADO

Classificados
R.Conde de Lages,
44 -Cj 702 -Glória

8t, 
TERÇA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 1995 INFORMÁTICA ,ORNAL D0BRAS'L 
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PARA COWORKER AO PR(MI0 DE B CDV
IHHIRMACOES HAS L01AS.
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Análise de Sistemas
Transmitir, a profissionais com curso superior,
conhecimentos fundamentais para análise, projetos,
desenvolvimentos e avaliação de sistemas de
processamento de dados, utilizando-se as mais
modernas técnicas, como orientação para objeto e
interfaces gráficas.

Programação de

Computadores
Formar programadores com sólidos conhecimentos nas
áreas de Sistemas de Computação, Técnicas e
Linguagens de Programação.
OBS: Para a realização de aulas práticas e trabalhos
individuais, os alunos têm à disposição um
supercomputador com capacidade de processamento
vetorial e uma grande quantidade de modernos
microcomputadores, para uso isolado ou em rede local,
além de facilidades de impressão à laser.

MATRÍCULAS ABERTAS.

>

Tf™
mr4k

PUC

RIO

Informações •Inacriçõef
Matrículas: CCE/PUC
Rua Marquês de São
Vicente, 225 - 

|Casa XV - Gávea, RJ. 3
Tel: 529-9212,
529-9335,529-9376,
274-4148.
FAX: 259-1642 \£6p

APRENDA FJVI 10 HORAS!

LIGUE (I SEMANA) LIGUE
AGORA! Al H.AS DIAKIAS Dl 2 MORAS

LIGUE
AGORA!

PROMOÇÃO:

Dos^sa»,

WINDOWS

WORD
(for Windows)

EXCEL
(básico e avançado)

TURMAS R&U2IDAS
t ALUNO POR MICRO

APOSTILA

CERTIFICADO

AULAS EM W/COLOR

EFICIÊNCIA COMPROVADA
POR MAIS DE 1.000ALUNOS

TURMAS ESPECIAIS
AOS SÁBADOS

AULAS também
NAS EMPRESAS

INVESTPAR CEXTRO- Rja ca Asseira e.-. 4, i

INFORMA T/CA GÁVEA

2214500'239-4113

Word - Excel

Windows - DOS

Instrutores formados pela PUC/RJ • I aluno por micro 486 DX2 66Mbz

Cursos especiais para empresas.

Preço total para os 4 cursos: R$ 399,00. E você ainda concorre a um fim de semana no Club Med.

Novos cursos: Pagemaker e Corel Draw

EMP®RIO
NFORMATICA

Av. Rio Branco, 89 - 48 Andar - Manhattan Tower
Tel.: 263-4319/233-0071 /263-5160" " 

CLAIMS

I nformática
y Prática e Eficácia

IMDIVIDUAL-irsjTEINJSIVO
I ()()% PRÁTICO

INTRODUÇÃO À
INFORMÁTICA
MSDOS6.2

¦WINDOWS 3.1
¦WORD WINDOWS 6.0

EXCEL 5.0
COREL DRAW 5.0

¦VISUAL BASIC 3.0
¦ACCESS 2.0 •

MULTIMÍDIA
¦TREINAMENTO

NAS EMPRESAS
INFORMÁTICA

PARA REDES
225-0077

mmwrvAf r—-

I— —j

R. Dois de De/ombro, 108 sl. i - Térreo
Flamengo

Próximo a estação largo do V\a< hado

•li
i .
COMPUTAÇAO GRAFICA

CURSOS 100% PRÁTICOS
WINDOWS 3.1 CORELDRAW
PAGEMAKER 5.0 -3D STUDIO
AutoCAD R.l 2 2D/3D -CADOverlay

Computadores 486 Coloridos
Treinamento especial p/ empresas

SERVI. CAD- Pl afogam, Vetorização, scanner, etc.
BXTORAÇÁO- Projetos gráficos, falheis, anúncios,etc.

Peskgraphic 235 4486

VIDEOSE JOGOS

ELETROMCOS PARA

QUEM NA0 ESTA

D i BRINCADEIRA.

inaoos.
LTICA. :

Laércio Vasconcelos Computação
Cursos de Montagem

e Manutenção de Micros

e HARDWARE BÁSICO
(Montagem de Micros 386/486) (5»""**
e HARDWARE AVANÇADO
(Configurações, Setup, Instalações, Expansão
de Memória, Instalação de Winchester,
Scanner, KitMultimfdia, Análise e Otimização
de Desempenho)
¦ MANUTENÇÃO PREVENTIVA
(Hardware e Software)

mais de
500

PROGRAMAS DE
SHAREWARE

Para Windows e DOS, os melhores Jogos,
Utilitários, Aplicativos, Programas Gráficos,

Musicais, Linguagens, Treinamento...
VmDADeunOSÍfROGRAMASaiNOSSOesailTÔMOOU

tCLOCORRCIOfARA TODO 0 BRASIL
LAÉRCIO VASCONCELOS

LVC COMPUTAÇÃO LTDA. |
Av.Rio Branco, 156/2811 Centro - Rio de Janeiro
Cartas para a C.Postal 4391 Cep 20001-970 RJ

Tel. (021) 262-1776 Fax (021) 240-0663

1- V M

NO LEBLON
CURSO DE INFORMÁTICA
PARA CRIANÇAS, JOVENS
E ADULTOS

HHyiçQS ME
PROGRAMAÇÃO VISUAL
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA

IMPRESSÃO A LASER
VENDAS DE

SUPRIMENTOS
ni=J Av. AiAdfo dc Pmm, I079 ss 106

naDa PRATIC (VnriwdoüWowJ-líbloN-RIdU' i informática @/F*x;(02I)259'I756

¦WUfX-UfM

MS-DOS. WINDOWS. WORD. EXCEL
NOVO CURSO: ACCESS FOR WINDOWS

m

CURSOS NA GTO INFORMÁTICA
GRUPO FECHADO EM EMPRESAS
AULAS INDIVIDUAIS EM

RESIDÊNCIAS OU EMPRESAS

Av. dos Américas, 3.333/405
BARRA. Tel.: 325-9611

- - * 4 . mmm' 
v.*

_

'.. . mn*— ,_ .. ¦:¦•¦:¦¦. ->V' ¦ - ¦¦

O MERCADO JOGA DURO

COM QUEM NÃO SABE INFORMÁTICA

VENHA APRENDER MICROINFORMÁTICA
NO IBPI
Para encarar o mercado de frente, sem medo de se
machucar, você precisa estar muito bem preparado.
Venha para o IBPI. Os nossos cursos de microinformática
vão deixar você no ponto para vencer a maior disputa da

sua vida. Escolha o seu curso e inscreva-se!
s?.Windows • Word • Excell • Clipper • C+ + • Access J&jfa*

Cobol • Redes • Programação Orientada a Objetos e muitos outros.

ANÁLISE DE SISTEMAS • pós-graduação "lato-sensu"
PROGRAMAÇÃO * capacitação profissional

J

Curso: Conhecendo a INTERNET - 8 horas • 31/03 -
preço promocional - R$ 180,00.

ESC01A TECNICA1BPI

1 ^00^^

TÉCNICO
Para você se

profissionalizar enquanto
completa sua formação
escolar Marque uma, |§gf

: entrevista com nossa
M

__ .. aaBrepi
coordenação e conheça o - '

nosso método de ensino.
TURMAS ESPECIAIS PARA QUEM JÁ

TEM 0 2» GRAU COMPLETO

¦ l:rj|
Microsoft'A QUALIDADE

BOhJS ¦ SOLUTION PROVIDER
PROFISSIONAIS

«IBPI-•s:r

SÃO PAULO

CENTRAL DE Botafogo
ATENDIMENTO: J75-J1«

275-5894 Sr
B. HORIZONTE «SALVADOR • SÃO LUIS • FORTALEZA

MEIER CENTRO
594-9244 532-1568
TliUCA NITERÓI
228-6068 622-1283

CURITIBA • BELÉM

PROCURA-SE^MaV>s 
Para o ,U|

INF0RMATICA

- 
> Recursos de

^ MULTIMÍDIA
interativa

Aula INDIVIDUAL

Aula' 
100% PRÁTICA

Na sua
'DISPONIBILIDADE
" de horário

No seu RITMO
' de aprendizagem

ÁUDIO, IMAGEM
k E AÇÃO

: cknthoB comHTtmucaR Nirmn6i|
1 Av Prw MrgM.R R.B«rataRfcoiro,Hkcanaida[hi*iiM aTwra ¦

I 
y1,f j;» nr M*c*do,^> i

T^quape. Promoção

Arte r.r""ÓNicA Uoltaàsflulas

Traga um amigo e ganhe um
SUPER DESCONTO!

A cada matrícula, você
concorre a um SORTEIO de um

COMPUTADOR. I

m
AGORA NA

BARRA!
i Introdução à
« Micro. + DOS

Windows 31
fe Excel 5.0
í Word 6.0

Introdução à
Micro. + DOS
Windows 3.1
Corel Draw
PageMaker 5.0

£

•8

Av. Olegário Maciel, 366/205 - Barra
493-7946

Rua Constante Ramos, 44 Gr. 607 - Copacabana
235-5284 / 255-1732

VÍDEO ,vINf ORMATICA

©
|*V0Ct PIKItt APMKMt IttfOUMTK»
*HA0|SM««l»»MfMNÍVILT |
'BKSEM UM TtfülAMSMTO tf UCADO A StU tHA-MAt\\
*H40 SAN OMNI PKOCUIUUR •' HlM

•UM CURSO EM QUE VOCÊ É QUEM FAZ O HORÁRIO.
| * ESCOLHE O LOCAL, EM SEU TRABALHO, EM NOSSAS

DEPENDÊNCIAS OU ATÉ MESMO EM SUA RESIDÊNCIA.
I 'A CARGA HORÁRIA É ESTIPULADA POR VOCÊ.
| 'PAGA APENAS AS AULAS QUE ASSISTIR.•UM PROFESSOR POR ALUNO.

INFORMATICA em COPACABANA

CURSOS PARA INICIANTES e SECRETÁRIAS

MDQ

Introdução c/DOS
Windows
Word • Excel
Power Point • Clipper

Damos Aulas
Particulares

| Aulas 100% praticas j~ Pacotes p/empresas

IHFOBMATICA Barata Ribeiro, 411 / 201
©235-1484

aprenda em

% semana

INTR0D. INFORMÁTICA +
DOS +
WINDOWS R$ 50,00

INTROD. INFORMÁTICA +
DOS +
WINDOWS +
WORD +
EXCEL

R$ 140,00

CLIPPER + OPfiO. (programação).. ,R$ 200,00
CorelMAWI R$ 80,00
RIS R$ 40,00

222-6766
232-6703

Rua da Quitanda, 30 / S* andar
Cantta

1111LAJIV O 'Trf' . . . 
,»RD FOR WINDOWS . IÍSD0S

-EXCEL >CLIPPE#?
-ACE8S 

¦ EOUTROS 
"p|

-APOSTILAS GRÁTIS
-AULAS PARTICULARES
-CURSOSEM EMPRESAS

STUDY INFORMÁTICA
Rua Conde de Bonfim,

246-..S/205-Tijuca 228-2131

/Corel Draw * PageMaker * Ventura

Windows * Word * Excel * Outros

[ 
Editora^ao e Publicidade. 

j253-8732

s

¦

I
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m
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n TERÇA-FEIRA. 28 DE MARÇO DE 1995
INFORMÁTICA

JORNAL DO BRASI1.

ÜOMPUT müLLzs y

MICROCOMPUTADORES

. ^*i^mpqnham!™JjL

V̂̂̂8l»K8»SSSa«
NÓS FAZEMOS A DIFERENÇA

KIT MULTIMÍDIA KIT MULTIMÍDIA

voM^em

R$ 550,

MONITORES
SVGA MONO R$ 155,
SVGA COLOR 0.39 R$ 345,
SVGA COLOR 0.28 R$ 370,
SVGA COLOR SYNC 3 R$ 410,
SVGA COLOR SYNC 3NE R$ 430,

IMPRESSORAS
LX 300 R$310,
LX 300C/KIT R$ 360,
LQ 570 R$ 440,
FX 1 1 70 R$ 640,
HP 520 R$ 470,
HP 560 R$ 850,

ESTABILIZADORES

22MM-

^ANUTENCAO^NFORM^riCA

2404189

0,8 KVA
1,0 KVA
1,5 KVA

R$ 29,
R$ 38,
R$ 50,

DIVERSOS
DRIVE 1.2 R$ 68,
DRIVE 1.44 R$ 60,
GAB. MINI-TORRE R$ 65,
PLACA SI DE R$ 19,
PLACA IDE VLB R$ 50,
SVGA 1Mb VLB R$110,
SVGA 1 Mb R$ 75,
SVGA 1Mb c/l DE VLB R$160,
FAX MODEM 2400 R$ 68,
FAX MODEM 14.400 R$150,
TECLADO R$ 26,
MEMÓRIAS CONSULTAR
FAX MODEM 28.800 R$250,

PLACAS
386 DX 40 RS 110,
486 DXII 50 INTEL RS 365,
486 DXII 66 INTEL RS 390,
486 DXII 80 AMD R$ 480,
486 DXIV 100 RS 510,

MONITORES

VIDISCCCMPC
¦VGA Mono 9" R$ 194

SVGA Mono 14" R$ 144
SVGA Color 14" .39 R$329

¦SVGA Color 14".28.R$ 362

ELEBRA/TATUNG
SVGA Color 14".28.R$ 349

-SVGA Color 14".39.R$ 325

SANSUNG
SyncMaster R$ 384
SyncMaster 3NE R$ 409

inFnrmanca
262-6222
Av Chuicnnl. '29 (y 20- ¦ üas^o

RJ rd/. (i2lj240-9)86

El PREÇO
m QUALIDADE
(D ATENDIMENTO

ESTABILIZADORES
PROTEÇÃO PARA SEU MICRO

Tecnologia inglesa
1.2KVA 110v-..R$ 46
0.8 KVA 110v-..R$ 41
Careife 220v (e)/11 Ov (s)

> 0.8 KVA 1 lOv- R$31

J •WtGeative Dscaveiy N»*EdBan R$449
|<<WK3MAoerOoijbte(2x). R$ 104

•CDflCM feac Quad. (44  R$365
| ,.Sand Btotet lóCiBatlve. RS 149

•Cabo amplficado RS 39
•WCodersaidapl 1VA/CR RS235
•Vídeo R$483
•Vídeo BtaJet (F5 2001 R$519

GABINETE
MINI TORRE

¦sêí! i250W>
R$

li

^¦1^——
Hiiitwrnl

1+3 x R$ 240,
2 Mb.Drtvede 1.44 Mb,

HD 270 Mb. VGA 256 Kb.
SVGA mono, mouse e tec la do.

UliVIII—BmmiM

proptagBBa

CLEAR UNE

NO BREAKS
NÃO PERCA SUAS INFORMAÇÕES

BST
Estabilizado cI autonomia de lh.
• 0.5KVA110V R$ 282- 1.0KVA UOv R$ 354
(Boleta automotiva nôo mdusa no preço)

IMPRESSORAS

II

J?

MICROS XT - AT

Imediata - Ligi Alugue

4 Mb. Drtve de 1.44 Mb. HD 270 Mb.VGA 256 Kb. SVGA Color .39. mouse e teclado.
Consulte outras configurações.

•Epson LX-300 • R$ 279
•Canon BJ-200e - RS 376
•Canon BJC 600- RS 725

270 Mb R$ 217
365 Mb R$ 230
420 Mb RS 249
540 Mb R$ 283
730 Mb RS 380
850 Mb R$ 460

KEÍST A COMPUTER

233-1553/233-7834/233-4579/253-8687/253-6038 
- FAX 263-8679

62

Rede LANtasticA móis premiado do marcado.

A MB.HD 270 Mb, Drtvo 1.44 Mb. SVGA Cokx .39.
VGA 1Mb. Mouse. Teclado, Placa de Som 16
Bits, CDRom Double Speed e Caixas de Som.

FINANCIAMENTO
ATÉ 4X (1+3)

•Placa mãe486 DX4 100 RS 539
486 DX2 80 RS 415
486 DX2 66 R$ 345•US Robotics 14.400 RS 165•US Robotics 28.800 RS 329•Scanner Color Genius....RS 339¦Scanner 256 Genius RS 159

TUDO EM INFORMATICA

PELO MELHOR PREÇO

Preços em Reais • impostos não inclusos. Ofertas válidas para esta semana ou até o final de estoque.

MANUTENÇÃO E MULTIMÍDIA

^^^OIENMULIIMIUIA
W\PARA FEIRAS, EVENTOS E SHOPPINGS 1»| 1

^^VIDEOS 

TOUCH SCREEN^^^B J

M0NIT0RES COLOR/MONO

IMPRESS0RAS COLOR/MONO
FAX/MOLDEM J^^nf^SVl 1/1 |l»pTA)f(j»J

I FINANCIAM0S
I

iiiiiiiiiiiiiiiiiii IHIHh• GARANTIA DE 1 ANO
AMPLO SUPORTE TÉCNICO
LABORATÓRIO PRÓPRIO

•ASSISTÊNCIA PERMANENTE

Mouse Microsoft
Imp Epson Stylus 800+
Imp Epson LQ 570+
Imp Epson LQ 1070+
Imp Canon BJC 4000 Color
Imp Canon BJ 200
Speakers (ò partir de)

486 DX33
VLB 256 CACHE + 4 Mb RAM + PI. IDE VESA

HD 420 Mb + Drfve 1.44 + Teclado 101 teclas
+ Gab. Mini-torre + PI. VGA VESA + SVGA Color

1.329,

gTTTl Mouse Pen
EEMf'M CD Rom Sony DS
EIMTM Gabinete Mini-torre
[2223 Scanner Genius 256 tons hj-?:i
nf f 'T'1 Scanner Genius Color tllAU
gf.T.W.T.l Cartucho HP 51625 A Color EE3

£486 DX2 66
VLB 254 CACHE + 4 Mb RAM + PI. IDE VESA

HD 540 Mb + Ditve 1.44 + Teclado 101 teclas
+ Gab. Mini-torre + PI. VGA VESA + SyncMaster 3 NE

1.565,

VÁRIAS OUTRAS CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS. CONSULTE-NOS

Av.Rio Branco, 156 - S/Lj. 242

2SMMISM4HW2fr

iüLWRONTOl

S I llllllllllllljllllllllllll
3 —I iiiiiiniiiiiiiiiiiiii II

————M———¦"

: : ¦¦ ' :mimwNHMMR jJME

Marca SISC0

R$ 1.560,00

Garantia 1 ano
ÍWINDOWS + PC - DOS

Impressoras

EPSON
Styllus fiOO
Stvllus Color
LQ 300
Cartuchos p/ Styllus

486SLC2/S0
4 Mb - Dr V/i'HD 210-SVGA Color

ICMS Incluído
Consulte outras
Configurações

Microsoft
Encarta CD
Dinossaurus|
Office Std
Office Pro

VMH - Eng. e Informática Ltda.

Telfax: 021-268-2761

COMPAQ.
PRESÁRIO y2Q CDS <

486 SX2-66 4Mb RAmQODMUUSÚLBJUBJEiX 2
HD 420 controwdor gráfico local bus l
FAX MODEM 14.400 CD ROM <

mm* i . É ISOUD BLASTER 16 Bits "
¦" ¦ M1|M|I ¦ MONITOR MULTIMÍDIA C
M ¦¦ IIPVll IMICROFONE E ALTOFALANTE INTEGRADOS^ ^R$ 

2.999,00

CONTURA AERO. RS 1.912,001
mj ¦;¦,!.] VWM ~rn -L*M j -I . J 5 tmW

PRESARIO 460 R$ 1-616,00|

PP DESKJET 500C....R$ 570,00
TEMOS TODOS OS MODELOS

ESTABILIZADO AVR BOOS R$ 31,50

NO BREAK SB lOOOBi R$ 425,00

WORD 6.0 Ré 2*9,00 B LOTUS 123 V.5.0..R$ 359,001

INFORMATICA
TEL-FAX: (021)

263-3121

233-8410

SOMENTE

ESTA

SEMANA

PRONTA
ENTREGA

PSÇÕMPÃ

386 DX 40 1 366,96 1 245,66 1 203,98 1
486DX2.66 478,24 320,16 265,84
486DX2.80 478,24 320,16 265,84
486DX4.100 533,54 357,18 296,58
586 PNT 90 895,21 599,30 497,62]

r

NA COMPRA DE
UM MICRO VOCÊ

LEVA UM MOUSE GRÁTIS

FINANCIAMENTO SUJEITO
A MODIFICAÇÃO CONFORME

ALTERAÇÃO NA TAXA DE JUROS

c c

f IMPRESSORAS HP/LASER^
I E JATO DE TINTA J

KIT MULTIMÍDIA CD 16 OU SHCOOL HOUSÈ^
460,00 ou 11x69,17

KIT MULTIMÍDIA SOUND MACHINE
170.00 ou 4x54.21 V

LEASING - 24 MESES
PESSOA JURÍDICA/PROFISSIONAL LIBERAL

APROVAÇÃO EM 24 HORAS,

Rua Debret,79-A
BHMTIHMW183WI1532'iWi*

I33BE23

POWER PAK

jm i
l>c 0.5 à IOO Kva.

Preços a |»rtir dc R5 214,00

486 DX2-66
iupif proHOfi.

CNDÍMIM kwlHK
4 W) ram.pbra SVGA,IDE,2 dtivrs,
gabinete f omc^nonitor SVüA,tcdado
eroouse. R$999,00.

FINANCIAMOS EM ATE 4 VESS

0%^ 97,-0929Remetemos para todo o Brasil V*:*:-.*:...•••?

COLOR LX 300....75.00
LX 300 300|00
SYNC MASTER 415,00
FITA IMPRESSORA 810-5,50
JOYSTICK AVEN0ER....25.00

JOYSTICK MTERCEPT0R...48.1
IMP. CITIZEII INKJET. 360,00
ESTABILIZADOR 1 KVA 45,00
ESTABILIZADOR 0.8 KVA..40.00
FILTRO UNHA 9,00

E MUITO MAIS, CONFIRA.

ACEITAMOS TOOOS OS
CARTÕES DE CRÉDITO PI

SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS.

IERTO AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 14H1

'¦•glrg^ 
m) ÍGARANTIA PE 1 ANO.

RUA MAJOR ÁVILA, 242/LJ.D - TIJUCA

284-2615/284-2656

CADERNO

IDÉIAS

Nem pense

duas vezes.

Leia.

Todos os sábados,

no seu JB.

JORNAL DO BRASIL

ElEJHjELJ

EEJULXIj
Emm

E2EH[HXD
EuvU

I W-V^'A

366,96 245,66 203,98

¦Mill iM Ilimrnw
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JORNAL DO BRASIL R.1VIi^TIC 
Al TERQA-FEIRA, 

28 DE MARC^O DE 1995 ? 
J J |

| 

= 

|

^ 
S^IHH ^

\>. - " jaafe^st v. , v^c^Ki :4y ^vf;..?¦ ;• MugSBRflBII^^IIBBi k

I L_    ¦ i

MCWHEHTO IM JITt 11VEZfSIGU/U5! 4= jj!
^AX 0
—^g

¦WWHWM WWWWTWflW HIJA A'iLVII V11 LI II.HAU11M.1IIILI HnfnvnvHPfMvn B
BaBaaBuM KtaaaaaliBI EaaagBaMiB BaMBEMiH g

2BAM 
•* *** MM 4 MB RAM - HD 970 MB • MB BAM - HD 420 MB 1« MB RAM Q 1

HD210MB HD 270 MB DBIVK 1.2 - DRIVS 1.44 DRIVB 1.2 - DRIVR 1.44 H0S40MB H
DRIVR 1.44 DBIVK 1.44 PLACA VOA1 MB VLB MACAVOAVLB DRIVR 1 2 MB M f-

$ MONITOR SVOA MONO MONITOR SVOA MONO PLACAIDR VLR MACA ID! VLB DRIVI 1 .44 MB H %
if Ed  MONITOR SYNCMASTKR MONITOR SYNCMASTER MONITOR SYNCMASTER M f¦51 ¦¦MWMPVVVVHi bbhbbhmbmbhbi^HHI^HMI^^^ U

i ^ES3339B ¦SI3E9B mumussEM ¦SSEZEZS 0 t¦SfinBVKnKiH BSfiHWFOETiH HWHTKTa.41'ETiS ^¦¦¦niviSKyjH ^¦¦¦VIVIVWPH
BAJUSMmI ¦MWRMnl HAUUBliB ^^KbU3!££B Q

¦SffimKfSVSTSB ¦¦HiiRErniB MiiRRDn ^— ¦¦MBBMIB ¦

I 
¦•I'llMfl-TI'f ¦•I'BIMHW ¦T»irit,ffaBIM ¦'IIBlB.Rc <.fEM ¦.llRIB.*»i^TiM H

I GRATIS: 1 JOGO DE CAPAS NA COMPRA DE 1 MICROCOMPUTADOR 0 1
I w Pjfflr 1 1 k"

R9 ¦POTMRVWPMMPPOTWMPWMHM ¦bhrhbrh^^^^^^^^^h U
¦•<* ¦ JAI0 u ftTnill J J rToiAfo7«l FoiTrTiH Hdjn»T?¥7!Y5iIT3775TTr5Y3r!TOTiYVH ¦ffWWW^THWfjffWWPWff h
II ?

— 

—M0NTAP0RB! 
^ 

^¦jjpj"! I 
|

| 
+ SVGA COLOR + 

| |
I tMAM,v ,AA GABINETE + TECLADO + DRIVE 1.44MB  

<& B

pj EPSON LX¦ 300 R$ 291,00 OU 4 X 87,00 » cYurAiiACTrD o ¦ AIAIICE c«a aa C]'I 
R EPSON LQ-570 R$ 430,00 OU 4 X128,80 + 

SYNCMASTER 3 + MOUSE RS 540,00 H 
|

EPSON LQ - 1070 ...R$ 599,00 OU 4X179,50 GABINETE + TECLADO R$ 88,00 SYNCMASTER R$ 379,00 OU 4 X 113,50 M

f EPSON FX - 1170 ....R$ 599,00 OU 4X179,50 SYNCMASTER 3 NE...R$ 429,00 OU 4 X 128,50 H

1 CANON 
Bi - 600 C ..R$ 735,00 OU 4 X 219,80 GABINETE + TECLADO + MOUSE ....R$ 100,00 SVGA MONO.... R$ 156,00 OU 4 X 46,80 ?

I » S I
H MMMMMMj |

GABINETE R$ 63,00 DISQUETE 3.1/2" HD R$11,30 0 1
TECLADO R$ 26,00 nKM/.uii.i«eB/ DISQUETE 5.1/4" HD R$ 8,40 EJ |DRIVE 1.2 MB R$ 68,00 DESPACHAMOS P/ FILTRO DE LINHA 4 R$ 12,00 R

I DRIVE 1.44 MB R$ 58,00 FITA P/LX-300 R$ 5,30 H
IDE PLUS R$ 26.00 TODO BRASIL KIT COLOR P/ LX-300 R$ 68,00 HI

IH 

¦¦ IDE VLB R$ 55,00 VfV CARGA P/ DESKJET 500 M «j
H 1U1 VGA TRIDENT 1 MB R$ 81,00 * • • • • Kf (PRETA) R$ 45,00 H f
K1 MOUSE C/ PAD R$ 14,70 Kfl BOBINA BANER R$ 9,00 ?
ta rn mouse Logitech r$ 38,oo TODOS OS V3 papel p/ cartao de visita ES

MOUSE TRACKBALL R^l (JET CARD)-VARIAS CORES R$ 15,00 g

B E^I MOUS^multYmTd.a S i2'So INCLUSOS 
hTTb estabilizador clear line: H

W B"i MOUSE MULTIMIDIA R$ 56,00 o 8 KVA d< ftn B
n |n| MOUSE MICROSOFT RS 40,00 ° ® 5? H

| H ¦=¦ JOYSTICK GENIUS R$ 26,00 i *? 
!><>2 R< ii'So B

I JOYSTICK INTERCEPTOR R$ 48,30  E3 
'„Amr' M V

1 H Irrl JOYSTICK AVIATOR R$ 4^30 1^1 ESTABILIZADOR DATARAM: g

I El 
CD ROM M,TSUM' RS 220 00 

W' ¦ El EStZ,»D0r"sA^0'r; 
* m 

I
I E3 0.8 KVA R$ 32,00 ?

1 ¦ 
K'T MULTIMIDIA SCHOOL HOUSE ¦ M ? :S :::::::::::::::::::::::::::::::::SI 2I;SS B I

I ¦ 
R$ 475,00 OU 4X142,00 

IMFOTIMP o.a. i I

I 
vy"'Y|L (CX. c/ IPO UNID.) R$ 78,00 N ?

I RUA DR. SATAMINI, 71/201 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO B

SPABX: (021)567-1068 I j

I—— 

IMFOTIMC EXPRESS ¦ 
ENCOMENDAS PORIMPORTAQAO 1 

|

I FAX WINCHESTER IMPRESSORA IMPRESSORAI MONITOR PLACA DE m ... SCANNER Q
§ MODEM 365 MB EPSON HP IV L NEC VIDEO pr^foiui GENIUS B
| US Robotics ACTION SVGA 14" ATI ULTRA o^Ztw^ COLOR Q
I 14.400 Int. LASER llOO Pro 2 Mb Vlb 90 MHZ 13 t
f ta g

I 

IB R$ 

165,75 R$ 223,50 
_R$732,75 R$ 893,00 R$ 631,95 R$ 412,50 R$ 1.357,50 R$ 323,25 P I

M™M W,^5iriF^JIER 1=1 I IMPRESSORA I MONITOR PLACA DE PLACA SCANNER H I
UrS,bl«« 

42° MB 
S*®" 

HP 560 C SYNCMASTER VIDEO VIPER MESA M f

14.400 
Ext. 1000 

15"°L PllsU1LMb VLB 2 MB HP II CX g

R$ 187^65 R$ 265,50 R$ 621,45 R$ 780,00 R$ 621,45 R$ 269,70 R$ 417,90 R$ 1.492,95 B f

W,SS,SJER IMPRESSORA KIT MONITOR PLACA DE PLACA SCANNER (3 1
US^S»bo^lc« SSUli MULTIMfDIA SYNCMASTER VIDEO SVGA 1 MB MESA Pi 1
28 SOO Int Creative 17" GL - 0.28 ATI ULTRA + IDE VLB HP II §
ow" ,riT" BOO Game Plus 2 Mb |M

Blaster |HJ
R$ 276'00 R$ 307,50 R$ 411,45 R$ 475,00 R$ 1.147,50 R$ 297,00 R$ 113,40 R$ 932,50 g 

|

MODEM I'SSSffS^I |IMKIS?2RA| K,Tf PLACA DE PLACA DE PLACA MAE DRIVE ? I
K US^Sjbo^lcs 5!S^ MULTIMfDIA VIDEO VIDEO 486 DX/2-66 STREAMER Q 1

28 BOO E*t Creative Spigot for ATI ULTRA INTEL 250 MB B t
28.800 Ext. COLOR Edutainment Windows Pro 2 Mb HI

P C M i

| R$ 
344,25 R$ 370,50 R$ 967,95 R$ 538,50 R$ 411,45 RS 417,75 R$ 411,45 R$ 211,95 g J

II | 
  i

' 
'

1

COMPUTAI

INFOTIME - INFOTIME - INFQTIME - INFQTIME - INFOTIME - INFOTIME - INFOTIME - INFOTIME - INFOTIME - INFOTIME - INFOTIME

EM DESTAQUE PROMOCIONAL EM DESTAQUE PROMOCIONAL EM DESTAQUE PROMOCIONAL

mFOTIME - INFOTIME - INFOTIME - INFOTIME - INFOTIME - INFOTIME - INFOTIME - INFOTIME - INFOTIME - INFOTIME - INFOTIME

TERÇA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 1995 oJORNAL DO BRASIL
INFORMATICA

GRAUS: 1 JOGO DE CAPAS NA COMPRA DE 1 MICROCOMPUTADOR

KITS PARA MONTADORES

CONSULTE PREÇOS EM ATÉ 4 VEZES!

GABINETE + TECLADO + DRIVE 1.44 MB
+ SVGA MONO + MOUSE R$ 3

GABINETE + TECLADO + DRIVE 1.44 MB
+ SVGA COLOR + MOUSE RS 5i

GABINETE + TECLADO + DRIVE 1.44 MB
+ SYNCMASTER 3 + MOUSE RS 5

EPSON LX - 300 R$ 291,00 OU 4 X 87,00
EPSON LQ - 570 R$ 430,00 OU 4 X 128,80
EPSON LQ - 1070 ...R$ 599,00 OU 4 X 179,50
EPSON FX - 1170 ...,R$ 599,00 OU 4 X 179,50
CANON Bi - 600 C ..R$ 735,00 OU 4 X 219,80

GABINETE + TECLADO SYNCMASTER R$ 379,00 OU 4 X 113,50
SYNCMASTER 3 NE...R$ 429,00 OU 4 X 128,50
SVGA MONO.... R$ 156,00 OU 4 X 46.80GABINETE + TECLADO + MOUSE ....R$ 100,00

DISQUETE 3.1/2" HD
DISQUETE 5.1/4" HD
FILTRO DE LINHA 4 
FITA P/ LX-300
KIT COLOR P/ LX-300
CARGA P/ DESKJET 500
(j
BOBINA BANER 
PAPEL P/ CARTÃO DE VISITA
(JET CARD)-VÁRIAS CORES....

ESTABILIZADOR CLEAR LINE
0.8 KVA
1 -O KVA
1.2 KVA
ESTABILIZADOR DATARAM:
TI • 1
ESTABILIZADOR SAYCOR:
0.8 KVA
1.0 KVA
1.5 KVA 

TRANSPARÊNCIA P/ LASER
(UNIDADE) 
(CX. C/ lOO UNID.) 

DESPACHAMOS P/

TODO BRASIL

TODOS OS

IMPOSTOS INCLUSOS

KIT multimídia school house

R$ 475,00 OU 4 X 142,00
INFOTIME

RUA DR. SATAMINI, 71/201 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO

®PABX: (021)567-1068

INFOTIME EXPRESS - 
ENCOMENDAS POR IMPORTAÇÃO

WINCHESTER
365 MB

WINCHESTER
420 MB

PLACA DE
VÍDEO

ATI ULTRA
Plus 2 Mb

KIT
MULTIMÍDIA

Creative
Edutalnment

PLACA DE
VÍDEO

Splgot for
Windows

PLACA DE
VÍDEO

ATI ULTRA
Pro 2 Mb

P C I
RS 417,75

ENTREGA EM 7 DIAS

| 

nimcimo 
j 

m 11 m mmM

2BAM 4 *** MM 4 MB RAM - HD 970 MB • MB BAM - HD 420 MB 1* MB RAM Q
HD210MB HD 270 MB DBIVK 1.2 - DRIVS 1.44 DRIVR 1.2 - DRIVR 1.44 HDS40MB
DRIVR 1.44 DRIVI 1.44 PLACA VOA 1 MB VLB PLACA VOA VLB DBIVK 1 2 MB M
MONITOR SVOA MONO MONITOR SVOA MONO PLACA IDR VLR MACAIDK VLB DRIVK 1 !44 MB H

Ed MONITOR SYNCMASTKR 3 MONITOR SYNCMASTKR 3 MONITOR SYNCMASTKR pj

GRATIS: 1 JOGO DE CAPAS NA COMPRA DE 1 MICROCOMPUTADOR B
w

KIT'S 

PARA MONTADORES: W5 '1 1

^ sv6A coior + MOUSE™™!*!r$ 509,00 

JP J
rBertulv ... GABINETE + TECLADO + DRIVE 1.44 MB 

B

P3 EPSON LX ¦ 300 291/00 OU 4 X 87,00 . cYMriiACTrD <i ¦ AIAIICE eai% AA H

j! 
EPSON LQ - 570 RS 430,00 OU 4 X 128,80 

+ SYNCMASTER 3 + MOUSE RS 540,00 g

EPSON LQ - 1070 ...R$ 599,00 OU 4X179,50 GABINETE + TECLADO R$ 88,00 SYNCMASTER R$ 379,00 OU 4 X 113,50 Hj
EPS0N FX - 1170 ....R$ 599,00 OU 4 X 179,50 SYNCMASTER 3 NE...R$ 429,00 OU 4 X 128,50 H
CANON Bi - 600 C ..R$ 735,00 OU 4 X 219,80 GABINETE + TECLADO + MOUSE ....R$ 100,00 SVGA MONO.... R$ 156,00 OU 4 X 46^0 ?

M   [3
Ej GABINETE RS 63,00 DISQUETE 3.1/2" HD R$ 11,30 H
H TECLADO R$ 26,00 nKM/.uii.i«eB/ DISQUETE 5.1/4" HD R$ 8^10 FJ
H DRIVE 1.2 MB R$ 68,00 DESPACHAMOS P/ FILTRO DE LINHA 4 RS 12,00 M
B DRIVE 1.44 MB R$ 58,00 FITA P/LX-300 R$ 5,30 H
H IDE PLUS R$ 26.00 TODO BRASIL KIT COLOR P/ LX-300 R$ 68,00 HI
H ¦¦ IDE VLB R$ 55,00 VfV CARGA P/ DESKJET 500 M
H BUI VGA TRIDENT 1 MB RS 81,00 • • • • • Kfl (PRETA) R$ 45,00 H
K1 MOUSE C/PAD R$ 14,70 MSM BOBINA BANER RS 9,00 ?

rn MOUSE LOGITECH R$ 38,00 TODOS OS E3 PAPEL P/ CARTAO DE VISITA ?
MOUSE TRACKBALL ¦ ¦ (JET CARD)-VARIAS CORES R$ 15,00 »

B E^I MOUS^ mu LTVMYD .A S |2'So 
INCLUSOS W^U ESTABILIZADOR CLEAR LINE: H

W B"i MOUSE MULTIMIDIA RS 56,00 o a KVA D< ftn B
tl H MOUSE MICROSOFT RS 40,00 S
f3 ES JOYSTICK GENIUS R$ 26,0O  i R< 

ii'So BH W-'-m JOYSTICK INTERCEPTOR R$ 48,30  E3 KTABMiMnftDViAMDAu 
" H

B ITT j JOYSTICK AVIATOR R$ 4^30 I ESTABILIZADOR DATARAM: g

t3 
C° R°M MIISUMI 220 00 

V' ¦ B ESTA^ILIZADOR SAYCOR: 
^

B 
 

r^l ¦ E3 0.8 KVA R$ 32,00 H

¦ 
KIT MULTIMIDIA SCHOOL HOUSE ¦ H ?5BSi==z:z=S 3S;S§ B

¦ 
R$ 475,00 OU 4X142,00 

IMFOTIMP ¦ VSSSSSo.a« I
^^B — " W 

^B (CX. C/ lOO UNID.) R$ 78,00 N

RXJA DR. SATAMINI, 71/201 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO B

PABX: (021)567-1068 I

i—— 
INFOTIME EXPRESS - 

fNCOMENMS P0RIMP0RTAQA0 
|

FAX WINCHESTER IMPRESSORA IMPRESSORAI MONITOR PLACA DE m ... SCANNER Q
MODEM 365 MB EPSON HP IV L NEC VIDEO oiKlUS B
US Robotics ACTION SVGA 14" ATI ULTRA JFLiiP COLOR Q

14.400 Int. LASER llOO Pro 2 Mb Vlb 90 MHZ ?

R$ 165,75 R$ 223,50 R$ 732,75 R$ 893,00 R$ 631,95 R$ 412,50 R$ 1.357,50 R$ 323,25 H

MQ^M W,?5i*F.SJER IMPRESSORA IMPRESSORA MONITOR PLACA DE PLACA SCANNER H
UsS£L 

"lc* 420 MB 
SdUti HP 560 C SYNCMASTER V.DEO VIPER MESA g

14.400 Ext. Tooo 
15"°L 

PllsU1LMb 
VLB 2 MB HP II CX ||

R$ 187,65 R$ 265,50 R$ 621,45 R$ 780,00 R$ 621,45 R$ 269,70 R$ 417,90 R$ 1.492,95 H

mSSu WIS2I!?JER IMPRESSORA KIT MONITOR PLACA DE PLACA SCANNER Q
U?SbSle« Ff^?^ MULTIMfDIA SYNCMASTER VfDEO SVGA 1 MB MESA H
2I SOO Int 

S1ZZXS Cr.«tlv. 17" GL - 0.28 ATI ULTRA + IDE VLB HP II H
u ,r,T" 800 Game Plus 2 Mb H

Blaster M
R$ 276'00 R$ 307,50 R$ 411,45 R$ 475,00 R$ 1.147,50 R$ 297,00 R$ 113,40 R$ 932,50 N

MODEM I'canom^I |IMKIS?2RA| K,Tf PLACA DE PLACA DE PLACA MAE DRIVE ?
US^Sjbo^lcs MULTIMfDIA VIDEO VIDEO 486 DX/2-66 STREAMER Q
28 BOO E*t Creative Spigot for ATI ULTRA INTEL 250 MB H

28.800 
Ext. COLOR Edutainment Windows Pro 2 Mb H

R$ 
344,25 R$ 370,50 R$ 967,95 R$ 538,50 R$ 411,45 RS 417,75 R$ 411,45 R$ 211,95 g

| 

¦— 

JWMGA 
EM 7_DIAS — j
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finmciamento I Dragon I «. Jf^L, )
EM ATE 4 VEZESIGUAIS COMPUTERS STORE 00±-±ft»^

"| 
^ 

P TERQA-FEIRA, 28 DE MARgO DE 1995 INFORM! 
ATICA. 

JORNAL DO BRASIL

romgi¥M1T?!iys^ : 
• 

. 
:^^MHpH|pHMB

kmmkMBm" ¦ 
•'- 
-''^'¦¦"*«

^™^fBBBWlflP .hHHI

2 ANOS DE

MillN

FINANCIAMENTO

PRÓPRIO

oem ROS

H E W L E T T
PACKA«D

rn i *

("»; 
—

\J VIIDIrCCCMI»C

ü^opcõm Quantum

«jgjir* i ^ n

/ ('to': 247-3177

287-12» 1 267-7601

486 DLC 40

486 DX2 50

486 DX2 66

486 DX2 80

486 DX4100

R$ 1310

RS 1510

RS 1620

RS 1760

RS 2100
¦I MB MU :U(! URIVf 1 ? p. 1 -14 IVIOLJSh

SUGA COLOR li CIADO MINI 1 ORRE
OU IRAS CO NI IGURACOFS CONSUl II NÜS

NA (2 () IVI l'HA 1)1 IMVI MIC IU) C.ANIII
UM CIIUSO 1)1 INf DIIIVIA I 1(2 A

HP 500C Color
HP 560C Color
EPSON LX 300
EPSON LQ 570
EPSON LQ 1070
EPSON FX 1 1 70
E OUTRAS
DOS
DOS/WINDOWS
WORKS
LOTUS SMART SUITE

RS 550
RS 860
RS 295
RS 430
RS 640
RS 610

RS 75
RS 175
RS 45
RS 199

410$ DE

NO MERCADO

ABERTO AOS SABADOS GE 10.00 AS 14:00 Hs

"FINANCIAMENTO

EM ATÉ 4 VEZES IGUAIS
- 386 DX 40, 4MB RAM
SVGA COLOR. HD 210
FDD 1.44....

R$ 1100,00
¦ 386 SX 40. 2MB RAM
SVGA COLOR, HD 210
FDD 1.44....

R$ 1000,00

Dragon
COMPUTERS STORE

TEL/FAX

551-1492

- 486 DX 33. 4MB RAM
SYNC III, HD 270
FDD 1.44. .. R$ 1380,00

— 486 DX2 66. 4MB RAM
SYNC III. HD 345
FDD 1.2 E 1.44....

R$ 1600,00

-MEMÓRIA 1MB 45,00-MEMÓRIA 4MB 180,00-MEMÓRIA 8MB 360,001DEPLUS 20,00
-IDE VLB 40,00-PLACA DE VÍDEO 256K 39,00-PLACA DE VÍDEO 1MB 90,00PLACA DE VÍDEO 1MB VLB.... 120.00386 SX 40 90,00386DX40 140,00

486DX33  370,00486DX2 66  450,00HD210 225.00HD270 260,00HD345 290.00HD420 310.00HD540 370.00—TECLADO 25.00
GAB. MINITORRE 65.00-SYNCMASTER III 390,00EPSON LX 300  280,00HP560C 820,00

-FAX/MODEM 9600  60,00-FAX/MODEM 14400 140,00DRIVE1.2 65,00
TODAS AS CONF. INCLUEM
placa de vídeo, ide, teclado.
GAB. MINITORRE
IMPOSTOS INCLUSOS NOS MICROS!

DRIVE 1.44 58.00KIT DISCOVERY 440,00
EPSON 600,00-CAIXAS DE SOM 40.00JOYSTICK WARR10R 20,00JOYSTICK AEROACE 55.00
ESTABILL. 1KVA 39.00SOUND MACHINE 180.00-CAPAS 3.00
F1L DE LINHA 7,50ARQ. 50 DISKS 12.00-MOUSE 15.00

-FIRST LOGITECH 38,00KIT LIMPEZA P/DRIVE 3.0016 SOUNDBLASIER...180,00

LIVROS
ESCANER MAT COLOR 350,00

KIT SHOOL HOUSE

440,00

RUA MARQUÊS DE ABRANTEá, 168, LOJA 11 FLAMENGOPREÇOS PAGAMENTO À VISTA ^
ACEITAMOS CREDICARD

551-1492/552-8919

BARRAEYTES TEL: 325-4965 FAX: 326-2988

COMPAQ Presario 524 CDS
486 DX2/66-8Mb RAM-dr. 31/2"-HD 420 MB-Fax/modem(14.400)-Secret.Eletr.-
Telefone viva voz-Kit multimídia double speed-par de alto íalantes-microfone-
SVGA color 1"4".(Tudo em um só módulo)
Softwares:DOS-Windows-Tabworks-Quicken-Compuserve-Max Fax-Works for
Windows (CD)-Encarta(CD) e muitos outros. o S

Temos outros m ode tos COMPAQ, inclusive notebooks
JMPORTAÇAO DIRETA U.S.A.-Pague com seu cartão de crédito VISA ou American Express

«Kit multimídia externo Media Vision double speed (ideal para COMPAQ Presario) - US$ 890,00
:-j<it Multimídia Sound Blaster Discovery 16- US$460,00

HP 500 C(color) c/ 3 anos de garantia - RS 575,00
Corel 5.0+Lotus 1-2-3 (v.5.0)+dBase Windows (v.5.0) - R$ 740,00

ALUGUEL

MICROS: AT: 286/386/486 Monitores e Periféricosa
IMPRESSORAS: Matriciais, Jato de Tinta e Laser

:• FAX - CALCULADORAS ELETRÔNICAS SHARP - MÁQUINAS DE ESCREVER IBM

Entrega e instalação no mesmo dia,

é só ligar: 253-6712 ou 253-6388
RENT A.

MACHIFÍE

Computadores

s 386SX-40/2MÒ/SVGA Mono
f Ent:R$91+6xR$115
I 386DX-40/4Mb/SVGA Color
| Ent:R$150+6xR$190
§ 486DX2-66/4Mb/SVGA Color
I Ent:R$224+6xR$284

Hj
13*JQ c- ©

o §o O* "O
<>^5U-S o9-è oDQO
c fcUJo OQO —

s

Miami direto até você

Importação via correio

EPSON IX-300II SYNCMASTER 3

R$65slnal+3XR$ 99 3pareel«lixas

Kit Multimidia Finana'amento proprio
Creative Labes Temos outros pianosC Uttmo modelo) „ . . .
.. . . nM,ft Pre?os e financiamento
Sinol R$ 270 +2 d8 R$ 130 ate final do estoque

MULTIWARE 2^9-3845

Placas/Diversos r$
CPU 486 DX-33 314
CPU 486 DX2-66 409
Fax/Modem 14400 131
Fax/Modem 14400 Rob 163
PI. Vídeo 1Mb 80
PI. Vídeo 1Mb Vesa 100
Teclado Mitsumi 22
Drive 1.2 Mb 57
Drive 1.44 Mb 42
Mouse Mi osoft 41

Monitores Vídeo R$
SVGA Mono 14" 141
Syncmaster 377
Syncmaster 3 NE 398
Syncmaster 17"dp.26 1145

Centro

Impressoras
Epson LX-300
Epson LQ-570
Epson FX-1170
Epson LQ-1070
Epson LQ-1170
Epson Styllus 800
Epson Styllus 1000
Epson Styllus Color
Cannon BJ-600
Cannon BJ-200e

Winchester
Winchester 270 Mb
Winchester 360 Mb
Winchester 420 Mb
Winchester 540 Mb

533-3805/3384 
- •(Ab?rto~aos

RS
267
408 1
540 ,i
540 |
850 8.
408 |618 M
965 £
724 S>
367 t<15
R$ 1»a>
210 |
221 s
263
304

Rua Visconde Pirajá,487 loja 209
(Aberto;

Centro - Av. Churchill,94 Gr.407

COMPUTER MAU

IN FORMÁTICA

PROMOÇÃO D/V SEMANA

MÍCROS

PeríFérícos

SupRÍMENTOS

Acessórios

SoFtwares

Cursos

^ONfiTOR SAMSUNq

SyncMaster 3

R$790,00

Disquetes

5 1/4 HD Euro

R$5,90

Rua Pekeèpa dA SíIva, 72

Lj. 2 ' Icaraí ' NSieróí ' RJ

Tíl/f**: (0?1) 710-6047

486 DX4 100 Mhz ! 
>! >

HD de 1 Giga Byte ! >! >

Venha ver o Melhor

em Preço e 
Qualidade

na Veridata.

L)l >!:¦/'¦!

Todos os Produtos c/Nota e Garantia
Financiamos em até 24 Meses

Veridata
O SHOW ROOM DOS IMPORTADOS

Rua da Passagem, 142 - Botafogo • Rio de Janeiro
Tel.: (021) 295-3444 Fax: (021) 541-0948

Impressoras Epson e HP - Notebook - Gabinete - Scanner - Kit Multimídia - Mouse - CD Rom -
Monitores - Drives - Teclado - Placa de Fax Modem - Winchester -

Placa IDE - Sound Blaster - Placa Multimídia de FM Estéreo - Televisão e FM.

486 DX2 - 66MIU

4 MB Memória RAM. HD 420 AMI-BIOS,
1.2 + 1.44 Floppv Drtves tpson,

Placa de Vídeo c/l MG Trident & Windows
Acceteratad, Teclado Capacffivo,
Placa Super IDE c/4 saídas.
Monitor Sync Master III

(1024 x 768), Gabinete Digital + Mouse +
Estabilizador Eletrônico.

486 DX2-66MIIZ

8 MB Memória RAM. HD 1. Ob AMI-BIOS.
1.2 + 1.44 Floppv Drives Epson.

Placa de Vídeo c/l MG Trident & Windows
Acceterated. Teclado Capacitivo,
Placa Super IDE c/4 saídas.

Monitor Sync Master III (1024 x 768)
Krt Multlmidta CD 16' Creative Lab (Brand New).

Gabinete Digitai + Mouse +
Estabilizador Eletrônico.

0 único

momento em

que o JB

dá trabalho

aos leitores.

Diariamente,

no seu JB

Classificados JB

589-9922' v-Vw.v.-4«.v.'.-.v.,;-'-v/*v
Classificados Descomplicados

V < ;¦

E

D

EPSON'

?
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I l«n»rfpr- rrm -iisoo fwiBBf 1
; % wwimm samsumgfx 1505 u$ 479,19 fn 486 DX 2/66....440,00 BpIIMpm9IM J

d S'0^'7 386 DX 4© ffj ^SS'oS 
WmfBftBEl J

»™S 
Si svqa M^oT^gvE x.I®; memoria 4Mb.'.i95',oo 
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¦mmwMNM gabinete eo.oo J M

«jl 580.00 J 0 frTTTlifit-JQ IgTSi?) TECLADO ........24,00 J

si IP 
1 1 1 

£?*?KS®"*SS> liHffllHMI kit .cou* uwoo..75,oo j
M <£ M&quinas de escrever [iS| " „»« |>X » 1. lUfjfilfitHtfl MOUSE.. 1300 J MJ
»A!fl * IBM J^^3Jy 1 I ^'•;Vf <¦".

|fjl < ^a^SHARp35 
. * "SSlE^'svgA vlb^4°' 'r RUA DIAS DA CRUZ, 25510J A 330 ||i^|

lit! I FAC similes (FAX) ...... SHOPPING DO MEIER YM&m-.
m SC^SSSS r«, 591-9074/269-5772 *AMAL ,08 gig

I . Laser (ou <»x R$ 478,10) TIJUCA - let.; Z/8-0/// 1
&$» Ligue pra POLIMAQ * ^ v

receba no mesmo dia: —¦——  "

M| ^232-0776/ 242-2219  __ ' "/ 
1 tntnqas n« Berra, Beerdo e SSo Comado P®®!

... .n -Viwiwt: f'ft" pBBMISilHffiM COMPUTADORES

H jAHtiiTPB #ai HTIAklf 
Sqrnsu"9^nc3-"""5S*SJ , Aw%- • • 

BSBre® «pSoAss HpSj • #AlinHTCn C^ll IITIilllm Multimidia Discovery 452,uu r$4bo,oo softwares

||| 

'; 

CDMpIITLK lULU I IVrRv HP 560-C DeskJet 895,00 tXTlIADUATTPA I! 
CARWINDOWS CON^ultoria 

I

EpsonLX-300  295,00 INF0RMATICA c*i*Awio8ilouEtK \:rn

m, TUDO DEINFORMATICA nriVe3 1/2"  59,00 *»i»iwr TO!0U£SS"2HD 
iSm

;^i nA Tl III^A Drive 
6 l/z  

onnn TEt: 326*1108 - FAX: 493-7892 form, para cartAo de cd-R0M 5##
HH NA BARRA DA TIJUCA Joystick Warrior  20,00 », ta Amw™., 2.901 si. 3or n„rMJ°G°fTl;„„c K
mi 

- 
—: ; 7 fedado 28,50 ¦' 1desen 

desistemasi 
te

|9| : Equipamentos Supnmentos Estab. ciear une 1000.. 41.00 [  
|M

:> i Placas ManutenQao | Fonie Aiim. 250W. 45,00 Disque I

|| AV.&S 
Americas 2901 Sala 405 ^^^••••••••••••^•^ ClaSSlficadOS Jg^g^ II

i ll Tel: 431-1133 ramal: 1405/988-1406 Cr6d|to: Suprlmentos/Acessdrlos bobl J
•. •;« Cav" A3R-2B36 - Aberto Sibado L- |f|
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ife I I I iMi Ik r$iso.oo||| jmI ¦

rlUilllA 
RECA^—® R$ 24,00 

II | P

| RJ (021) 262.5695 / SP (011)2^0569 / Df (061) 347.627211 |

) -_-— 
11 aaassa^dB^ hxas!V+3ES {

B nrmRSTi toner I &-;: w
IWi VIvlVIllJiuUl vv^. ^oYrntTr1 1 anodegarantianos ] 
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i^USK8pBiaW«i lO^ ^ C¥TreJ%iM Sl\l« microcomputadores I i

TBM1B TECNOLASER II •»««•«-.-»» J |J j ^ Q'& A XL^I -C< I 
g

i"wi%wD»riOTA^a | 50% DEECONOMIA 
|| 

Ia ooMPUTee 
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Cartucho de Toner recondicionado II ^I J |¦$. 'I economia na manutenpao. || H
FHRMULARIOS I Mas se voc6 precisar tamb6m temos 

III r~^ " Rua Vlsconde de Plra|6, 330 - Lo|a 219 - Ipanema U < ¦ m
'$$£M 

TRANSPARENCIAS, DISQUETES, I assistincia t6cn ca autorizada para 
' 

I Tf ?nT 701°^ 
- TftT-O0'*8»,"-R141« 267-7985 • I I

m&?M ETIQUETAS, BOBINAS PI FAX, I impressoras a las re jato de tinta. I  LJk <••<< v|,......;)jk

Mi PAPfelS, MICROCOMPUTADORES, E"°Ri°irrS0Gr"" 1
FITAS E IMPRESSORAS. I jecnolaser £ 100% qualidade. ^

^iTREGAMOsXDOi^ti^^^^Mio^^^E^HCA K Rua May rink Velga, 6 - sobreloja - Centre - (Esq. Av. Rio franco, 
20)' 

||
E~TE£2^E&pfi AX ? SUPNMENTOS (Papelaria- " *scr\t6r\o) |

mmmI mrnm,LL W> wA C li^*majBiHaaaafc*i^Mi /AAl JfjjnWr ? equipamentos onformMca) i

 p^pyy 
^ 

je|s.;(021) 233-9555¦233-8489¦263*7119 
¦ 263*6027 - 1

———————f t/if1 »* *» * * 1 
'""'"' 1 
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FITA ELCBRIN^A 
' ^

aomissaotambemeumaforma LJfeJ|Copacabanai BOBINAFAX liygjiSEM i am
KS DEVI0LENC1A JwfTsimhd pA MSOUETE O 7C LASER 4 Off |.25 i

it# IWIC1PE «^=W=^£ 2.59 31/SHDO|75 A4 3,85 ^ 4
"Wl ETI0UE1A 

LASER MOUSE MM.C0III. H«E»M

II :fkW Ifpjfcfl 

IS l^13,75r^.ai.| 
BtSiSao

Í//VC MASTER 3

n$ 395,00

(0UMR$M,7S)

KIT MULTIMÍDIA
DISCOVEKY 16

R$ 432,00

(OU 4X R$ 129,90)
aluguel

PROMOÇÃO DA SEMANA

4 MB RAM
WINCHESTER 540 MB4 MB RAM

WINCHESTER 210 MB

AVISTA
promoção A VISTA

1 DR1VE1.2 MB ..
+ DRIVE 1.44 MB
+ gabinete Mini torre
+ PLACA VGA 1 MB ., ,
+ MONITOR SYNCMASTER 3

4 MB RAM
WINCHESTER 270 MB

À VISTA

PR°w°c^rtSUPCHOS novos
COMPRA Dt  I I iTriíiMMi

i21) 240-9176 ou 262-4743 (fax
SP: (011) 212-9644

Av. Rio Branco, 257 / 705

UEBHJEM

TERÇA-FEIRA. 28 DE MARÇO DE I995 a
$§5$%&8m
H
wm

INFORMATICA3ÒRNAL DO BRASIL

WÊfÊmSw ¦
wmmM

HOT-UNS fito TSCNOIGOIA
HD
HD 540 335,00
486 DX 2/66....440,00
486 DX 2/80.....450,00
MEMQRIA 1Mb... .45,00
MEMÓRIA 4Mb..195,00
SVGA VLB 123,00

COMfUOYHE386
SAMSUMOnUO usSAAASUMG FX 1505 U$ 479,

COMADOMSC*WNF310™y| f*CANON fC 330 US 779,
maquinai oi ncwn

NAKAJIMA = WfT 65 U$ 331,
IIAKA1KM = AE 710 US 4J0,
IlAXAJIMA ~ AE 740 US524,

jnUlilUMmM DRIVE 1.44 50,00
míimMMl^Ê DRIVE 1.2 6 0,00

WffWfníf^Ê GABINETE ¦ "S?'SJ
litkUuifl TECLADO 24,00
WlRTflffíwI KIT COLOR LX-300..75,00

IfflflftfÉil MOUSE- 13,00

RUA DIAS DA CRU2, 255 LOJA 330

SHOPPING DO MÉIER

m.i 591-9074/269-5772 KAMAt ÍOSSÃO FRANCISCO XAVIER, 393 LOJA F

TIJUCA - TEL.: 228-6272

Barra, Recreio e São Conrado
COMPUTADORES

IMPRESSORAS
PERIFÉRICOS
SOFTWARES

MANUTENÇÃO
CONSULTORIA

MULTIMÍDIA
ACESSÓRIOS

SUPRIMENTOS
CD-ROM
JOGOS

DESEN. DE SISTEMAS

DISCOVERY CD 16
R9 480,00

CARTA CERTA 7 PI
WINDOWS
R$210,00

CAIXA C/ 10 DISQUETES
TDK OU SONY 3 1/2 HD

R$13,60
FORM. PARA CARTÃO DE

VISITAS
R$16.00

Imooatos Inclusos

TUDO DE INFORMÁTICA

NA BARRA DA TIJUCA

TEl: 431-1133 R. 1307
TEL: 326-1108 FAX: 493-7892

At. das Américas, 2.901 -SI. 307
(em frente ao FreeWay)

Equipamentos Suprimentos

Placas Manutenção Disque

Classificados

SUNSHINE COMPUTE RS!
QUALIDADE E TECNOLOGIA

moctmmuousm WflHffftlfWM

CONSULTE OUTRAS CONFIGURAÇÕES!

r«

¦ lnll K 
'•••,: '^.irioneiEpOTlIXttlSOO R$180,00

III REC^GA:(5ÒI0R£^ lonefElebfo/Ricoh R$ 24,00

RJ (021) 262.5695 / SP (0l1)Í7jS.Ò569 / DF (061) 347.6272

III

ÇjiKy

nurtucos
EM ATE 4 VEZES

FIXAS =1+3

PARCELAS.

1 ANO DE GARANTIA NOS
MICROCOMPUTADORES

OMINiTI DBKTOy 
OABINETt MULTIMÍDIA
IMPCISSORA
hpdiskjctsmc
IMMISSOUCmZCN
P/NOTl«OOK 
IMMESSORA CANON li 400
COLOR 
LANÇAMENTO: IMPRESSORA
JATO Dl TINTA PROIITII —TECNOLASER

RECARGAS DE TONER
PARA IMPRESSORAS LASER

E JATO DE TINTA
DE VÁRIOS MODELOS. ,

Cartucho de Toner recondicionado
é economia na manutenção.

Mas se você precisar também temos
cartuchos novos originais, suprimentos e

assistência técnica autorizada para
impressoras a laser e jato de tinta.

E no Rio, Computação Gráfica
à seu serviço.

TECNOLASER É 100% QUALIDADE.

Visconde de Plralà, 330 - Lo|a 219 - Ipanema

2015 • MT-OQM» 267-8141» 267-7985

l*m J" FORMULÁRIOS, |
TRANSPARÊNCIAS, DISQUETES,

ETIQUETAS, BOBINAS PI FAX,
PAPÉIS, MICROCOMPUTADORES,

FITAS E IMPRESSORAS.

ENTREGAMOS À DOMICÍLIO / PRESTAMOS ASS. TÉCNICA
Rua Mayrfnk Veiga, 6 - sobreloja ¦ Centro - (Esq. Av. Rio |ranco, 

20)

? SUPRIMENTOS (P^polaria-Informática 
• Escritório)

? EQUIPAMENTOS (Informática)

Tale-; 
(0211233-9555•233-8*M-«63-7119 

•263-6027

«Éiiiimga I ¦ ' AMJ liiíaiiebrinhaI
CopacabanaA OMISSÃO TAMBÉM E UMA FORMA

DE VIOLÊNCIA

PARTICIPE

MATERÍA1

PARA

ESCRITÓRIO

ETIQUETA LASER

[etiquetas I

PIMACOI

1

II Mi] iliii]' " i n >»r.viLiA

^ 7 / *'

3
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VÁRIOS

FAX CANNON FF 18 R$367,50
SOM DISCO LASER P/CARRO
DEH4I5 PIONEER R$416,85
CALCULADORA CASIO SF 4400 R$97.92
CALCULADORA CASIO SF 8300 R$ 194,69
CALCULADORA CASIO SFRI0 R$230.60
CALCULADORA ROLIODEX
COD32 R$83,35 .„ípí
FILMADORAJVC GRAX30 VHS C R$934,54
FILMADORAJVC EZI VHSC R$729,75
FILMADORA PANASON.
PV900VHS R$943,95
MIC. SYSTEM AIWA NSX2500 R$ 503,68
MIC. SYSTEM AIWA NSXV20 R$521,11
MIC. SYSTEM EQUAL.
PIOGR470BK R$ 173,96
NOTEBOOK EPSON 486SLE 50 4MB
250 COLOR R$ 2.187,15
TECLADO MUSIC. YAMAHA
PSR83 R$403,20
TELEFONE SONY SPP57 R$ 101,05
VIDEOCASSETE JVC HPJ4I OU R$418,95

MONITORES

NEC MULTISYNC 4FGE(XEI5) R$942,90
NEC MULTISYNC 5FGE(XEI7) R$ 1.674,75
SYNCMASTER 3 R$376,95
SYNCMASTER 3 NE R$ 397,95

fMiami/Rio
em apenas

5 dias úteis

e sem sair

de sua casa.1

i

IMPRESSORAS

HP 540 R$514,00
HP560C R$777,00
CANNON BJ 200E R$ 367,50
CANNON BJ 600 R$ 724,50
EPSON FX 1170 R$ 540,75
EPSON LQI070 R$ 540,75
EPSON IX 300 R$ 267,75
EPSON STILUS 1000 R$618,45
EPSON STILUS COLOR R$964,95
COPIADORA SHARP Z20
W/TONER R$618,45

OUTROS

DRIVE DE FITASTREAMER
250MB R$ 208,95
KIT DRIVE l,2E 1,44 MITSUMI R$98,70

KITS RTS

PLACAS

*&4
S
íAr*i
|
n
i'•jX
$3

I

|

i
I

.3
8

FAX MODEM US ROBOTICS
14400 R$ 162,75
FAX MODEM US ROBOTICS
28800 IN R$273,00
MEMO I MB 30 PIN R$ 43,05
MEMO 8 MB 72 PIN R$ 336,00
PLACA VÍDEO ATI GR.
ULTRA PLUS 2M R$ 294,00
PLACA VÍDEO ATI GR.
ULTRA PR0 2M R$378,00
PLACA VÍDEO TRIDENT
SVGA IMB R$61.95
PLACA 486 DX2 66 TODA
72 PINOS R$408,45
PLACA 486 DX4 R$ 599,00
PLACA IDE PLUS R$ 17.85
PLACA IDE VESA R$26,25
PLACA PENTIUM 90 R$ 1.354,50

HARD DISK

HD I GB QUANTUM SCSI R$ 798,00
HD 420 MB R$ 262,50
HD 540 MB R$ 304,50

CD ROM PANASONIC R$ 194,25
KIT CREATIVE GAME BLASTER R$ 472,00
KIT CREATIVE DISCOVERY 16 R$ 399,00

| NOVIDADE

TV - TELEFONE - VÍDEO/PORTEIRO
ELETRÔNICO (3 EM I)
COM FILMADORA PI INSTALAÇAO
NA PORTA DECASA
IDEAL PARA SEGURANÇA. R$ 599,00

•4X;

PC/AT 486DX 33 R$660,00
PC/AT 486DX2 66 R$755,00
PC/AT 486DX4 100 R$940,00
Configuração (todas os kits): Placa 486.
4MB, IDE, Drive 1.2 e 1.44, Placa VGA I MB

-MICROS-

•486 DX2/66,8MB, HD 540
MONITOR SYNCMASTER 3

R$ 1.599,00»

•486 DX2/66, 8MB, HD 340
MONITOR SYNCMASTER 3NE

R$ 1.719,00*
Entrega Imediata

•Impostos não inclusos.

RTS
EXPRESS

RUA VISCONDE DE PIRA)A. 540 LOJA JIO - IPANEMA
TELEVENDAS

Tels.:(OH) U9-9S83 / 511-1471
promoção válida até OI/M/95 ou até o término do estoque.

IMPRESSORAS CANON ¦

I BJ 2ÒÒÈ 7 Canon ffipioE?xORA kitdiscoverycdi6 
R$455,00

I 1 ANO GARANTIA IMPRESSORA WMSM

¦y-i

360 DPI,
SOCOL,
240 CPS.
64Kb BUFFER

impressora
BJ 10 SX
IMPRESSORA
BJC 600 COLOR

? MONITOR \R$41SM
Cartuchos Originais SYNCMASTER -
BC-02RSMOO MONITOR R$ 435,00
SSSSftHSU SVNOMASIÍR3ME

Tel.: Telefax.:
R$410,00-m/T 

Ik/W Tel.: leieTax.:
IVl,rTmlVlA* (021)537-2234 (021)537-3334

MONTADORES e REVENDEDORES

í| GABINETES MiniTorre Teclado BTC-101 teclas

KHtapss M,W°
Dt 4.50

Mouse serial BTC Mouse pad
R$10,00 R$1,90

| Temos tudo Je Informática Visite-nos!

NCA Computer Av. Gomes Freire,148
Tim.: E/ES&

937.71RH. 2d2-1917 252-2550

\b HOencostoeT<^*esas,cadeirasecapas gW ^LL 4 no ossento3 p7N©icros e impressoras. HHVVVtTTVfy1^
I'l^ R$ 70,00 i Omgnllo de 1 a no ' 1 f | 

j 
I

Xfaaluwi Aceltomos cartftes: Rua Barao de Mesquita, 614 - Lj. A
SEiti B JS. W- Teli^ 571-8499' 571-7296 FAX; 571-5838

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA |
Itautec

5*

A SUA IMAGEM DE QUALIDADE

MICRO

m

Éí?í|
$S§

¦UXiil
273-6497

COMPUTADORES

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONSERTAMOS TODAS AS MARCAS

(MICROS 
- MONITORES - IMPRESSORAS - FAX)

RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 22 - RIO COMPRIDO ¦ RJ ¦ FAX; 502-5425

SMS

vVv3

WkRESOIJÜ

r ASSISTÊNCIA TÉCNICA

IMPRESSORAS
CONTRATO. AVULSO. BALCAO

Especializada em:
(EPSON, HP, RIMA, ELEBRA, PANASONIC
Conserto de Placas SMT, SMD, Cabeça, Motor

Venda de Peças e Acessórios y

AZIMUTI-RIO INFORMÁTICA
Rua Miguel Couto, 134 Grs 202/3
TEL/FAX: 263-6610 e 253-1108

TODA 3* FEIRA, NOS CLASSIFICADOS J„„laoB„,11
DO CADERNO INFORMÁTICA. =====

Pm» no mu
monitor?

Nàose arrisque
com curiosos

e aventureiros.
Recorra a

especialistas!

PORTILHO
Ir MACHADO
1M: 396-9143

' 467-1493

TODAS AS MARCAS
IMPORTADAS

SAMSUNG, SAMTRON,
TATUNG. GOLDSTAR.

PHILIPS. REUSYS, FAQT,
FIVESTAR. NANAO, ROYAL,
DATAS. RM.M, AAMAZING,
PANASONIC SONY. FUJI.

DELL, MICROQ. IBM, NEC
VIEWSONIC. ACER. QUME.
MTECINSYNC VTC, CTX,

DCM.AOC.MAG.TOP

COMPRE EM MIAMI,

FINANCIADO EM 4 VEZES

ENCOMENDA EXPRESSAS

PLACASI
né a 67 50

FAX CANNON FF 18 "» '"''g
FAX MODEM US ROBOTICS 14400 
FAX MODEM US ROBOTICS 28800 IN  273.0Q
MEMO 1MB 30 PIN
MEMO 8 MB 72 PIN v;.—  JJ 

"B.OU
PLACA VlDEO ATI GR. ULTRA PLUSi J
PLACA VÍDEO ATI GR. ULTRA PRO  "$ 378.00
PLACA VÍDEO TRIDENT SVGA 1MB  «8 81^95
PLACA 486 DX2 66 TODA 72 PINOS  B$
PLACA 486 DX4  "J
PLACA IDE PLUS  "5 

21"25
PLACA IDE VESA  26.25
PLACA PENTIUM  B$ 1-354-50

MANUTENÇÃO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

microtec
EPSON

AT&T-MONYDATA
SP/5TEIMPBtSSOfltS

IMPRESSORAS
IBMB,ay 

(Celebra

(021)581-9663
Rua Clara da Barro* *7A - Rlachualo - CEP 20961-070

Ria da Janeiro - RJ - FAX (021) 581-4697Jf

IMPRESSORAS!

R$367.50

R$ 267,75
R$618,45
R$ 964,95

HP 560C
CANNON BJ200E  724 50
CANNON BJ 600  R$ 540*75
EPSON FX 1170  JjJ 

1
EPSON LQ1070  B' 5ao'7S
EPSON LX 300
EPSON STILUS 1000 .
EPSON STILUS COLOR  "• "T
COPIADORA SHARP Z20 W/TONER  618,45
SCANNER MESA COLOR HP-IICX  R| 1-«8^95
SCANNER HAND COLOR GENIUS R$ 320,25

MONITORES mBMOt

NEC MULTISYNC "J 942'|°75
NEC MULTISYNC "J ^y*'75»
SYNCMASTER 
SYNCMASTER 3 NE  37B-3B

MULTIMÍDIA

CD ROM PANASONIC
KIT CREATIVE GAME BLASTER
KIT CREATIVE SCH00L HOUSE
KIT CREATIVE DISCOVERY NEW EDITI0N

R$ 194,25
R$ 472,00
R$ 399,00
R$ 399,00

OUTROS

DRIVE DE FITA STREAMER 250MB
KIT DRIVE 1.2 e 1.44 MITSUMI
MOUSE MICROSOFT
MOUSE LOGITECH

HARD DISK

HD 1 GB QUANTUM SCSI.
HD 420 MB
HD 540 MB

VÁRIOS

 R$ 208,95 I
 R$ 98,70 I
 R$ 40,95 I
 R$ 33,GO I

R$ 798,00
R$ 262,50
R$ 304,50

•t*'

SOM DISCO LASER P/CARRO DEH415 PIONEER  R$ 416,85
CALCULADORA CASIO SF 4400  R$ 97,92
CALCULADORA CASIO SF 8300  R$ ««.69
CALCULADORA CASIO SFR10  R$ "0.60
CALCULADORA ROLLODEX COD 32  R$ 83,35
FILMADORA JVC GRAX30 VHS  R$
FILMADORA JVC EZ1 VHS  R| 729,75
FILMADORA PANASON. PV900 VHS  R$ 943,95
MIC. SYSTEM AIWA NSX2500  R| 503,68
MIC. SYSTEM AIWA NSXV20  R| 521."
MIC. SYSTEM EQUAL. PI0GR470BK  R$ 173,96
MIC. SYSTEM PIONEER PI0DEH415  R$ f1b'®5
SEC. ELETR. PANASONIC PANKXT1000  R$ 64,27
TECLADO MUSIC. CASIO CTX500  R$ 311-85
TECLADO MUSIC. YAMAHA PSR83  R$ 403,20
TELEFONE SONY SPP57  1°1'°=
TV SANYO AVM 1304 
TV SANYO AVM 2504  "J 855.00
VIDEOCASSETE JVC HPJ410U  JJJ.»
VIDEOCASSETE PANASONIC PV 4501  RS 469,35

__ .oeriv «o R$ 660.00PC/AT 48BDX 33 ^ 7SS 00PC/AT 4B6DX2 66 J| JJ 
¦

PC/AT 486DX4 100
Configuração p/todos os kits: Placa 486. 4MB, IDE. Drive 1.2 e 1.44,
Placa VGA 1MB.

OVIDADE NOVIDADE WOVIDAD

TV - TELEFONE - VÍDEO/PORTEIRO ELETRÔNICO (3 EM 1)
COM FILMADORA PARA INSTALAÇAO NA PORTA DE CASA.
IDEAL PARA SUA SEGURANÇA  H9 59a'00

PRONTA ENTREGA

MICROS

^ SSfst: X KS ÍSZ.

IMPRESSORAS I

HP 560  R$795.00*
EPSON STILUS COLOR  J| Ig0.1^0'
CANNON BJ 200E  H9 38a'au

Caso i

Impostos não inclusos.

ocorra qualquer imprevisto alheio à nossa competência,
ficaremos impedidos de cumprir o prazo estipulado.

Horário de atendimento: seg. a sex. de 9:00 às 18:00h.

Promoção válida até 01/04/95 ou até o término do estoque. Preços p/pagamento é vista

C0MPU11R

!D EPOT

Av. Nilo Peçanha.155 Gr. 421
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (021) 240-021 9/240-1603
262-441 <1/262-3936/262-7744
Fax: (021) 262-9366

P
I
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íSÉ6,00 pelo Telefone 589-9922 ou nas Agências de Classificados (de segunda a sexta até 17h).

I
Computadores

286 WINCHESTER- Drive 5.1/4.njonltor F. branco, completo,
gtfrantia. programas, ótimo RS
460.00. PC-XT Winchester, dri-vè» monitor, completo, garan-ti# programas. RS 250.00. T.
237-* 1462.
38e DX 40 - 4 Mb. HD 540. 2
drives, SVGA color, placasôjh, pouco uso. RS 1.250,00.Ttel. 237-4417.
386 DX40 - 4MB ram. HD210.
2 drives. 5 1/4 e 3 1/2. videoSVGA mono. placa fax/ mo-dam. mouse, na garantia,njpis programas. RS 900.00.TeJ. 247-6308 Sr. João.
366 DX40 - 4 MRAM, 127 MHD.
monitor SVGA colorido, im-
pfessora LX 810. RS 1.450.00.
téls 528-5257/ 528-5372 JoãoBatista.
4|6 - DX2.66. HD-420. 4MB-
RAM. drives 1.2. 1.44 Trident,1MB. Sincmaster III. mini-tor-re, mouse, teclado. Na caixa,
instalado c / garantia. RS
1.500,00. Tels 772-2144/ 791-
8324.
AMIGA HARDWARE/ - Sottwa-re. Tudo para Amiga com 1
ano de garantia. A1200 HD
80, A600 - HD 40. monitores.
PCMCIA, drives. Facilitamos.T. 262-1636. Avallon.
AT 386 - DX40. 4MB. HD210. 2drives. TV 1MB, SVGA color.
28. completo. RS 1050.00. Com
kit multimídia Discovery — RS
1^450.00. Tel. 260-2414
AT 386 DX 40 - Kit multimídia.HD. 2 drives 1.44 e 1.2. moni-
tor SGVA color .28 RS
1.300,00. Tratar Tel 269-2621/
270-0833
AJ 486-25 - 8Mb-Ram. 1Mb vi-
deo. SVGA color. 2 drives.
rrtouse, HD240. porta paralela/sçrial. DOS e Windows. T:
485-4637/260-1066. Sr. Cláu-
clio.

: AT 486-40
; R$1.150

4Mb. drive. HD-270. monitor
colorido, mouse. Financia-
mos. Instalação, garantia, no-
ta fiscal Tomos outras confi-
gurações. Tels. 502-1888/502-2001.
AT 486 - DLC 40 co-processa-
dor. 4mb. hd210. 2 drives,
mouse. capa. svga mono/ co-
lór RS 1 020/ RS 1220. Hd365
i-f RS 30. Garantia. 273-8539
AT486 DLC40 - USS 1.230.
DX40 USS 1 320 DX2-66 USS
1.490. 386 DX-40 USS 1.130.
SVGA-C/ 1 MB. 4MB. 2DD.
tórre. HD 270. mouse. Pronta
eptroga. 537-9891.
AT 486 - DX2-66 - 4Mb. Intel.
HD-420 . monitor SVGA Sync-
master III. 2 drives. garantia 1
ano. RS 1.570. T: 287-7211. Te-
mos qualquer contiguraçáo.
AT 486 - DX2/66, 4mb. hd210. 2
drives. mouse. capa. svga
mono/ color. RS 1 180/ RS
1Í380. Hd365 + RS 30. Garan-
tio. T: 273-8539.
AT 486 DX 2 66 - 4 MB. HD 340.
Sync Master III. completo IDE
VLB VGA 1M VLB. RS
1J480.00. Nota fiscal. Consulfe
outras configurações. Petró-
polis. Tel. (0242) 31-5028. Tar-
de e noite.
AT486 DX266 - 4 MB. drives.
HD420. monitor sincmasterlll.Completo, montado, garantia.ÜSS 1.610. Tel. 268-4472 NCI
Informãtica.

Computação Gráfi-
C3- Empresa vende seu seg-
mento de computação gráficaanimada video PC/486/ moni-
tores 14' e 19' Mitisubish-tar-
ga plus-diaquest-mesa-VTumatic (SP) sony- camera. etc.
Venda integral ou parcelada.Tels: 263-4737/ 263-6532 Hora-
rio comercial. 

AT 486 - DX2 66. 8MB. 2 dri-
ves. torre. SVGA color. HD
420. mouse USS 1.980.00. Ga-
rantia. Outras configurações.220-7077

:'AT486 DX2 66
Intel. 4 MG. 1.2 e 1.44, gab.,HD-420. SVGA color, mouse.
garantia. USS 1.550, 709-2451
AT 406 - DX2-66 VLB green.HD-450 MB. 2 drives. monitor
áVGA color, sync-inaster III,
velocidade, turbo 230 MHZ no-
vo. garantia, programas. RS
1.650. T: 974-7568/ 439-0034.

AT 486 DX66
V.L.B. R$ 1.400
Iptel. 4Mb. drive. HD-270, mo-
nitor colorido, mouse. Finan-ciamos Instalação/ garantia/nota fiscal. Temos outras con-liguraçóos. 502-1888/ 502-2001
AT 486 DXII-66.HD-.20.monitor, sync master III, pardrive. teclado, gabinete, placade video de 1 moga. mouse, 4
megas RAM. c/ garantia e
programas, USS 1.700. Ale-jfandro 552-8863
ÀT486 R$ 1.210
4-MB HD-420. Drive. Mouse.Sync III, completo Super Ga-rantia 262-9043/ 262-9495
ÀT486 R$ 1.450

.4-MB HD-420. Drive. Mouse,
Sync III. completo Super Ga-
fentia 262-9043/ 262-9495
ATENÇÃO IMOBILIÁRIAS -
íjistemas. administração deimóveis, condomínios o loca-
doras de video. c/ treinamentoe manual de operação. De-iponstração s/ compromisso
Tel. 474-3795 Robson
AT.486 40MHZ — 8mb. hd 340.
svba 1m. synemaster 3, soundblaster. cd-rom. pax-modemus robotic 14 400, LX 810, RS
2.200.00 tol 253-9333 Altino
COMPRO/ VENDO/ - Troco
Microcomputadores e equipa-
ipenlos p/ AT-386. AT-486. In-
clusive sábados e domingos.Tel. 238-2834 Carlos
CLASSIVENDE JB — Onde está
quem quer comprar? Onde esta(Çjem quer vender? 589-9922
Anuncie por telelone de 2* afà-leira para todas as ediçõesaté as 19h.

Computador - 486
DX266. cache 128Kb. 8 MB. HD
540Mb. drive 1.44Mb. Ide. VGA
Vesa LB 1 Mb. Fax/Modem
14400, Monitor SVGA color
14" 0.28mm. Gabinete DeskSi-
de. Kit multimídia Discovery.
impressora Canon BJ 200e.
MS-dos 6.22. Ms-windows
3.11. RS 2.790. Tel. 551-5664.
Cláudio. 
COMPUTADORES FABRICA -
Cl garantia e assistência téc-
nica. Configure seu equipa-
mento e acerte nos menores
custos do mercado. Contactar
Tel. 242-0142.
HD 1-GIGA - 700. 540, 420. 345
e 270 mega. caviar. A partirUSS 250. Placas pentium e 486
(ali in one). Tels. 986-9821 dia/
325-2817 a noite.

HD 270
US$ 210

HD-340 USS 230. HD-365 USS
240, HD 420 USS 250, HD 540
USS 280. HD 730 USS 345, HD
850 USS 395. HD 1.0 GB USS
795. 386 DX40 USS 110. 486
SX40 USS 180. 486 DX2 50 USS
275. 486 DX2 80 USS 380. DX2
66 (INTEL) USS 350. DX2 66
Syrix USS 295. 486DX4 100
AMD USS 435. INTEL USS 495.
Super VGA VLB USS 95. IDE
VLB USS 35.1 MB. Fax modem
9600/14400/28800. memória de
I MB. 4 MB e 8 MB. BJC 4000
USS 700. Discovery 18 USS
410. 580-0390/ 580-3516.
IBM PS2 - Notebook original,
perfeito estado funcional e
conservação. Pouco uso. lim-
po. com DOS 6.22. Windows
3.11. A vista RS 900. Walter
Tel. 325-1870.
IMPRESSORA - LX-300. 80 co-
lunas. RS 270.00. Kil color. LO-
1070 RS 575.00. DJ-200. RS
38000. BJC-600: RS 865.00.
FX-1170: RS 575.00. Garantia.
Nota fiscal. 262-5570 
KIT MULTIMÍDIA - Audio Wa-
ve. CD Room 4X. caixas am-
plificadas. microfone, compa-
tivel Sound Blastor e
microsoft Sound. Na embala-
gem, garantia 1 ano. 262-9043/
262-9495."MACINTOSH — Newton me-
mo - PAD" com fax. modem e
recarregador de baterias. USS
800.00. Emy ou Rosy 722-8505/
722-B207/718-6274.
MACINTOSH USADOS - Com-
pletos. perfeitos estados, mo-
delos antigos, limpos, com im-
prossora. Software diversos,
originais. Melhor oferta. Só à
vista. Walter: 325-1870.
MACINTOSH - Vendo modelo
classic II, 4/80 c/ coprocessa-
dor matemático + impressora
jato de tinia stylle writter II. So
a vista USS 1.200.00 o pacote.João Marcos. Tel. 247-4421
(noite).
MESA DIGITAL - Com caneta,
ótima para desenhar. Só USS
250. Carlos Borges, 438-0684
MiCrO - 486DX2-66. HD270.4Mb, 2DD, M. torre. Sync3/1Mb, IDE. Mouse. teci. Citizen
GSX190S + KitC. Instl. RS
1 695.00. LX 300: RS 265.00.
Sync 3 RS 379.00. HD540: RS
265.00. Garantia. Impostosnão iclusos. Intotel 227-0636.
MICRO 486SX33 - Pouco uso
com manual SVGA color. Kit
multimídia SB16. HD540. 4Mb-
Ram. FD-1.44. FD-1.2. modem,
mouse. Tratar tel.: 221-6133
Sr Marcelo Santos.
MICROCOMPUTADOR - 386DX40 4 MB. placa VGA. drive1.2. 1.44. IDE. gabinete, tecla-do. RS 650.00. Com nota fiscal
e garantia. Tratar 262-5570.
MICROCOMPUTADOR 486
DX2-66 - 4MB. placa VGA. dri-
ve 1.2, 1.44, IDE. gabinete, te-
ciado. RS 1.060,00 Com ga-rantia Tel. 262-5570
MICROCOMPUTADOR - 386
DX40 4 MB. placa VGA, drive1.2. 1.44. IDE, gabinete, tecla-do. RS 650,00. Com nota fiscal
e garantia. Tratar 262-5570
MICRO 486 — DX 66 placaVLB e vesa 2 floppy HD 340
SVGA color teclado e mouse t:447-1426
MICRO IBM - PS/1, 6MB. RAM.
disco 127MB. monitor VGA co-lor. FAX14400. placa som.
DOS6.2. Windows3.1. Word6.0,Norton7.0. RS 1.200. Tel 446-4360 Eduardo tarde/ noite.
MONITOR - Sync Master III
USS 370. Sync Master III NE
USS 400. par de drive USS 104.
impressora LX-300 USS 255Tel. 281-5815
NCI INFORMÁTICA - Inlorma:LX300 USS 280.00. IDE USS22.00. Mouse USS 17.00. VGAde 1 Mega USS 80,00. memô-rias USS 43.00 temos configu-rações. Tel. 268-4472 
NOTEBOOK — 486/33 HD120,4m m moden mouse case US1 800 monitor s m. III 0.28 US350 tudo: US 2 000 546-1626BIP 108141.
NOTEBOOK COMPUDYNE —
386 SL25. USS 1.334.64. Tel.256-6325
NOTEBOOK COMPAQ - SIuso, Aero. Contura. 486 SX.25MHZ. 84 MB HD. MS DOS 6.Windows. Lotus Organizer.Tab Works, c/ Drive externoRS 1 700.00. Tel 342-0727

NOTEBOOK COMPAQ - Contu-
ra 400C. 486DX2/40. 4MB
RAM. HD-250 colorido. DOS 6.
Windows 3. Lotus Organizer. 2
Type II. 1 Type III PCMCIA.
Ronaldo. T: (0242) 42-9681.

NOTEBOOK COMPAQ - Aero486 SX-33 Color. HD-170 MBRAM. 4MB. USS 1.760. Tratarcom Daniel/ Suzana. 232-3157/232-3848.
NOTEBOOK COMPAQ - Contu-ra 400 C. 486DX2 40. 4MB. HD250, 2 PCM CIA Type II Slots.comando digitais, tracball esoftware. Tratar 262-9043/262-9495.

NOTE BOOK - Contura aero
486. colorido, W 170, DOS.
Windows novo. Sem uso. RS
1.900.00. Tel. 281-1079.
NOTEBOOK HYUNDAI - 486-
25. 4MB. Ram. 170HD, tax dia-
gonal modem. PCMCIA II (no-
vo). Tel. 252-7861/ 242-6623
Domônico. 
NOTEBOOK - IBM. thinkPad
355Cs. colorido. 486SX33. 4
RAM. 170HD. programas.PCMCIA. modemFax. bateria/
eletricidade. Dia útil das 12 às
17h. Tel. 255-1342.
NOTEBOOKS — Várias mar-
cas, valorize seu investimen-
to, evite o paralelo. Por preçoscompetitivos fornecemos com
nota e garantia. Tele-fax. 236-
5838. Fax. 236-1275/ Celular
988-2383.
NOTEBOOK • Toshiba T1910
CS 486.33 200HD. VGA, im-
pressora HP320 color, maleta,
1 mès de uso. todos os ma-
nuais. Tel. 259-3396.
NOTEBOOK - Toshiba T1850,
processador 386,25 Mhz.
4MBRAM, dlsk drive 31/2, 2
saídas paralelas. 1 salda se-
rial. c/ manuais. RS 900,00.
Tel. 295-3103, Selma.
NOTEBOOK —- Toshiba T1910
CS 4 Ram 200HD 486 com ma-
Ia Novo Windows etc. colorido
Tel: 546-1626 BIP 108141.
NOTEBOOK TOSHIBA - T
1960-CT, SVGA, PCMIA, 486
DX2 50. 320HD. 4RAM, mouse,
tela ativa à cores, na emba-
lagem, bolsa de couro. RS
4,200.00. Tel.578-1124.
PC/AT 286 - Monitor CPU. Te-
ciado, drive, Winchester, óti-
mo estado, preço combinar.
Também aceitamos MSX-Ex-
pert, drives completos como
parte pagamento. T: 252-6549
PLACA 486 - DX2/66 Intel USS
360. Hd420 USS 230. IDE VLB
USS 40. Memória 4mb/72 c/
paridade USS 190. T: 273-8539
Placas 486 DX2 - intei/
AMD. Drives. HDs 420, 540,
1.2G, IDE. VLB. VGA.
VGAVLB. 973-6043/ 985-1562
SCO UNIX - Development Sys-
tem 3.2.4. RS 1.200,00. Tel.
551-5664. Cláudio.
TRANSFORME - Seu 486DX2
66 Mhz em um poderoso486DX4 100Mhz. Voja local
instalação. Garantia 6 meses.
RS 280. Tel. 971-7959/ 389-
1690. Moraes. Firmas/ Resi-
dència.
VENDO/ALUGO - 486DX2-66
Intel, com nota fiscal, monitor
SVGA. 2 drives. 4 MB Ram.
HD340MB, mouse, leclado.
garantia. RS 1.690,00. Tel. 267-
3271.
VENDO MICROS - XT, AT 286 e
386. Impressoras matriciais.
Entrega imediata, usados c/
garantia. 580-1806/ 580-7426.
Tratar c/Sr. Osman.
VENDO PROCESSADOR - CPU
Intel 486-SX-25. Novo RS
200.00. Tratar tol. 580-2185/
580-2385. Cristina.

LPerifericos/
rSuprimentos

AMIGA - Placa aceleradora
para 1.200. Fica mais rápido
que um Amiga 3000. Nova na
caixa. USS 1.100.00. TratarTel. 325-3256, Daniel.
CARTÕES DE VISITA - Façavocô mesmo c/ muita rapi-dez. kit cl folhas A4. e disque
te facilitador. entrego rápido.Jaques 208-8263.
CARTUCHO TINTA - Epson es-
tilos 400/800/800 + /1000 RS20.00. Quantidade mínima 10unidades. Atendimento de13;00hs ás 16.00h. Ossae Ko-mi tratar tel .982-7094

Fax/ Modem
PI Notebook

14.400 BPS Padrão PCMCIA ti-
po 2 • RS 180,00. Tel. 532-1846.
FILTRO - Oe linha 6 tomadas,importado, novidade! Com su-
pressor de ruido para Fax/Modem, telefone. Power Pro-
tector Plus. RS 20,00. T. 252-5298/ 249-7554. Entregamos
GABINETE - Mini-lorre. USS70. Teclado USS 25 Monitor
Synk 3. USS 365. SVGA trin-dent USS 65 Tel. 982-5947.

HD Seagate
-IDE até 1GB garantia 3 anosSCSI até 9GB garantia 5 anosVendas e consertos dentro/fora garantia. Micros 2 anosde garantia STM-Becker Tel/Fax 208-5579.
IDE VESA - RS 30. SVGA VesaImb RS 90. Hd Quantum420mb RS 260 Placa Mãe IntelDX2/66 RS 390. Garantia. T248-3129/ 292-4499 mob.82678.
IMPRESSORA EPSON - StylusColor 720 DPI e Action laser,novas, na caixa. USS 900 cada Tels 986-9821 dia/ 325-2817 a noite
IMPRESSORA EPSON - LX810 Com mesa. cartucho defita, com folhas de formulárioscontínuos. RS 200 00. Tratar:278-1304. André.
IMPRESSORA KODAK - Diconix inkjet p/ Notebook a pilhaou energia Vendo/ troco p/impressora matricial. TratarRodrigo 521-4046
IMPRESSORA LQ - 1070. com-
pleto. na caixa: RS 520.00. LQ570: RS 360.00. LX 300 comkiteolor: RS 330.00. Walter,261-6438
IMPRESSORAS DESK JET —
HP520. HP560C, HP500C. ComNota fiscal e garantia. Tel.262-5570.

IMPRESSORAS - LX-300. USS
260. HP-500C. USS 500. BJ-
200E. US$ 400. Todas c/ caboe na caixa. Tel. 485-3233. Mu-rilo/ Marcos.
IMPRESSORAS - Olivetti
JP450. jato de tinta. colorido/P& B. 5 PPM, na garantia eAmélia 250CPS, revisada, ro-
busta com peças sobressalen-tes. T: 485-4637/260-1066 Sr.Cláudio.
IMPRESSORAS — SamsungSP2417 USS 367,60. Ca-nonBJ200E USS 442.89.HP540C USS 561,35. HP560CUSS 870,47. Epson Stylus color
USS 971,36. Brother Iaser645USS 806,39. Panasonic
KXP5400 USS 925,46. 256-6325
INTERFACE - Externa. Trans-
forma PC em: Osciloscópio,frequenclmetro, multlmetro eanallsador de spectro. Com
ponta de prova e manual. Tel.
242-0190 Tony.
KIT DISCOVERY - New edltion.
último lançamento, 18 títulos,USS 430. Kit Schoolhouse USS430. Soundblaster 16 USS 155.André Tel. 711-1284.
KIT MULTIMÍDIA — DiscoveryCD 16, completo cl 18 títulos,instalação grátis, na caixa, tu-do novo — RS 420,00. Tel. 260-
2414
KIT MULTIMÍDIA - CreativeSchool House, 20 títulos. RS390,00. Kit Discovery. 18 tltu-los, RS 395.00. Tr. 262-5757
KITS MULTIMÍDIA — Kit Dis-covery 16 US$456,22 Kit Endu-talnroent US$760,50 Kit gameblaster US$696,17. T. 256-6325
MACINTOSH IMPRESSORA -
Image Writer II. USS 500.00.
Tratar com Ivan. T: 224-1366.
MEMÓRIAS - 70/60 NS 1 Mb. 4
Mb, HP, expansão 72 pinos,monitores sincmaster, Golds-
tar placas, CD-room, impres-
soras, Winchester. Entrega-
mos. Garantia. 371-3954.
MEMÓRIAS SIMM EAGLEE —
Bancos 1MB, com garantia.R$ 40. Panatrom Informática
225-0053.
MEMÓRIA TOSHIBA - 4meg.
para T1900, T4500. T4600, RS
310. Favor ligar para (021)246-6761 Monlca.
MONITORES - 17",15",14" DP
0.26. Não Intrelaçado. Micro-
processado, energy saver.
USS 1300. 650 e 450 respecti-
vãmente. Tels: 986-9821 dia/
325-2817 noite. 
MONITOR SAMSUNG - Sync
Master III - USS 375.00. Sync
Master III NE - USS 415.00.
Goldstar 14 SVGA - USS
325.00. Tratar tel. 292-4499MOBI 78570.
MONITOR - Sync Master III e
NE. ambos na caixa. 6 meses
de garantia. USS 375 e USS
430. Teclado USS 23 Par de
drive. USS 102. Tel. 485-3233.
Murilo/ Marcos.
MONITOR - Sync Master III.
USS 380. Impressora LX-300.
USS 270. Placa 1MB Trident.
USS 90. Teclado Mtek. USS 24.
Entrego cl garantia. Tratar
756-7303.
MOTHER BOARD - AT 486 DX
4 - 100MHZ. USS 608,93. Tel.
256-6325.
OFERTA! - Impressora Canon
BJ4.000 720DPI colorida RS
800. Canon BJ10-EX. RS 350.
Citizen colorida GSX. RS 330.
Novas, na caixa, cl garantia.974-7568/ 439-6034.
PCMCIA/ MEMÓRIA - Acussô-
rios p/ Notebooks o Palmtops
no formato PCMCIA. Modem-
fax. Rede. Som. SCSI. HD,
Flash. Informações (021) 246-
8761 Mònica
PLACA 486 - DX2 66, USS 380.HDs 270MB. USS 215. 365MB.
USS 240. 420MB. USS 250.
540MB. USS 300. Estabilizador1KVA, USS 37. Tel. 485-3233.
Murilo/ Marcos.
PLACA 486 - DX2.80 AMD RS450. Placa 486 DX4.100 Intel
RS 550. Processador DX33 In-
tel RS 110. Processador DX40AMB RS 130. Nota fiscal e ga-rantia. T: 233-2153/ 372-3552.
PLACA 486 - DX4/100 Intel. RS
570. Placa 486 DX4/100 PCI RS
620. Transformo 486 DX2/66 p/486 DX4/100. RS 270. Instala-
da/ garantia. França 235-2979
PLACA MAE - 486, DX2/66. In-
tel. cl ventilador. USS 355. Me-
mória 4MB 72 pinos. USS 168
Tratar 982-5947.
PLACA MÃE: - DX2 66 AMD RS350.00. DX4 100 AMD RS470,00. HD:420Mb RS 265.00 e540Mb RS 320.00. Outras lei246-5282, Júnior.
PLACA REDE - Novel NE2000,
coaxial, RS 45. Boot remoto,
RS 10. Cabos e conectores.Tratar 982-5947.
PLACAS 486 - DX2 66. 386 DX40, Rapid Card, HDs, monito-
res, impressoras, kit multimi-
dia. Fax modem. Melhor pre
ço. 220-7077
PLACA SOM - Sound BlasterASP Multi CD. Sound BlasterValue Edition. caixas amplifi-
cadas. Tel. 262-5757.
PLACA SVGA - Trident 1MB,
USS 65. SVGA vesa 1MB. USS100. Super IDE USS 15 IDEvesa USS 30. Tel. 982-5947
SCANNER - Colorido UmaxUce630 USS 990.43. ColoridoCanon 1X4015 USS 1.284.62.Mono Canon 1X3010 USS801.40. T 256-6325.
SOUND BLASTER - 16 BITS.Modelo Value Edition e multiCD c/ A S P. Enlrego 392-8181
Suprimentos

Form. continuo e personalizado. fitas impressora, cola-
çôes/fax, placas e memórias.Manut. prevent. 224-8363.
VENDO - Cartão de redesPCMCIA Ethernet 10 base T
(RJ-45). RS 250,00, outros car-tães PCMCIA também. Maio-res inls: (021) 246-8761, Monica.

VENDO - Drive Externo PCM-
CIA p/ compac contura aero.Memória p/ Toshiba T 1900.
1910. 1950. 4500. 4600. 4700.
4800, outros. Infs: (021) 246-
8761.
VENDO FAX - Modefh us-robo-
ties 14400 interno e 28.800 in-
terno. Horário comercial. Te-
lefone 263-5220.
VENDO IMPRESSORA - EpsonLQ 570 Plus. Alta resolução.
Qualidade laser. Nova. RS
390.00. Tel. 714-1443.
VENDO MOUSES - Trake Bolle 3 botões genius. RS 40,00cada. Tel. 714-1443.
VENDO PLACA - 386 SX25MH2, Memória 1 Mega, 72Pinos. SoundBlaster 16. TratarTel. 288-4826
VENDO PLACA - Gráfica. V^
deo blaster seminova. USS400. Interessados telefonar710-6666. TMago.
WINCHESTER 420MB - USS230. 540M6, USS 260. Super
IDE. USS 15. IDE Vesa. USS 30.SVGA trWend USS 65.Tel. 982-5947.
WINCHESTER 730 - MB. USS370,00 - 1 GD IDE USS 600,00 -
seu winche está cheio? passetudo para CD ROM. 985-6341.

?Cursos

AULA DOMICILIO - Treina-mento Intensivo para inician-tes. Crianças e adultos. Am-biente DOS e Windows. Banco
de dados, editoração eletrônt-ca, ilustração, editor de tex-
tos, multimídia, planilhas. Tel.
257-0204.
AULAS COMPUTAÇÃO - Noseu escritório ou residência/Os mais modernos softwares/Profissionais que trabalham c/
o que ensinam/ Certificado de
conclusão/ Visita sem com-
promisso. Tel. 240-0582 ou
987-0357
AULAS - Decifre seu Micro.Aprenda Windows, Multimídia,CorelDraw. Excel. Word For
Windows, Quark Xpress etc.Aulas de 2 horas. Também p/crianças. Ligar Marcgs tel.571-8426.
AULAS PARTICULARES - Nf-terói. CursoG rápidos: Win-
dows, Word. Instalação, Confi-
guração. Diagnósticos,
Solução de Problemas. Mar-cos. TEL. 292-4499, cód: 81762.
AULAS PARTICULARES - Win-dows, Word, Excel, Power-
point, Lotus e etc. Professorhá 10 anos na área. 264-6487,
Prof Sérgio.
CURSOS OE INFORMÁTICA -
P/ iniciantes. »ntrod*jçáo DOS.
WordStar. Loíua 1.2.3, win-
dows, word for Windows. Bre-
vemente excel. Trabalhos em
geral e programação 571-2966
LIVROS MANUAIS * Firmwa-re. Hardware. Software, mais
100 volumes diversos bibliote-
ca. Perfeitos estados. Limpos.Melhor oferta. Só á vista. Wal-
ter: 325-1870
MACINTOSH AULAS - Particu-
lares. Iniciação. Hyper-card.Word. Filemaker. Pagemaker,Perlormer. Finale. Freehand.
Programas gráficos, plani-lhas. Opção de aula em in-
glôs. Professor Greenville,
Tel: 322-3549

?
Serviços

396-1635 ILHA — Faço no
computador. Currículos, Car-
dápios. Congelados. Traba-
lhos Escolares. Universitá-
rios. Textos. Faixas, etc..
Fone. 396-1635. Marcelo.
AO AULAS - Informática a
domicilio. Todos os progra-mas. montagem, instalação e
consertos de computadores,
periféricos e programas. RS
10 hora. T. 325-6331 Ricardo

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Ma-nutenção PC. XT-AT, Alinha-mento de Drive. MonitoresSVGA e CGA. Impressoras to-das as marcas. Montagens deMicro. 249-7313. Marcelo
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Mi-crocomputadores. impresso-ras. fax e periféricos, atendi-mento. orçamento grátis/contrato manutenção, trans-formação AT/XT. Vendo PC-XTvalor RS 250.00. Device, 252-6149/ 232-6234.
A TARGET FAZ - Arte final,logotipos, transparências, eti-
quotas, cartazes, impressão a
jato colorida. Mude sua ima-
gem. Fale conosco!!! Tel. 359-8259.
A TARGET TEM - Serviços:optimização de micros, eliml-nação de virus, instalação deequipamentos (moden, scan-ner. impressoras, multimídia,etc). Aproveite nossos pre-çoslH Tel. 359-8259.
AULA DOMICILIO • OOS. Win-
dows, Editores, Planilhas eDbase. RS 10,00/ hora. Aposti-Ias Incluídas. Desenvolvimen-to de Sistemas e Suporte. Al-
deir/ Carlos. Tel. 541-3737 R.
128.
AULA PARTICULAR - Em suaempresa ou residência: intro-duçào, DOS, Windows, word
for windows e ventura. Execu-
to serviços. Wagner 577-2460.
AULA PARTICULAR - Win-
dows, word. fax/modem, CD-rom. DOS. Zona sul e centro.
RS 15.00 à hora. Tel.: 255-2170
Carlos. Digitação e serviços
gráficos.
AULA PARTICULAR — MS-
OOS. Lotus 123. Windows. De-
senvolvo sistemas: médicos,
advogados, outros. Nayrob.
Tel. 297-0033 R.120/ 390-0418
(residencial)

ACABE - Com seu micro. Aca-
be com todos os problemas do
seu micro computador, confi-
guração. instalção. manuten-
ção. software, hardware. Ma-
rio Vieira. 286-1721.
ACERTE SEU - Micro! - Con-
figuração, duplicação win-
chester. antivírus, insialaçáo
kit multimídia, DOS. Windows,
Word. Excel. Access, monta-
gem. treinamento, desenvolvi-
mento. TEL: 228-8890.
A CONFIGURAÇÃO TOTAL -
Resolvo qualquer problema.Instalo placas midi, Cd Rom.
Som. Fax. Removo virus. Im-
planto sistemas. Dou aulas.
260-2876 Cunha
AGORA JACAREPAGUÁ -
Editoração, folhetos, jornais,revistas, apost. marcas, logo-
tipos, anúncios, prog.visual,fotolito, laser 600DPI. Aula pa-
gemaker. coreldraw, promo-tronic. 342-3093.
ALGUM PROBLEMA - Com
seu Micro? Configuro e instalo
Windows. DOS. Aplicativos e
jogos. Melhor preço e serie-
dade. Confira! Tel. 238-8385.
ANALISTA - Faço toda infor-
matização do seu empreendi-mento. Sistemas de última ge-ração. Adaptados as suas ne-
cessklades Ligue 593-8640.
Marcos Wellington.
ASSISTÊNCIA 24HS - Asses-
soria e consertos Hard e Soft.
Instalações de programas.Projeto Informática Tels 265-
7991/ 987-6037. Fax 205-7543
ASSISTÊNCIA TÉCNICA — Mi-
crocomputadores. drives. im-
pressoras e monitores. Orça-
mento sem compromisso no
laboratório. Atendimento no
local. Artmicro. Tel.: 288-3158.Andrarai.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Emmicrocomputadores AT e XT.impessoras. matriciais e la-ser. Instalamos e configura-mos rede. Visita 24h. Tel.: 552-1421/ 974-8746.

AULAS INFORMÁTICA • Sem
mistério, para todas as ida-des. Introdução, DOS, Win-
dows, Word, Excel, Instalação
de Software e Sistemas. T:
541-6364. ______
AULAS PARTICULARES ?
DOS, Windows, Word For Win-
dows, OBASE, Lotus, etc. RS12/ horas. DesenvolvemosSistemas Comerciais/ Admi-
nlstratlvos/ Financeiros. Tel.
281-6237. Carlos.
AUTOCAD • Autoarch, micro
station 5. Oferecemos servi-
ços na área de Engenharia e
Arquitetura. Vou buscar em
seu escritório. Tel: 336-9847.
COMPUTADOR - Com proble-mas? Fazemos manutenção,configuração e instalação em
qualquer placa. Compre seu
micro conosco. Vendemos
placas, monitores e winches-ter separados. Tel.: 342-0063.
Sr.Richard e Sr. Ailton.
configuração geral -
Memória, auto Exec. BAT.
config. Sys, windows. otimiza-
ção do Winchester, multimídia,
jogos, impressoras. DOS 6.2.Tel. 342-1847 até 22 horas.
configuração/integra-
ÇAO - De Sistemas. Instalação
de Redes. Instalação de Aces-
sórios. 270-0533 João Fonse-
ca/ 351-5568 Antonio Fonseca.
CONSERTAMOS MONITORES- Importados. Não se arrisquecom curiosos e aventureiros.
Recorra a verdadeiros espe-
cialistas. Portilho/ Machado:
25 anos de experiência. Tels
396-9143/ 467-1492.
CONSERTO/ manutenção -
Instalação/ Configuração de
micros, periféricos e sottwa-
res. Atendemos diariamente.
227-3774 Adriano ou Sérgio.
CONSULTOR/ ANALISTA - Cl
experiencia em montagem de
CPD. rede novel e windows,
multi-midia, sistemas DOS e
Windows. Consulte tel. 625-
3047.
consultoria; desenvol-VIMENTO - Sistemas persona-lizados. Qualquer segmento
mercado. Ligar Adriana/Feli-
pe. Tratar: 239-9476.
CONSULTORIA - Desenvolvi-mento de sistemas em MS-
Windows e DOS. Visual C-*
e Visual Basic. Tel.: 234-1490.
CONSULTORIA - E Programa-
ção. Digitação e editoraçãoeletrônica. Também temos
softwares prontos: cadastro
de clientes e sistema odonto-
lógico. Ronaldo A. 227-1757.
CONSULTORIA - E manuten
ção em informática. 10 anos
experiência comprovada em
renomadas empresas e ciien-
tes Engenheiro Alexandre.
Tel 989-8703/ 596-4505
CURSO PRATICO - Montagemde computadores 8/9 Abril va-
lor RS 80,00. Informações/ ins-
criçõos 715-6450/ 710-7276
Computador montado será
sorteado no final do curso.
DESENHO • De Propaganda
Layout. Por computação gráfi-ca. qualquer serviço, de 'IM
PRESSOS' gráfico cl arte Jinal.
235-5322. Mauro. 
DESENVOLVIMENTO SISTE
MAS - Informatize sua empre-
sa. Ofereço rapidez, bom pre
ço e sistema de uso fácil.
Adélia. Tel. 227-2374.
DESENVOLVIMENTO - De Sir,
temas Clipper. C. Pascal. Edi-
toraçào Eletrônica de textos.
Especialidade teses e livros.
Tels. 270-0533. João Fonseca/
351-5568. Antonio Fonseca.
DESIGNER GRAFICS - Cria
ção. desenvolvimento e pro-
gramação visual, editoração
eletrônica, logomarcas. foi-
ders. jornais, revistas, projeto
gráfico, monografias e dis-
plays. Tel. 288-5901 Jorge

Designer
Gráfico

Logotipos, vinhetas e anima-
ções em 3D. De última gera
ção. Faça com quem entende.
Ótimo preço. Carlos Borges,
438-0684

DIAGRAMAÇAO/ DIGITAÇÃOProgramação Visual: mala di-
reta. curriculum. slide, show,
folhetos, etc. Impressão colo-
rida e PB. Scanner colorido.
239-3771. Patrícia/ Ricardo.
DIGITAÇÃO - Apostilas, traba-
lhos. etiquetas, mala direta,
etc. impressão, jato de tinta
ou matricial. Tel. 595-2902
Ana.
DIGITAÇÃO - Convites, car-
tões, diplomas, etiquetas, ma-
Ia direta, scaneamento. currl-
culos. consultoria, sistemas,
projetos microsoft. etc...T:
245-2474/ 285-7428
DIGITAÇÃO/ CRIAÇÃO - Dia-
gramação. Impressão jato de
tinta colorida, curriculuns,
monografias, folders. convi-
les. cartões da visita, transpa-
réncia8. etc. Alta qualidade.Raquel 396-1634
DIGITAÇÃO CURRÍCULOS -
Textos, cartões, gráficos, eti-
quetas, mala direta, cardá-
pios, apostilas, impressão
matricial e jato de tinta. 398-
5982 hor.com. Fernando
DIGITAÇÃO - Curriculum, Ma-
nuais, Trabalhos de Faculda-
de e etc. Entrego a domicilio.
Tel. 512-1317 (horário comer-
ciai)
DIGITAÇÃO • De monografias,
curriculuns, editoração de tex-
tos em geral. Impressão a jatode tinta. Tratar Edy. 266-4386.
DIGITAÇÃO — De textos, te-
ses, monografias, curriculuns,
tabelas, gráficos, Impressora
jato de tinta e matricial. 577-
1138/ 717-5435/ 722-7262 (Qus-tavo).
DIGITAÇÃO - Digitação de alta
qualidade. Apanhamos e en-
tregamos no local, impresso-
ra P/B e colorida. Telefone
292-4499 Código 7005349.
digitação EDITORAÇÃO •
Folhetos, transparências, lo-
gotipos. etiquetas, mala dire-
ta. cardápios, apostilas, traba-
lhos de faculdades,
programação. Impressão ma-
tricial comum e colorida/ la-
ser. Tel. 281-1810
DIGITAÇÃO/EDITORAÇÃO -
Impressão. Qualquer tipo de
texto, rapidez, qualidade e
melhor preço. Ligue já! Tratar
225-5902 Leila.
DIGITAÇÃO/ EDITORAÇÃO —
Qualquer tipo de trabalho, ga-ranto qualidade e rapidez.
Impressão laser. 393-3586/
590-0487
DIGITAÇÃO/ EDITORAÇÃO —
Teses. Textos, provas, etique-
tas, transparências, cartões,
tabelas, gráficos. Impressão
matricial/jato de tinta. Andréa
256-5614/546-1636 Cód 108191.
Digitação e Editoração - Siste-
mas para Empresas em geral,teses, textos, monografias,
mala direta etc. Qualidade e
rapidez. Apanho e entrego em
sua residência ou trabalho.
228-5633/ 204-0588 r 2307
DIGITAÇÃO ESPECIALIZADA -
Em etiquetas de qualquer tipo.
mala direta, banco de dados.
Apanhamos e entregamos.Confira nossos preços! Tel:
512-2809. Álvaro.
DIGITAÇÃO - Etiquetas, curri-culuns, mala direta, trabalhos
escolares, contratos, toses,
monografias, textos, impres-
são jato de tinta PB e colorida.Tel. 257-5078. Geraldo.
Digitação/ Impressão - Eletrò-nica do Cartões de Visita a RS13,00 o cento e Etiquetas Per-
sonalizadas p/ cheque a RS
2,00 a lolha c/ 76 etiquetas.
Ligue já! Tel. 233-7359 Paulo.
DIGITAÇÃO/ IMPRESSÃO -
Textos em geral, vários tiposde papel e caracteres, im-
prossora matricial e jalo de
tinta. 259-3701/ 988-1288 Vera/
Leblon.
DIGITAÇÃO/ IMPRESSÃO -
Mala direta, banco de dados,
trabalhos escolares, aposti-Ias. textos em geral. RS 0,50/
página. Tel. 359-7193. João
Luis.
DIGITAÇÃO - Impressão tipo
laser. Monografias, curricu-
luns. laudos periciais, contra-tos. petições, textos em geral.(Temos o melhor preço). Tel.
226-3019.
DIGITAÇÃO - Material impres-
so em papel vergé. Teses.
Manuais. Tradução/ Inglês. RS
0,50/ lauda. Tel. 228-9716
Cláudio
DIGITAÇÃO - Monografias,serviços no word, currículos,
trabalhos para faculdades, te-
ses, apostilas, etc. impressora
jato de tinta. Tratar 776-3441
ramal 150. Wilza.
DIGITAÇÃO - Qualquer tipo de
texto: Mala Direta, monogra-fia. etiquetas, etc. Oferço bom
preço e rapidez. Adélia. Tel.
227-2374.
DIGITAÇÃO - Teses, monogra-fias. textos, apostilas, etique-tas. planilhas, formulários,
cartas, cartões visita. Marile-
na. 262-5079 horário comer-
ciai/ 592-4677 após 19h.
DIGITAÇÃO TEXTOS - Editora-
ção Eletrônica. Sistema Ma-
cintosh. Teses - Currículos -
Apostilas - Cursos. Impres-
são com qualidade Laser. Tel.
392-9853 Yara.
DIGITAÇÃO - Textos, contra-tos. apresentação power
point. currículos, teses, mola
direta e tudo que você preci-sar. A qualidade é a sua ga-rantia. Tel: 293-1821. (manhã/noite) Vitória.
DIGITAÇÃO — Trabalhos es-
colares. monografias etc. em
computador. Tratar: 238-3041.

DINHEIRO - Ganho muito fa-
zendo cartões de visita no
computador. Lançamento de
produto novo. Ligue jà. Apro-
veite a promoção. 233-7359 -
Paulo.
EDITORAÇÃO/DIGITAÇÃO -
Qualidade e acabamento, tex-
to em geral, mala direta, eti-
quetas. convites. Transparèn-
cias. Scanarizaçáo color -
desk jet color/ laser. Eduardo.
233-3351/541-7056
EDITORAÇÃO/ DIGITAÇÃO -
Textos em geral. tese. mono-
grafia, curriculum vitae. tabe-
Ia. apostila, gráficos, cartões.
Márcia 390-9891 (manhã)/ Mô-
nica 350-8230 (tarde/ noite)
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA -
Faça com quem sabe de dia-
gramação. Livros, Jornais, re-
vistas, cartazes, folhetos,
anúncios, toldara, curriculuns.etc. Tel: 234-0549. Rodifon.
EOITORAÇAO ELETRÔNICA -
Digitação de textos, rtlató-rios, manuais, etc. Impressão
jato de tinta/scanner. Tel.:
252-6809. Sr. Marco.

DIGITALIZAÇÃO IMAGENS-
Scannor cor/pb, 1.600DPI.
Descontos por quantidade. Li-
gue já! 293-7833/ 293-2857, ho-
rário comercial.
DIGITO/ IMPRIMO - Textos e
trabalhos escolares, avisos
lojas, condomínios e outros.
RS 0.80 por página. 225-9043/982-1439

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA -
Criamos jornais, revistas. II-
vros, teses, cartases, mala di-
rota, etc., utilizando softwa-
res, última geração,impressão também em trans-
paréncias. 576-0387
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA -
Livros, revistas, jornais, te-
ses. etc. Impressão jato de
tinta laser preto & Branco.
Serviços jornalismo, assesso-ria imprensa. Tel: 275-3403.
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA -
Folhetos, bothetlns, monogra-fias, textos em geral. Impres-
são a laser e revisão. Rosa-
lee. T: 541-2365.
EOITORAÇAO ELETRÔNICA -
Livros, revistas, jornais, foi-
ders. produção gráfica, sca-
ner, impressão em laser A4 eA3, PB e Colorida. 266-4239.
EDITORAÇÃO - Serviços de
computador. Digitação, im-
pressão PB e colorida, scan-ner. Tratar Tel. 288-9082.
ETIQUETAS PERSONALIZA-DAS - PI cheques, endereça-mentos. embalagens, conge-lados, mala-direta, logotipos,
importados e p/ correção. Te-
mos cartões de visita, etique-
tas coloridas, formulários per-sonalizados e receituários.
Entregamos. Tel. 257-0204.

Farmácias
Drogarias

Ganhe mais tempo. Pare de
perder dinheiro. Informatiza-
mos toda sua loja. Tel. 701
7651 Hilton

GRAVE - Seus progromas em
CD ROM. Mais de 600 MB.
Pelo melhor preço. 391-8621.
João Paulo.
IMEDIATA MANUTENÇÃOFirmware, Hardware, Softwa-re. Amiga. IBM. Macintosh.Orçamento mesmo dia. Baixo
custo. Garantia 6 meses. Pa-
gamento 30 dias. Walter: T
325-1870.
IMPOSTO RENDA - Pessoa fi-
sica. por computador, com as-
sisténcia jurídica. Tel 238-
3673.
INSTALAÇÃO - Configuração.Kit multimídia. Softwares.Fax-Modem. Placas em geral.Scanner. Winchester, driver s,CD-ROM. placas de som e ou-
tros. Ligue! Telefax. 256-6501
INSTALAÇAO - de Multimídia,fax/ modem. Scanner, anti-vi-
rus. Introdução a DOS, Win-
dows. rotinas do Back-up (Nãochore sobre leite derramado)Téc. Felipe Tel. 233-6826 (Ga-rantia n. fiscal).
INSTALAÇÃO: Fax Modem RS
40. Hand Scanner RS 50. Kit
Multimídia RS 60. Chame um
especialista e seja bem aten-
dido. Tel: 284-5716. Frota.
INSTALAMOS - Kit Multimídia,scanner. programas, tudo em
informática. Dia. noite, Sâba-
do e Domingo. Preço total. RS
50.00. T. 273-0320/ 233-8725/
590-6329.
I.R. EM OISQUETE - Desenvolvimento de sistemas persona-lizados. digitação, confecção
de etiquetas. Aulas partícula-res. Walter Storino. 516-1020/
577-2306.

Kit CD ROMMultimídia. Instalação com-
pleta com treinamento parainiciantes. Tel. 257-0204
Macintosh - Acabo de chegar
dos EUA. oferecendo assesso-
ria nas últimas versões dos
programas gráficos e edição
de texto. Tratar 259-0331. Ada
MALA DIRETA — Cadastro
próprio. Visite milhares de
clientes em 24 horas. Endere-
ços atualizados, etiquetas go-madas ou disquetes. 371-4433
Atalmir.
MANUTENÇÃO • Do Micros e
Impressoras. Up-grades dl-
versos. Preços especiais à
Empresas. Tratar T: 224-2805.Horário comorcial.
MANUTENÇÃO • Micros/ as-
sessôrios. Instalações em ge-ral. Treinamento. Fone. 987-
7014. das 08:00 ás U.OOh. das
14.00 às 17:00. Atendemos a
domicilio
MANUTENÇÃO — Montagem
Computadores. E instalaçãode periféricos. Consultoria em
Hardware e Software. Alexan-
dre. Tel. 266-1764
MANUTENÇÃO — Montagem
micros PC. instalação kit mui-
timldia. fax modem. etc... Con-
sérios monitores, impresso-
ras. drives. Winchester.
Orçamento grátis. Ligue T:
289-6769 Edson.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA -
E instalação de periféricos.Sem dor de cabeça! Tels 228-5633/ 204-0588 r 2307

MANUTENÇÃO PREVENTIVA -
Corretiva. Microcomputado-res. Impressoras. Monitores.
Drives, Wlnchesters. Monta-
gem. Instalação, configura-
ção. tratamento anti-vlrus.
Treinamento. Projetos infor-
matização. escritórios, micro-
empresas: 232-9584/ 295-3806

MANUTENÇÃO/ VENDA/ - Ins-talaçào — PC. AT 386/486. im-
pressora Matriciais, periféri-cos e Rede Novell.Consulte-nos 280-7437 Fax.Horário Comercial.

Manutenção
Vendas

UP Grade. Tudo para informá-tica. Técnicos especializados.Tratar tel.:222-8114/242-3936.
MICROSOFT ACESS — 2.0.Aulas particulares na residén-cia ou escritório na forma prà-tica desenvolvendo com vocêuma solução aplicativa, tel:392-4697.
NOSSA ESPECIALIDADE -
Banco de dados: Criação, ma-nutenção e mala direta. Digi-tamos também textos, mono-
grafias, tabelas de qualquernatureza. Preços bastantesconvidativos. Tel.: 591-2230.
Programador

Preciso com experiência emFolha de Pagamento/ Depar-tamento Pessoal. T: 253-2945
PROGRAMAS - Fábricas/ lo-
jas móveis, consultórios mé-dicos/ odontológícos, tabelade preços, custos, outros. De-monstração gratuita. Analistade sistemas, economista. Ivan261-7972 (manhã).
PRONTO SOCORRO — Infor-mática. Orçamento sem com-
promisso Micros, impresso-ras. monitores, ele. RuaConde de Bonfim, 67 loja 109 -
Prontocomp 264-2177.
REDE NOVELL - Manutenção,instalação, suporte: Servidor,terminais. software's p/ rodeTodas versões. Fazemos con-tratos. Telefax. 256-6501.
SISTEMAS PRONTOS - Fo-lhas, contas receber/ pagar,cheques, estoques, alivo, pe-didos. crediário, contabilida-de. faturamento, livros fiscais,caixas, serviços. Também de-senvolvo. T. 391-3483.

Sive
Informática

Receituários, cartão de visita,etiquetas, convites, scan deimagens, mala direta. Servi-
ços de impressão p/ consultó-rios (Odontologia. Médico eFonoaudiologia. Ligue soliciteuma visita. T: (021) 233-3697
TRABALHOS COMPUTADOR -
Fazemos todo o tipo de traba-lho para Empresa. Particular.Impressora PB. Colorida. Tel /Fax 541-7943. Tel /Fax 281-0353.
TRADUÇÃO/ VERSÃO • In-
glôs/ Português. Alta qualida-de Computadorizadas Li-vros, manuais, artigoscientíficos, textos em geral..Garanto prazo. Faço transcri-
ção fitas Tel. 268-6718.
TRADUZIMOS - Inglês tócni-co. comercial, acadêmico,
software. Convertemos pro-gramas Windows/POO. Ligue,comprove. Part./empresa. Ga-rantia, menor preço 552-7240.
UNIX • Terminais VT 100 Di-
gibyte, Placas Multiseriais 386IX Cyclades, Sistema Opera-cional. J.S A.F. Comércio. Tol/Fax 595-4283
VENDA E ASSISTÊNCIA - Téc-nica. PC. XT. AT. 386/486. Im-
pressoras e software. Aten-
demos 24h. T: 292-4499 MOB.
20609.
VENDO WINDOWS95 - Work-
group3.11, Corel4. Corel5, Ex-cel5. Word6C, Carla-certa7,Autocad13. Pctoolfi2, Kit5.Wordperfect6. OS2Worp.DOS7, Access2. Pagemakerõ.Tel. 201-0028

í

Vídeo e Jogos
Eletrônicos

1942 - Rise-of the-triad, mor-tal-kombat2. heretic. foxran-
ger, Iemmings3, spoedracer.fantasma-opera. system shok.tornado, quarantine. cybor-ra-ce. Iarry6. origamo. lionking.
alladin. woH3D porno 201-0028
3DSTUDI04 — MS-office põT-luguès. Access2 dist-kit. tool-
book3. autocad13. lolus-s-martsuite, penthouse.
playboy. wordatlas5, visual
composer. orcad4, corelvenlu-ra5. Iantastic6. grafixead.
printmasler goldwindows Tol.
201-0028
A0000 - Mortal-Kombat2. Al-
quadin. alone-Dark2. Black-s-
tone2, Barbie-PC. Wincomma-
der-armada/ provatee.ultima8, desert-striko. Doom2.
Gabriel-knight. nascar-racing.mario-missing. pacific strike.
Simcity2 000. batlle-chess4 000. terminalorchess
Tel. 201-0028
A000 - Tem as últimas novida-
dos em aplicativos/ jogos pa-ra PC-AT para Windows/ DOS.
Temos também Corel 5 CD
Entrego. Tel 267-6123.
AO 0 0 - Windows/95 Feverei-
ro. Autocad/13. world atlas/7,
office pró. Vbtools/4. corei/
ventura/5, borlandc/4 5. frac-
tal-3 Tel.: 255-9476

A0. 80LAND/4.5 - AutocaífflTFractal Painter/3.0. FauveJ^fc*tisse. Fractar Dabblor. AdobePremiore/4.0 OS/2 Warp. No-
tes/3.0. Office Pro/4.3. Super-base/3 0. Acrobat/2.0. 3Dstu-dio/4.0 Tel. 236-5671
AO. COREL DRAW/5 0 - CD oudisquetes, picture publisher/50. Excel/50. Word/60A. Vi-suai Basic/3 0. VBtools/4 0.Q*E Multilink. Dicionários,Fontes. Eróticos. 236-5671.
AO. DARK FORCES - RisoTriad. FS5 com cenários. Des-
cont. Mortal Kombat2. Doom2com upgrade. Heretic. Coloni-zation, Rise Robots. Aladin.Retribution, Metaltech. 1942
com cenários. Frontlines, Ca-non Fodder2. Tel. 235-0355.
AO MORTAL-COMBAT-2 - Ri-se-Of-Robots Heretic Black-Thorne Al-Quadin QuarentineTie-Fighter Lion-King DoomllX-Wing Robocop-lll Sam-MaxMaster-Orion Speed-Race S-
pace-Hulk Word-Cup Kirandia-II PC-Soft 580-6455 ^
A 0 - PC-Home. Última novida»des em Aplicativos e Jogos.Enviamos catálogos. Instala-mos 208-6138. ^A O.RONSOFT - Tem Corel/Ventura 5/ Lotus 5/ PC Tools
9/ Autocad 13/ Clipper 5.2D.RS 2.00 por disco Entregamesmo dia. Telefone 254-3195. •_

ACAN
Software

Tem todas as últimas novida-
des entre jogos e aplicativos,
entregamos e damos suporte
permanente. Confira ! Te|.
236-1247
ACCESS 2 0 OS/2 - Warp. Ex-
cel 5.0. Lotus 5 0. DOS 6 22.
Windons 95. Winfax 4 0 e ou-
tros. Entrego Atendimento rá-
pido.Tel 227-8787
ANIMANTION WORKS - MortalKombat II completo. Glaak
Thorne. Photo Shop. Access.
Sango Fighter. Rise Robtos.
Sextv Show. Pacific StriKtf.
351-2853. ^
A TARGET TEM - Black Thoi-
ne. Mortal 2. Rei Loão, Fox
Ranger, etc. Cl os melhoras
preços! Peca catálogo grálislüTel 359-8259.
AUTO-ARCTHECT — Micros-
tation. MS-C-7. visual-object,
paradox, director4. formax4.
ireelance, inteMidraw, quic-kem4, visualcadd. fractal, lan-
go2 11. xtgold4, havard-gra-
fic3. omni-page5. visual
C+ +. Kid-Pix. Accesr.2. T.
201-0028

bananaByte
CD-ROM. Venda/Locaçào/F.n-comendas Atendimento per-sonalÍ2ado. Maior acervo doRio Remessa a todo Brasil.257-3626/208-1995/491 -0362

AO. - 3Dstudio/4.0. Acess/2 0.
Aulocad/13. promiere/4.0.Fractal painter/3.0. Corel-
draw/5.0. com ventura/5.0,
harvard graphics/3 0. Foxpró/
2.6 profissional, visual ob|ect.
toolbook/3 0. director/4 0. En-
trego (021) 265-9265
AO 3DSTUDIO/4.0 - Windows/
95 Coreldraw/5.0 Higrafigs/3.0
Visual-Object Dbase/5.0 Lo-
tus/5.0 Access/2.0 Word/6.0 V-
Basic/30 Pagemaker/50 Ex-
cell/5.0 Photoshop/3.0 Fox-
Pro/2 6 Toolbook/3.0 Match-
cad/5.0 Power-Point/4 0
PC-Soft 580-6455.

BIGBYBTE - Games e Aplicati-
vos. Lançamentos recentes.Oriento instalação Melhor
preço. Promoções!. Entregase bom humoi Tel: 267-2436.
CD ROOM — Gravação e pa-cote de jogos e aplicativos.Últimos lançamentos L^gueJá! Entregamos 261-7802/ 288-
9056/ 281-6218.
COMPLETA SOFTHOUSE ' -
Windows. Dos. Aplicativos,utilitários gráficos, linguage/n,
programação, bibliotecas", fer-ramentas. Últimas novida*des.Troco/ vendo. Atendimento
pessoal. 08.00/22:00h. Jçl.:571-1380.
JOGOS/APLICATIVOS - Rfte'
of triad completo, deíicpntcompleto e outros. Últimasvidades. Grande acervo. Tel.:
571-3535. Tratar com Marcas. •'
JOGOS E APLICATIVOS - 6lti->
rnas novidades Peça seujça-
tálogo grátis. Trabalhamos
domingos e leriados. T: (01 \f
255-3776
MÁRCIO - Jogos aplica*!*)»»
para PC. Últimas novidades—
Suporte permanente. SoTfefTS"*
catálogo. Frankestein. ourtaW*1997. dark force, mortal ll.~8 -
bali II. etc. Tel : 591-5000/  ^NEON - Jogos o aplicativos. _Sempre com novidades. Tam- -
bOm instalamos programas.»CD-room. modem-fax. confi-.
guramos sou computador. '
261-7802/ 281-6218. 288-9056 »
SHAREWARE GAMES - Uti-
litários e aplicativos. Últimas,,
novidades. Gravações garan-tidas. Solicite catálogo. Ven-
demos e otimizamos Micros, a
manutenção preventiva e cor-.
retiva. Tel: 249-7356
WINDOWS 95 - Aulocad 12.
Excel 5. Visual Ob|ect. Acess
2. Havard Graphics 3 0. Label.
Pro, etc Disquete incluso.
Target Art & Info. Tel -359-
8259
WINDOWS95 - Borland-
C * -4 5. Instant-artist2 MS-
Puclisher2. MS-Works3. Po-
wer-Poinl4. MS-Projet4, Fox-
pro2.6, Corelllow2. Photos-
hop3. Visual-C -f . Winfax4.
Mickey-prinl-studio. Afterdark
X-Man. Formax4, Holliwood.
Lotus5 201-0028
CLASSIVENDC JB - Ondo est^
quem quer comprar? Onde está
quem quer vender7 589-9922

E
Diversos

CD ROM - Mas/95 Volume 2.
Mais de 800 MB só de pro-
gramas bons. Você nunca viu
nada igual Outro de jogos.Tel 295-1851
COPIADORAS — Canon PC
310. USS 604. Canon PC 330.
USS 779,47 Tel 256-6325 •
FAXES — Samsung FX40, USS
40-1.83. Samsung FX1505. USS
479.19 Tol. 256-6325 *
MAOUINAS ESCREVER —
Elétricas Nakajima WPT" 65,
USS 331. Nakajima AE 710.
USS 430.80 Nakajima AE^40.
USS 524.60 Tel 256-6325

Classificados JB

Loja Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 346/sL 202 
-TeL: 254-8992

NÃO É SHOPPING CENTER, MAS REÚNE AS LOJAS QUE MAIS VENDEM NO RIO.
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tel, Baptista Neto, e o coordenador geral do proje- versao comercial da Rede das redes no Brasil e afirma
to de Internet Comercial da estatal. Para as cerca que a Embratel nao quer monopolizar a Internet.
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ENTREVISTA/CLOVIS JOSÉ BAPTISTA NETO

única chave 
para 

o ciberespaço comercial

SUZANA LISKAUSKAS
Em que velocidade o backbone

(tronco) da Internet comercial mon-
tado pela Embratel está operando?

Ate o final deste mês, aumenta-
mos a velocidade da conexão com a
Sprint, provedor de meios de co-
municação com os EUA utilizado
pela Embratel, de 384K por segun-
do para 2Megabits/s.

As vésperas da abertura dos ser-
viçòs da Internet comercial, a veloci-
dade de 2 Megabits/s não representa
riscos de estrangulamento?

Nós vamos tomar todas as medi-
das para evitar congestionamentos
com a conexão internacional.

Que medidas?
O canal de 2 Megabits. Se for

necessário outro canal, a Embratel
vai providenciá-lo. Vamos geren-
ciar a rede para não gerar um gar-
galo na ligação internacional.

Quantos nós da Internet comer-
cia! estão ativados?

Por enquanto, só o nó do Rio
está instalado. A instalação dos nós
de Brasília e São Paulo está em
andamento. A idéia é que a ligação
entre esses pontos também seja de 2
Megabits/s, usando como suporte
para essa interconexão a Rede Na-
cional de Dados por Comutação de
Pacotes (Renpac). A Renpac é a
nossa rede inteligente, que interco-
necta 80 pontos em todo país. Nes-
se anel (Rio-São Paulo-Brasília) va-
mos ligar servidores Internet usan-
do a Renpac como tronco.

Todos que se inscreveram para
utilizar os serviços da Internet co-
mercial podem ficar tranqüilos quan-
to à data de inauguração dos servi-
ços, marcada para maio?

A partir de primeiro de maio
vamos iniciar o atendimento aos
cadastrados. Estamos elaborando
um plano de atendimento.

Como vai funcionar esse plano?
O atendimento será feito gra-

dualmente. Não dá para, a partir
do dia primeiro de maio, ligar uma
chave e conectar todo mundo. São
necessários arranjos técnicos. A
Embratel assegura o inicio ao aten-
dimento pleno, do dia primeiro em
diante, para todos os inscritos.

Os testes com o serviço de UUCP
(Unix to Unix Copy Program) co-
meçaram há duas semanas. Esse cro-
nograma já estava previsto ou foi
adiantado em função da desconexão
dos BBSs da Rede Rio?

Estamos seguindo nosso crono-
grama. Começamos os testes na se-
gunda quinzena deste mês. Quatro
BBSs, entre eles o Inside, já estão
testando o sistema. Nossa meta é
poder colocar mais BBSs em proje-
to-piloto de UUCP em abril.

A um mês da inauguração dos
serviços para todos os usuários ca-
dastrados, a Embratel já tem uma
base para calcular as tarifas cobra-
das pelo uso da Internet comercial?

Já temos um estudo completo
sobre o assunto. Estamos fazendo
outras simulações. Estamos aper-
feiçoando os levantamentos para
calcular as tarifas justas e compatí-
veis com os valores cobrados nos
exterior. O ministro das Comunica-
ções. Sérgio Motta, deverá anun-
ciar a base desses valores.

A Embratel vai estabelecer valo-

Apesar de não ter uma conta particular na
Internet, o engenheiro de telecomunicações

Clovis José Baptista Neto, 44 anos, é, desde janei-
ro, uma das pessoas mais requisitadas pelos fre-
qüentadores do ciberespaço. Chefe do Departa-
mento de Dados, Textos e Telemàticos da Embra-
tel, Baptista Neto, é o coordenador geral do proje-
to de Internet Comercial da estatal. Para as cerca

de 18 mil pessoas que estão concorrendo a uma
conta na Internet comercial brasileira, Baptista
Neto promete ativar os serviços em primeiro de
maio e garantir uma conexão de nível internado-
nal, sem ruídos. Nesta entrevista ao Informática,
Baptista Neto explica como está a estruturação da
versão comercial da Rede das redes no Brasil e afirma

que a Embratel não quer monopolizar a Internet.
Adriana Caldas

res distintos para pessoas físicas e
jurídicas?O preço vai variar em função
das características dos serviços
disponibilizados. Cada serviço
(WWW, gopher, usenet etc) utili-
za de uma forma diferente o servi-
dor. Para estabelecer esses valo-
res, estamos analisando os servi-
ços internacionais e os custos da
Embratel, o que inclui investi-
mentos e a manutenção. Os valo-
res também variam com o acesso,
discado ou dedicado.

O ministro de Ciência e Tecnolo-
gia, José Israel Vargas, escreveu um
artigo, publicado pelo JORNAL
DO BRASIL no último dia 6. Nesse
artigo, o ministro incentivava a ini-
ciativa privada a prover serviços da
Internet comercial no país. Como a
Embratel vê a abertura desses servi-
ços?

A Embratel está aberta a nego-
ciações. Nossa estratégia para o
lançamento de serviços está sendo
discutida com o novo presidente
da Embratel, Dílio Penedo. A Em-
bratel entrou na Internet para aju-
dar e não quer atrapalhar, como a
mídia vem vem divulgando. Nós
estamos sendo muito atacados, e
eu diria que esse ataque é injusto.
O que a Embratel se propõe a fazer
é montar, no Brasil, uma espinha
dorsal ou grande tronco para per-
mitir fluir o tráfego comercial da
Internet. A Embratel está, inclusi-
ve estabelecendo contato com as
operadoras regionais de telecomu-
nicações, e não quer monopolizar

esse mercado. A Embratel entende
que sua missão é prover o tronco
comercial, os meios internacionais
para acessar a Internet no exterior
e permitir que outros provedores
de serviços se conectem ao seu
tronco. A Embratel está querendo
facilitar o processo de implantação
da Internet comercial e garantir
acesso com qualidade. Mas esse
modelo está sendo es-
tudado pelo Sérgio
Motta.

Como será na práti-
ca?

O tronco da Embra-
tel tem uma saída inter-
nacional que pode ser
de 2 Megabits/s ou
mais, dependendo do
tráfego que vai circular
na rede. Existe um de-
partamento de enge-
nharia de tráfego para
dimensionar esse fluxo
e esclarecer as necessidades. O tron-
co tem roteadores, que funcionam
como se fossem tomadas de acesso
aos prestadores de serviços comer-
ciais. Por exemplo, um BBS pode se
conectar via linha dedicada ou dis-
cada. Uma empresa como a Telerj
pode formar sua rede e utilizar os
serviços da mesma forma, conec-
tando-se a um roteador do tronco
da Embratel. A Embratel vai fome-
cer meios de alta capacidade para
escoar esse tráfego comercial, mas
ela também tem interesse em ofere-
cer produtos ao usuário final.

As empresas

que quiserem
prestar serviços

comerciais
terão que se

conectar ao
tronco da
Embratel

Seria possível haver um outro
backbone de Internet comercial no
Brasil administrado pela iniciativa
privada?

Quando a gente fala em backbo-
ne Embratel, trata-se de um grande
tronco que pode conectar todo
usuário que queira ter acesso à In-
ternet comercial. Por exemplo, se a
IBM quiser prestar serviços de In-

ternet aos usuários, ela
pode ter sua rede, capi-
larizar seus usuários e
se interconectar a um
dos nossos roteadores
para se comunicar com
todo o Brasil e o mun-
do.
— Então qualquer em-
presa que queira montar
sua rede de acesso à In-
ternet comercial vai ter
que estar necessaria-

 mente ligada a esse
tronco administrado pe-

Ia Embratel?
A Embratel vai oferecer conexão

ao seu backbone. A oferta de servi-
ços para usuário final vai ser com-
petitiva.

Existe alguma maneira de montar
uma rede sem utilizar o tronco da
Embratel?

Uma empresa pode se conectar
direto a um provedor no exterior só
para uso corporativo, alugando um
circuito internacional.

Mas uma empresa não poderia
montar um tronco paralelo ao da
Embratel e vender esses serviços pa-
ra a sociedade?

Qualquer iniciativa para montar
um tronco paralelo para prover
serviços da Internet comercial deve
ser submetida à apreciação do mi-
nistro. Nesse caso, o Ministério das
Comunicações deve ser consultado
porque envolve a regulamentação
das Telecomunicações no Brasil.

Como está sendo feita a conexão
com a Sprint, nos EUA?

Hoje temos redes internacionais
de alta capacidade via satélite e o
cabo de fibra ótica Américas-1, que
já está operando. Via satélite pode-
se ter vários sinais de 2 Megabits/s.
O cabo ótico tem 230 feixes, cada
um com velocidade de 2 Megabits/
s. Para conseguir espaço no satélite,
é preciso negociar com a Intelsat.
Por uma questão circunstancial o
satélite está congestionado. O cabo
é meio recém-lançado e tem uma
capacidade enorme.

A Internet comercial vai usar o
Américas-1 em maio?

Pretendemos fazer a conexão via
cabo até maio. Se houver alguma
ruptura no cabo, faremos a cone-
xão via satélite.

Existem planos dentro da Embra-
tel para utilização de tecnologia
ATM no tronco da Internet?

Isso ainda está em estudos.
Com conexões via satélite e cabo,

a Internet no Brasil ainda pode cor-
rer riscos de estrangulamento?

Não há perigo algum. A Embra-
tel vai assegurar todos os meios
internacionais para que nossas co-

nexões com a Internet no exterior
tenham boa qualidade.

A Faperj assinou no último dia 13
um convênio de cooperação tecnoló-
gica com a Telerj para aumentar a
velocidade no anel principal da Rede
Rio (LNCC-PUC-UFRJ). A Teleij
vai disponibilizar tecnologia ATM
para a Rede Rio. Em troca, a Rede
Rio contribuiria com o know how
para a Telerj montar sua própria
rede acadêmica. A rede da Telerj
funcionaria através do tronco da
Embratel?

Entedemos que a Telerj mante-
ria uma rede conectada a um dos
roteadores do nosso tronco.

A formação dessa rede já foi
acertada com a Embratel?

Nós vamo conduzir uma série de
entendimentos com a Telebrás e as
operadoras estaduais para poder
viabilizar o modelo de conexão que
mencionei. Vamos fazer o possível
para que a Telerj tenha boas cone-
xões internacionais. Mas esse con-
vêncio da Faperj com a Telerj prevê
a utilização de tecnologia ATM.
Temos que sentar para discutir co-
mo interconectar essa rede. Ainda
não conversamos tecnicamente
com a Teleij sobre esse assunto. Só
sei o que saiu nos jornais.

Qual é a relação entre a Telebrás
e a Embratel no processo de forma-
ção da Internet comercial no Brasil?

A Embratel é uma das empresa
do Sistema Telebrás. Nós estamos
conversando com a Telebrás e com
as operadoras para resolver como
elas se habilitariam para prover co-
nexões à Internet comercial.

Como está o acordo de coopera-
ção tencológica entre a Embratel e a
Rede Nacional de Pesquisas, que ad-
ministra o tronco da Internet aca-
dêmica.no Brasil?

Temos um convênio firmado
com o CNPq de transferência de
know how, consultoria técnica e
cessão do direito do uso de equipa-
mentos. Nós fizemos um ajuste nes-
se convênio na parte de engenharia
e de ordem comercial.

Existe algum acordo de coopera-
ção científica com a Faperj?

Há um acordo, assinado em 9 de
fevereiro, entre a Embratel e a Fa-
perj que visa dar suporte a um pro-
jeto enquadrado no Programa Te-
levias para Educação de 2o Grau. A
Faperj transfere conhecimentos pa-
ra que a Embratel possa viabilizar o
projeto. Este acordo prevê o au-
mento da velocidade do canal inter-
nacional da Rede Rio de 64k para
256k. Estamos fazendo um projeto
para definir a capacidade de expan-
são do canal de conexão internacio-
nal da Rede Rio para 2 Megabits/s.
No contrato, a Embratel daria su-
porte à Faperj para construir um
triângulo digital entre LNCC, PUC
e UFRJ. Em troca, a Faperj dá
consultoria técnica para o progra-
ma de Televia da Educação e redes.

A Embratel pode, então, aprovei-
tar qualquer informação desse açor-
do para auxiliar a estruturação da
Internet comercial no Brasil?

Não há exclusividade quanto à
obtenção de informações. A Faperj
domina as tecnologias de redes de
dados, e a Embratel se interessa por
isso.

SE A SUA

EMPRESA
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i^.nnie Lennox,
ex-lider do Eurythmics,
lança novo disco
(Pagina 6)

;Morre de câncer
no. Rio, aos 73 anos, o
ator Felipe Carone
(Página 7)
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Russo é a nova
sensação do cinema
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A cantora Paula
Toller grava dois discos
sem o Kid Abelha
(Página 8)
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memória em foco
A

Maior colecionador de fotos do Brasil do século 19 revela a qualidade das imagens da época em exposição com
Reproduções

Uma forte

dimensão
A

NAYSELOPEZ

idéia generalizada de
que a produção fotográ-

, fica no Brasil do século
19 era incipiente não convence o
colecionador Gilberto Ferrez,
neto de Marc Ferrez, um dos
mais importantes fotógrafos do
período. Gilberto pode provar
isso com facilidade. "Tenho fo-
tografias de 1840 de excelente
qualidade técnica, o que signifi-
ca mais de meio século registra-
do em fotos. Meu avô começou
na década de 80 do século passa-
do, mas há artistas anteriores
que jà se dedicavam ao retrato e
às pàisagens", explica Gilberto,
86 anos, 60 colecionando foto-
grafia brasileira. Agora, ele pre-
para um argumento definitivo:
das suas 3 mil imagens, ele sepa-
rou 120 — boa parte inédita no
Rio e 20 de seu avô — para
exibir a partir de 26 de maio no
Centro Cultural Banco do Brasil
(CCBB), na mostra intitulada
Fotografia brasileira no século
19. Através do material reunido
no evento, o carioca poderá co-
nhecer detalhes da arquitetura e
dos costumes do país colonial e
do início da República. A cole-
ção de Gilberto Ferrez é a maior
do mundo sobre este período.

A curadoria é do próprio Gil-
berto e do fotógrafo e jornalista
Pedro Vasquez, que editou junto
com ó colecionador o livro Foto-
grafia brasileira — 1840 a 1900,
pela Funarte. Para Vasquez,
mais que a importância para a
história da fotografia como lin-
guagem, a exposição é referência
obrigatória para a história do
Brasil: "Se todas as referências
àquele período sumissem e só
nos restassem a coleção do Gil-
berto e a de D. Pedro II, que está
na Biblioteca Nacional, ainda
assim teríamos o século passado
muito bem registrado. A coleção
Ferrez é uma fonte de consulta
sobre os costumes, a arquitetura
e os fatos do pais, em especial do
Rio."

Todas as fotografias inclui-
das na mostra são em amplia-
ções originais. "Optamos 

por
usar apenas aquelas que exis-
tiam na ampliação feita pelo
próprio fotógrafo na época. Não
há um tema específico. Escolhe-
mos fotos que dão um panora-
ma do Brasil e da evolução da
fotografia no país", explica Vas-
quez, que aposta no valor histó-
rico do material. "Há amplia-
ções posteriores, até modernas,
mas as originais trazem a técnica
da época", explica.

Parte da exposição foi vista
em São Paulo no fim do ano
passado, quando a Pinacoteca
local fez uma grande mostra da
coleção Ferrez, que não pára de
crescer. "Sou sempre compra-
dor. Tudo que diz respeito à fo-
tografia me interessa", avisa
Gilberto. O fascínio pela ima-
gem. que começou sob influèn-
cia do avô fotógrafo e se am-
pliou para a pintura, a gravura e
a escultura, orientou a vida de
Gilberto para que ele se tornasse
um conhecedor da história dos
monumentos e sítios cariocas.
Foi com base em sua coleção
que vários prédios públicos fo-
ram restaurados, como o Paço
Imperial. "Através da fotogra-
fia, percebe-se o dia-a-dia de um
prédio ou um local da cidade, as
pessoas que os freqüentavam e
como os utilizavam", explica
Ferrez.

Além da sala principal, a ex-
posição ocupará uma sala extra
para mostrar aos visitantes obje-
tos pessoais e livros, além de
álbuns e fotografias de autoria
de Marc Ferrez. "È uma home-
nagem justa a uma figura impor-
tante da história do Brasil", or-
gulha-se Gilberto.
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histórica

COMO 

exemplo da
importância históri-
ca das. fotos em ex-

posição, Pedro Vasquez
lembra que nas paredes
do CCBB estarão os pri-
meiros registros de dois
grupos sociais funda-
mentais no país, no sé-
culo 19: os índios e os
escravos. "A fotografia,
naquela época, tinha
uma grande preocupa-
ção de registrar a socie-
dade e, por conta disso,
muitos profissionais se
dedicaram a comunida-
des economicamente im-
portantes", explica Vas-
quez, que há dez anos
estuda o acervo de Gil-
berto Ferrez.

As primeiras imagens
dos índios da Amazônia
surgiram através das
lentes do fotógrafo Au-

120 raridades

gust Frisch. E Victor
Freunde retratou, de
maneira pioneira, a vida
e o trabalho dos escra-
vos do estado do Rio."Para a história da foto-
grafia, o acervo reunido
por Ferrez é fundamen-
tal, mas, por causa des-
sas e de outras curiosi-
dades. essa exposição te-
rá também uma forte di-
mensão histórica,
formando um panorama
socio-político de uma
época de nosso pais",
analisa Vasquez.

Além de Augu.st
Frisch, Victor Freunde e
Marc Ferrez, a mostra
inclui trabalhos de Geor-
ge Leuzi,pger (proprietá-
rio da casa de mesmo no-
me. uma das mais tradi-
cionais gráficas da época.,
e uma das primeiras a ter
uma seção dedicada â fo-
tografia). Augusto Fi-
danza, Revert Henrique-
Klumb, Augusto Stahl,
Ben R. Mullock e outros
verdadeiros artistas das
lentes.

M MARC FERREZ

Um pioneiro

da fotografia

DIANTE 

do trabalho do
fotógrafo Marc Ferrez,
realizado no final do sécu-

lo passado, é difícil pensar em
novidade para a fotografia de
hoje. De paisagens a portraits,
passando por belíssimas fotos
com conteúdo social (como a
tirada no interior de uma mina
de carvão, em 1880) e até algu-
mas com nítida preocupação
gráfica (como a saída do barco
La France na Baía de Guana-
bara com possível tempestade
ao fundo), Ferrez fez de tudo e
se consagrou como o mais im-
portante fotógrafo brasileiro
de sua época.

Curioso, culto e com recur-
sos financeiros, pois seus tra-
balhos eram disputados, Fer-
rez estava muito 
interessado em
cada conquista
tecnológica que
pudesse apri-
morar sua obra.
Ele trouxe para
o Brasil equipa-
mentos e tecno-
logia de foto-
grafia que esta-
vam sendo ex-
perimentados
na Europa e re-
gistrou as principais capitais
brasileiras na virada do século.
Nascido no Rio em 1843, órfão
ainda criança, Ferrez foi cria-
do em Paris, mas só quando
voltou para o Rio, aos 16 anos,
que começou a carrreira na
tradicional Casa Leuzinger, di

Arquivo
ip:

Os registros de Belém em 1885, de A.
Fidanza (no alto), do Centro do Rio, no

mesmo ano, de M. Ferrez (acima). ...

...e da Praia de Botafogo em 1865. de
G. Leuzinger; estão na ampla mostra

que o CCBB realizará cm maio

Ele trouxe para o

Brasil

equipamentos e

tecnologia que
estavam sendo

experimentados

na Europa

Ferrez: entre Rio e Paris

Leuzinger. Aí fez as primeiras
chapas com Franz Kelle.

Ferrez se manteve entre
Rio e Paris, com períodos de
estudo e trabalho nas duas ci-
dades. Mas foi no interior do
Brasil e especialmente na então
capital, o Rio de Janeiro, que
_______ registrou com

sua máquina os
costumes, a ar-
quitetura e a
história desses
lugares.

Já afastado
há alguns anos
da atividade ar-
tistica e mesmo
da movimenta-
ção intelectual,

 Ferrez viveu os
últimos anos em

Paris, em contato apenas com
os filhos, mas voltou ao Brasil
para morrer, no Rio, aos 80
anos, em 1923. O material que
estará exposto na sala extra
mostra livros da biblioteca
pessoal do fotógrafo, álbuns de
família e 20 trabalhos, a maio-

PAPO CELULAR

UFA! MEUS HÓSPEDES FRANCESES
EMBARCARAM ONTEM...

ELES IDOLATRARAM 0 "SÉJ0UR"
NO BRASIL!

FICARAM ENCANTADOS
COM A QUALIDADE E 0 ACABA-
MENTO DE MADEIRA NATURAL

DO TREV0PIS0...

CLARO, KIKI. TREVOPISO E
SUCESSO NO MUNDO INTEIRO.

ELES ACHARAM ECOLOGICAMENTE
LINDO, CORRETO... E

ECONOMICAMENTE OTIMO!

SÓ LAMENTAM NÃO
TER AINDA UMA FILIAL AFIZON

BYACAB EM PARIS..

Pisos Nob'v? tie Madeira

fflZON

B Y A C A B

A CASA DO REVESTIMENTO
RIO Dfí/ffiV CINUR

AV. ATAUIFO Dl PAIVA, 270 - 3o ANDAR,
LOJA 301 B/C. TIL: 2S9-HM

rígida pelo fotógrafo George ria inédita no Rio.
JB

LLul

MUSICA CIVILIZADA
f | & INFORMAÇÃO RELEVANTE

*1 

| 
_

audmg

f n p\ \I l \ 1 -^V ^A^^Aprender ingte 6 muito mais fed
I V, ' Oi "Nc gostoso quando voce estuda
111 \ com prazer.Venhafazer parte
\ I ldesta turma descontraida que
\|\ /(\ Ifazda Auding uma grande\ I -J ] mania.
\^| J \. y'Este dima estA em tudo na

f|Hapfytiour»Conver-/ m ... Jf JsafohOub-VricotecayjJL/
/ f Reajr^ckMuteTiidia"-^

/» I\/ I /CD-ROM • Debates • Exposures
^ yy** ^ 

•Palestras»VAiioshoi4rios.

Bi

xsy 
octmso 

DO %tv TEMPO
Tijuca

Rua Padre Elias Gorayeb, 40
208-4949

Centro
Rua da Quitanda. 20/Sobrdoja

224-5793
Botafogo

Praia de Botafogo, 228/gr. 711
552-5476

SQE
I

cm

K-VnWiTi II i



"q TERÇA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 1995
B

JORNAL DO BRASIL

A função estética da arte
Fábio Abrunhosa

^Exposição reúne obras

brasileiras em ambientes

briados por decoradores

UANDO o mercado brasileiro de
arte vivia seu pior periodo, os de-
coradores. ao levar seus clientes às
galerias, ateliês c estúdios, foram
um dos principais responsáveis pe-

la circulação de obras e pela manutençao
'do 

próprio mercado. E é esse casamento
ientre a arte e a decoração que pode ser
jconferido na exposição A arte brasileira na
'decoração, 

que o Rio Design Center inau-
; ;ura hoje. às 20h. Organizada pela 3 Plus
ÜAssessoria de Marketing, a mostra apre-
isenta peças de artistas brasileiros escolhi-
;das por 17 decoradores e arrumadas em
festandes.
: Distribuída por quatro andares, a expo-
isição é ordenada de acordo com os movi-'Imentos da história da arte nacional. No

[subsolo, por exemplo, ficam Djanira e An-
;tonio Bandeira; no térreo. Emanuel Araú-
•jo. Tomie Ohtake, Lygia Clark. No segun-
•do andar. Franz Krajcberg, Wesley Duke
ILee, Antonio Dias. Cildo Meireles, Arthur
ÍBarrio e Waltércio Caldas. Uma preocupa-"ção foi criar ambientes que não sufocassem
jas obras, já que uma das finalidades do
'evento é justamente exibir as peças — em-
[prestadas por 18 marchands — que ficam
¦guardadas em acervos particulares ou gale-
'rias. "Nós 

queremos homenagear a arte

O cslnndc clcan de Angela Bmquete: tela de Djanira (C) e de Souzanetto

brasileira e mostrar que ela é importante
numa decoração", explica Patrícia Meyer,
organizadora da mostra junto com Patrícia
Quentel e Lúcia Brito. Élas tiveram o cui-
dado de se fundamentar com a leitura do
livro Entre dois séculos, do crítico Roberto
Pontual, para fazer um levantamento da
coleção de Gilberto Chateaubriand. "Fize-

rnos uma seleção de nomes e pedimos aos
decoradores que escolhessem seus artistas
preferidos", conta Patrícia.

Os casamentos ficaram perfeitos. O de-
corador Ivan Rezende, por exemplo, mon-
tou um estande que referencia os anos 70.
As paredes e o chão do espaço receberam

um tratamento bastante conceituai. Mistu-
rando rodapés de quadrinhos e publicida-
des, o arquiteto colocou a obra Trouxas,
de Arthur Barrio, peças de Waltércio Cal-
das. os Rodos de Cildo Meireles e uma tela
bastante significativa de Rubens Gerch-
man para causar um impacto no visitante.
Perfeito também ficou o ambiente clean
criado pela decoradora Ângela Barquete,
onde convivem Djanira, lone Saldanha e
Manfredo Souzanetto, harmoniosamente.
O evento conta ainda com palestras, sem-
pre às 18h30, dos críticos Frederico Mo-
raes (na próxima quinta) e Henrique An-
toun (dias 4, 11 e 18 de abril).

O corpo sob

a ótica de

um escultor

João Bosco/Divulgação

o,

PAULO REIS

gaúcho Felix Bressan, 30 anos. inau-
gura a temporada da Galeria Thomas
Cohn Arte Contemporânea com uma sé-
rie de sete esculturas intitulada Corpo
ausente, onde o corpo é o assunto. Trafe-
gando entre o design. a moda e os temas
da escultura contemporânea (como espa-
ço e material incomum), o artista constrói
estruturas metálicas que saem de bustos
femininos moldados em couro, metais,
látex. Todas as peças são móveis, com a
ossatura maleável e estão custando entre
RS 2 mil e RS 2.500. O que primeiro
chama a atenção do visitante é o vestuá-
rio medieval. Mas isso não é o mais im-
portante em sua obra. "Meu trabalho
está dividido em três partes. O termo
corpo ausência é porque a peça sai de um
corpo embora ele não esteja ali. Tem
também a questão da sexualidade, que
fica evidente no uso do tema, e a do
objeto, que em si é agradável", explica
Bressan.

As peças, que foram penduradas por
fios de nylon invisíveis, parecem bailar
no espaço da galeria. Elas remetem a
um ateliê de alta costura. "Tenho bas-
tante experiência em modelagem e esta
bagagem me permitiu observar como o
corpo tem uma estrutura boa para es-
cultura", afirma.

I HORÓSCOPO Max Klim

ÁRIES • 21/3 a 20/4
Vantagens no trabalho,
alegria proporcionada
por amigos mais inti- _____mos e um quadro de exceiente condiciona-
inento em relação ao amor farão de sua terça-
ieira um dia de bom significado prático. Compen-
bações.

$§r
&

TOURO • 21/4 a 20/5
Regência astral que
faz aflorar um quadro
de favorecimento para
a busca de objetivos mais claros e definidos.
Isso diz respeito tanto aos seus interesses
materiais quanto aos de sua vivência senti-
mental.

TJ

GÊMEOS • 21/5 a 20/6
São muito benéficas as
indicações sobre seus
negócios e tudo o que
depende de dinheiro. Por isso, aja com bastante
cuidado ao assinar documentos. Busque moti-
var-se. Vida Intima posicionada de forma regu-
lar.

CÂNCER «21/6 a 20/7
Conte com reflexos po-
sitivos em relação ao
seu comportamento.
Intuição que se revelará vantajosa. Procure
agir de forma mais equilibrada e tolerante em
relação aos que lhe são mais próximos. Isso
lhe fará bem.

LEÃO • 21/7 a 20/8
Momento especial, on-
de todas as decisões o
fencaminharão a ações
dinâmicas e firmes em negócios novos. Afeti-
yamente, você deverá assumir compromissos
que o farão encontrar momentos de ternura e
encanto.

VIRGEM* 21/8 a 20/9
Quadro marcado pela
presença significativa
de pessoa próxima, o
que deverá alterar interesses ligados ao seu
trabalho. Afetivamente, há a necessidade de
que você se expresse mais claramente para
dissipar maus entendidos.

LIBRA *21/9 a 20/10
Momento que mostra
excelente influência
de Mercúrio. Você po-
derá alterar planos ligados ao trabalho ou a
dinheiro, em posicionamento de clara chance
de êxito. Suas iniciativas no trato intimo encon-
trarão receptividade.

ESCORPIÃO • 21/10 a 20/11
Você, escorpiano, terá
compensações na coo-
peração de colegas, 
associados a colaboradores. Isso o deixará em
excelente humor. Este fator determinará mu-
danças positivas no relacionamento mais inti-
mo. Bom quadro no amor.

_ j

SAGITÁRIO • 21/11 a 20/12
Você, sagitariano, é
beneficiário nesta ter-
ça-feira, de uma boa
inuueilülct que laia ^UIII acuo J•
valorizados. No trato pessoal e em família, há
ã"necessidade de maior tolerância para com
divergência de opiniões.

CAPRICÓRNIO • 21/12 a 20/1
Os fatos ocorridos em
sua rotina poderão
cançar ponto de des 
taque, fazendo-o aceitá-los mais facilmente e
ver nisso indicios de progresso pessoal. Boas
condições na vida intima. Mudanças de opi-
nião.

,:pras

AQUÁRIO • 21/1 a 20/2
Quadro de incom
favorecimento ao
sempenho de tarefaseEES

PEIXES • 2112 a 20/3
Terça-feira que regis-

que exijam criatividade. Amigos concentrarão
atenção e cuidados seus, em situação que se
revelará benéfica em dias próximos. Bons in-
dicadores para o amor.

tra a Lua em seu sig-
no, beneficiando suas
iniciativas de trabalho. Seu comportamento
estará se refletindo na relação de familia, o
que faz com que se lhe aconselhe a não agra-
var problemas Íntimos.

I QUADRINHOS

GATÃO DE MEIA-IDADE MIGUEL PAIVA AS COBRAS VERÍSSIMO
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Peça da exposição Corpo ausente

O artista, que está expondo |x;la primei-
ra vez no Rio, foi descoberto pelo galerista
Thomas Cohn no Salão Nacional de Belas
Artes, ano passado. Com inúmeras partici-
paçòes em salões regionais e coletivas, Bres-
san tem bacharelado e mestrado em artes
plásticas pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Mas o que importa mesmo
ò o talento de Felix Bressan paia esculturas,
que recebem, em suas mãos, um acabumen-
to de primeira. Corpo ausente está até o dia
18 de abril, na Galeria thomas Cohn, em
Ipanema, sempre de segunda a sexta, das
14h às 20h. e. aos sábados, das 15h às I Sh.

I CRUZADAS
Carlos da Silva

CHARLES M. SCHULZ

MAURÍCIO DE SOUSA

DEAN YOUNG E STAN DRAKE
t—
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HORIZONTAIS — 1 - qualidade do que está ao
mesmo tempo em toda a parte; caráter ou próprié-
dade do ser que está real e integralmente presente
em todos os lugares ao mesmo tempo; 10 - ladrão;
11 - (are.) tão, em tal grau. de tal modo; 12 - palmeira
cultivada da familia das palmaceas de cerca de 5'a 6
metros de altura, de Iruto drupáceo verde-amarelo;
13 - bilhete de aposta no número de determinado
cavalo; 14 - resíduos de alimento que se agarram no
fundo da panela; 15 - não cumprir um juramento;
atraiçoar. 16 - que têm gravuras ou ilustrações;" Ú -
titulo que os chineses davam aos deuses superiores
e aos imperadores; 18 - que tem muitos anos; 19 -
atraso intelectual profundo, caracterizado p_or_a_u-
sência de linguagem e nível mental de trêi('Snos
(pi.); 22 - tornar nulo ou sem efeito (licençai',-mitòri-
zaçâo. direitos políticos); 23 - ali. naquele lugãr^25"-
elemento de composição que designa viar canr||f-
nho; 26 - alterar, revezar ; apresentar discrepância,
não ser conforme, ter parecer diferente; 29 - bispa-
do: 30 - casamento.
VERTICAIS — 1 - um dos primeiros ensaios de
escrita alfabetizante. com emprego de sinais cunei-
formes: 2 - uso polo vassalo de coisas pertencentes
ao senhor feudal: vulgaridade; 3 - designação co-t
mum das conchas nas quais os pescadores e os
jangadeiros sopram para anunciar sua chegada ao
porto ou transmitir noticias do mar; 4 - figura de
estilo pela qual se repetem palavras invertidas;
invertendo-se-lhes a ordem (pi ), construções anò-
malas em que se misturam construções normais; 5 -
singular; única; 6 - o primeiro satélite de Júpiter
descoberto por Galileu; 7 - que apresentam desem-
penho fora do comum; 8 - planta da familia das
compostas, com grande variedade de formas e co-
res, muito ornamental (pi ); 9 - que saiu de onde
estava mergulhada; 13 - o principio da vida; 15 -'
irmão ou pessoa intima que ganha do outro no jogo.
(em especial no pôquer (pl.); 20 - elemento de-
composição que significa igual; 21 - o osso do
jarrete da rês vacum: 23 - pequeno poema de versos
octossilabos que os jograis da Idade Media canta*
vam com acompanhamento de harpa; 24 - pequeno-
circulo, anel; 27 - língua filosófica universal: 28 •'
passar. Colaboração de MARINO L. DE MEDEI-
ROS — CEC — Ipanema.

PASSATEMPOS BÍBLICOS
A confreira CELLY (CELLY GONÇALVES LEITE).'

que tão bem alia os seus dotes de charadista nata!
aos de devota e grande incentivadora da religião
católica, agraciou-nos com o número 13 de PASSA-
TEMPOS BÍBLICOS, seu filho dileto. Ê digno de
registro o incansável labor na confeçào desse bole-
tim, que deveria ser apreciado por todos os confra-;
des. Se você quiser passar momentos de enlevo
espiritual, peça um exemplar telefonando para (021)
248.1043 ou escreva para a Rua Haddock lobo n° 220
grupo 107. Tijuca — CEP 20260.132 Nossas honie-
nagens à confreira CELLY

CELLY GONÇALVES LEITE
Envio-lhe PASSATEMPOS BÍBLICOS n° 13. Do-

mingo estranhei a falta dos outros passatempos no
JORNAL DO BRASIL. É triste ver empobrecida nos-
sa diversão, aos domingos, dia de lazer. Só estou
distribuindo PB n° 13 pelos confrades. No CESST só;
o vou distribuir a partir do dia 15/3/95. porque adiei o
prazo da entrega das soluções de PASSATEMPOS
BÍBLICOS n° 12 para esta data. Jà estou pensando
em mandar-lhe alguma colaboração. Lembrançaè .
Agradecimentos pelos seus conceitos. Nosso,
abraço. Sua presença no almoço é marcante
para todos nós charadistas.
CHARADAS ADICIONADAS (adição d» pala-

vras)
1. O COLORIDO das faces deles. OFERTAM-lhes a
máscara própria de GRUPOS CARNAVALESCOS
QUE SAEM JUNTOS FANTASIADOS. 1-1

CELLY — PASSATEMPOS BÍBLICOS — Tijuca
2 FALHA na dicção pode ser DOENÇA na LlNGUA:
2-2
YCARIBU — CRUZADAS E CHARADAS — Tijuca
3. Queriam CAPAR o INSANO TRAIÇOEIRAMENTE.
2-3 . „ :

ED.KRLOS — CEC — Guadalupe ¦ .*»"• >
4 Você POSSUI. NA PRESENÇA DE seus par,eff,-um
porte CALMANTE. 1-3 I4***!'

PAR DE PARES — CEC — Jacarepaguá
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — inventário, naire; tear; tiorega;
te; ralar; dura; ade; lua; ar; atear; cl; einsten; aliado;
upa; par; eso; tb; orais; uiai.
VERTICAIS — intra; naiada. violeteira. eira. neer-
landes: alada: re. iatralipta; orear; ursos, eia; ceu:
sapo; lar. ou
CHARADAS PROTÉTICAS: 1. desfita; 2 deferir; 3.
voante; 4. fraterno; 5. falcão

Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57,
Ap. 4, — Botafogo — CSP 22.270.070
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Na agenda
O ministro extraordinário

dos Esportes, Pelé. deixou
ontem a África do Sul e se-
guiu para Sídnei, na Austrá-
lia.

Quando voltar, na próxi-
ma semana, um de seus pri-
meiros compromissos será o
relançamento das Olímpia-
das Escolares Brasileiras,
reunindo jovens atletas das
escolas da rede pública.

O estado ainda vai ser es-
colhido, mas a data já está
garantida: julho deste ano.

Esperança
Nasceu Alice, filha da ce-

nógrafa Daniela Thomas e
Felipe Tassara.

O avô. Ziraldo, deu dois
livros de presente ao bebê:
Alice no pais das maravilhas e
outro sobre o Rio de Janeiro.

Foi a maneira que ele en-
controu de dizer a Alice que
um dia a cidade onde ela vai
viver será o verdadeiro pais
das maravilhas.

O Senado Federal se reúne
amanhã, secretamente, para
decidir sobre assuntos inter-
nos.

A idéia é uma reivindica-
çào do senador Pedro Simon,
adversário do senador José

Portas fechadas
Sarney na campanha para a
presidência da Casa.

Um dos assuntos a entrar
em discussão no encontro se-
rá o controvertido funciona-
mento do Senadinho, no Rio.

SALTO ALTO

Maria do Rosário
Nascimento Silva e Vi-
lor Costa Rodrigues
foram os anfitriões da
noite de sábado.

Não era um jantar,
era uma festa: na mesa,
os mais deliciosos lipos
de queijos, frios e pães,
e a qualquer hora os
convidados se serviam
— moderno, gostoso o
confortável para todo
mundo: era sábado, o
melhor dia da semana
para dormir larde. O
máximo.

A música era disco-
teca pura, com direito
a twist, c as pessoas es-
lavam tão alegres que
dançavam até sozi-
nlias. Mais anos 70,
impossível.

O vicc-governador
do estado, Luiz Paulo
Correia da Rocha, com
Márcia Lacerda, em
longo papo com Cclina

. Amaral Peixoto, de ca-* belos bem curtos.
Malu e Miguel Pai-

va. ele bem mais esbcl-
lo e de barba curta, ela
se aquecendo para ser

diretora de arte da TV
Globo.

Heloísa Demenato c
Chicô Gouveia, anima-
dissimos.

Tânia Caldas com
Ricardo Bruno, Scar-
lett Moon de preto,
chegando da peça de
Mauro Rasi — que
adorou —. Ana Maria
Reuter de bege, Kiki e
Renato Garavaglia,
Marisa Sussekind de
Donna Karan, Regina
Coelho, linda, e Paulo
Bastos, Eleonora c
Luiz Roberto Nasci-
mento Silva, ele empol-
gado com o Viva Rio.

Ana Maria Maga-
lhães combinando com
César Thedim um en-
contro em Lisboa, no
lançamento do filme
Lara. em maio. que
tem como tema a vida
de Odeie Lara: ele to-
do de branco, inclusive
o tênis Conga. sua
marca registrada.

César tem cerca de
30 pares, exatamente
iguais, e escreve na so-
Ia o número de cada
par — para não mistu-
rar — e mais a letra E

ou D, para não con-
fundir o pé de um com
o pé de outro. Exem-
pio: 19 E (pé esquerdo)
e 19 D (pé direito).

Glória Maria toda
de cor-de-rosa. dan-
çando. foi eleita, por
aclamação, a verdadei-
ra e eterna Globelcza.
Fechou.

Por falar em beleza,
Duda Nascimento Sil-
va Clark e Ana Letícia
Costa Rodrigues, li-
lhas dos donos da casa,
arrasaram, de tão lin-
das.

Maria do Rosário e
Vítor acabam de che-
gar da África do Sul.
onde estiveram num
resort em Suneity. cm
plena selva, com ele-
fantes passeando pelos
jardins e cascatas den-
tro do banheiro, um
verdadeiro delírio de
breguice e luxo.

Como os turistas
brasileiros ainda não
descobriram a África
do Sul. o único que en-
contraram foi Gugu
Liberato — com um
amigo.

DANUZA

Cristina Braga ó uma mulher feliz, ao
lado de sua harpa

T T\TT i A TBÍTUTf1 A Encluanl° 0 Conselho de Co-
UíNlAU lDIlílxlvA munidade Solidária não vem.
estão adiantados os estudos do Ministério das Relações Exterio-
rcs com a Fundação Getúlio Vargas para reunir, ainda este ano.
os representantes dos 23 países ibero-americanos e discutir a
implantação de políticas sociais conjuntas.

A idéia é aproveitar os melhores projetos de todas as nações
para cuidar das crianças e adolescentes e da erradicação da
pobreza.

O Itamarati encarregou o embaixador Bayena Soares de
concretizar o projeto.

Malas prontas
Itamar Franco volta a

Brasília no próximo dia 10,
para uma reunião com o
chanceler Luiz Felipe Lam-
preia.

O novo embaixador reve-
lará seus planos para incre-
mentar as relações comerciais
e culturais entre os dois pai-
ses, e antes de seguir para
Lisboa virá ao Rio, para visi-
tar os diretores do Gabinete
Real Português e do Clube
Ginástico.

Pesos pesados
Mario Vargas Llosa, Ro-

berto Campos, Eduardo
Mascarenhas e o empresário
Donald Stewart estão hoje
em Porto Alegre, debatendo
a economia brasileira no ce-
nário internacional, um dos
painéis do Fórum da Liber-
dade, que reúne 2 mil pessoas
na cidade.

Assim que terminar o de-
bate, o deputado Eduardo
Mascarenhas embarca para
Brasília, a tempo de votar na
eleição da nova direção do
PSDB, que será presidida pe-
lo senador Artur da Távola.

Letras
Jorge Amado, escolhido

por uma banca de três portu-
gueses e três brasileiros, é o
ganhador do maior prêmio
literário instituído pelo go-
verno dos dois países: o Prê-
mio Camões de Literatura.

O baiano vai receber USS
70 mil — que não fazem mal
a ninguém.

História
O sesquicentenário do Ba-

rã o do Rio Branco ( 1845-
1912) será lembrado em alto
estilo.

O diretor do Museu Histó-
rico e Diplomático do Palá-
cio do Itamarati no Rio, em-
baixador João Hermes Perei-
ra de Araújo, está preparan-
do uma fotobiografia do
Barão com material da ma-,
poteca do Itamarati e do
MIS.

Moda do Oscar
Os bastidores do Oscar re-

servaram aos designers a luta
pela preferência das estrelas.

Até o último minuto, era
certo que Valentino vestiria
Sharon Stone e Gianni Ver-
sace faria as roupas de Mor-
gan Freeman, Quentin Ta-
rantino e Sylvester Stallone.

Calvin Klein seria o res-
ponsável por Tom Hanks,
Jessica Lange e Samuel L.
Jackson, e Giorgio Armani
era o preferido de David Let-
terman e Jodie Foster.

A essa altura, todos já des-
cobriram os belos e os maldi-
tos.

'Honoris 
causa9

Quando o presidente FHC
receber, em 5 de maio, o titu-
lo de doutor honoris causa da
Universidade de Coimbra, se
cumprirá um protocolo de
mais de 200 anos.

Haverá o tradicional cor-
tejo com todos os doutores e
professores da universidade,
em homenagem ao presidente
do Brasil.

'Rentrée'

Simone está cm Nova :
Iorque, gravando seu no- :
vo disco. •

A cantora assinou com :
seu novo empresário, ;
Dody Sirena, a maior tur- •
nê de sua carreira: 100 :
shows pelo Brasil, a partir •
de maio. I

Um projeto de USS 2 :
milhões, uau. •

Miau
O cartunista Miguel Paiva

e o cardiologista Carlos
Scherr — galèsimos — tam-
bém vão estar na passarela
dia 3. no Museu Nacional de
Belas Artes, como convida-
dos especiais da Oliver.

Os modelos profissionais
que se cuidem: vai ter até tor-
cida organizada.

Miando loucamente.

Danuza Leão

MISLOITAlÇAO
.TRANSCENDENTAL

# 255-1596
Prol. Jeroen Van Tilburg

NO ALMOÇO AOS DOMINGOS
A TRADICIONAL FEJJOADA;VILLARISO ÊBÜFFÉTVARIÃDÕ"

Reservas: Tel.: 322-1444 - Estrada da Gávea, 728 - São Conrado

MÚSICA AO VTVO"C/O GRUPO"INFLUtNOA DO JAZZ"

c INSUL*film

15° ANIVERSÁRIO

Hoje, estamos completan-
do 15 anos de sucesso in-
contestável. Por isso, nes-
te momento tão especial,
a Diretoria da Plataforma I
aproveita para agradecer
aos seus clientes que
prestigiam a churrascaria"vip", assim como aos
agentes de viagem e guias
de turismo do Rio de Ja-
neiro, os grandes respon-
sáveis pelo êxito cada vez
maior de sua linha de es-
petáculos musicais-folcló-
ricos, que se firmou como
grande acontecimento na
vida artística brasileira.

Obrigado a todos...

Película importada dos E.U.A. para todos os tipos de vidros^
1

REDUÇÃO
ALC

||
wDO CALOR

Reduz ematè75%ocalor
externo. Reduz emató
98%osràios
ultra-violetas, mantendo
o ambiente agradável.
Nim?taço'esi TV sãã.Q298 / 533-1 548 /286-9Q34

PRIVACIDADE
Elimina em até 100%a
visão externa,
mantendo normal
avisão interna. Retira o
excesso de luminosidade.

SPA VILlART E NO HOTEL FAZENDA

VILLA FORTE
(Venha Conhecer o SPA Vill'Arte e ganhe um

dia inteiro como cortesia. Faça já Sua reserva.)
Promoção Válidà até 09-04-95

ENGENHEIRO PASSOS RESENDE- RJ

m

TV

SHOP

TODOS OS APARTAMENTOS STANDARD C/ AR CONDICIONADO,
TELEFONE, FRIGO-BAR, SOM AMBIENTE E REDE

Médico o Tratamento Especial p/ Diabéticos • Emagrecimcnto g
Nutricionista • Tratamentos de beleza • Atividades Físicas
Baby Siter • Academia equipada
Quadra de Squash e Tênis • Piscina de água natural
Cachoeira • Cavalos e Charretes
e a!nkadse 

Resorvas de SPA (021)256-3595 — 235-1075

NEUROLINGUISTICA
Auto-estima: 3U/U3

Fundamentos PNL: 6/05
Formação em PNL6/05

Marta Amaral
Psicóloga formada em PNL nos EUA.
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PROMOÇÃO IMPERDlVEL MEIOS DE SEMANA o „
Domingo a sexta - 5 diárias - por apenas R$ 168,00 por pessoa, f ~

Pensão completa. Região turística do Itatiaia. drpp 10243) 52-1219 • RJ 325-0551 • SP 67-7836
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281-387Q * 581-2147^261-5667

CLÁUDIO ZOLLI
CURTA TEMPORADA
DIAS 27 E 28 AS 22:00

Shopping Rio Sul, 4° piso. Tel.:541-4244 / 541-1478

UGIA-fe
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TURISMO E SAÚDE NO BRASIL

SEMANA SANTA
HOTEL MARINA PORTO BÚZIOS: 10 A16/4

27 A 01/5
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PEÇA POR TELEFONECANCUN: 28/4 A 07/5

v INF. EVENDAS: tel. 255-7672/256-9889 FAX: 256-9394

O Paraíso dos Gourmets.

FAUCHON
PARIS

Agora no

ot;3•O
£O.

Até quem não gosta
de congelado vai ficar

de boca aberta.

DIETA & SAÚDE

Para você ficar super
saudável, eliminar proble-
mas como obesidade, gor-
dura excessiva no sangue
e os radicais livres, basta
uma alimentação bem ba-
lanceada. E é por isso que
a DIETA & SAÚDE é fun-
damental. Com um deli-
cioso cardápio de pratos
congelados, criados pela
endocrinologista Eliane
Pupin, você logo sente o
sabor de ficar em forma.

Pedidos pelos telefones 502-5214 / 256-9671.

Entregas a domicílio.

Agora no LIDADOR, o maior estoque de delicatessen
da Arte do Paladar do mundo.
Visite o Espaço FAUCHON no

70 anos de Tradição c Qualidade
Rua da Assembléia, 65 - Rio de Janeiro - RJ

Tel. (021) 221-4471 / 221-4988 - Fax: (021)224-5391
Aceitamos todos os cartões de crédito.

FAUCHON

ü
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EXPOSIÇÕES
ARTES DO LIVRO

FAYGA OSTROWER - Gravuras 1950-1995
CARUTOCARVALHOSA- Pinturas e Esculturas

A partir de 29 Mar
BRASIL ATRAVÉS DA MOEDA

TEATROKn-M-n .v ' •*'
UMA BARRETO - AO TERCEIRO DIA

Direção de Aderbal Freire- Filho
Quintas, Sextas e Domingos: 19;00h

Sábados: 18:00e 21
QUADRI MATZI

Teatro em Dia - Até 31 Mar
Quarta a Sexta -12:30h

Sábados e Domingos -17:00h

MU S I.••• : ' ISite C A

ENCONTRO DE VIOLÕES
Turibio Santos e Opus Rio

Terça-feira -12:30 e 18:30h

PALESTRAS
RPG & ARTE

28 e 30 Mar
FAYGA OSTROWER • Gravura* 1950-1995

29 Mar-Olivio Tavares de Araújo -> 5
31 Mar-FaygaOstrower

CINEMAMv
LEILA DINIZ 50 ANOS «5»
Cinema, Vídeo e Debate l*

Até 2 Abr

V í D E 0;

RARIDADES DE UM SÉCULO
No Tempo dos Sovietes

Programação 96: acolhimento
de projetos até 31.03.95

CENTRO CULTURAL
8 A N C 0 DO BRASIL

RUA I ' 0 l MARÇO. 6 t
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B/ROTEIRO
JORNAL DO BRASIL

CINEMA
COTAÇÕES: • ruim * regular

;^CÊ bom ótimo ???? excelente
¦Oi «idwaços dos clnamM Mtio no PERTO B£
VOCÊ 

ESTREIA
ANTES DA CHUVA- MortUienrin — de Milcho
Manchevski. Com Rade Serbedzija, Katrin
Cartlidge e Gregoire Colin.
t> Drama. Em meio aos conflitos étnicos-re-
ligiosos entre os macedônios ortodoxos e
muçulmanos albaneses, encontram-se três
histórias: Kiril, um jovem monge; Anne, edi-
tora de uma agência de fotos em Londres e
Aleksander. um premiado fotógrafo que deci-
de voltar à terra natal. França/1994. Censura:
12 anos. ? ??
Circuito: Cine Gávea: 14h, 16h, 18h, 20h,
22h.

ROSAS SELVAGENS - Lm roscai» tauvages —
de André Techiné. Com Elodie Bouchez.
t> Drama. Na França de 1962. estudante
argelino entra em conflito com seus amigos
por causa da guerra pela independência da
Argélia. França/1994. Censura: 14 anos. ??
Circuito: Estação Botafogo/Sala-1: 15h30,
17h40. 1 9h50, 22h. Art-Fashion Mnll 4:
15h40. 17h50. 20h. 22h10.

A MULHER DOS MEUS SONHOS - Draam lover —
de Nicholas K.azan. Com James Spader.
Madchen Amick e Bess Armstrong.
> ' Drama. Para Ray Reardon. a busca da
companheira perfeita acaba por levá-lo ao
divórcio. Mas o que ele não havia imaginado
é que o levaria também a loucura. EUA/1994.
Censura: 12 anos. ?
Circuito: Largo do Machado-1: 14h, 16h,
18h, 20h. 22h. Art-Fashion Mal/ 3: 16h, 18h.
20h, 22h. Art-Casashopping 3: 17h10,
1 9h 1 0, 21 h 1 0. Sáb. e dom . a partir de
15h10. Art-Barrashopping 2: 16h10. 18h10.
20h10, 22h10. Art-Madureira 2: 15h10.
17h10. 1 9h10, 21 h10.

GONTINUAÇAO
UM SONHO DE LIBERDADE - The shawshank re-
demption — de Frank Darabont. Com Tim
Robbins. Morgan Freeman. Bob Gunton e
William Sadler
l> . Drama. Banqueiro acusado de ter assassi-
nado a mulher e o amante é condenado a
prisão perpétua e. na cadeia, faz amizade com
Red e consegue melhorar a vida dos deten-
tos, apesar da violência existente e das difi-
culdades que são impostas por uma diretoria
corrupta. EUA/1994. Censura: 14 anos.
? ??
Circuito: Art-Copacabana: 14h, 16h40,
19h20, 22h. Pathé: 13h30, 16h, 18h30, 21 h.
Parotodos: 1 5h, 17h30. 20h. Art-Fashion
MaII 2 16M40. 19h20. 22h. Art-Casashop-
ping 2, Art-Madurcira 1, Art-Plaza 2: 15h40,
18h20. 21 h. Art-Barrashopping 4: 14h10,
16h50, 19h30, 22li10. Bruni-Tijuca: 1 5h30.
18h. 20h30.

O GÊNIO E EXCÊNTRICO GLENN GOULD EM 32
CURTAS - Thirty-two short films about Glenn
Gould — de François Girard. Com Colm Feo-
re.
O Semidocumentário. A história do pianista
canadense Glenn Gould. especializado em
Bach. Canadá/1993. Censura: livre.
Circuito: Estação Botafogo!Sala-3: 16h20,
18h10, 20h.

QUIZ SHOW • A VERDADE DOS BASTIDORES -
Qulx show — de Robert Redford. Com John
Turturro. Rob Morrow, Ralph Fiennes e Paul
Scofield.
[> Drama. A história de três pessoas cujas
vidas sofrem mudanças irreversíveis em con-
seqüência de eventos relacionados a um pro-
grama de televisão. EUA/1994. Censura: 12
anos. ???
Circuito: Roxy-3, São Luiz-1. Rio Off-Pricc
2:14h30.16h50. 19h10, 21 h30. Via Parque-
3. Madurcira Shopping-2: 16h20. 1 8h40,
21 h.

TEMPO DE VIOLÊNCIA - Pulp fiction — do Quen -
tln Tarantino. Com John Travolta, Uma Thur-
man. Samuel L.Jackson e Harvey Keitel.
f> Ação. Enquanto um casal de assaltantes
decidem roubar lanchonetes, uma dupla de
marginais do submundo tenta recuperar uma
misteriosa maleta de um grupo de traidor de
malandros amadores. EUA/1994. Censura:
18 anos. ???
Circuito: Roxy-2. Rio Off-Price 1. Leb/on-1.
São Luiz 2: 15h30, 18h15. 21 h. Palácio-1
14h30, 17h15, 20h. Via Parquc-5. Tijuca-2,
Madureira- 7. Central: 1 5h15,18h, 20h45.

AMATEUR — de Hal Hartley Com Isabelle
Huppert, Martin Donovan e Elisa Lowen-
sohn.

Drama. Isabelle é uma ex-freira que ga-
nha a vida escrevendo estórias pornográficas.
Ao se envolver com Thomas e Sofia, são
perseguidos por assassinos que querem eli-

minar Thomas a qualquer custo. EUA/1994
Censura: livre. ???
Circuito: Estação Botafogo/Sala-2: 15h20.
17h30.19h40, 21 h50.

A FRATERNIDADE É VERMELHA - Rouge - de
Krzysztof Kieslowski. Com Irène Jacob.
Jean-Louis Trintignant e Frederique Feder.
t> Drama. Jovem modelo encontra um juiz
aposentado que passa o tempo espionando
so vizinhos através de um aparelho de escuta
eletrônica. Uma série de coincidências faz
surgir uma amizade entre os dois. Último
filme da trilogia de Kieslowski sobre os lemas
da Revolução Francesa. França/Polônia/Sui-
ça/1994. Censura: livre. ???
Circuito: Estação Museu da República:
1 6h50.

F0RREST GUMP • O CONTADOR DE HISTÓRIAS -
Forrost Gump — de Robert Zemeckis. Com
Tom Hanks, Sally Field. Robin Wright e Gary
Sinise.
O Melodrama. Forrest Gump é um bobalhão
que por acidente do destino acaba partici-
pando de acontecimentos importantes da
história americana ao longo de 40 anos.
EUA/1994. Censura: livre. ???
Circuito: Condor Copacabana. Largo do
Machado-2. Rio Sul-1: 14h. 16h30, 19h.
21h30. Metro Boavista. Tijuca-1. Norte
Shopping-1: 13h30, 16h. 18h30 21 h. Ma-
dureira Shopping-3: 16h, 18h30. 21 h. Sáb. e
dom., a partir de 13h30. Madureira-3, Star
São Gonça/o. Niterói Shopping-1: 15h30,
18h. 20h30. Art-Barrashooping 5: 16h20,
19h, 21 h40.

0 INDOMÁVEL, ASSIM É MINHA VIDA - Nobody's
fool — de Robert Benton. Com Paul New-
man. Melanie Griffith e Jessica Tandy.
l> Drama. Sully é um homem solitário, que
abandonou a família na juventude. Agora.

MITO AMAZÚNICO/RUI DE CARVALHO — Espa-
ço Cultural dos Correios. Rua Visconde de
itaborai, 20, Centro (263-6566). Pinturas. 3-'
n dom., das 11 h às 20h. Grátis. Até 9 de
abril.
t> A mostra reúne 26 telas cobertas de óleo
e acrílica aplicados com espátula.

MOVIMENTO DE C0R/ALDIR MENDES DE SOUZA— Museu Nacional de Belas Artes/Sala Bcr-
nardelli. Av. Rio Branco. 199, Centro (240-
0068). Pinturas. 31' a 6-', das 10h às 18h. Sáb.
e dom., das 14h ás 18h. RS 1. (domingo é
grátis). Até 30 de abril.
[> A mostra reúne cerca de 30 óleos sobre
tela.

JOHN NICH0LS0N — Paço Imperial. Praça XV
de Novembro, 48. Centro (252-6613). Pin-
turas. 3a a 6a. das 11 h às 18h30. Sáb. e dom.,
das 12h ás 18h30. Grátis. Até 30 de abril.
t> A mostra reúne 30 telas de grandes di-
mensões do artista americano.

ALMA ECOLÓGICA/CARMINATI 95 — Museu do
Jardim Botânico, Rua Jardim Botânico.
1008. Jardim Botânico. Pinturas. 3" a dom.,
das 9h ás 17h. Grátis. Até 30 de abril.
[> A mostra reúne trabalhos de óleo sobre
tela.

MAMÃE PROMETO SER FELIZ/KATIE VAN
SCHERPENBERG — Paço Imperial,'Armazém
D'EI Rey, Praça XV de Novembro. 48, Centro
(252-6613). Pinturas. 3-' a 6a. das 11 h às
18h30 Sáb. e dom., das 12h às 18h30. Grá-
tis. Até 30 de abril.
l> A mostra reúne nove pinturas sobre bor-
dados antigos.
aos 60 anos. pode ter a chance de mudar as
coisas e de se reaproximar do filho e no neto.
EUA/1994. Censura: livre. ??
Circuito: Leb/on-2: 14h. 16h, 18h, 20h,
22h. Pio Sul-3: 13h40, 15h40. 17h40,
19h40, 21h40. Via Parque-1: 15h30, 17h30,
1 9h30, 21 h30. Barra-2: 1 5h40. 17h40.
19h40, 21 h40. /corai: 1 5h. 17b, 1 9li. 21 h.

BLUE SKY - CÉU AZUL - Blue sky de Tony
Richardson. Com Jessica Lange. Tommy Lee
Jones e Powers Boothe.

Drama. EUA/1994 Censura: 12 nnos
? ?
Circuito: Novo Jóia. 15h, 17h, 19h, 21 h.
Estação Icarai. Art-Casashopping 1. 17h,
19h. 21 h.

VEM DORMIR COMIGO - Slecp with me de
Rory Kelly Com Craig Sheffei e Meg Tilly.

Comédia romântica. EUA/1994. Censura:
14 anos. ? ?
Circuito: Estação Museu da República:
18h40

DEBI & LÓIDE - DOIS IDIOTAS EM APUROS -
Dumb e dumber - do Peter Fartolly. Com Jim
Carrey, Jeff Daniels, Laurun Holly e Terry
Garr.

Comédia. EUA/1994. Censura: livre ??
Circuito: Rio Sul-4, Odcon. 13h30, 15h30.
17h30. 19h30. 21h30. Carioca, Barra-3. Via
Parque-2. 1 5h30. 17h30. 19h30, 21 h30 Star

Campo Grande. Norte Shopping-2. Ilha
Plaza-1, Olaria. Madurcira-2. Niterói, Art-
Méicr, Madureira Shopping-4 15h, 17h,
19h, 21 h

CARLOTA J0AQUINA - PRINCESA DO BRAZIL -
Brasileiro de Carla Camurati. Com Marieta
Severo e Marco Nanini, Ludmila Dayer o
Marcos Palmeira.
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Histórico. Censura: livre. ??
Circuito: Estação Cinema-1: 1 5h30, 17h30,
19h30, 21h30. Art-Barrashopping 7: 16h,
1 8h, 20h, 22h. Niterói Shopping-2: 15h,
16h50, 18h40, 20h30.

NELL - Nell — de Michael Apted. Com Jodie
Foster. Liam Neeson, Natasha Richardson.
l> Drama. EUA/1 994. Censura: 12 anos. ?
Circuito: Roxy-1. Rio Sul-2: 14h. 16h, 18h,
20h. 22h. Palácio-2: 13h30, 15h30, 17h30,
19h30. 21 h30 América. Via Parque-4. Barra-
1 1 5h30. 17h30. 19h30. 21 h30. Ilha P/aza-
2. Madurcira Shopping-1. Conter. 15h, 17h,
19h, 21 h.
ADORÁVEIS MULHERES - Uttle women — de
Gillian Armstrong. Com Winona Ryder. Ga-
briel Byrne, Trini Alvarado e Susan Saran-
don.
l> Drama. EUA/1994. Censura: livre. ?
Circuito: Estação Paissandu: 14h40, 17h,
19h20, 21 h40. Art-Fashion Mall 1: 15h10.
17h30. 19h50, 22h10. Art-Barrashopping 3/
Som digital SDDS. 15h, 17h20. 19h40, 22h.
Art-Ti/uca: 14h30. 16h50. 19h10, 21h30.
Art-Plaza 1: 14h40, 16h50. 19h. 21h10. S-
tar-lpanema, Star-Copacabana: 15h, 17h20,
19h40, 22h. Windsor: 14h30. 16h40, 18h50,
21 h.

UMA SIMPLES FORMALIDADE - Una «implet for-
malitá — de Giuseppe Tornatore. Com Gérard
Depardieu. Roman Polanski e Setgio Rubini.

¦ Suspense. Itália/1994. Censura: 14 anos.
?
Circuito: Estação Museu da República:
20h30.

ASSÉDIO SEXUAL - Disclosure — de Bairy Le-
vinson. Com Michael Douglas. Demi Moore
e Donald sutherland.

Drama. EUA/1994. Censura: 14 anos. *
Circuito: Via Parque-6: 16h20, 18h40. 21 h.

REAPRESENTAÇÃO
MORANGO E CHOCOLATE - Freia y chocolate —
de Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabio.
Com Jorge Perugorria e Vladimir Cruz.

Drama. Cuba/México/Espanha/1 993.
Censura: 12 anos. ? ??
Circuito: Cinec/ube Laura A/vim: 17h10,
19h20. 21 h30.

0LEANNA - Oleanna — de David Mamei. Com
William H. Macy e Debra Eisenstadt.

Drama. EUA/1994. Censura: 12 anos.
? ?
Circuito: Cine Arte-UFF: 17h40, 19h20,
21 h.

TRUE LIES • True lies — de James Cameron.
Com Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee
Curtis e Tom Arnold.

Aventura. EUA/1994. Censura: 12 anos.
? ?
Circuito: Cisne- J: 1 7h30, 21 h.

0 MÁSKARA - The ma«k — de Charles Russell.
Com Jim Carrey. Cameron Diaz, Richard Jeni
e Peter Riegert.
Cf Comédia. EUA/1994. Censura: livre. ?
Circuito: Estação Museu da República. Es-
tação Icarai: 15h. (dublado).

BEETHOVEN 2 - Beethoven's 2nd — de Rod
Daniel. Com Charles Grodin. Bonnie Hunt,
Nicholle Tom e Christopher Castile.
! EUA/1 993. Censura: livre. ?
Circuito: Cisne-1: 16h, 19h30.

TODAS AS MANHÃS DO MUNDO - Tous les matins
du monde — de Alain Corneau. Com Gérard
Depardieu, Anne Brochet e Jean Pierre Ma-
riello.

França/1992. Censura: 12 anos.
Circuito: Bclas-Artes Copacabana: 14h,
16h. 18h. 20h.

HIGHLANDER 3 • 0 FEITICEIRO • Highlander 3 -
The sorcerer — de Andy Morahan. Com
Christopher Lambert, Mario Van Peebles e
Deborah Unger.
t- Ação. EUA/1994. Censura: 12 anos.
Circuito: Botafogo: 15h30, 17h20, 19h10,*
21 h.

0 ALVO - Hard target — de John Woo. Com
Jean-Claude Van Damme, Lance Henriksen,
Yancy Butler e Arnold Vosloo.
[: EUA/1992. Censura: 14 anos.
Circuito: Cisne-2: 20h, 22h.

MOSTRA
LEILA DINIZ 50 ANOS — Todas as mulheres do
mundo - Brasileiro, de Domingos de Oliveira.
Com Leila Diniz, Paulo José e Marieta Seve-
ro. Produção de 1966.
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil.
16h30.

FINLÂNDIA NO BRASIL/MOSTRA DE FILMES DE
MIKA KAURISMAKI — O clã - A história dos
Rãs (The clan-Tafe of the frogs), com Mark-
ku Halme e Minna Soisalo (legendas em
inglês)
Circuito: Estação Botafogo/Sala 3: 21 h40.

CINEMA FRANCÊS - ANOS 80 — 4 ponte do
norte (Le pont du nord), de Jacques Rivetti.
Com Bulle Ogier, Pascale Ogier o Pierre Cie-
menti. Grátis.
Circuito: Casa França-Brasil (Rua Visconde
de Itaborai, 78, Centro - Tel. 253-5366):
18h30.

is:SfP
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CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL — As
12h30, 1 3h: Leila Diniz 50 anos: Toda mulher
quer ser feliz, Luiz Carlos Lacerda. Às 15h e
18h30: Ópera cm vídeo - Ciclo Damas de
Capa e Espada: Safomó, de Richard Strauss
(legendas em inglês). Hoje. no Centro Cultu-
ral Banco do Brasil, Rua Io de Março, 66,
Centro (216-0223). Grátis com distribuição
de senhas 30 minutos antes da sessão.

CASTELINHO - As 18h: Anônimo e incomum- Antônio Manuel, direção de Rogério Sgan-
zerla. Hoje. no Centro Cultural Oduvaldo
Vianna Filho (Castelinho do Flamengo), no
Auditório Lumierc, Praia do Flamengo. 158,
Flamengo (205-0276). Grátis.

MOSTRA BURT LANCASTER — As 18h30: O
passado não perdoa, de John Huston. Com
Burt Lancaster. Audrey Hepburn e Audie
Murphy. Hoje, no Auditório Murilo Miranda/
IBAC. Av. Rio Branco. 179/8° andar. Centro
(220-0400). Grátis

VÍDEO NA ESQUINA - 3' e 5'. das 12h30 às
16h30, em sessõos continuas: Nicde Guidon.
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional • IPHAN. Avenida Rio Branco. 44.
Centro (233-9778) Grátis.

VÍDEO ROCK — Ás 19h: O texano Johnny
Winter. Hoje. no Centro Cultural Paschoal
Carlos Magno/Sala Raul Seixas, Campo de
São Bento. Icarai (714-7430). Grátis.

Caderno
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sexta, sábado e domingo

INGRESSOS À VENDA NAS BLHETERIAS DO IMPERATOR E NOS POSTOS SHELL BOTAFOGO
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PERTO DE VOCE

SHOPPINGS
ART-BARRASHOPPING 1 - (Av. das Améri-
cas, 4.666/Lj. N — 431 -9009 — 221 luga-
res) — Carlota Joaquina - Princesa do
Brazil: 16h. 18h, 20h, 22h.

ART-BARRASHOPPING 2 - (Av. das Améri-
cas, 4.666/Lj. N — 431-9009 — 204 luga-
res) — A mulher dos meus sonhos: 1 6h10.
18h10, 20h10, 22h10.

ART-BARRASHOPPING 3 — (Av. das Améri-
cas. 4.666/Lj. N — 431-9009 — 357 luga-
res) — Adoráveis mulheres: 15h, 17h20,
19h40, 22h.

ART-BARRASHOPPING 4 - (Av. das Améri-
cas, 4.666/Lj. N — 431 -9009 — 252 luga-
res) — Um sonho de liberdade: 14h10,
16h50.19h30. 22h10.

ART-BARRASHOPPING 5 - (Av. das Améri-
cas, 4.666/Lj. N — 431 -9009 — 186 luga-
res) — Forrest Gump - O contador de
histórias: 16h20.19h. 21 h40.

ART-CASASHOPPING 1 — (Av. Ayrton Sen-
na. 2.150 — 325-0746 — 222 lugares) —
B/ue sky - Céu azul: 17h. 19h, 21 h.

ART-CASASHOPPING 2 — (Av. Ayrton Sen-
na. 2.150 — 325-0746 — 667 lugares) —
Um sonho de liberdade: 15h40. 18h20,
21 h.

ART-CASASHOPPING 3 — (Av. Ayrton Sen-
na. 2.150 — 325-0746 — 470 lugares)
A mulher dos meus sonhos: 17h10, 19h10,
21 h10.

ART-FASHION MALL 1 — (Estrada da Gávea,
899 — 322-1258 — 164 lugares) — Ado-
rãveis mulheres: 15h10, 17h30, 1 9h50,
22h10.

ART-FASHION MALL 2 — (Estrada da Gávea,
899 — 322-1258 — 356 lugares) Um
sonho de liberdade: 1 6h40, 19h20. 22h

ART-FASHION MALL 3 —¦ (Estrada da Gávea,
899 — 322-1258 — 325 lugares) A
mulher dos meus sonhos: 16h. 18h, 20h,
22h.

ART-FASHION MALL 4 — (Estrada da G.ivea,
899 — 322-1 258 — 192 lugares) Rosas
selvagens: 15h40, 17h50. 20h, 22M10.

BARRA-1 — (Av das Américas, 4.666
325-6487 — 258 lugares) — Nell: 15h30,
17h30, 19h30, 21h30.

BARRA-2 — (Av. das Américas. 4.666
325-6487 — 264 lugares) — O indomável,
assim e minha vida: 1 5h40, 1 7h40, 19h40,
21 h40.

BARRA-3 — (Av. das Américas, 4.660 —
325-6487 — 415 lugares) — Dcbi & Lúidc
- Dois idiotas em apuros: 15h30, 17h30,
19h30, 21 h30.

CINE GÁVEA —¦ (Rua Marquês de São Vi-
cente. 52 — 274-4532 — 450 lugares) -
Antes da chuva: 14h. 16h, 1 8h. 20h, 22h.

ILHA PLAZA 1 — (Av. Maestro Paulo e Silva,
400/158 — 462-3413 — 255 lugares) —
Dcbi & Lóidc - Dois idiotas em apuros:
1 5h. 17h. 19h, 21lv

ILHA PLAZA 2 — (Av. Maestro Paulo e Silva,
400/158 — 462-3407 — 255 lugares) —
Nell: 15h. 17h, 19h. 21 h.

MADUREIRA SHOPPING 1 — (Estrada do Por
tela, 222/Lj. 301 — 159 lugares) Nell:
1 5h. 17h, 1911. 21 h.

MADUREIRA SHOPPING 2 — (Estrada do Por
tela. 222/Lj. 301 161 lugares) Ouiz
show ¦ A verdade dos bastidores 16h20,
18h40, 21 h.

MADUREIRA SHOPPING 3 — (Estrada do Por
tela. 222/Lj. 301 — 191 lugares) — Forrest
Gump - O contador de histórias: 16h,
18h30, 21h.

MADUREIRA SHOPPING 4— (Estrada do Por
tela, 222/Lj. 301 — 191 lugares) Dnbi &
Lóidc - Dois idiotas em apuros: 15h, 17h.
19ll, 21h.

NORTE SHOPPING 1 - (Av Suburbana,
5474 — 592-9430 -- 240 lugares) —
Forrest Gump ¦ O contador de histórias.
13h30, 16h. 18h30, 21 h.

NORTE SHOPPING 2 — (Av. Suburbana,
5.474 — 592-9430 — 240 lugares) —
Dcbi <5 Lóidc - Dois idiotas em apuros
15h, 17h, 19h, 21 h.

RIO OFF-PRICE 1 — (Rua General Severiano,
97/Lj 154 — 295-7990 — 205 lugares) —
Tempo de violência: 1 5h30. 18h1 5, 21 h

RIO OFF-PRICE 2 — (Rua General Severiano.
97/Lj. 155 — 295-7990 — 163 lugares) —
Ouiz show - A verdade dos bastidores:
14li30, 16h50. 19h10, 21 h30.

RIO SUL 1 — (Rua Lauro Muller, 116/Lj. 401
542-1098 — 160 lugares) — Forrest

Gump - O contador de histórias: 14h,
1 6h30, 19h, 21 h30.

RIO SUL 2 (Rua Lauro Muller. 11 G/L| 401
542-1098 209 lugares) — Nell: 14h.

16h. 1 8h, 20h, 22h.
RIO SUL 3 (Rua Lauro Muller. 116/Lj. 401

542 -1098 — 151 lugares) — O indomà-
vel. assim é minha vida: 13h40. 15h40.
1 7h40, 19h40. 21h40.

RIO SUL 4 — (Rua Lauro Muller. 116/L| 401
542-1098 — 156 lugares) — Dcbi &

Lóide - Dois idiotas cm apuros: 13h30.
15h30, 17h30, 19h30, 21 h30

VIA PARQUE 1 — (Av. Ayrton Senna. 3.000
385-0261 — 290 lugares) — O indomà-

vel. assim é minha vida: 15h30. 17h30,
19h30, 21 Ii30.

VIA PARQUE 2 — (Av. Ayrton Senna, 3 000
385-0261 — 340 lugares) — Debi &

Lóide - Dois idiotas em apuros: 15h30,
17h30, 19h30, 21 h30

VIA PARQUE 3 — (Av Ayrton Senna. 3 000
385-0261 — 340 lugares) — Ouiz show

A verdade dos bastidores: 16h20, 18h40,
21 h.

VIA PARQUE 4 — (Av Ayrton Senna, 3.000
385:0261 —- 340 lugares) — Nell:

15h30, 17h30, 19h30, 21 h30.
VIA PARQUE 5 (Av. Ayrton Senna. 3.000

385-0261 — 340 lugares) — Tempo de
violência: 1 5h1 5. 18h, 20h45.

VIA PARQUE 6 — (Av. Ayrton Senna. 3.000
385-0261 — 290 lugares) — Assédio

sexual: 16h20. 18h40, 21 h.

COPACABANA
ART-COPACABANA - (Av. N.S. Copacaba-

na, 759 — 235-4895 — 836 lugares) —
Um sonho de liberdade: 14h. 16h40.
19h20. 22h.

BELAS-ARTES COPACABANA — (R ua Raul
Pompéia. 102 — 247-8900 — 210 luga-
res) — Todas as manhãs do mundo: 14h
16h, 18h, 20h.

CONDOR COPACABANA — (Rua Figueiredo
Magalhães. 286 — 255-2610 — 1.043 lu-
gares) — Forrest Gump - O contador de
histórias: 14h. 16h30, 1 9h. 21 h30.

ESTAÇÃO CINEMA-1 — (Av. Prado Júnior,
281 — 541-21 89 — 403 lugares) — Cario-
ta Joaquina - Princesa do Brazil: 15h30.
17h30, 19h30. 21h30.

NOVO JÓIA — (Av. N.S. Copacabana, 680 —
95 lugares) — Blue sky - Céu azul: 1 5h,
1 7h, 19h, 21 h.

ROXY 1 — (Av. N.S. Copacabana, 945 —
236-6245 — 400 lugares) — Nell: 14h.
16h. 18h, 20h, 22h.

ROXY 2 — (Av. N.S. Copacabana, 945 —
236-6245 — 400 lugares) — Tempo de
violência: 1 5h30, 18h1 5, 21 h.

ROXY 3 — (Av. N.S. Copacabana. 945 —
236-6245 — 300 lugares) — Quiz show -
A verdade dos bastidores: 14h30, 1 6h50,
1 9h10, 21 h30.

STAR-COPACABANA — (Rua Barata Ribeiro.
502/C — 256-4588 - 411 lugares) 
Adoráveis mulheres: 15h, 17h20, 19h40,
22h.

IPANEMA/LEBLON
CINECLUBE LAURA ALVIM — (Av Vieira
Souto. 176 — 267-1647 — 77 lugares) —
Morango c chocolate: 17h10, 1 9h20,
21 h30.

LEBL0N-1 — (Av. Ataulfo de Paiva. 391 —
239-5048 — 714 lugares) — Tempo dc
violência: 1 5h30, 18h 1 5. 21 h.

LEBL0N-2 — (Av. Ataulfo de Paiva, 391 —
239-5048 — 300 lugares) — O indomável,
assim c minha vida: 14h, 16h. 18h. 20h,
22h.

STAR-IPANEMA — (Rua Visconde de Pirajá,
371 —- 521 -4690 — 412 lugares) — Ado-
rãveis mulheres: 15h, 17h20, 19h40, 22h.

BOTAFOGO
BOTAFOGO — (Rua Voluntários da Pátria, 35

— 266-4491 — 967 lugares) — Highlan-
der 3 • O feiticeiro: 15h30. 17h20. 19h10,
21 h.

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 1 - (Rua Volun-
tários da Pátria, 88 — 537-1112 — 304
lugares) — Rosas selvagens: 1 5h30,
1 7h40, 1 9h50, 22h.

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 2 — (Rua Volun
tários da Pátria. 88 — 537-1112 — 49
lugares) — Amateur: 15h20. 17h30.
19h40, 21 h50.

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 3 (Rua Volun
tários da Pátria, 88 — 537-1112 — 86
lugares) — O gênio e excêntrico Glenn
Gould cm 32 curtas: 16h20, 18h10, 20h.
Ver também Mostra.

CATETE/FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA — (Rua do
Catete, 1 53 — 245-5477 — 89 lugares) —
O Máskara: 1 5h. (dublado). A fraternidade
é vermelha: 16h50 Vem dormir comigo
18h40. Uma simples formalidade: 20h30.

ESTAÇÃO PAISSANDU — (Rua Senador Ver
gueiro, 35 — 265-4653 — 450 lugares) —
Adoráveis mulheres: 14h40, 17h, 19h20,
21 h40.

LARGO DO MACHADO 1 — (Largo do Maclia-
do. 29 — 205 6842 — 835 lugares) — A
mulher dos meus sonhos. 14h. 16h, 18h,
20h, 22h.

LARGO DO MACHADO 2 — (Largo do Maclia
do. 29 — 205-6842 — 419 lugares) —
Forrest Gump - O contador de histórias:
14h, 16h30, 19h. 21h30.

SÃO LUIZ 1 — (Rua do Catete. 307 — 285-
2296 — 455 lugares) — Ouiz show • A
verdade dos bastidores: 14h30, 1 6h50,
19h10, 21 h30.

SÃO LUIZ 2 — (Rua do Catete. 307 -- 285
2296 — 499 lugares) — Tempo dc violên-
cia: 15h30, 18h15, 21 h.

CENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL -

(Rua 1o de Março. 66 — 216-0237 — 99
lugares) — Ver Mostra

METRO BOAVISTA — (Rua do Passeio, 62 —
240-1291 — 952 lugares) — Forrest Gump

O contador de histórias: 13h30. 16h,
18h30, 21 h.

ODEON — (Praça Mahatma Gandhi, 2 —
220 3835 951 lugares) — Debi & Lóide

Dois idiotas cm apuros: 13h30, 1 5h30.
17h30. 19h30. 21h30.

PALÁCI0-1 — (Rua do Passeio. 40 — 240-
6541 — 1.001 lugares) — Tempo de vio-
Itincia: 14h30, 17h15. 20ll

PALÁCIO-2 — (Rua do Passeio, 40 — 240
6541 — 304 lugares) — Nell: 13h30.
15h30. 1 7h30, 19h30. 21 h30.

PATHÊ— (Praça Floriano. 45 — 220-3135— 671 lugares) — Um sonho de liberdade:
13h30, 16h. 18h30. 21 h.

TIJUCA
AMÉRICA — (Rua Conde de Bonfim. 334 —

264-4246 — 956 lugares) — Nell: 15h30,
17h30, 1 9h30, 21h30.

ART-TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim. 406— 254-9578 — 1.475 lugares) — Adora-
veis mu/heres: 14h30. 16h50. 19h10,
21 h30.

BRUNI-TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim.
370 — 254-8975 — 459 lugares) — Um
sonho de liberdade: 15h30. 18h. 20h30.

CARIOCA — (Rua Conde de Bonfim. 338 —
228-8178 -- 1 119 lugares) — Debi &
Lóide - Dois idiotas em apuros: 15h30,
17h30, 1 9h30. 21h30.

TIJUCA-1 — (Rua Conde de Bonfim. 422 —
264-5246 — 430 lugares) — Forrest Gump
- O contador de histórias: 1 3h30, 16h,
18h30, 21 h.

TIJUCA-2 — (Rua Conde de Bonfim. 422 —
264-5246 — 391 lugares) — Tempo dc
violência: 15h15, 18h, 20h45

MEIER
ART-MÉIER — (Rua Silva Rabelo, 20-249-

4544 — 845 lugares) — Dcbi & Lóide -
Dois idiotas cm apuros: 15h. 17h. 19h,
21 h.

PARATODOS — ( Rua Arquias Cordeiro, 350— 281 -3628 — 830 lugares) — Um sonho
de liberdade: 1 5h, 17h30, 20h.

OLARIA

¥9
TEATRO

GRÁTIS CONTINUAÇAO
A NOIVA DO CONDUTOR — De Noel Rosa e
Arnold Glückmann. Adaptação de João
Máximo. Direção de Karen Acioly Com
Mauro Mendonça. Vanessa Barum e ou-
tros. Teatro Lamartine Babo. do Centro
Cultural Light. Avenida Marechal Floriano.
168, Centro (221 -2817) Capacidade 200
lugares 3'' a 6J. ás 12h30 Grátis Duração:
1 h.
t> Opereta. No tempo dos mil réis e das
serenatas, moça inocente se apaixona por
condutor.

HARRVS CHRISTMAS (0 NATAL DE HARRY) -
De Steven Berkolf Direção de Tòmo Car
valho. Com F.milio Di Biase Teatro Cultura
Inglesa. Rua Raul Pompéia. 231/10", Co-
pacabann (287-0990 r.224) Capacidade:
240 lugares 3J a 6J. às 19h30 Grátis,
Distribuição dc senhas 30 minutos antes da
sessão.
í> Drama Harry passa o Natal sozinho e è
obrigado a rever sua vida

A

mm

Rio Classic Club

Trio D'Anches

sempre -Segs. c Terças às 20:00hs

JORNAL DO BRASIL

às 22:00hs:

Acailã - Lançando o cd "Marfim"

Reservas pelos tcls 546-0868 / 0867 TRANSQBRA8ÍL Á
Av. Atlântica. 1020 - subtulu ilo I lutei Mcridicn - Copacabana

OLARIA — (Rua Uranos, 1.474 — 230-2666
887 lugares) — Debi & Lóide - Dois

idiotas cm apuros: 15h. 17h, 1 9h, 21 h.

MAPUREIRA/JACAREPA-
GUA
ART-MADUREIRA 1 — (Shopping Center de
Madureira — 390-1827 — 1.025 lugares)

Um sonho de liberdade: 1 5h40, 18h20,
21 h.

ART-MADUREIRA 2 — (Shopping Center de
Madureira — 390-1827 — 288 lugares) —
A mulher dos meus sonhos: 15h10, 17h10,
19h10. 21 h10.

CISNE I — (Av. Geremãrio Dantas. 1 207 —
392-2860 — 800 lugares) — Bccthoven 2:
16h, 19h30. True lies 17h30. 21 h.

MADUREIRA-1 — (Rua Dagmar da Fonseca.
54 450-1338 - 586 lugares) — Tempo
de violência: 15h1 5, 18h, 20h45.

MADUREIRA-2 — (Rua Dagmar da Fonseca,
54 450-1 338 - 739 lugares) Dcbi &
Lóide - Dois idiotas em apuros: 15h, 17h,
19h. 21 h.

MADUREIRA-3 - (Rua João Vicente. 15 —
369-7732 — 480 lugares) — Forrest Gump

O contador de histórias: 1 5h30, 18h.
20h30.

CAMPO GRANDE
CISNE II (Rua C ampo Grande. 200 —
394-1758 — Drive-in) O alvo 20h.
22h.

STAR 2 CAMPO GRANDE (Rn, i Campo
Grande, 880 — 413-4452 320 lugares)
— Dcbi & Lóide - Dois idiotas cm apuros
15li, 1 7h, 19h. 21 h

NITERÓI
ART-PLAZA 1 — (Rua XV do Novembro, 8 --
718-6769 — 260 lugares) — Adoráveis
mulheres: 14h40, 16h50, 1 9h. 21h10.

ART-PLAZA 2 — (Rua XV de Novembro. 8 —
718-6769 — 270 lugares) — Um sonho de
liberdade: 1 5li40. 18li20. 21 h.

ARTE-UFF — (Rua Miguel de Frias. 9 —
717-8080 -- 528 lugares) — Oleanna
17h40. 1 9h20, 21 h

CENTER — (R ua Coronel Moreira César. 265
711 -6909 — 315 lugares) — Nell 1 5h

17h, 19h, 21 h.
CENTRAL — (Rua Visconde do Rio Branco,

455 — 71 7-0367 807 lugares) — Tem-
po de violência 1 5h1 5, 18h, 20h45.

ESTAÇÃO ICARAI — (Rua Coronel Moreira
César. 21 1/153 -- 610-3549 — 171 luga-
res) — O Máskara: 15h. (dublado). Blue
sky - Céu azul: 17h, 19h. 21 h.

ICARAÍ— (Praia de Icarai. 161 — 717-0120
852 lugares) — O indomável, assim é

minha vida: 15h, 1 7h, 19h, 21 h.
NITERÓI — (Rua Visconde do Rio Branco.

375 — 719-9322 — 1 398 lugares) —
Debi & Lóide - Dois idiotas em apuros.
15h. 17li, 19h, 21 li.

NITERÓI SHOPPING 1 — (Rua da Conceição.
188/324 — 717-9655 — 100 lugares) ~
Forrest Gump - O contador dc tórias:
15h30, 1 8h. 20h30.

NITERÓI SHOPPING 2 (Rua da Conceição,
188/324 — 717-9655 - 132 lugares) —
Carlota Joaquina • Princesa do Brazil: 15h,
16h50. 1 8h40, 20h30.

WINDSOR — (Rua Coronel Moreira César,
26 — 71 7-6289 — 501 lugares) — Adorá-
veis mulheres: 14h30, 16h40, 18h50, 21 h.

SA0G0NÇAL0
STAR-SÀO GONÇALO - (Rua Dr Nilo Peça

nha. 56/70 — 713-4048 - 325 lugares)
— Forrest Gump - O contador dc histórias:
15li30. 18h, 20li30.

ANATOMIA HUMANA SEGUNDO VICO E CAM-
PANELLA — Texto e direção de Edson Bue-
no. Com Aldice Lopes, Paulo Martins e
Laércio Perle. Espaço Cultural Sérgio Por-
to. Rua Humaitá. 163, Humaitá (266-
0896) Capacidade: 250 lugares. 2U e 3 \ às
21 h R$ 8. Duração: 1 h30. Até 25 de abril,
f;- Experimental Sobre as diferenças abis-
sais que separam a teoria da prãtica.

O GRITO DOS ANJOS Texto de Bill C
Davis. Tradução de Flávio Marinho. Dire-
ção de Gracindo Júnior. Com Rogério
Fróes e Tadeu Aguiar. Teatro dos Quatro.
do Shopping da Gávea. Rua Marquês de
São Vicente. 52/2°, Gávea (274-9895)
Capacidade: 402 lugares. 2-' e 3a. ás 21 h e
4-, às 16h. RS 10 (2-1 e 3") e RS 12 (4-)Duração: 1 h45. Até 1 7 de maio.
[> Drama. Um jovem seminarista entra em
confronto com um pastor inescrupuloso.

FORO ÍNTIMO — De Lu Frota. Direção de
Cláudio Cavalcante. Com Rejane Marquês.

DANÇA

Irving São Paulo e outros. Teatro Ipanema,
Rua Prudente de Moraes. 824. Ipanema
(247-9794) Capacidade; 280 lugares 3-' e
4a. às 21 h RS 1 0 Estudantes dc direito tem
30% dc desconto Duração 1 h20 .
[> Comédia. Seis amigos são envolvidos
numa interessante situação, tendo a justiça
como pano de fundo

TEATRO EM CASA
CLARICE EM CASA -— Textos de Clarice Lis-
pector Direção de Irene Ravache. Com
Raul de Orofino Telefone para contato
286-8990 Duração: 1h.

A INCRÍVEL HISTÓRIA DO NOBRE CAVALEIRO
ERRANTE E DA POBRE MOÇA CAÍDA — Tex
to e direção de Paulo Leão Com Arildo
Figueiredo e Marina Vianna. Commedia
Del/ Arte Telefone para contato: 222-
5457

CL0RIS, A MULHER MODERNA - De Arama-
ria Nunes. Direção de Edwin Luisi. Com
Stela Freitas. Telefone para contato: 286-
9820

RUBENS CORRÊA E SEU DUPLO - Texto e
direção de John Vaz. Com John Vaz. Luiz
C Dias e Fabiola Rems Telefone para con-
tato: 242-4100. Duração 50m

PEÇAS DE ARTHUR AZEVEDO - O grupo
oferece três opções: Uma .onsulta. Quem
casa quer casa ou Amor por Anexins Dire-
ção de Juracy Alarcón. Teletone para con-
tato 238 3237

CIA. DEBORAH COLKER — Teatro Carlos Co-
mes. Praça Tiradentes. 19. Centro (232-
8701). 2' e 3J. ás 20h. RS 8 Até 28 de
marco.
O A Cia. ai kculo Vulcão
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i'^ORNAL DO BRASIL B/ROTEIRO 5 feS^

-—= PgfD,VUlflaCa° ym<  REGINA VATER E BILL LUNDBERG Galeria ¦ PIT MPQ BPWAWIBMfKy'/ IBEU/Copacabana, Av. Copacabana, 690/2° 1 lL/lVlL/U RENATO LEMOS

iS^^useu rfa flepi»6/<ca. Rua do Cate^e. ouro roubado. ^

f . tfSfe"14 Bis reabre hoje o Teatro Nelson Rodriguez 
^SSHSf. ^'^.J^ao: j 5|v, . -anhS iim renertorio 6^ das 11h|s 19h. Grat.s. At6 13 de abril. as 20h. Gratis. At6 9 de abril. AventUra romantica. Ca- : &-".¦¦¦ I .'rJIi^'*.

tam hoje e amanha um repertono Ho/e. as 18h30. > A mostra reune 30 lotos em preto e bran- , . historias Da- Zi**<£•?'
-I Plltrn (T^nh/) caracteristico, com o melhor da uMouiARDiFartoittFO/AuousToiiAiTA- co. caaor_dc historids pa j ¦

V v'V I 1 LI \J ^Clllild #r»n j ~ q ja DquI Ror. Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro, Rua ra senados de TV vai BMPB e do pop. Segundo Raul bar Amoroso Lima. 15. Cidade Nova. Fotogra- CRIANQATAPEBA/JOSl ALBANO - Galeria ^ Africa atras de xh K^HIHHb^HR #$62^
¦ CI bosa chefe do Departamento de fias. 2" a 6°. das 10h as 17h. Gratis. At6 31 de Sergio Milliet/Funarte. Rua Araujo Porto nrincesa QUC cuida dc : 

'*'' 
IV»f\T7Q MQtYtfW/ DUbd, UKI5 uu cc - lAc%nKin/\r\r abril Hoie as 12h. Alegre, 80. Centro (297-6116), 2" a 6". das prtnCCSd que CUtUd UC . * m1^.;.,:

XlOVd IldUUy omunicagao da EF e ldealizador p. A mostra reune obras do acervo do fol6- 10h as 18h. Gratis. Ate 11 de abril. elefantCS. R* ¦
< fin nroieto Som na Caixa. 0 CICIO graf0 que pertencem ao Arquivo. O O artista retrata rostos de crianpas da ?, " j&JjrSfc}?. '¦

¦f 5 ' _ n . f.rm •„ j_ »_ comunidade indigena dos tapebas, em Cau- ASSASSINATO NOS "* , [V$Wit*

1 hour musical jsrtfti.j si« I 
•fa""!!^'ra,'':'"  

ftU _ . • , ,.tn ... cao de lazer para 0 final do expe- RETRATOS DO RIO/JOAO BOSCO - Muscu dc gralia/Funmte. Rua Araiiio Porto Alegre. 80. Globo O 16h VIDEODROME— do ia pirog] °.n
if :T : evar 9 milSlCO de yolta a° ted- ^;„ntp Hp trnhalhn. nferecendo mais Arte Modems. Av. Infante D. Henrique. 85, Cenlro (297-6116). Fotografias 2' a 6 ', dos f Assassination! de Peter SiNDBOME DO VIDEO TV pirata que ItlCXC
f I '' Iro E com este objetivo que aILnlt > Aterro do Flamengo (210-2188). Fo'opra- 10h Ss 18h. Gratis. At616 de abril. H Com Charles Bron- com Violcncia COtldia-
] I i „1ti,ral rl'i nivT uma OpOrtllllldade ao publico de fias. 3"adom.. das12h^s18h. RS1.At6 30 t> O artista utiiiza transparencias, desenhos ' , ' Globo O Oh Croncnbcrsi (Ge-JJ.O otljunto ultural da aixa . u de qualidade, dema*o. . lixo urbano para compor suas (otos. son, J.ll Ireland. Stephen na. Croncnbcrfe (Oc

Fconomica Federal abre a proera- ?SS1S / J 4" ' 
.„r > A mostra conta com cercade 100 retratos Elliot e Jan Can Boyd. (Videodrome) de David meos, morblda seme-

• tconomiu rtu H longe do tumulto das casas notur- depersonalidadescarioca. MASCULINO SONHA FEHIHIN0/HUG0 DEHI- EUA, I9S7. Durapao: 2h. cronenbcrg. Com James Uunm) fax urn filmcmagao de U95 do ,e' „as, cervejarias e bares. alexandra moriiot e Isabel peral - es- aw- mfa mela- Apao, Agcntc especial woods, Deborah Harry confuso c dclirante,3 Rodrigucs com 0 ciclo de espet. "Num mesmo projeto, procura- papo Alternative Rainha do Mar, Rua Mar- noi,e0G°!tis'At6i7deabrii.' c designado para pro- Sonja Smiths. Canada. que COtlta com im- fyjf-'tow .1 OS »« C«,A-a. Sempre as teiQas mos 
rcunir a valoriza?3o da musica > Asioo.o,ossaomos,radasa,rav,sdeum tcger primcira-dama 1983. Dura^o: 1H30. prcssionantc atuapao M

¦J e quartas-ieiras, as ur\, com mgres- h „s:iejra e a necessidade de resga- demarpo. Paineifazendo336combinagoesdiferentes. americana e cles se Suspense. Dono dc dc James Woods (Em
i SOS a RS K). 0 ciclo sera dedicado do /( ^ nQ tea- > a mostra reune mosaieos em pape.exiio- Kw svlk0 _ Museu dos Tcalros. RuaSbo cnvolvem. emissora a cabo espc- umaw: nu America). ^1'.MPB. 0 grupo 14 Bis reabre hoje „ )¦ R,,ru 

' 'n 
Ainda este 9  Joao Batista. 105. Botafogo (286-3234). DcoercinnXn unn«7 cializada cm filmcs Do meio para o fim a

j lealro. que desdc o final do ano PEBSESIHCAO VORAZ 
; cr6,; coisavil,, llm ver(la.

I passado ficou fcchado para manu- ™°m011taEcm 
dc s0 pe?as de teatro 'SSSStSSSSnSA"'-'" »'.».»r h° 

° 
, r ; ln=r alucini^ocs to,- |

tengao. c tambem promovera exp0si?6es. > A mostra reOne trabalhos criados pelo masetiajesde6perasdacantorahrica. (Cat chaser) dcA,cUer- %%%$.•,

0111 0 show Quiiizc alios, os As proximas atragoes do Som na _mu,du daReoubika Rua cidade vertioem/pedro marinho rego — Roily McGiilis c Charles ; Drama. Pai e acusado i tcm que cncarar poli-
£4 musicos laudio Venturini (batena Caixa sao 0 Blues Etilicos (4 e 5 de Dr[j BVA,tm.DU. l dc c;im; c .;m que j ticos corruptos. Blake
^ e VOZ) Sereio Magrao (baixo e voz). abril) Fatima Guedes (11 e 12 de 3»adom., das 8h ^s 18h30. Gratis. At6 31 de (537-1112). Fotografias. Diariamente, das rap.10. Ih37. provar inoccncia para fazia nessc aqut uma ?;./'•,* ;-?N'
- < vA j ¦ - /l . a „^\ u,;n'„ n.- orinr-nc MR p IQ de marpo. i6has22h. Gratis. At6i5demaio. Apao. Ex-niannhciro se rccuocrar onarda dc cspccie dc vestibular

Hell Rodrigucs (batena de voz) abril) e Os ariocas U8 e Iy 0k- > cada artista expoe um trabaiho diferente, cnvolve nor acaso cm n- c Hp tv,, ,, ,J„ „ „n7) „nrmPn nhriH que representa a consciencia de um Homem > A mostra reune 14 fotos sobre as pmturas cnvolve por auiso r,|lia par.l .1 scric dc IV k;.'vV ;
j Vermelho (tcdado e \0Z) aprescn aorilj. Sntegradoaomeio-ambiente. de RonaldoTorquato trama de assassinato. Barelitt. 1 .
£8 Fcrrara cxcrcita scu ¦ JOE DANCER — A :

cstilo violento c seco, • GRANDE REVELAQAO j AS BATALHAS 00 CHEFE
 com as atracntes ore- ! .. P0NT1AC :j
. u/„n», /»« • Manchete O 21h45 : fsli: sen?as dc Wellcr (Ro- crt n i i.c-n • .,A- ,

^Wi. bocon) C McGiilis (A '¦ (Jo® Oancer — The big 0
Ct't __——— , , s °: black pill) de Reza Badigi. : (Pontine) de Felix Fiest.

, •¦ ————^—

n.<n Ans<*c, 63.,panema l> Com Tur.bio Santos e Orquestra Opus CAgADA IMPLACAVEL ; Gammon; : EUA. 1952. Durapao: 
|$gj

ESTREIA namento gratis com entrada pela Rua Silva * ReCOrd-RlO O 21h30 : ,h40/ ! Western. Chcle indige-
!• PROJETO SE1SEHEIA-Teatro Joao Caetano f^No show IS Anos o grupo toca MPB e >'com6dia musical. Com Lu Medeiros e p^di.r'TsO lug",as. 3". ds 20h. Couvert (The captMrcof Gmzly j policial. Invcstigador e : na disposto a negO-

, Prapa Tiradentes, s/n° (221 -0305). Capaci- pop. £dio Nunes. RS 8 e consumapao a RS r™TlVin H-iosertv e Kim = COIItratadO para loca- : ciar a paZ CnCOntra ; „.JI dade 1.222 lugares. 2-' a 6*' as 18h30. RS 7. MISTER GROOVE - Ritmo. Estrada do Joa. AS CAHTORAS DA H0ITE Au Bar. Avenida t. Con, o Trio D'Anches. Ob,as de Mozart. Com Dan H.tggcrty C K m ;; dcsaparc- i rcsislcncia Cm COman-
i- Ate 7 de abril. "J|JE"ao Con,ado (322-1021). 3-. as 22h30. Epi.icio Pessoa. 864. Lagoa (259-104!). 3- j.s. Rameau. L. Clement, e Ernesto Naza- Dary. EUA, 1982. Dura- : nJStSlcnc. *
y'l . ; Em Brasil Afri 2 o cantor interpreta ant,- Convert a RS 12 e consumacao a RS 6. e 4n, ds 22h. Couvert a RS 10 e consumapao ,elh pao: lh36. ; C1UO UL ucui fc.t . clanlC flL lOI IL. k

gossucessos. ; . Show danpante onde a banda toca funk RS 6. Ate 29 de marpo. r, » r« —— :— ° ^
ROLANDO — Mistura Firm. Av. Borges de Me- sQU| t> A cantora Lynneah Castelo homenage.a BARES I rll HTP TVAIUDA

1; ACAUA-«/o^zC/u6, Rua Gustavo Sam- as musas amertcanas do ,azz. ^0.0 20LLI _ FunC,ub, Rua Lauro Mul- | FUMES DA TVA/HBO
m 10 . con,™,„tio . rs s A„ 29 d. * 

DE GRA(A UMA ESTRElA DtVERTIDA i I8H5 — De Kick ! ®MS —Ouratap: ,h32.
*! 5"""™ 

57»SJ.-.®™30-0ePa«l i Jacks.«.R.«a.ee. I KS5Rft5S£ 111•> FABI0 F0NSECA NO PROJETO MOMENTO TER- ... - ¦ k-j Finmenoo (556-3189) 3" As 19h. Gratis. 90. Laranjeiras (205-0216). Com Dirceu Le,- . ... : Jennifer Aniston c Ken yW.-.f,
-V- NUBA - Jazzmania, Av. Rainha Elizabeth. WANDERLEV CHAGi»S- ^'"^s'5757) 3, ^ Distribuicao de ingressos mei'a-hora antes do te e o conjunto Choro So. 3\ as 20h. Sem MaZUrsky. GOmedia. : Qlandt. EUA, 1993.

769. Ipanema (227-2447). Capacidade: 280 de Moraes, 39. Ipanema (267 j/o/). J couvert e sem consumapao. NAPA A HtHUtH . nnpndecen-"fcrf* lugares. 3" e 4 ^as_22h30^Couver( a RS 10 22h. RS 8.  in'ictrA MA DDAC&  Pram Ha Alimnntacao. PARADISO PIANO BAR — Rua Maria Angelica, OS IMPERDOAVEIS  : i „„„.i „™
|| consumapao a RS 8 Ate 29 de marpo. PAMTTMTIA C A fl rio Plaza ShoDDinq Rua 15 de Novembro 29, Jardim Botanico (537-2724). Apresen- -^=-=s- ; 20tl30 — De Robert ; S' ' P IHW&

.. -rv -Fabio e banda passe,am por ntmos como CONUNUAVAU f®"L^0P?'"9n""® 3®tapao dos pianistas e cantores italianos Lu- IfihIO — Of Tlint n j, ; : no C decide SC Vltlgar.
funk, pop e jazz. Convidado: Tony Pla 150 MARCELO E VALERIE — Hotel Novo Mundo, Niteroi. Com Simone Ferraz. 3". as 19h. c^no Bruno e Roberto Aita e o pianista bra- lbW0 ,, Redford. Drama. j Filmc Csquisito que

S® BLUES ETiLICOS— Teatro da UFF. Rua Miguel Praia do Flamengo. 20. Flamengo (205- sileiro Ze Maria. 2» a sab., a Part,r de 18h. EastWOOd. Western. : anraciaia a turma do ft :M£'$>¦! ' de Frias, 9, Icarai, Niteroi (717-8080). 3". as 3355). 3» a 5'. as 20h. Sem couvert. L LAoMLU Consumapao a RS 30. ft DUENDE • rpnninl'ido ?iV& 21 h. RS 10 c> Show do violonistae da cantora. eurmiTPft ni> VIOLAES — Teatro 2 do Centro RAIZES MUSICAIS DO SAMBA - Le St,eghe. I A STftRV :  1 K5MtS
I! .. r, A banda interpreta blues de todas as ve,- , C^ull Banco do Brasi!. Avenida P,imei,o Rua Prudante de Morals. 129. Ipanema LI. MM . ,
m ,unteS ULTIM0S DIAS de Marpo. 66. Centro (216-0237). 3-'. as (287-1369). Com D Yvone Lara. 3 ', as COTACOES: • ruim ? regular ?? bom ??? OtimO ???? excelente
pft 14 BIS - Teatro Nelson Rodrigucs, Conjunto mULHER — Teatro 12h30 e 18H30. RS 2. 22H30. Couvert a RS 10. g-jifu

pj 

. Cultural da Caixa. Avenida Chile. 230. Centro. VOCE NA0 PASSA DE UMA MULHER teatro. ^ 

^

—— •— • ^af^. " • gpy ~ : Ft@cord Rio '
KduoMem <«obo |Manchete \Bandetoantes ; 

«"¦ H

Tel. (021) 292-0012 j Tel. (021) 529-2657 ; Tel. (021) 265-0033 . Tel. (021) 542-2132 ^

jHLri.ll ! Tplprimn 7000 fSh45t I Supletlvo aberto (6h) j DWrio rural. Noticiirio sobro o campo : Vmde a Cnsto. Religiose (6h30) WWi
. tonju;  • T'

: inr(1i-. Hi nriri (7ht ' Agenda. Inlormativo (7hl5) :
V':?-; : Bom-dia Brasil Noticiario (7h| : Escola blblica da U Religioso |7h) ; Informorciol (7h30) : ul H v : Sessiio desenho no sitio da vovo (71,451 tjKfci,* ^orl1 c''l1 Noticiario local (7h30) • Tolomanh5. Jornalistico |7h30)  '¦  ' —

Hi"° ""clonalI brasiloiro (8h05| 1 Clube 700. Religioso (Bh) 
_ 

i Dia dia Vanodades (8h) | Bom dia 8. Cia. Inlantil (0h3O) Falando de v,da (81,)
ma HLfJLil Palawra v.vo (81,10) TV Colosso Dudaleqria. Inlantil (8h30) : vanoeaaes (um 8g&
fiVLffi Tolecurso 20(X) (6h15) Intanlil (8h) ; i \£ de manha. Inlormativo (8h30)  "... 9

Desonhando. Educativo com anima?ao : ' *- —l. P't1-*?
—" I CharlcS Bronson. 'FJ . Cozinha maravilhosa da Ofelia. CulinS- • Programa Sorgio Mallandro Inlantil

Castelo Ra-tim-bum Inlantil (10h) : a#l0cr0mjncc \ ria (10h30) : (10h30)Sitio do pica-pau amarelo. Hist6ria do : t'/JJ Assassinato j Vamos falar com Deus Religioso (10h56) j
Unido. ' 

I Flash/Edipao da manha Variodades : Falando de vida (I1h) V^fko professor. Educativo (tlh) '^E' m0n,°mU ' (1,h| Wvt,J

Ml Rede Brasil Noticiario (1?h) : Manchete esportiva (t2h) | Aconteco. Jornalistico (12h) CNT OpiniOo Entrevistas (12h) • Chapolin. Sirie (12h30) : Rio em noticias. Noticiario local (12h05> HI

§S USA K'^i-rnrsiM ohu j ^.=^s,2.,45, ; KS&LU i m(12h45) : ~~ *• Bern forte Esportes (13h) Chaves S6rie (13h) . nvnrnr*n /nw
.IfTf i Jornal hoje. Noticiario (13h 15) : Do bem com a vida (I3h) ! Esporte total Rio (,3ht5) Mapa dclapflc^ E=PO'te^ide aqao()3ht5| : Cinemaera casa. Filme. A prmcosa e o ; me aven ur 

^
IttU Vestibulando (13h) : VMeo^V<af^*toe f, j Acredite se quiser. Vanedades (I3h30) ; Gente do R,o. Entrev.stas (,3h50) j juper onda Van^ades Q3h45) l_ |||

: UntinnA, ftonnranhir rUhW, i Culinaria & Cia (14h) •
Frances em apflo Aula de trances (14h) \ Festiva^30 anos Hoje: Carga posada. Po- : Qs midicos Debates (14h30) 

: 
"'""na geograpnic t <n3U) : Mulheres Variedades (!4h30) : ^

awni : Programa Silvia Poppovic Debate I Casa da Angelica. Inlantil (15HI5) : Flashman Serie (15h30) V-r''if*M IH.gi 
sitio do pica-pau amarelo. Reprise (IShl i Vale a pona ver de novo Novela: Tiela ; Patrine. Mrie (1»30) : (IShtS)

vjf.TS HHHMh Castelo Ra-tim-bum. Inlantil (15h30) • " ?' » **. ~~ '• • Jaspion(16h)
mm j S«s«oda,arde.F„me:~1oeos j Winspector 3^06,, ! Tudo por brinquedo. Infantll (tSMS, | Chaves. Serie „Bb30, ; Changeman sene ,l6b3C, ^

Sem 
censura Debates ao vivo (16h) : gsiados Umdos (16h) ; Clube da crianpa. Inlantil (16h30)  —|— |h';*v

: Escolinha do Golias Humoristico (17h| ; Jornada nas estrelas serie |17h) . V
riTT^i : : Supefmarkrt Game show (17h) : Aqui agora. Jornalistico (t7h30) K Biyj Paideia (I7h30) i Melhor de todos Game show (17h30)  f'r,|WBBwflBI • „ . . . "Wti : Orapaodasseis(tah) j ' K" ; Anjosdalei. ^ -y- ... : os tres patetas. S6r,e (18h05)

#1IM , : 
Irmaos Coragem Novela de Janete Clair ; Cava|e.,roS do Zodlaco Desenho (I8h30) i Os imigran.es. Novela reprise ,.8h, ! nrTMMrin Neti> j Informe Rio. Noticiario local ,18h40) WZ

Kf-i| Mtem ^aedn^SOa,,,,vBoh!,8h30, ^-ela de Carlos 1—  f||¦d •  . " . MB,vvi«cnh,nnrimnn(iQM : W1 TJ Brasil Noticiario (19h) I jornal da Record. Noticiario (19h)
Hi BTRTfi j Jornal local. Noticiario (19h) ® ' ^siiia f: Asjlas do senhor reitor. Novela ; MomentoesportivoGiMotte(,9h55)

Um salto para o futuro (19h) | RJ TV. Noticiirio local (19h45) : Duro na queda S6rie (19h30) Jornal Bandeirantes (19h30) Noticiario (iynj ^|F : 
'  

gM
* Terca som erdSo '• ^s tres patetas S6rie (20h)

E?TST?S Jornal Visual NoticiArio para o deliciente j jornal nacional Notic.ario (20h) : Jornal da Tfc Faixa nobre do esporte - Premio Coo- | FHme3PerTegu/(?ao° , - Copa do Brasil (20h40) : Twin Peaks Sene (20h30)
fTv'WS gTujSnniAJiJr auditivo <20h) . proxima vitima Novela de Silvio de Manchete * per (20h) • vora? [20h) "***/ ——«. •. 3k- Serie internacional Hoje: Os via/anfes do ; Abreu (20h30) ; Noticiario (20h30) 1^ j
BV-^B tempo — Asas sobre a Africa (20n05) pejcr Wellcr '• Campedes de audiencia. Filme: Capada i«Vu
!$?!¦ Ierpa especial Taca dos liberdadores da America Ho- : n thriller imPlac*ve,l21h30>wni ,«noihi : Terca nobre Hoje. Suburbano corapao • Filme. Joe dancer. je: Pafme/ras * £me/ec Ao vivo (21h30) D ..., j:  '1*4Rede Brasil — noite Noticiario (21h) . P1h30. : agrande .W ¦: : PcTSCaU^ilO VOFOZ !: <p Caderno 2. Agenda cultural (21h30) : reve/apao (21 h45) yy _j  "
I "t,; 46  " Pnhprt Rl iLppm \f M Dorival CayWUli ^ e. . . As pupilas do senhor reitor. Reprise Bfi
ivf *« : KODCri dUKC cm : Marilia Gabi Gabneta. Entrevistas (22h) ; (22h40i ®
Y'.S w -Y A *1 Jornal de amanhS Noticiirio(22h) : Anos Rebeldes Minisserie (22h30) Jot' Da flCCr — A .SHtOCO/IWWflO !j|5mkxWHBMM Documentano Hoie O poder da musica : nrnnfJn n,l f,lnr,?n . A WMI ' Por acaso t»?W&fflmM (22h30) : granacn\eiaoao j— «rt _ i- ndirAo Not.ciAr.o m
m#m Poracaso : (23h30) : 25^^-hora. Debates (23h30) S»|

r" L' T^H Momento fcf Entrevistas. • • Cia da musica (23h) \ J6 Soares onze e meia Entrevistas'ifi, wr'4rml I ¦ Series internacionais Hoje. Anna Karem- : Jornal da Globo (23h30) economico ¦¦ Hoje: Dor^[ >v /M : (23h45)  L:r.:; '5 
WmmmM na (23h30) (23h45) K: C<3ymm( (23h3Q) W"— P
—— i • ~~ j Jornal da noite : Jo3o Kleber show Entrevistas (Oh) •
m*m i Campeflesdebilheteria.Filme: Vrdeodro- i S^mda^i^^iarioiOh) : Notic,a,,ol0h30) ; t  g§s- Encerramento (0h30) • mo — A sindrome do video {Oh) : Clip Gospel. Religioso (0 30) .¦• '• 
PWii  Flash Entrevistas Mm i Pert,I Entrevistas „h) ! Palavradevida(th) . ^

il-'Ji : (th) 
Encon.ro 

depaz(lh) | Jopcine-Filme. »s DJMkai do cMc Ron- : Falondo de vida (3h) , p\: Espa?o renascer. Religioso (1h30) : World news | *

1

DESTAQUE

TERÇA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 1995 o
B/ROTEIROJORNAL DO BRASIL

Divulgapão REGINA VATER E BILL LUNDBERG — Galeria
IBEU/Copacabana. Av. Copacabana. 690/2°
andar. Instalação. 2*1 a 6*». das 11 h às 20h.
Galeria IBEU/Madureira, Estrada do Portela,
92. Madureira. 2a a 6a, das 10h às 19h.
Grátis. Até 31 de março.
t> A mostra reúne trabalhos dos dois artis-
tas.

AMAZONAS A 0UARANÂ/M0R0ANA AGUIAR —
Olinda Othon Hotel, Av. Atlântica, 2230, Co-
pacabana. Pinturas. Diariamente, das 8h à
meia-noite. Grátis. Até 31 de março.
P> A mostra reúne 20 quadros de óleo sobre

• tela.
JANELAS CÚSMICAS/MARIO CAMARGO RACHE-

CO — Museu da República, Rua do Catete,
153, Catete (225-7662). Pinturas. Diária-
mente, das 12h às 19h. Grátis. Até 2 de abril.
t> A mostra reúne 12 obras em acrílico so-
bre tela e técnica mista.

RENATO LEMOS

A EXECUÇÃO
Record-Rio O 13h

(Execution) de Domenico
Packela. Com John Ri-
chardson e Dick Palmer.
EUA, 1970. Duração:
lh32.
Faroeste. Pistoleiro e
irmão enfrentam me-
xicanos que buscam
ouro roubado. ?

A PRINCESA EOYUPPIE
SBT 0 13h30

(Options) de Camilo Vila.
Com Mat Salinger, Joan-
na Pacula e John Kani.
EUA. 1988. Duração:
lh27.
Aventura romântica. Ca-
çador dc histórias pa-
ra seriados de TV vai
à África atrás de
princesa que cuida dc
elefantes. ?

ASSASSINATO NOS
ESTADOS UNIDOS

Globo O 16h
(Assassination) dc Pcter
Hunt. Com Charles Bron-
son, Jill Ireland, Slephen
Elliot e Jan Gan Boyd.
EUA, 1987. Duração: 2h.
Ação, Agente especial
c designado para pro-
teger primeira-dama
americana e eles se
envolvem. ?

FOTOGRAFIA
KMMANUKLLE BERNARD — Casa França-Bra-
sil. Rua Visconde de itaborai. 78, Centro
(253-5366). Fotografias. 3a a dom., das 10h
às 20h. Grátis. Até 9 de abril.
D> A mostra réune 30 fotos em preto e bran-

Centro ganha

nova 
'happy

hour' musical

CRIANÇA TAPCBA/JOSfe ALBAN0 — Galeria
Sérgio Milliet/Funarte, Rua Araújo Porto
Alegre, 80, Centro (297-6116). 2Ü a 6a, das
10h às 18h. Grátis. Até 13 de abril.
t> O artista retrata rostos de crianças da
comunidade indígena dos tapebas, em Cau-
caia.

TAXIDERMIA/GAL 0PPID0 - Galeria de Foto-
grafia/Funarte. Rua Araújo Porto Alegre. 80,
Centro (297-6116). Fotografias. 2a a 6a. das
10h às 18h. Grátis. Até 16 de abril.
t> O artista utiliza transparências, desenhos
e lixo urbano para compor suas fotos.

MASCULINO SONHA FEMININO/HUGO DENI-
ZART — Praça Nossa Senhora da Paz. Ipane-
ma. Fotografias. Diariamente, das 6h à meia-
noite. Grátis. Até 17 de abril.
t> As 100 fotos são mostradas através de um
painel fazendo 336 combinações diferentes.

BIDU SAYÀ0 — Museu dos Teatros, Rua São
João Batista. 105. Botafogo (286-3234).
Fotografias. 2a a 6a, das 13h às 17h. Grátis.
Até 26 de abril.
t> A mostra reúne fotos, originais de progra-
mas e trajes de óperas da cantora lírica.

CIDADE VERTIGEM/PEDRO MARINHO REGO -
Fotogalcria Banco Nacional/Estação Botafo¦
go. Rua Voluntários da Pátria. 88. Botafogo
(537-1112). Fotografias. Diariamente, das
16h às 22h. Grátis. Até 15 de maio.
t> A mostra reúne 14 fotos sobre as pinturas
de Ronaldo Torquato.

James Woods: trama delirante

VIDEODROME do à programação dc
SlNDROME 00 VÍDEO TV pirata que mexe

„ „L com violência cotidia-
na. Croncnbcrg (Gê-
meos, mórbida seme-
lhança) faz um filme
confuso c delirante,
que conta com im-
pressionante atuação
dc James Woods (Era
uma vc: na América).
Do meio para o fim a
coisa vira um verda-
deiro inferno. ? ?

ÚLTIMOS DIAS

T • evar o músico de volta ao tea-
T'' tro. É com este objetivo que
ij.o onjunto ultural da aixa
Econômica Federal abre a progra-
mação de 1995 do Teatro Nelson
Rodrigues com o ciclo de espetácu-
los-Som na Caixa. Sempre às terças
e quartas-feiras, às I9h. com ingres-
soü a RS 10. o ciclo será dedicado à
MPB. 0 grupo 14 Bis reabre hoje o
teatro, que desde o final do ano
passado ficou fechado para manu-
tençào.

om o shovv Quinze anos, os
músicos laudio Venturini (bateria
e voz), Sérgio Magrão (baixo e voz).
Heli Rodrigues (bateria de voz) e
Vermelho (teclado e voz) apresen-

(Videodrome) de David
Croncnbcrg. Com James
Woods, Deborah Harry e
Sonja Smiths. Canadá.
1983. Duração: 11)30.
Suspense. Dono dc
emissora a cabo espe-
cializada cm filmes
eróticos passa a so-
frer alucinaçõcs devi-CNT O 20h

(Cat chaser) de Afe! Per-
rara. Com Petcr Wellcr,
Kelly McGillis c Charles
Duming. EUA, 1988. Du-
ração: lh37.
Ação, Ex-marinhciro se
envolve por acaso cm
trama de assassinato.
Ferrara exercita seu
estilo violento c seco,
com as atraentes pre-
senças dc Weller (Ra-
bocop) c McGillis (A
testemunha). ? ?

tem que encarar poli-
ticos corruptos. Blakc
fazia nesse aqui uma
espécie dc vestibular
para a série dc TV
Baretta. ?

Drama. Pai é acusado
dc crime c tem que
provar inocência para
recuperar guarda dc
filha. ?

JOE DANCER —A
GRANDE REVELAÇÃO
Manchete O 21 h45

(Joe Dttncer — The big
black pill) de Reza Badigi.
Com Ro(ert Blakc, Jo-
Belh Williams, Neva Pat-
terson e James Gammon.
EUA. 1981. Duração:
lh40.
Policial. Investigador é
contratado para loca-
lizar irmão desapare-
cido dc bela garota, e

AS BATALHAS 00 CHEFE
PONTIAC

SBT O lh50
(Pontiac) de i-elix Fiest.
Com Lcx Barkcr, Hellcn
Westcott e Lon Chaney.
EUA. 1952. Duração:
1 h 13.
Western. Chefe indige-
na disposto a nego-
ciar a paz encontra
resistência cm coman-
dante dc forte. ?

CAÇADAIMPLACAVEL
Record-Rio O 21 h30

(The capture of Grizzly
Adams) dc Don Kceslar.
Com Dan Haggerty e Kim
Dar(y. EUA, 1982. Dura-
çào: Ui36.

Cândido Mendes. Rua Angélica. 63. Ipanema
(267-7295). Capacidade: 133 lugares. 3» e
4», às 21 h. RS 8. Até 29 de março.
t> Comédia musical. Com Lu Medeiros e
Édio Nunes.

AS CANTORAS DA NOITE — Au Bar, Avenida
Epitácio Pessoa. 864, Lagoa (259-1041). 3J
e 4». às 22h. Couvert a RS 10 e consumação a
RS 6. Até 29 de março.
> A cantora Lynneah Castelo homenageia
as musas americanas do jazz.

ESTREIA
PROJETO SEIS E MEIA — Teatro João Caetano

, Praça Tiradentes, s/n° (221 -0305). Capaci-
dade 1.222 lugares. 2" a 6-1 às 18h30. RS 7
Até 7 de abril.

.,Em Brasil Alri 2 o cantor interpreta ant,-
gos sucessos.

ROLANDO — Mistura Fina. Av. Borges de Me-
deiros. 3207. Laqoa (537-2844) Capacida-
de: 180 lugares. 3- e 4-. às 22h30. Couvert a
R$ 10 e consumação a RS 5. Até 29 de
março^ O cantor carioca, radicado em Paris ha 20
anos. interpreta sucessos da MPB.

FÁBIO FONSECA NO PROJETO MOMENTO TER-
NURA — Jazzmania. Av. Rainha Elizabeth.
769. Ipanema (227-2447). Capacidade: 280
lugares. 3" e 4 ', às 22h30 Couvert a RS 10 e
conáumação a R$ 8, Até 29 de março.
r1- Fábio e banda passeiam por ritmos como
funk. pop e jazz. Convidado: Tony Platão.

BLUES ETÍLICOS — Teatro da UFF. Rua Miguel' de Frias, 9. Icarai. Niterói (717-8080). 3a, às
21 h. R$ 10

A banda interpreta blues de todas as ver-
tentes

14 BIS - Teatro Nelson Rodrigues. Conjunto
Cultural da Caixa, Avenida Chile, 230, Centro

CLÁUDIO Z0LLI — Fun Club. Rua Lauro Mui-
ler, 116/401 (Shopping Rio Sul) parte 9G,
Botafogo (541 -4244). 3". às 22h30. Consu-
mação a RS 6 e Couvert a RS 10.

MERCADO SÃO JOSÉ — Rua das Laranjeiras.
90. Laranjeiras (205-0216). Com Dirceu Lei-
te e o conjunto Choro Só. 3a, às 20h. Sem
couvert e sem consumação.

PARADIS0 PIANO BAR — Rua Maria Angélica.
29. Jardim Botânico (537-2724). Apresen-
tação dos pianistas e cantores italianos Lu-
ciano Bruno e Roberto Aita e o pianista bra-
siloiro Zé Maria. 2-' a sáb . a partir de 18h.
Consumação a RS 30.

RAÍZES MUSICAIS DO SAMBA — Le Streghe.
Rua Prudente de Morais, 129, Ipanema
(287-1369). Com D Yvone Lara. 3-\ ás
22ll30. Couvert a RS 10.

23h15 — Duração: 1h32.
(Leprechaun) dc Mark Jo-
nes. Com Warwick Davis,
Jcnnifer Aniston e Ken
Olandt. EUA. 1993.
Terror. Duende c en-
ganado por amcrica-
no c decide se vingar.
Filme esquisito que
agradará à turma do
trasli rcquinlado. ?

DE GRAÇA UMA ESTRÉIA DIVERTIDA 18h45 — De Mick
Jackson. Romance.CARLOS MALTA, GUINGA E LEANDRO BRAGA —

Museu do Telefone, Rua Dois de Dezembro,
63, Flamengo (556-31 89). 3a, ás 1 9h. Grátis.
Distribuição de ingressos meia-hora antes do
show.

MÚSICA NA PRAÇA — Praça da Alimentação.
do Plaza Shopping. Rua 15 de Novembro. 8.
Niterói. Com Simone Ferraz. 3a, às 19h.

14h30 — De Paul
Mazursky. Comédia,

OS IMPERDOÁVEIS
NADA A PERDER

16li30 — De Clint
Eastwood. Western,

CLÁSSICO
ENCONTRO DE VIOLÕES — Teatro 2 do Centro
Cultural Banco do Brasil. Avenida Primeiro
de Março, 66, Centro (216-0237). 3a, às
12h30 e 18h30. RS 2. ruim ? regular ?? bom ótimo ???? excelente

Record Rio
Tel. (Ü21) 502-0793Manchete

Tel. (021) 285-0033
Globo
Tel. (021) 529-2857

Igreja da graça (5h)
Diário rural. Noticiário sobre o campo
(6h30)

O despertar da fó (6h)Vinde a Cristo. Religioso (6h30)Supletivo aberto (6h)Telecurso 2000 (6h45)
Palavra viva (7h 13)Agenda. Inlormativo (7h15)Sessão desenho no sitio da vovó (7h45)Igreja da graça (7h)Escola biblica da fé. Religioso (7h)Telemanhã. Jornalístico (7h30) Informercial (7h30)üom-dia Brasil. Noticiário (7h)Bom-dia Rio. Noticiário local (7h30)

Bom dia 8» Cia Infantil (0h3O)Hino nacional brasileiro (8h05)Palavra vivo (8h 10)Telecurso 2000 (8h15)6 de manhã Informativo (8h30)
Clube 700. Religioso (8h)Dudalegria. Infantil (8h30) Dia dia. Variedades (8h)TV ColossoInfantil (8h)

Note e anote (9h)
Desenhando Educativo com animação
(9h30)

Charles Bronson:
ação c romance
cm Assassinato

nos Estados
Unidos

Programa Sérgio Mallandro Infantil
(10h30)Cozinha maravilhosa da Ofélia. Culiná-ria (10h30)Vamos falar com Deus Religioso (10h56)Castelo Rá-tim-bum Infantil (I0h)

Sitio do pica-pau amarelo História do
mês. Mamôrias do Emllia (10h30)

Flash/Edição da manhã. Variedades
(11h) Falando de vida (11h)Momento mulher. Variedades (lth)O professor. Educativo (I1h)Projeto Ipê Educativo (11h30)

Oração do meio-dia (12h)Rio em noticias Noticiário local (12M05)Chapotin. Série (12h30)Acontece Jornalístico (12h)Esporte total (12h30) CNT Opinião Entrevistas (12h)Rede Brasil Noticiário (12h)Rio noticias. Noticiário local (12h30)Nações unidas Informativo da
(12h45)

Manchete esportiva (12h)Edição da tarde Noticiário (12h30)Globo esporte (12M30)RJ TV. Noticiário local (12h45)
Bem forte Esportes (13h)
Mapa da ação. Esportes de ação (13ht5)Camisa 9. Esportes (13h30)Super onda. Variedades (13h45)

Chaves Série (13h)Cinema em casa Filme A princesa o o
Yuppio (13h30)

Cine aventura. Filme A execução (13h)Esporte total Rio (13h15)Gente do Rio Entrevistas (13h50)Do bem com a vida (13h)Acredite se quiser. Variedades (13h30)Jornal hoje Noticiário (13ht5)Video show Variedades sobre a TV. Hoje;
Os cenários do A próxima vitima (13h40)Vestibulando (13h)

Culinária & cia (14h)Mulheres Variedades (14h30)National geographic (I4h50)Festival 30 anos. Hoje: Carga posada: Po-
grom (I4h15)Francês em ação Aula de francês (14h)

A mão livre (I4h30)
Os médicos. Debates (14h30)

Super Vicki. Série (I5h)Flashman Série (15h30)Casa da Angélica. Infantil (15h15)Programa Silvia Poppovic. Debate
(15h15)Vale a pena ver de novo Novela: Tieta

(IShIO) Patrine. Série (15h30)Sitio do pica-pau amarelo Reprise (15h)Castelo Rá-tim-bum. Infantil (15h30)
Jaspion (16h)Changeman Série (I6h30)Chaves. Série (16h30)Tudo por brinquedo. Infantil (16h45)Winspector Série (I6h)Clube da criança. Infantil (16h30)Sessão da tarde. Filme: Assassinato nos

Estados Unidos (16h)Sem censura Debates ao vivo (16h)
Jornada nas estrelas. Sério (17h)Escolinha do Golias Humorístico (17h)Aqui agora. Jornalístico (17h30)Supermarket. Game show (17h)Melhor de todos. Game show (17h30)Paidéia (17h30)
Oração das seis (I8h)Os três patetas. Série (18h05)Informe Rio. Noticiário local (18h40)

Anjos da lei.Seriado. (18h)CNT estado. Noti-riárin ÍIRhSOl
Irmãos Coragem, Novela de Janete Clair
(18h)Quatro por quatro. Novela de Carlos

Os imigrantes. Novela reprise (18h)Cavaleiros do Zodíaco Desenho (18h30)Linha de produção (18h)Seis e meia Informativo (18h30) Lombardi (18h50) TJ Brasil Noticiário (19h)As pupilas do senhor reitor. Novela
(19h45)

Jornal da Record. Noticiário (19h)Momento esportivo Gillette (19h55)Agroband. Noticiário sobre o campo (19h)Rede cidade Noticiário local (19h05)Jornal Bandeirantes (19h30)
Brasil já.Noticiário (19h)Jornal local. Noticiário (19h)Ouro na queda Série (19h30)RJ TV. Noticiário local (19h45)Um salto para o futuro (19h)

Os três patetas Série (20h)Twin Poaks Série (20h30)Terça som perdão.Filme: Perseguiçãovoraz (20h)
Copo do Brasil (20h40)Faixa nobre do esporte - Prêmio Coo

per (20h)Jornal Visual Noticiário para o deficiente
auditivo (20h)Série internacional Hoje: Os via/antes do
tempo — Asas sobro a África (20h05)

Jornal daMancheteNoticiário (20h30)
Jornal nacional Noticiário (20h)A próxima vitima Novela de Silvio deAbreu (20h30) Campeões de audiência Filme: Caçadaimplacável (21h30)Pcter Wellcr

estrela o thnilcr
PcrsegwçJo voraz

Terça especial.Filme. Joe dancer.a granderevelação (21h45)
Taca dos liberdadores da América Ho-
je: Palmeiras x Emeloc Ao vivo (21h30)Terça nobre Hoje. Suburbano coração

(21h30)Rede Brasil — noite Noticiário (21h)Caderno 2. Agenda cultural (21h30)
Dorival Caymmi
c o convidado do
Por acaso

As pupilas do senhor reitor. Reprise
(22h40)Robcrt Blakc cm

Joe Dancer — A
grande revelação

Marilia Gabi Gabriela Entrevistas (22h)Jornal de amanhã Noticiário (22h)Documentário Hoie O poder da música
(22h30)

Anos Rebeldes Minissérie (22h30)
Jornal do SBT — Ia edição Noticiário
(23h30)Jô Soares onze e meia Entrevistas
(23h45)

25-' hora. Oebales (23h30iPor acasoEntrevistas.Hoje: DorivalCaymmi (23h30)
Momentoeconômico(23h45)

Cia da música (23h)
Séries internacionais hoje. Anna Kareni- : Jornal da Globo (23h30)na (23h30) ;

Jornal da noite
Noticiário (0h30) João Kleber show. Entrevistas (Oh)Segunda edição Noticiário (Oh)Clip Gospel. Religioso (0h30)Campeões de bilheteria Filme Videodro-mo — A sindrome do video (Oh)Encerramento (0h30) Palavra de vida (1h)Perfil Entrevistas (th)Top cine Filme: As batalhas do chefe Pon-

tiac (1h50)
Flash. Entrevistas Falando de vida (3h)(1h)World news
tonight. (2h)

Encontro de paz (ih)Espaço renascer. Religioso (1h30)
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Car/# Simon: baladas naotrazem nenhuma nbvidade a seu trabalho

Letters never sent (Arista — BMG)
¦ Não é de hoje que Carly Simon vem tentan-
do escapar da pecha de baladeira inveterada.
Neste Letters never sent, Carly bem que tenta, a
partir de uma boa idéia, mas de dilicil execução.
Musicar antigas cartas de amor não è fácil e o
resultado fica igual a roupa apertada: sempre
sobra alguma coisa, ainda que em certas faixas
bons momentos apareçam, como a própria can-
ção titulo. (M.Am.)

Edmundo
..Barreiros •...
Luia
Branco Martins XJ.
Marcelo ,
Ambrosio JT_
Moacyr ,
...Andrade ~K
Tárik ,
de Souza «

Gamai (WEA — Warner)
¦ Embora o nome o faça ser confundido com
mais um cantor de música rai, Zainal Abdin vem
de muito mais longe. Natural da Malásia, produ-
ziu um disco em sua língua natal — ininteligível
— interessante. A união de uma base moderna
recheada de elementos pop e dance elegantes e
bem arranjados com a musicalidade do dialeto
malaio provoca uma agradável sensação de sur-
presa. (M.Am.)

_____ ?.?..
?

Por todos os cantos (Vinil)
¦ Disco de estréia de Eudes Fraga, um cantor,
compositor e músico sem dúvida talentoso. As
melhores faixas são as de ritmo definido, como o
Baião da Mazé e o velho samba Hora de silêncio.
de Lauro Maia, a quem quase todos os artistas
cearenses, de nascimento ou vivência, se sentem
— ainda bem — na obrigação de prestar uma
homenagem. Como convidados especiais, brilham,
entre outros, Cláudio Nucci e Dominguinhos. (MA.)
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EDMUNDO 

BARREIROS

EM gente que nunca deveria arrumar
o armário. Carly Simon, apesar de muito
rica, porém, ainda tem esse hábito. E
numa das últimas vezes em que fez isso.
encontrou uma caixa cheia de cartas es-
critas por ela e jamais enviadas. Essas
cartas foram a fonte de inspiração desse
novo álbum. E muitas delas transforma-
ram-se em letras, musicadas por Carly. 0
resultado, apesar de bastante pessoal, não
tem nenhum brilho. São arranjos sem
criatividade ou ousadia. Carly, que canta
e toca seu violão, apenas repete uma re-
ceita de música. Sua competência para
isso, porém, deve garantir boas vendas
para esse disco esquecível.

LULA 

BRANCO MARTINS

boca de Carly Simon é enorme. Seu
talento é um pouco menor, apesar de ser
inquestionável a sua verve pop. Isso des-
de o começo dos anos 70. época de seu
relacionamento com o baladeiro James
Taylor e do sucesso de Antecipalion e
You'rc so vain. Neste Letters never sent.
entre violões e teclados, ela transformou
bilhetinhos velhos em músicas novas.
Deu nisso: um álbum morno, com muitas
baladas parecidas. As melhores faixas são
Private e Losl in vou love. além de Time
works on ali tlie wild young wen. com os
vocais de Ben Taylor. e de Davy, que é
acompanhada da harpa elétrica de An-
dreas Vollenweider.

JORNAL DO BRASi^

COTAÇÕES: • ruim ? regular ?? bom ??? ótimo ???? excelente

Pampas reggae (EMI)
¦ O grupo argentino Los Pericos não precisa pro-
var nada a ninguém. Com oito anos de estrada, os
portenhos do bairro de Belgrano batem recordes de
vendagem em toda a América Latina. A fórmula é
aquela mistura de ritmos tipica do continente. Em seu
Pampas reggae. os muchachos ultrapassam as fron-
teiras do som jamaicano. passando pelo ska e por
sacolejos caribenhos em faixas como Pàrate y mira e
Más cerca dei cielo. (L.B.M.)

Bust a nut (Gefffen — BMG)
¦ O Tesla é um grupo que ralou muito até
conseguir fazer sucesso. Abriu shows de ban-
das grandes por muitos anos, antes de alcan-
çar um patamar de vendas (em torno de um
milhão de cópias) suficiente para garantir seu
espaço. A música, porém, é fraquinha. Uma
sucessão de clichês de rock sem nenhum con-
teúdo. Grupos iguais e melhores existem às
dúzias. (E.B.) "

EBBHSil

I EM QUESTÃO/ 
'Letters 

never sent' Divulgação

Carly Simon: baladas não trazem nenhuma novidade a seu trabalho

Muito pessoal, 
Velhos bilhetes

mas sem brilho em tom morno

I DISCOS

Annie Lenox mostra seu talento como cantora e arranjadora no novo^.c^

Pouco 

a pouco, Annie Lennojí.vaj.
mostrando que, separadamente,'
tem mais talento que o ex-má.rido

e ex-parceiro de grupo Davc Stewart.
Mas o Eurythmics conseguiu o>qij2
poucos grupos alcançam: ser lembrai
do como uma referência pelo Habj?
lho criativo envolvendo as fonte^ ná*
gras do soul, do fuitk e do rythmn
blues, mergulhadas em eletrônica" e
arranhadas com a estridència do
rock'n'roll. Desde o primeiro disco, Ii'i
lhe garden, de 1981, até a despedfdâ,
com We too are one, em 1989, os xlois
encantaram o mercado com guinadas,
criativas a cada disco, ganhando umq
fábula de dinheiro e o respeito da
crítica. A bordo da turne de IVç to,o.
are one, eem clima já de dissolução;:ck
grupo esteve no Brasil, no Hollywood¦
Rock de 1990. Sweet dreams, de 1-983s
primeiro estouro mundial do Euryth-.
mies, é um dos maiores responsáveis-
pelo total de 23 milhões de cópias
vendidas ao longo da carreira do.gru-.
po. Outros, como Be yourself tonight,
traziam participações de gigantes:eo-'
mo Aretha Franklin, Stevie Worider c-
Elvis Costello.

Em seu segundo disco solo,

Annie Lennox regrava 
'hits'

do reggae à música 
'dance'

/¦ NNIE Lennox cansou. Depois de
rm ficar conhecida como a partner de

X JL Dave Stewart no Eurythmics, An-
nie passa para o segundo disco solo — o
primeiro foi Diva — disposta a dar uma
descansada na árdua tarefa de mostrar
serviço toda vez que abre a boca para
cantar. Em Medusa, seu novo trabalho, ela
não está cantando mal, pelo contrário. A
idéia, agora, é emprestar a voz para recriar
covers cuidadosamente escolhidos — plano
comum atualmente — mas que é salva pelo
talento de Annie, tanto como cantora
quanto como arranjadora. Mais do que a
reunião de algumas músicas que origina-
riamente não combinariam entre si, o disco
é um show particular de interpretação.

Dividido em 11 faixas. Medusa, como o
nome diz, é um trabalho tipicamente de
Annie" Lennox: belas bases programadas
em computador conduzem sua voz límpida
e cada vez mais aveludada por ondas melo-
diosas. A cantora usa a figura da mitologia
grega para encaixar com perfeição o figuri-
no do disco, já que em cada faixa sua voz
apresenta uma nuance diferenciada, como
na abertura aguda e melodiosa de Nó more
I love you's, passando para a eurytlimica

Take me to the river, composta por Al
Green mas revertida em uma mescla de
soul e funk bem típico da ex-banda de
Annie. Já em Whiter shade of pale,
do Procol Harum, o peso da música
lembranças de Annie foi tão grande que ela
pouco cria e nada acrescenta.

Medusa melhora com a sussurrante
Don't let it bringyou dom, de Neil Young,
a dissonante Train in vain, do The Clash, e
com a batida dance dos anos 70 de / can't
get next to vou. Downtown liglits passa
meio anódina, mas isso funciona para An-
nie Lennox vestir de gala o clássico do soul
Thin Une between love and hate, já gravado
pelo Eurythmics, e um hino do reggae de
Bob Marley, Waiting in vain — incrível-
mente bela. Something so right, de Paul
Simon. muda a base, que agora aparece
orquestral, mas a voz da cantora permane-
ce perfeita. A última faixa, Heaven, não
traz créditos de compositor no disco e dá a
impressão de ser uma daquelas incluídas
como bônus. Ainda assim, é ótima, princi-
palmente porque a voz duplicada também
soa muito bem. Vale lembrar que Annie
Lennox não recebe sozinha os méritos pelo
bom resultado do disco: além da compe-
tência de Stephen Lipson, na programação
e nas guitarras, as gaitas de Judd Lander e
Mark Feltham e o baixo de Doug Wimbish
(ex-Living Colours) colaboram eficiente-
mente. (Marcelo Ambrosio)

O 
pioneiro 

Sinhô volta

em três discos avulsos

i

TARIK DH SOUZA

1TXARQUETEIRO precursor, o composi-
tor José Barbosa da Silva, o Sinhô (1888-
1930), autocoroou-se O rei do samba, nego-
ciando minuciosamente seus direitos autorais."Ele sempre fez valer perante os editores a
aceitação que o público dedicava a suas com-
posições", lembrou Djalma de Vicenzi. da
Carlos Wehrs & Cia, que editou suas músicas
entre 1926 e 1928, numa entrevista transcrita
na biografia Nosso Sinlw do samba (Editora
Civilização Brasileira, 1968), de Edigar de
Alencar. "Ele nunca entregou a um editor
único seus direitos de autor, dos teatrais aos
de gramofone, rolos de pianolas e até versos
publicados nos jornais de modinhas", deta-
lhou. Mesmo assim,
este contemporâneo
da inaugural Tia
Ciata, um dos forja-
dores da linguagem
do samba, morreu
pobre. O trio de
CDs avulsos (O pé
de anjo. Alivia estes
olhos e Fala meu lou-
ro) que a Revivendo
está lançando, com
68 faixas interpreta-
das por Mário Reis,
Francisco Alves,
Carmem Miranda,
Silvio Caldas, Araci
Cortes e muito ou-
tros agudiza a injus-
tiça do limbo a que
foi condenado o
compositor.

Filho de um pin-
tor de paredes, nas-
cido na rua do Ria-

chuelo, no Centro do Rio, Sinhô profissiona-
lizou-se na música como pianista, a principio,
da célebre gafieira Kananga do Japão (que
virou novela da TV Manchete) e depois como
demonstrador de partituras. Dominou a cena
na década de 20, compondo de valsa-choro a
um precursor partido alto. Fala meu louro
(um dardo contra o político Ruy Barbosa).
Polemizou com pesos-pesados como Donga
(autor, contestado por ele, do primeiro sam-
ba. Pelo telefone). Pixinguinha e seu irmão
China, a quem é dedicado o satírico Pé de
anjo. Heitor dos Prazeres reinvindicou a auto-
ria parcial de Gosto que me enrasco e Ora
vejam só (incluídas no CD), ironizando a
rapinagem em charges como Olha ele, cuidado

e Rei dos meus sam-
bas. Sinhô retrucou
com a célebre frase
"samba é como pas-
sarinho. de quem
pegar primeiro".
Professor de violão
de Mário Reis — es-
te e Francisco Alves
foram seus princi-
pais intérpretes —.
Sinhô salpicou clás-
sicos da crônica de
costumes da época.
Amar a uma só mu-
lher, Que vale a nota
sem o carinho da mu-
lher, Jura (o maior
sucesso). Cansei, Não
quero saber mais dela,
plantando com picar-
dia (Sabiá. Professor
de violão. Fala maca-
cada) os alicerces bá-
sicos da MPB.

•,'«t"J.

VfãTxã quente
CD's/Os mais vendidos

1°) Funk Brasil especial Vários(2)10)
2o) Só pra contrariar. Só pra contrariar (1/24)
P) Disco 95 Vários (3.3),
4o) Furacão2000 Vários (3,3i
ò~)Dengo Grupo Raça (ÒJ)
6') Eu e meme, memê c eu Lulu Santos (Oill
T) Sobre todas as forças Cidade Negra (O lv
8-) Bai lime stories Madonna (0'1I ¦
9°) Crash! Boom! Bar ig! Roxette (10)2)

IO3) Pátria minha internacional Vários (931

RÁDIOS/As mais tocadas >.

Rádio 4B FM
1") Cariocas Adriana Calcanhòto
2') Believe. Elton John.
33) O que tem de ser.Flávio Venturini
4o) Perfect day Oman Duran
5^ De mais ninguém Marisa Monte
6») For your love Stevie Wqnder
7°M/iás, Djavàn
8>) Out oftears Rolling Síones
9:) Vete de mi Caetano Veloso

10>) Boda & soul Anita Baker

Rádio Ciditiit'
1 -) Sereia Lulu Santo»
2") Ahrnys Bon Jovi.
3a) Pensamento Cidade Negra
4o) Simpathy for the devil Guns N'Rp'ses
5o) Descobridor dos sete mares Lulu Santos
6°) Só por hoje Legião Urliana
7:) Te ser. Skaiik
i°)Spacc Prinoe
9') Dos margaritas Paralamas

iit) llangand blame R.E.M.
Rádio FM 105

Io) Essa tal liberdade Só pra contrariarV
21) Marrom bombom Os Morenoí
3") Alma gêmea Fábio Jiy
4°) Taxista Roberto Carlos

- ) Mc lera junto com você, Raça Negra.
) Só você Latino'

l) Menina bonita Biafra
8-) Pensamento verde Grupo Molejo
9J) Completamente apaixonadoMMee\o Augusto

10<>) você vai m. Zezé & Luciano.

m
V' <
*£>*1

P*» rf\v

1

l.Vf'
ír».v,i
jf.-Ví4~jç »

]>"><i' V\ .f :A-

m
m
X>v,

m
O-;mi
m

p'éh
m
p>\
£+. '
ivr-«
$2

1"•AS,

i

m
It"9

'O-.

Iíí-.,v,
iXi-\-s.r.

\, *>r,
u'wv,

É̂ rrjfc,
'»• t*
' ; '*!
Wa
í',,V.
'.-í
r
1

MMi

I

Si
I
k
'K'
V >

m.
W
I
r-

1

1
I

i
1

I

I¦$

Ii*'.<x+
I

$

1

i

1
i
1

k.
!-
f

B



«u.;># .• --*#•* ¦« • v

JORNAL DO BRASIL B
TERÇA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 1995 o

Felipe Carone (? 192211995)

Veterano 
da TV e um

98Ííó.?

recordistaT7-'>

Doente há meses, o

ator morreu ontem

iuma clínica do Rio

dos 
palcos

0

ator paulista Felipe Caro-
ne faleceu ontem pela ma-

. _ nhã, vítima de insuficiên-
ciá cardíaca, aos 73 anos, na
Clínica Sorocaba, em Botafogo,
rio Rio. Carone sofria de câncer
no eèôfago e há meses apresenta-
vá Seqüelas, como esclerose e per-
da dè memória. Por causa da
dôéhça, o ator foi obrigado a sus-
pender as apresentações da peça
de temática espírita Além da vida,
da' qual participava desde a es-
tréia; há doze anos — recorde de
permanência em palcos brasilei-
rOS:' O enterro do ator será reali-
zado hoje, ao meio-dia, no Cemi-
térío. São João Batista.

' O ator Lúcio Mauro — o 01-
demar Vigário na Escolinha do
professor Raimundo —, que subs-
tituiu Carone, seu grande amigo,
em Além da vida, lembrou o talen-
to do ator. "Ele, como o bicheiro
Sabonete, e o Paulo Gracindo fi-
zeram o sucesso da novela Ban-
deírá 2. Carone era bom na comé-
dia e no drama", lembrou,
emocionado. De origem árabe,
apesar dos papéis com sotaque de
italiano, Felipe Carone deixa uma
viuva (Odete) e três filhos: Felipe,
Ricardo e a caçula Cláudia.

A estréia de Felipe Carone no
palco não foi como ator. mas co-
mo cantor lírico, na ópera La bo-
lime, de Puccini, no Teatro Mu-
nieipal de São Paulo, em 1941.
com apenas 19 anos. Como ator,
começou também em São Paulo,
no Pequeno Teatro de Comédia,
nos anos 50, junto com amigos de
geração como o diretor Antunes
Filho e o ator Armando Bógus.
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Felipe Carone destacou-se em vários personagens comieos

Bandeira 2, de Dias Gomes. Sabo-
nete era o rival de Turcão, perso-
nagem de Paulo Gracindo. Caro-
ne acabou especializando-se em
personagens coadjuvantes, geral-
mente italianos, com forte sota-
que. em novelas das 18h e 19h.
No teatro, trabalhava sem cachê,
desde 1980, na peça Além da vida.
a convite do amigo Augusto Cé-
sar Vannucci. Além disso, fez co-
médias vaudevilles como Sua ex-
celência, o candidato.

Durante o dia, Carone trabalhava
na fábrica de tecidos de sua famí-
lia.

Carone estreou na TV na no-
vela Remida, da extinta TV Re-
cord. Em 1965, na TV Excelsior.
estrelou a novela Em Imsca da
felicidade, um sucesso na época.
Seu primeiro trabalho na TV Glo-
bo foi na novela A cubana do pai
Tomás. O ator tornou-se famoso
em todo o pais ao interpretar o
bicheiro Jovelino Sabonete, em

0 ATOR SEGUNDO OS COLEGAS DE PROFISSÃO

Éva Todor, atriz — "É uma

perda irreparável. Era um grande
ator, üm comediante maravilhoso
e uma pessoa muito espiritualiza-
da, com grande senso de humani-
dade, Quando meu marido mor-
reu, eu estava trabalhando com
ele e entrei em depressão. Ele me
ajudou muito nessa ocasião."

Renata Fronzi, atriz — "Era

um grande companheiro, um ami-

go e um ator excepcional. Com
sua morte, fica um vazio no am-

biente teatral do Rio. Ele fazia
teatro por prazer. Fizemos um es-

petáculo juntos, em São Paulo,

quando ele ainda era cantor de
ópera. Era muito garota, mas ti-

quei impressionada com ele."

Dias Gomes, dramaturgo e autor
de novelas de TV — Um excelente
ator, tanto no teatro quanto na
TV. Ele fez muito bem o Jovelino
Sabonete, na novela Bandeira 2 e
no musical O rei de Ramos. E era

uma grande criatura humana. Seu
eterno bom humor trazia um as-
trai bom para qualquer ambiente
de trabalho. Tinha uma veia cô-
mica acentuada. Uma grande per-
da para o teatro brasileiro."

? Lúcio Mauro, ator — "Como

ser humano, Felipe Carone era
digno e fiel. Infelizmente, o câncer
no esôfago o debilitou muito nos
últimos meses. Não lembrava
mais os diálogos da peça Além da
vida e eu fui substitui-lo."

Ruy Rey (? 1915 f 1995)

Uma despedida sem fãs
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Só parentes e amigos

acompanham enterro

do maestro Ruy Rey

Arquivo

0 

cantor, compositor e maestro
paulista Ruy Rey foi sepulta-
do ontem, às 17h, no Cemité-

rio do Caju. Ruy Rey, que desde
87 sofria de enfisema pulmonar,
morreu aos 80 anos e teve um
enterro simples — entre parentes
e amigos, uma única fã, Maria do
Vasco. Indignada com a ausência
de outros admiradores do artista,
ela lamentou que nenhuma "can-

tora antiga" estivesse presente.
Pai de sucessos como o samba

A mulata é a tal, o mambo Nana.
hit de 1949. e as marchinhas car-
navalescas Carnaval no fogo
(1949), A viso aos navegantes
(1950) e O petróleo é nosso (1954).
Ruy' Rey se apresentava sempre
acompanhado por sua orquestra.
Um dos divulgadores do ritmo
latino, ele lançou ainda em 1948 o

ill

mambo La Bamba, dez anos antes
que Ritchie Valens.

Inicialmente cantor da noite
paulistana, após um estágio como
saxofonista e crotmcr de cabaré,
Ruy Rey mudou-se para o Rio,
cidade que nunca mais abando-

nou. Aqui passou a fazer parte do
cast da Rádio Nacional, palco de
Chico Alves, Sílvio Caldas, Car-
los Galhardo e Orlando Silva.
Com um programa dominical, ao
meio-dia e meia, sua popularida-
de se consagrou.

GR1LL 
"RELEMBRANDOOSANOSéO" 
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Uma volta no tempo. Nesta quarta-feira,'^
29/03/95 a partir das 19:30 horas, o melhor da

Jovem Guarda com Digital Machinc e DJ
í. Sandro Petrocelli que interpretará os Blue
" 

Brothers. Muita brilhantina, dnnks da época.

,r Traje: Anos 60
\f Consumação mínima e couvet artístico.

h. Rio Branco. n° 110 C. Faça já sua restiw pI Tel : 518-1381 ou 2334337.
Estacionamento próprio. Canóes Airex e Visa.

Crianças de Moscou tocam

repertório erudito no CCBB

.1 a. J.. Am rnnínrlop nAC inctri IITIPII tí^C flUP
Espetáculo abrirá

caminho para filial

de escola de música

Einco 

músicos-mirins russos,
com talento de gente grande,
mostram amanhã no Teatro

II do Centro Cultural Banco do
Brasil (CCBB) a técnica desen-
volvida pela tradicional Escola
de Música Gnesinyh, de Mos-
cou. Formado pelos alunos Ve-
ronika Kusmina (16 anos, pia-
no), Deniz Kuznetsóv (12 anos,
piano), Ksenia Vlássova (12
anos, violino), Alexandre Filá-
tov (13 anos, clarineta) e Ro-
man Platóv (13 anos, trompa-
barítono), o grupo veio ao Brasil
a convite da secretaria municipal
de Cultura, cuja titular, Helena
Severo, ficou impressionada
com o nível dos pequenos músi-
cos quando esteve em Moscou,
em dezembro do ano passado. O

programa inclui composições de
Bach, Beethoven, Chopin, Vi-
valdi, Tchaikovsky, Liszt e ou-
tros. A entrada é franca.

As apresentações do grupo,
promovidas pela RioArte, fazem
parte de um intercâmbio cultu-'
ral entre as prefeituras do Rio e
de Moscou — acordo firmado
pelo prefeito César Maia na ca-
pitai russa em agosto de 1994.
Segundo Helena Severo, a prin-
cipal intenção é negociar, junto

com o diretor da Gnesinyh, An-
dréi Podgornyi — que veio ao
Brasil acompanhando as crian-
ças-prodígios da música russa
—, a implantação de uma filial
da escola no Rio, no Centro de
Arte Calouste Gulbenkian. "Es-

tamos negociando a vinda de
dois ou três professores de Mos-
cou para, a principio, passar a
metodologia de ensino a profes-
sores de música brasileiros",
conta a secretária.

A Gnesinyh foi fundada em
1895 e é considerada a mais im-

.portante escola de música da
Rússia. Seus alunos costumam
apresentar-se em vários países
da Europa e América do Sul,
sempre destacando-se pela habi-
lidade técnica aliada à criativi-
dade, desenvolvida desde os
quatro anos de idade, quando as
crianças ingressam na escola.
"No primeiro ano, elas não têm
contato com instrumentos. Nas
aulas, são desenvolvidas a per-
cepção e a capacidade de criar.
As crianças pintam, desenham e
emitem sons livremente, ouvin-
do música. É uma forma natural
de acostumar seus ouvidos e en-
volvê-los intimamente com a
música", relata o diretor Pod-
gornyi.

Depois desta fase inicial, as
crianças, já com cinco anos e
familiarizadas com as teorias
elementares da música, são apre-

sentadas aos instrumentos que
se adequam â sua constituição
física. "A escolha dos instru-
mentos é pré-determinada pela
estrutura física. Nunca uma pes-
soa que tenha dedos curtos che-
gará a ser um mestre do violino,
por exemplo, que exige dedos
compridos para execução das
notas. O fracasso será inevitável.
Procuramos assim evitá-lo, esco-
lhendo o melhor instrumento
para esta criança", explica An-
dréi Podgornyi.

A primeira apresentação do
grupo no Brasil aconteceu na
última sexta-feira, no Salão Leo-
poldo Miguez, na Escola de Mú-
sica da UFRJ, onde cerca de mil
crianças da rede municipal de
escolas tiveram contato com
clássicos da música erudita.
"Também é objetivo da secreta-
ria de Cultura a formação de
platéia. Em eventos como este,
os alunos passam a se acostumai'
com o universo cultural. Quan-
do tornarem-se adultos, saberão
apreciar a música clássica", ex-
plica Helena Severo. A forma-
ção de platéia também vem sen-
do desenvolvida pela secretaria
através de outros projetos como
A escola vai ao teatro e ao cine-
ma. Segundo Helena Severo, cer-
ca de 30 mil crianças cariocas
já participaram de eventos cultu-
rais com a promoção da secreta-
ria.

Samuel Martins
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O grupo se apresenta quarta, com entrada franca, no Centro Cultural Banco do Brasil
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João Bosco
convida
John PatHucci
Paulinho da Costa

Cotar Camargo Mariano

Paalo Moura
Viclor Bigliono
Jamil Joanos
Marcai

®D5\ ©65
Jaques Morolonbaum
convida
Caoiano Voloso
Ryuichi Sakamoto

Evorton Nelson

Paula Morelenbaum

@57

Guilherme Vergueiro
convida

Wayne Shorter
Wallace Roney
Mads Vinding
Raul de Souza

Laudir de Oliveira

Robertinho Silva

®o& m

Carlinhos Brown
convida

Youssou N'Dour
Habib Faye

Arnaldo Antunes
Ario Lindsay
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Paula promete maior apego a MPB em seu primeiro trabalho, que sera lan^ado em 96
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Divulgação

HOJE: WANDERLEY CHAGAS (Ea now di Molhei)
AMANHÃ: FERNANDO UCHÒA

Roa Vinteias de Morais, 39 • Ipanema • Teb.: 267*5757 e 2Í7-1497'
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AAA

exposições

METROPOLE E PERIFERIA

Artistas brasileiros e alemães

OS ATELIERS DO VIAJANTE

Sérgio Telles

ARTE MODERNA BRASILEIRA

Coleção Unibanco

TERÇA A DOMINGO

12:00 ÀS 18:00 H.

SEJA SÓCIO DO MAM

AAA 
museu de arte moderna do rio de janeiro
av. infante dom henrique, 85 aterro

apoio: prefeitura da cidade do rio de janeiro

Contrato permite a

Paula Toller gravar
disco sem sua banda

MARCELO AMBROSIO

UIDADO com ela. Após 13
anos como frontwomcm do Kid
Abelha, finalmente Paula Toller
realiza um antigo desejo: lançar-
se em um trabalho solo. No novo
contrato da banda com a Warner,
assinado quinta-feira passada, es-
tão previstos lançamentos de dois
álbuns da cantora, que se alterna-
rão com a gravação de três discos
do Kid Abelha. Antes que os lãs
se desesperem, Paula faz questão
de avisar que isso em nada altera
o espírito do Kid. "Nós três nos
entendemos muito bem, não exis-
te nada atrapalhando", diz ela,
feliz, após um rápido gole do
champanhe servido pelos direto-
res da gravadora. 

"Como intér-
prete, mais do que como composi-
tora, sinto que a prática da estra-
da com o grupo me amadureceu.
Agora quero mostrar um outro
lado do meu trabalho", emenda a
cantora, que vem estudando can-
to lírico há dez anos, já pensando
no repertório.

O primeiro disco de Paula Tol-
ler deverá começar a ser gravado
no primeiro semestre de 1996, pa-
ra ser lançado no segundo. O ou-
tro virá em 1997. "Não sei ao
certo o que farei, porque só pen-
sarei concretamente a partir de
agora. Mas como sou meio esqui-
zofrênica, acho que consigo fazer
numa boa", brinca. Ela não defi-
ne, mas admite duas opções possí-
veis. Na primeira, gravaria um
disco ligado a um determinado
tema ou compositor ainda não
escolhido. "Essa idéia não conta
muito com a minha simpatia, a
menos que suija algo excepcio-
nal", comenta, preocupada com o
excesso de tributos e homenagens
lançadas recentemente. O segun-
do caminho parece agradar mais.
"Gostaria de gravar um disco só
com gente nova, que compõe
bem. mas que nunca teve chance

A nova mulher forte de Hollywood

Cansada da passarela, Rene Russo se firma no

cinema e brilha em filme com Dustin Hoffman

CLÁUDIO CASTILHO
Correspondente

I OS ANGELES — O sucesso

| I na carreira de modelo pode
. ser o passaporte para milha-
res de mulheres e homens bonitos
em busca de um lugar no mundo da
fama e fantasia de Hollywood. O
que a realidade tem provado, no
entanto, é que apenas alguns conse-
guem atingir o sonho de um dia
tornarem-se estrela internacional
do cinema. A maior representante
desta minoria atualmente é a atriz
;aliforniana Rene Russo, que con-
tracena com Dustin Hoffman em
Epidemia, filme de maior sucesso
nas últimas semanas nos Estados
Unidos e que deve estrear no Brasil
em 7 de abril. Em entrevista ao
JORNAL DO BRASIL, em Los
Angeles, Rene, sempre simpática,
analisa sua vida profissional desde
quando era modelo da maior agên-
cia do mundo, a Ford, até sua incrí-
vel ascensão como atriz consagrada
pelo público c crítica por seus pa-' 
péis de mulher forte e independen-
te.

Vestindo um elegante conjunto
Armani cor caqui, Rene confessa
não ter mais a mesma paciência do
passado para se preocupar com seu
guarda-roupas. 

"Acho 
que a expli-

cação para isso é que quando era
modelo a minha vida girava em
torno disso. Eu era obrigada a ex-
perimentar milhares de roupas dife-
rentes", diz ela. "Cansei. Hoje eu
compro um par de roupas de quali-
dade e pronto. Sei que um Armani
ou um Calvin Klein vão sempre
cair bem. Não preciso me preocu-
par como antes", desabafa.

Loura de cabelos ondulados
caindo nos ombros, um metro e 75
de altura, olhos azuis bem claros, e
uma beleza contagiante, Rene, 41,
confessa não sentir saudades do
tempo de modelo, quando por vá-
rias vezes foi capa de respeitáveis
revistas como Vogue e Cosmopoli-

tan. Pelo contrário. "Para mim foi
uma chatice. Foram anos muito di-
ficeis, pois não fui feliz durante a
minha adolescência e meus 20
anos", diz ela. Segundo a atriz, o
que mais a incomodava era sua fal-
ta de autoconfiança. "Na época,
não me achava bonita. Era muito
insegura em relação a minha beleza
e estar constantemente na frente
das câmeras me incomodava dema-
siadamente", confessa.

Há seis anos Rene Russo resol-
veu dar um basta em sua carreira de
top model — ela foi uma das mais
bem pagas modelos fotográficos
das décadas de 70 e 80 — e tentar a
profissão de atriz. Começou parti-
cipando da comédia Major League,
pouco engraçada e vergonhosa-
mente carregada de propaganda de
produtos de beleza. Apesar do in-
sucesso, não desistiu. Entre outros
filmes, trabalhou com o ator Mi-
chael Keaton em One good cop, e
com Mel Gibson em Máquina mor-
tifera 3.

Mas foi em 1993, com a partici-
pação em Na linha do fogo, de
Wolfgang Petersen, o mesmo dire-
tor de Epidemia, que Rene Russo
consagrou-se em Hollywood como
atriz de talento, fazendo parte hoje
de uma pequena lista de atrizes com
salários superiores a um milhão de
dólares. No filme de suspense e
ação ela interpreta o papel de uma
agente secreto ao lado de Clint
Eastwood. Em Epidemia, Rene in-
terpreta o personagem da doutora
Roberta Keough, em seu primeiro
trabalho com o ator Dustin Hoff-
man. "Estava ansiosa com a opor-
tunidade de trabalhar com Hoff-
man, que é um dos meus atores
prediletos", conta. "Ao fazer Epi-
demia, descobri que ele é muito
mais engraçado do que imaginava.
Durante as gravações, tinha a capa-
cidade de fazer todo mundo rir de
rolar no chão. Principalmente
quando imitava o diretor Wolfgang
Petersen. Foi uma experiência ines-
quecível", confessa.

Rene Russo (acima, em Epidemia/- "Ser modelo foi uma chatice. Era muito insegura em relação a minha beleza. Cansei"

Atriz afirma

que vive sua

melhor fase

A uanto ao fato de ser esco-
11 lhida para contracenar com
U atores mais velhos como

Clint e Hoffman, Rene tem
uma explicação simples: "Não te-

nho mais aquela aparência de me-
nina de quando eu era top model.
Sou uma mulher adulta e madura,
e que leva a sério a carreira de
atriz. Talvez seja essa a razão",
afirma Rene, que garante estar
atravessando a melhor fase de sua
vida. "Há oito meses tive o maior
tesouro de minha vida. Minha fi-
lha Rose. Confesso que a mater-
nidade me tirou um pouco da am-
bição para outras coisas. Quando
estou trabalhando, não vejo a ho-

ra de acabar, e correr para casa
para estar ao lado dela".

Quanto à carreira, diz que se
orgulha de estar sendo considera-
da a mais nova atriz símbolo por
interpretar papéis de mulheres
fortes e independentes. Em sua
opinião, Hollywood começa aos
poucos a acordar em relação ao
papel da mulher no cinema mo-
derno. "Eles começam a enxergar
que em filmes nos quais as mulhe-
res não são apresentadas apenas

como objetos de desejo de um
homem, e sim interpretando per-
sonagens fortes, os papéis mascu-
linos, conseqüentemente, se tor-
nam mais fortes, e o resultado do
filme acaba sendo muito mais ló-
gico e real", conclui. No momen-
to a atriz está terminando as fil-
magens de Get sliorty em parceria
com John Travolta, indicado para
o Oscar de melhor ator de 94 por
seu trabalho em Pulpfiction.

abelha vai voar sozinha

Paula promete maior apego à MPB em seu primeiro trabalho, que será lançado em 96

de aparecer em lugar nenhum",
avisa.

De qualquer modo, quem es-
pera um som semelhante ao dos
discos do Kid pode tirar o cavali-
nho da chuva. "A sonoridade será
completamente diferente, muito
mais para MPB do que para o
pop", sugere, o que já vinha sen-
do percebido por participações es-
peciais como a gravação de O bar-
quinlio, feita para um projeto de
CD-ROM sobre bossa nova, e a
canja ao lado de Chico Buarque
em um especial de televisão. Paula
Toller avisa que também no Kid
Abelha a fase agora é de experi-
mentação, após o término da tur-
nê com Meio desligado. "Vamos
fazer umas coisas bem mais esqui-
sitas", avisa. "Não agüentamos
mais as pessoas nos trazendo mú-

sicas e dizendo que elas são a cara
da banda", dispara a cantora.

A pesquisa para o álbum solo,
de qualquer modo, já começou, e
as primeiras sugestões chegaram
ao seu gravador. 

"Ouvi umas
duas ou três fitas, mas ainda não
fixei nada", admite. A demora
tem razões profissionais também.
Segundo a cantora, a assinatura
do novo contrato solo e a renova-
ção do Kid Abelha com a Warner
não foi fácil. "Estou feliz também
porque foi como um parto", sus-
pira, aliviada. As dificuldades re-
sidiam no próprio contrato ante-
rior. segundo ela, cheio de adita-
mentos e confuso — "principal-

mente sobre questões como as
verbas de produção e de mídia,
em que nós divergíamos direta-
mente", declara — e que quase

provocou um impasse. "Chega-

mos a ser sondados por outras
gravadoras, mas conseguimos o
melhor possível", emenda.

A possibilidade de que outros
membros do Kid Abelha também
partam para um trabalho solo
não assusta a cantora, já que as
coisas correrão em paralelo. 

"En-

quanto eu estiver gravando o meu
disco, estarei também fazendo a
turnê do novo disco do Kid", cal-
cuia ela, citando as múltiplas ati-
vidades do saxonofista George Is-
rael como um exemplo de que os
vôos solo oxigenam as fontes da
banda. "Não adianta dizer para o
George não fazer porque ele faz
mesmo e pronto...", ri Paula, a
mais nova candidata a um posto
de honra na galeria das cantoras
brasileiras.'^||||||ll||||||||||||||l||||||||||||||i|||||||||ll|||||||||l||||||||||^ll|||||||||||llll^lllllll^^
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