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Além do obelisco, moradores da Visconde de Pirajá

reclamam do pórtico na beira de suas janelas. (Pág. 22)

Brasília suspeita da versão
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Jamil BittarMacoió

morte de PC

A Polícia Federal e o Ministério da Justiça
suspeitam da tese de crime passional defendi-
da com muita convicção pela polícia alagoana

para explicar o assassinato do ex-tesoureiro de

Fernando Collor, Paulo César Farias, e de sua

namorada, Susana Marcolino. No Ministério
da Justiça, um importante assessor disse que
"a história não fecha como crime passional
seguido de suicídio". Essa linha de investiga-

ção — que aponta para a hipótese de queima
de arquivo — sugere que o duplo assassinato
teria ocorrido em dois atos: no primeiro, Su-

sana teria matado PC Farias, em troca de uma

recompensa; no segundo, a própria namorada

teria sido morta por alguém de fora, com

acesso à casa de PC Farias. A Polícia Federal

não descarta, também, a possível participação
de um dos seguranças pessoais do empresário

no crime. Os policiais de Brasília atribuem ao

medo o fato de a família Farias ter aceitado tão

facilmente a versão de crime passional. Os pa-
rentes de PC estariam tentando evitar outras

mortes na família. A descrição de crime passio-
nal apresentada com detalhes pela polícia de

Alagoas baseia-se em perícia que durou apenas

duas horas. Deixa, entretanto, algumas dúvidas,

como a hora exata em que PC e a namorada

morreram, a distância em que foram feitos os

disparos e a existência ou não de lesões que

pudessem esclarecer se houve briga do casal.

Também não explica por que não havia qual-

quer sinal de reação de PC ao tiro que a namo-

rada supostamente lhe deu. O assassinato de PC

impôs a lei do silêncio em Alagoas, um esta-

do onde é comum resolver desavenças a bala.

(Páginas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e Coisas da Política)

Os três irmãos de PC Farias (de bigítde e óculos escuros) levam o seu caixão no Cemiterio do Parque das Flores \ aulo Caruso i sta na página
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Banco 
pequeno

no Brasil é o

de maior risco

Os bancos brasileiros cie pequeno porte são os

que apresentam o maior risco na América Latina,
secundo avaliaçao da Standard & Poor s, uma con-

ceituada agência americana. O levantamento divul-

eado ontem ressalta, porem, que os bancos grandes,
como o Bradesco, o Unibanco e o ltaú. estão dentro
de um risco aceitável. O estudo revela que houve
deterioração dos empréstimos bancários a partii de

1994. A queda drástica da inflação! que reduziu as

receitas dos bancos, foi compensada, de acordo com

a agência, pelo aumento das tarifas. (Página 16)

Erros levam ministro

a excluir 263 livros

do catálogo da FAE

O ministro da Educação. Paulo Renato Sousa,
anunciou ontem, em cadeia de rádio e TV, a exçlu-
são de 263 livros didáticos do catálogo da Funda-

ção de Assistência ao Estudante (FAE). que se desti-
nam a alunos da Ia à 4a série. Os livros, Segundo o

ministro, contêm "erros 
grosseiros". (Página 8)

Chico descende de órfã
Descendente de uma das 14 órfãs portuguesas trazidas
para o Brasil entre 1551 e 1557 com a finalidade de
gerar uma elite colonial brasileira, o professor
Francisco Dória aponta a origem familiar de
personalidades, entre elas Chico Buarque (Página 1)

Quinteto russo de
Belém toca no Rio
M úsicos russos que trocaram
Moscou por Belém do Pará,
fugindo da crise econômica, tocam
hoje no teatro do CCBB. (Pag 2)

Hosmany está

ferido e preso

no Sul de Minas

O ex-cirurgião plástico Hosmany
Ramos, que estava foragido da pri-
são desde o dia 14 de maio. foi
baleado na perna esquerda e está no
Hospital das Clínicas de Pouso Ale-

gre, Sul de Minas, onde será opera-
do. O médico, bandido e escritor —

que acumulou quase 30 anos de con-
denações — foi recapturado no sába-
do, cm Campinas (SP), quando pedia
um resgate de RS 300 mil pelo em-

presário Ricardo Carvalho Rcnnó,

que seqüestrara dias antes. (Pág. 9)

COTAÇÕES

SALÁRIO MÍNIMO: (|'unho) R$ 112,00; DÓ-
LAR: Comercial (compra) R$ 1,0023; Comer-
ciai (venda) R$ 1,0025; Paralelo (compra) RS
1,01; Paralelo (venda) R$ 1,04; Turismo
(compra) RS 1,0066; Turismo (venda) R$
1 0069; TR do dia 25.05 a 25.06 — 0,6897%;
TBF: do dia 21.06 a 21 07 — 1,7241; UFIR:
(lunho) Para IPTU residencial, comercial e
territorial, ISS e Alvará — R$ 0,8287.

Ano CVI — Nu 78

Assinatura JB (novas) Rio 589-5300
Outros estados/cidades (DDG) 0800-23 .787
Atendimento ao assinante '2? (021) 589-.:000
Classificados 0800-23-5000

O Banco de Boston

administra seus I

investimentos e seu

tempo. Fundos de

Investimento Boston.
coleta de depósitos a domicílio
movimentação por telefone

fâjt) BANCO DE BOSTON
Atendimento de 1'classe

João Cerqueira

Ex-mulher de

Castor diz que

sofreu atentado
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Máquinas poderosas
e anúncios criativos
Programas sofisticados e máquinas
poderosas estão aposentando o modelo
tradicional de criação nas agências de
publicidade. Na grãllca liurtí. os clientes
mandam as provas das campanhas
publicitárias direto pelo computador, e na
W Brasil o Unibanco, um dos principais '
clientes, discute os anúncios por
videoconferência. (Páginas I e 2)

A Corregedoria de Polícia investi-

ga a participação de policiais no
atentado sofrido por Luciano Mar-
tins, namorado dc Ana Cristina Bas-
tos Moreira, ex-mulher do bicheiro
Castor dc Andrade. Segundo o casal,
dois homens atiraram contra o carro
dirigido por Luciano, quando cie ia

para Bom Jesus do Itabapoana, no
Norte do estado, ria madrugada de
ontem. Luciano saiu ferido, mas
Ana, que viajava com os filhos em
outro carro, nada sofreu. (Página 21)

EUA estudam

venda militar

para 
o Brasil

Os EUA poderão atenuar as res-
trições à venda dc armas para a
América Latina vigentes desde a
dccada dc 70. O Brasil manifestou
interesse por mísseis Sidcwinder e
helicópteros Black Hawk. (Pág. 12)
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DORA KRAMER

Um estranho aposta 
em crime 

passional |

anpln o no/ ¦ Delegado, que nao tomou depoimentos nem recebeu laudo, se baseia em 
uconvia?ao"
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Crimina^^^

crime antes mcsmo dc um simples exame dc corpo dc delito. esta de posse de qualquer laudo togrifica.^enhum profissional
Essa, sim, foi uma suposiijao rapidamentc assumida conve- perietal definitive) e que so ouviu mataria uma pessoa e simularia um
nientemente por todos como se fora verdade absoluta dos ^informalmente alguns parentes suicidio disparando no peito da vl-
faMuito 

estranho q»c. senio a poUcia 
^1^ S5£SSintrincadas relagoes ha pouco tempo levaram ate la uma ouviram o casal diiutir eStre Ih _ , . f .. . ,intervengao federal, pelo menos a familia Farias nao levante 4h e nSo escutaram os tiros mes afirma que uma das provas do nha uma fer.da grande en re os

pelo menos uma suspeigao regulamentar a rcspeito da morte seguiram a discussao. suicidio de Susana, que teria CKorn- seios segundo Marco Peixoto. De «« encontrado^sobreocorg

dc 
yU 

Primogenito e mais famoso integrantc. 'a 
policia alagoana tambem tem *oTad°os ve^gios dTp/ZMas estranho ainda e que ninguem, nem a Policia FedeJ certeza de que a arma usada n0 em ^ m5o djreita Qs legjstas des_ mo?a disparou contra 0 pr6prio que raras pessoas se suicidam com

ral, nem o cidadao comum, nem genti importante de Ala- crime, um revolver Rossi de calibre cobriram um perfuragao causada peito quando estava sentada na ca- tlr0 no Peit0-
goas que conhecia PC de muito perto. aeredite nessa versao, 38( foi trazido de Sao Paulo por p0r tjro na parte superior do peito ma, ao lado do corpo de PC. 0 Alem da pericia inicial no quar-enquanto aqueles que de alguma forma participaram do Susana, poucas horas antes que ela esquerdo de PC, proximo a axila. impacto do tiro empurrou-a para to de PC, a policia fez tambem Wh
chamado esquema PC no governo Collor a assumam candi- e PC morressem. A arma era dela (ja|a furou 0 pulmao esquerdo tras. A bala varou o peito e as teste acustico no mesmo local, on*
da e apressadamente. porque a caixa do revolver ^estava acarret0u hemorragia, a real causa costas, destruiu vasos sanguineos, tem de manha. Os agentes dispara-

A divisao e clara: no mais alto escalao da PF em Brasilia n° porta-luvas do carro dela", disse da morte atravessou uma fina parede diviso- ram contra sacos de areia dentro do
ha firme convicgao de que as coisas necessariamente nao de Gcero Torres, diretor-geral de Po- Segundo Peixoto, nao havia, ria atras da cama, e foi encontrada quarto, nas mesmas condi?6es em
passaram como relata a policia de Alagoas. Ja entre aqueles heia da capita. A familia de Susana primeira vista, sangue no peito de junto a uma parede da sala. que teria ocorrido o crime, usando
todos que cstavam promos, no goVerno oi fora dele, f-feri,!!"™ 

PC, e parecia que ele havia sofrido Cicero Tones elimmou ttmbim uma pislola 9 milimetros. que, de

quando vigorava o esquema PC, o que se ve e firme dispdsi- _ um 
infarto. So quando os penlos a poss,tohdade de morle por en.e- aeordo com Pe,xoto e ma,s baru-

M. . 6 ... M • , . ,• 0 de egado Cicero Torres disse evantaram a camisa do pijama per- nenamento de Susana. Ele disse que lhenta. Do lado de fora, tres poll-
Sao dc acrcdi ar que a moea seria capazdcdar um _t.ro que as n^ropsias feitas pelo Insti- ceberam o buraco da bala. 0 dire- no quarto de PC foram eacoutra- ciais se postaram a 20 metros do
certeiro em Paulo Cesar, sem o menor tremor nas maos, |u0 Medico-Legal confirmaram tor do IML acredita que o ex-te- dos dois copos de vidro (um em quarto, a 45 metros — junto a pis-
enfiar uma bala igualmentc precisa no proprio peito e, qUe parjas morreu primeiro, soureiro da campanha de Collor cada cabeceira), contendo o que cina —, e na guarita que da para a
depois disso, cair arrrumadinha ao lado do corpo do ama- por que seu corpo apresentava morreu dormindo. Seu corpo esta- parecia agua. No corpo da jovem praia, distante 70 metros. So o que
do. maior rigidez cadaverica. 0 diretor va de barriga para cima, parcial- os legistas nao descobriram vesti- estava mais proximo ouviu alguma

Que motivo teria ela para dar cabo daquele que lhe do IML, Marco Peixoto, que su- mente encoberto por um lengol. gios de veneno, mas suas visceras, coisa parecida com um corpo cain-

proporcionava conforto sem que desse ato tirasse alguma pervisionou pessoalmente os exa- Ja Susana vestia camisoia e ti- por via das duvidas, foram envia- do. Nada que sugerisse tiros."

I vantagem? ' ,
Rapidamentc apareceram versoes deque ela teria chanta- TlindUeira RCliB. SUSDCltO |'1 Qs ultimos dias de PC If

geado PC ha algum tempo com uma gravidez inexistente, "
que ja teria tentado o suicidio, _______________ SAO PAULO— 0 ex-procurador envolvendo os outros acusados de Sexta-feira, 21/6 : ran?as Adeildo Costa dos San- 

'f

que era uma garota de pro- 
geral 

da Republica Aristides Jun- corrupgao e irregularidade te- A nolte (hordrio incer- j tos e Jose Geraldo da Silva. Em |
grama recolhida por ele em AugustO Farias sabe queira disse ontem estranhar que nham continuidade. "Fica uma to) - Paulo Cesar Farias liga para i seguida, ele e Susana atravessam §
Brasilia e finalmente que os Quemsaoo8 Paulo Cesar Farias tenha sido as- interrogagao de que a morte de o irmao Augusto convidando-o para i o corredor que da acesso aos 

j
irmans aWta^m PmilrTPpcar , sassinado a apenas cinco dias de PC Farias tenha algo mais por umnlnio^onodiaseguinie. Augusio • quartos e trancam as portas do i' senhores da guerra prestar depoimento em interroga- tras." explica quo tem comproniissos poli- I corredor e do quarto. Segundo
contra ela, e ele, por isso, es- 

em Alaaoas e. Dara rorio no Supremo Tribunal Fede- I iiiVBnarin I u!a da Silva 
ticos cm cidades proximas a Maeeio • Adeildo. do lado de fora da casa.

tava prestes a abandona-la. , ral (STF). 
"Se foi uma mera coin- coordenador do Instituto Cidada- . ! ^marca umencontroparaa noiiedc j ouviam-se vo/es cm torn cleya- ,

E mais: a prova da autoria eles, aceilOU com paz cidencia, e uma interrogacao que nia aiie esta nromovendo o semi- ^ sibado, na casa | prail cm Gua- : do, parecendo uma discussao.
do crime es,aria numa caixa faco desde que soube da noticia. i 

S,„. «/6 : ^ado 
a policia. PC Kanas e ,

de balas encontrada na bolsa A queima de arquivo e uma possi- corrup(;5o, disse que prefere acre- 2Oh - Augusto e o irmao = \ SS - OutrSe:aunnca Rei- ^
de Susana Marcolino. Prova pueril, que Hercule Poirot nao durante 

ditar no discurso da mfer de 
lCr ! Claudio chcgam a casa de praia. i naldo Brand), teleflna para Au- !

levana em consideragao nem nos pr.meiros romances de da disse JunqueKa aurantc Farias> dona Eima, de que PC onde estava PC Farias. j gusto Farias e pede que o depu-
Agatha Christie. ^o combate 4 cor- deveria co"taf l.udo' P01S,° chefe 21h ~Susana che8a a casa;uves" i tado va urgente a casa de praia.

Ora, se a garota era tudo aquilo — uma doida aproveita- rupcao que esta sendo realizado era 0 verdadeir° culpado, era Undo uma camiseta vermelha e ; 121,40 _ Augdsto I 0 assessor
dora de homens. desesperada ante a amea?a do abandono em Sao Paulo Foi Junqueira quem mandava. "0 PC nao fazia calga jeans. Estava carregando i Marco Lessa chegam a casa. Sao'-;
-. 0 que fazia Paulo Cesar Farias com ela de madrugada quem apresentou ao STF a de- nada d? ^Ucufez Porucofnta pr°" uma brlsa grande-i^undo,Au- : recebidos por Reinaldo. que |

n - a n .^0 ' 4 • 1 nna. Ele tinha um chefe que ; gusto Farias, e nao aparentava • r()nh nnp FnriiK c Susanasem segurangas numa casa erma na Praia de Guaxuma? nuncia contra o ex-presidente ^lia , c • u\nr nn.,in,.«r ha Lrtr i 1 1 I ., ind
I i i i i i I r* j r* ii a \a ii mandava fazer as coisas , atir~ Qualouer vana^ao clc humor. mortos Fm scomda os* 4

ainda por cima armada, tendo protagonizado uma acirrada Fernando Collor de Mello. i„io riiccpnnp nr^nc m —ri™Hin vdewdet* vol- : - seguiua, 
os

Hisnissari rnm pIp? mnmpntns antes seeundo contam os A maior preocupaQao de Ans- mou. Lula disse que os proeessos .. Uaudio se despede t I . tres entram na casa pela janela jadiscussao com ele momentos antes, segundo contain os tides 
Junqueira no momento em andamento terao de ter conti- ta para MaceiolMinutos depois. : arrombada por Reinaldo. De- .

segurangas. com Q jg apurarao da nuidade porque ha muito mais Augusto tenta se despedir do ca- • p0js de darem uma olhada no
Alguem que tinha, so em casa, 18 agentes de seguranga, causa da morte de PC Farias pela gente envolvida que precisa ser sal. PC insiste para que o irmao : local, chamam a policia.

certamente pensaria duas vezes antes de deixar uma tresloucada Policia. "A origem da impunidade punida. 
"A morte dele nao esta fique ejante com eles. i Horario incerto — Dois delega- '

dormir em sua cama com um revolver na bolsa. Nao se podc no Brasil esta na apuragao e in- bem explicada", disse. Domingo, 23/6 ; dos e cerca de dez policiais e
descartar a hipotese de que ela tenha realmente matado, mas no vestigacao mal feitas, que estao Ja o ex-deputado federal Jose 1 h3° 7 *-p°'s t comtr«»- : peritos..:chegam-a casa de praia.

,• • - r • *' ? i i i Dirreu nresidente do PT a fir- petinho de camarao, Augusto ; Tambem entram pela anela. Se-mmimo a histona nao se passou comojfol ate agora contada. eatregues 
51 

responsabMade da Direeu prestdeu e do P ai.r Lias 
si despede do irmao e ,lc : gundo a Sccrvlana tie Seguran-

Nao e possivel ignorar o transito dessa mo?a nas altas Policia , afirmou. 0 ex-procura- mou 1ue o principal lnitressaui : - 
H cheeanim .10 i0.

esferas alagoanas. De repente parcce que 6 uma cstranha no dor geral da Republica afirmou J^FaSs 
LriT^ex-oresSnte 2h30 

— PC dispensa o gan,-om I cai por volta das 12h.
ninho que ningucm conhece, surgiu sabe-se la de onde. Nao Ss^xameTdotoll'dfcoU Fernando Collor. "Outros inte- Genivaldo da Silva Fran?a, da | j 6h - Os corpos de PC Farias e .
n^°- delito serao feitos como se devem ressados seriam os empresarios boa noite e pede para ser acor- : Susana sao translerklos nara o

Em 1987 Susana, aos 17 anos dc idade. ja freqiientava -l oreS sabe?seaUuem mexeu que sobreviveram a Comissao de dad,° »° dla segmnlc as llh. ; Institute Medico-Legal de Ma- •

Palacio dos Martirios. sede do governo de Alagoas. Foi vista no locaj do crime antes da policia Inquerito Parlamentar (CP1) do J»ul° Cesar queria cammhar na 
j 

L,'sh,0 
_ Qs c0 s5o libera,

la pelo menos uma vez, dentro da sala do entao chefe do tecnica chegar. A prova pericial or?amento,queficousemconclu- F-u- j dospelo 1ML
Gabinete Civil do governador Fernando Collor.Jose Barbo- pode esclarecer as circunstancias sao", afirmou. "Nao ha como 11
sa. Quem viu e contou essa historia fazia parte do grupo. as razoes do crime", afirmou. deixar de trabalhar com a hipote- q|)S>; £sta e a versao do irmao de PC Farias, .• ugus o.

Filha de ex-prefeito de Palestina, area dc influencia do Junqueira disse que os inqueritos se de queima de arquivo. —2—£

deputado Eliseo Maia. que comanda a politica da regiao a
partir da cidade de Pao de Acucar, a menina nao era
exatamente uma outsider nas coisas alagoanas. Se freqiienta-
va, ha dez anos, 0 Palacio dos Martirios, isso significa que
muita gente que hoje diz desconhece-la nao esta contando *• Wjj w Jk. ^1 pT UOifCS *

Alem disso, 0 que corre e que Susana teve outros romances

interior, integrante de uma das mais influentes familias locais da fgtgggfagjjQS '

!:::;:;!;:.Xr£°cnM«^ 
ISodSBCOSS^NOmodernissimoMD 

JI/VARIG J *

Nao existe aqui a menor disposi^ao a fantasia ou ao lan?a- ?

I mento dc acusa^oes levianas contra quem quer que seja. Mas e AtMawto . ?7noH»noHowwdJohMon,gmd«n*ihot6i3*deNewVb(k,aduo$ Flnon€.<aclg, DOfT' §
real a pcrplexidadediantc da asscrtividadecom que sedivulgae iitlc-.- ^" I
sc assume uma histona cheia dc contradigoes antes dc um SMW«V1«p)rt confira: South Gale Suites (4*), Ooral Inn (4*), Plaza Fifty (4* superior), jaaillwl «• v/ogenj 1/^ _ _ ¦ — JL ?
misero exame de balistica. top-cardsun. Grand Hyatt (5*), Waldorf Astoria (loxo). /CIDstk r—\i^bK %Ol^l8

I Ate porque todo mundo. induindo ai os Farias, sabe muito fcrita, s^o. 
Pr,,o,. j

j bem que cm Alagoas sc resolvcm os problemas a bala. E, para ?Sr • CP t, jnja cENTRO:2ai-4499 copa: 233-1895 iPANEMA:3ai-iiS8
que nao surjam duvidas futures, garante-se antes de tudo *Si sarra: 494-2137 TIJUCA: 264-4893 MEIER: 593-4048 si
impunidade. 115$ N.tGUAqU: 667-36T3 n.tero, 710-7401 MADURE.RA: 390-9894 J

H in 111 Atendlmento ds Agcmdas: 267-6633 *SE VOCÊ ENCONTRAR PACOTE IOUAt COM PREÇO INFERIOR, NÓS BANCAMOS A DIFERENÇA

Polícia não tem 
provas 

mas

aposta em crime 
passional

COISAS DA POLÍTICA

¦ DORA KRAMER

Um estranho

apelo à 
paz

Enquanto 
a família Farias assume a versão oficial de que

PC foi vítima de um crime passional, o deputado Au-
gusto Farias, irmão mais novo de Paulo César, deixou
abertas as portas da suspeita numa entrevista que deu à
televisão no domingo à noite. "Queremos a paz", disse ele.
Essa frase, dita inadvertida ou propositadamente, não com-
bina com o discurso do crime passional. O apelo à paz parte
do pressuposto de quem alguém queira a guerra.

E isso não combina com uma ação isolada de uma
sertaneja que, além de tudo, não ficou viva para contar a
história. Os senhores da guerra alagoana. Augusto Farias
sabe quem são. E parece ter sido para eles o recado, o aceno
da bandeira de paz.

São suposições, claro, mas fundadas cm dados muito mais
concretos do que aqueles que embasaram a certeza com que
polícia e família divulgaram a versão da passionalidade do
crime antes mesmo de um simples exame de corpo de delito.
Essa, sim, foi uma suposição rapidamente assumida conve-
nientemente por todos como se fora a verdade absoluta dos
fatos.

Muito estranho que. senão a polícia alagoana, cujas
intrincadas relações há pouco tempo levaram até lá uma
intervenção federal, pelo menos a família Farias não levante
pelo menos uma suspeição regulamentar a respeito da morte
de seu primogênito e mais famoso integrante.

Mas estranho ainda é que ninguém, nem a Polícia Fede-
ral, nem o cidadão comum, nem gente importante de Ala-
goas que conhecia PC de muito perto, acredite nessa versão,
enquanto aqueles que de alguma forma participaram do
chamado esquema PC no governo Collor a assumam cândi-
da e apressadamente.

A divisão é clara: no mais alto escalão da PF em Brasília
há firme convicção de que as coisas necessariamente não de
passaram como relata a polícia de Alagoas. Já entre aqueles
todos que estavam próximos, no governo ou fora dele,
quando vigorava o esquema PC, o que se vê é firme disposi-
ção de acreditar que a moça seria capaz dc dar um tiro
certeiro em Paulo César, sem o menor tremor nas mãos,
enfiar uma bala igualmente precisa no próprio peito e,
depois disso, cair arrrumadinha ao lado do corpo do ama-
do.

Que motivo teria ela para dar cabo daquele que lhe
proporcionava conforto sem que desse ato tirasse alguma
vantagem?

Rapidamente apareceram versões de que ela teria chanta-
geado PC há algum tempo com uma gravidez inexistente,
que já teria tentado o suicídio,
que era uma garota de pro-
grama recolhida por ele em
Brasília e, finalmente, que os
irmãos alertavam Paulo César
contra ela, e ele, por isso, es-
tava prestes a abandoná-la.

E mais: a prova da autoria
do crime estaria numa caixa
de balas encontrada na bolsa
de Susana Marcolino. Prova pueril, que Hercule Poirot não
levaria em consideração nem nos primeiros romances de
Agatha Christie.

Ora. se a garota era tudo aquilo — uma doida aproveita-
dora de homens, desesperada ante a ameaça do abandono
—. o que fazia Paulo César Farias com ela de madrugada
sem seguranças numa casa erma na Praia dc Guaxuma? E
ainda por cima armada, tendo protagonizado uma acirrada
discussão com ele momentos antes, segundo contam os
seguranças.

Alguém que tinha, só em casa, 18 agentes de segurança,
certamente pensaria duas vezes antes de deixar uma tresloucada
dormir em sua cama com um revólver na bolsa. Não se pode
descartar a hipótese de que ela tenha realmente matado, mas no
mínimo a história não se passou como foi até agora contada.

Não é possível ignorar o trânsito dessa moça nas altas
esferas alagoanas. De repente parece que é uma estranha no
ninho que ninguém conhece, surgiu sabe-se lá dc onde. Não é
não.

Em 1987 Susana, aos 17 anos dc idade, já freqüentava o
Palácio dos Martírios, sede do governo dc Alagoas. Foi vista
lá pelo menos uma vez, dentro da sala do então chefe do
Gabinete Civil do governador Fernando Collor. José Barbo-
sa. Quem viu e contou essa história fazia parte do grupo.

Filha de ex-prefeito de Palestina, área dc influência do
deputado Elíseo Maia. que comanda a política da região a
partir da cidade de Pão de Açúcar, a menina não era
exatamente uma outsidm nas coisas alagoanas. Se freqüenta-
va, há dez anos. o Palácio dos Martírios, isso significa que
muita gente que hoje diz desconhecê-la não está contando a
história inteira.

Além disso, o que corre é que Susana teve outros romances
com gente influente na política local. Um deles ex-prefeito do
interior, integrante de uma das mais influentes famílias locais da
qual já saíram deputados federais e estaduais e até secretários de
Estado. A omissão do nome da família justifica-se pela falta dc
comprovação, por enquanto, da veracidade desta veisão.

Não existe aqui a menor disposição à fantasia ou ao lança-
mento de acusações levianas contra quem quer que seja. Mas é
real a perplexidade diante da àssertividade com que se divulga e

| se assume uma história cheia de contradições antes dc um
mísero exame de balística.

I Até porque todo mundo, incluindo ai os Farias, sabe muito
j bem que em Alagoas se resolvem os problemas a bala. E, para

que não surjam dúvidas futuras, garante-se antes de tudo a
impunidade.

RflW

Os últimos dias de PC

Augusto Farias sabe

quem são os
senhores da guerra
em Alagoas e, para

eles, acenou com pai

7 noites
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2o criminoso

Delegado federal afirma que dados preliminares indicam que Susana pode ter sido assassinada depois de matar PC Farias
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— A Policia
Federal não
está convenci-
da da tese do
crime passio-
nal, defendida
pela polícia
alagoana e trabalha com a .
lidade da existência de um segundo
criminoso. A namorada Susana
Marcolino pode ter. segundo os da-
dos técnicos, matado Paulo César,
sendo em seguida assassinada por
um segundo criminoso. O delegado
da Polícia Federal em Alagoas.
Marcos Omena. já orientou os poli-
ciais alagoanos no sentido de apro-
fundarem a investigação nesta dire-
ção.

: O procurador-geral da Repúhli-
ca, Geraldo Brindeiro. determinou
óntem que o Ministério Público Ee-
deral em Alagoas acompanhe as
investigações sobre a morte de Pau-
Io César Farias. Brindeiro indicou
ó procurador-chefe da República
em Alagoas, Delson Lyra da Fon-
seca, para verificar se o crime foi
passional ou tem relação com os
processos sobre o Esquema PC.
: Não há elementos para compro-
var que houve crime passional, se-
gundo a Policia Federal, até pela
inexistência de motivação para isto.
"Não existe crime passional sem
luta corporal", afirmou um inte-

grante da inteligência da PF. O úni-
co indicio neste sentido, o testenui-
nho dos seguranças sobre uma dis-
cussâo na noite de sábado entre
Susana Marcolino e PC Farias, é
considerado uma "versão inconsis-
tente".

Um importante assessor do rhi-
nistro da Justiça, que está acompa-
nhando o caso, informou que 

"al-

guns elementos técnicos, como por
exemplo a pólvora encontrada nos
dedos de Susana, a incriminam,
mas a história não fecha como cri-
me passional seguido de suicídio".
Quanto ao suicídio de Susana. a
Polícia Federal avalia que não hou-
ve na cena do crime dados que o
comprovem.

Esta linha de investigação sugere
que a morte de PC foi uma queima
de arquivo e teria ocorrido em dois
atos. No primeiro. Susana matou
PC com a promessa de que seria
recompensada financeiramente. No
segundo, a própria Susana teria si-
do morta por alguém que tivesse
acesso á casa de PC.

Na Polícia Federal não se des-
carta a participação de um dos se-
guranças de PC Farias no crime. As
informações que PC Farias tinha
sobre o esquema de corrupção no
governo do ex-presidente Fernando
Collor comportam, para a polícia,
a tese de que o assassinato de ar-
quivo tão importante exigiu um
serviço de profissional. Só assim

O que foi apurado pela Polícia

Corpo de PC Farias
PC estava com um pijama de seda
cinza. A polícia afirma que tudo
leva a crer que ele estivesse
dormindo ao ser morto. Num
primeiro momento, os seguranças
que o encontraram pensaram que
ele estivesse dormindo porque não
havia qualquer mancha de sangue
em seu corpo. Segundo o legista,
o sangue se concentrou dentro do
corpo por causa da trajetória da
bala, que transfixou vários vasos e
o pulmão, desencadeando uma
hemorragia interna por todo o
corpo. Não há como precisar,
segundo a polícia, se o disparo
contra PC foi feito à queima-roupa
porque o tecido de seu pijama
absorveria qualquer vestígio de
pólvora que houvesse. PC foi
ferido no lado esquerdo do peito,
próximo à linha axilar.

.V 
'Vy.. .

W.VA-.VS*VSVMW.SVVWAW,V%W.SV.WW.WV.V«AWA%SWMV.V.WVA-MV.V Corpo de Susana
Ela estava deitada (caída) ao lado
de PC.A arma estava em seu colo.
O ferimento dela foi entre os seios,
atravessou pulmão, vasos
sangüíneos e a divisória do quarto
para a sala (em compensado de
madeirite) que fica atrás da cama
(daí a hipótese de que ela atirou
em si mesma, sentada na cama,
confirmada pela perfuração da
divisória, na mesma altura do
corpo sentado).

Trajetória da bala

Movimento do corpo

TT

A arma: O revólver calibre 38 -5 tiros, marca Rossi,
encontrado no colo de Susana, foi, segundo o exame de
balística, a arma usada no crime. A perícia encontrou
também vestígios de pólvora na mão de Susana.
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teria sido armada uma cena convin-
centc para desviar as investigações
dos motivos reais do crime.

A atitude dos parentes de PC
Farias, ao aceitarem pacificamente
a tese apressada de crime passional,
também é vista com muita descon-
fiança na Policia Federal. Entre es-
tes policiais, considera-se que os
Farias estariam acenando uma
bandeira branca e evitando novas
violências contra integrantes da sua

família. Nas próximas horas, a po-
lícia poderá ter novos elementos
para comprovar ou não suas sus-
peitas. Através do registro da arma.
a policia saberá quem comprou e
em que loja o revólver calibre 38 da
Rossi usado nos dois crimes.

O procurador-geral da Repúbli-
ca. Geraldo Brindeiro, disse que
ainda é cedo para saber se o assassi-
nato teve motivação relacionada
aos processos que PC Farias res-

pondia. 
"Qualquer conclusão é pre-

matura. Precisamos verificar se o
crime foi passional ou tem outra
motivação", disse Brindeiro.

Segundo o secretário-executivo
do Ministério da Justiça. Milton
Seligman. o Ministério Público po-
derá determinar que a PF assuma
as investigações. Se Ministério Pú-
blico e a Polícia Federal nao fica-
rem satisfeitos, por exemplo, com o
laudo da autópsia em PC Farias e

sua namorada poderá ser feita exu- ;
macão dos corpos.

O Ministério dl Justiça também i
poderá determinar a Policia Fede- •
ral a abertura de um inquérito pró- ;
prio sobre a morte de Paulo César
Farias. Esta possibilidade está sen-
do considerada no caso das investi-
gações da Polícia Civil alagoana >
conduzirem á existência de crimes .
federais."Se a Polícia Federal entender
que alguma coisa mereça sua açao. .
tomará as providências necessá- :
rias", disse Seligman. Por enquan-
to. a PF está apenas acompanhan-
do e orientando as investigações já
que este tipo de crime é legalmente ;
de competência exclusiva da Polícia .
Civil dos estados. O go\erno fede- j
ral também não vê necessidade de >
oferecer proteção pessoal para as:
pessoas envolvidas com PC Farias. :

O diretor-geral da PF. delegado j
Vicente Chelotti. disse que a morte;
de PC não atrapalha os inquéritos •

policiais sobre o esquema PC. pois,
as investigações ja estavam conclui-,
das. mas trará prejuízos ao traba-;
lho da Justiça. "Na 

justiça, o PC;
poderia contar coisas que não reve-;
lou à policia", afirmou. O delegado:
disse que o tesoureiro da campanha
do ex-presidente Fernando Collor;
de Mello não colaborou com a po-:
lícia e negava crimes mesmo qtian-.
do seu depoimento era colocado»
contra provas documentais apreen-;
didas em suas empresas.

As dúvidas do laudo

Segundo um perito consultado
ontem pelo JORNAL DO BRA-
SIL, o laudo do IML de Alagoas
corresponde à discrição do crime
elaborado pela policia. Tudo se en-
caixa perfeitamente na tese de que
houve crime passional, mas ainda
àssim restam algumas dúvidas que
precisam ser esclarecidas:
1. O laudo não apresenta o resulta-'ido de pesquisa de impressões digi-
tais no revólver. Apesar da difieul-
dade para este tipo de exame por
causa da superposição de impres-
sões, ele seria importante exata-
mente para determinar se Susana
foi ou não a única a manuseá-la.
2. Aparentemente, não houve rea-
ção de PC Farias. Por mais mortal
que seja um tiro. há um período de
consciência da vítima na qual ela
costuma ter espasmos ou movimen-
tos de reação. Esse período pode
chegar a até dois minutos.
X O exame toxicológico não escla-
rece se PC Farias e/ou Susana fize-
riim uso de substância alcoólica ou
entorpecente. Isso poderia explicar
a falta de qualquer reação do em-
presário ao ser atingido.
4. O laudo não esclarece se a co-
merciante apresentava ou não le-
soes não-mortais, tipo contunden-
tes, que indicassem ter sido agredi-
da fisicamente pelo empresário. Se
houvesse essa agressão, se poderia

levantar a hipótese de que ela foi
agredida e teria reagido matando o
namorado. Seria a motivação que
até agora não apareceu para justifi-
car o crime.
5.0 laudo não determina qual foi a
distância dos disparos, tanto do ti-
ro que atingiu Paulo César Faria
como o do que provocou a morte
da namorada. Isso seria importante
para determinar o quanto ela se
aproximou do empresário para ma-
tá-lo e até se seria possível que ti-
vesse disparado contra o próprio
peito.
6. Onde, quando e por quem a ar-
ma foi comprada?
7. O laudo não esclarece se as mar-
cas de pólvora e resíduos de chum-
bo metálico foram encontrados nas
duas mãos ou em apenas uma das
mãos de Susana. Não esclarece
também em que parte das mãos
foram encontradas.
8. Independentemente do laudo,
outro ponto precisa ser investigado:
a ausência de sinais de depressão ou
outra manifestação psicológica da
namorada de Paulo César Farias
que indicasse uma tendência ao sui-
cídio. Aparentemente, ela não dei-
xou nenhum aviso, escrito ou oral,
de que poderia se matar. Ao con-
trário, todos os depoimentos da fa-
mília é de que era uma moça satis-
feita com a vida.

Divergências resolvidas a bala

¦ Alagoas ganhou
as manchetes com

os crimes políticos

À 
cerca de 1,2 mil quilômetros
de Brasília, Alagoas dividiu

com a capital federal algumas das
principais manchetes políticas do
país. Mas por outros motivos.
Acostumada a ver divergências
resolvidas a bala, a Secretaria de
Segurança do estado registrava
quase 3 mil assassinatos por vin-
gança e disputas políticas entre
nos anos 70 e 80. A ligação entre
famílias tradicionais, política, su-
bomo e assassinatos vem de lon-
ge.

Em 1957. a capital, Maceió,
viveu um dos episódios mais san-
grentos da história política do
país: 14 parlamentares ligados ao
então governador Muni/. Falcão
entraram na Assembléia Legislati-
va com metralhadoras escondidas
sob capas. Os disparos, que dura-
rarn 40 minutos, mataram o sogro
do governador, deputado Hum-
berto Mendes, e feriram 10 parla-
mentares.

Seis anos mais tarde, o então
senador Arnon de Mello, pai do
ex-presidente Fernando Collor,
levou para Brasília a prática ala-
goana de resolver indiferenças a
bala. No plenário do Senado Fe-
deral, Arnon de Mello disparou
sua arma contra o também sena-
dor por Alagoas Silvestre Péricles
de Góis Monteiro — acertou o
representante do Acre na casa.
José Kairala.

No início da década de 80,
quando a maioria da população
alagoana andava armada, um
procurador do estado explicava o
funcionamento da Justiça de Ala-
goas: 

"Aqui, é o réu quem paga o
lanche dos jurados, permitindo
intimidade entre quem está sendo
acusado e os jurados. As vezes, é a
família do réu que os procura,
intimando-os ou oferecendo di-
nheiro em troca da absolvição".

Não por acaso, junto com a
ascençâo. criminosa na República
ile Alagoas, como ficou conhecido
o grupo liderado por Fernando
Collor. os clãs de famílias podero-
sas se fortaleceram. Entre eles. es-
tavam. além dos Collor de Mello,
os Malta, os Cavalcanti Lins, os

Calheiros, os Bulhões e os Farias.
Em 81. já se dizia que Alagoas era
tão violenta que seu mapa tinha a
forma de um revólver.

Assim como Paulo César Fa-
rias afirmava que acabaria assas-
sinado pelo esquema de corrupa-
ção que trouxe â tona. o juiz Ga|
briel de Freitas Soares ja sabia,
em 80. que não ficaria vivo por
muito tempo. O juiz estaria cnvgj-
vido em um suposto plano, que
deveria resultar na morte do en-
tão Secretário de Segurança do
estado coronel José de Azevedo
Amaral. Conhecendo o método
de vingança alagoano, o juiz
anunciou sua morte no dia em
que o caso tornou-se público. Oi-
to meses depois, Gabriel de I rei-
tas Soares foi assassinado. Os su-
postos mandantes do crime, inte-
grantes das famílias Neponnice-
no. Costa e Calheiros. teriam
pago CrS I milhão na época. As
investigações do caso nao chega-
ram a lugar nenluim. e os pistolei-
ros que participaram do crime fo-
ram assassinados.

Há cinco anos. foi a vez da
família Malta povoar o noticiário

policial de Alagoas. O irmão da
ex-primeira-dama RosaneCollor.
Joãozinho Malta, disparou seu
revólver contra o então prefeito
de Canapi, Mauro Fernandes da
Costa, no bar do Chicãò, ponto
de encontro de autoridades muni-
cipais. A prisão de Joãozinho
Malta foi decretada pelo delegado
Ricardo Lessa. Um mês depois, o
delegado e seu primo e informan-
te. Audálio Castro Lessa. foram
assassinado por pistoleiros.

Na mesma época, o fazendeiro
Etevaldo Balbino também atirou
contra o funcionário do Tesouro
Nacional. Antônio Roque Matos.
Interrogado, Balbino justificou o
crime: o Antônio insultara a fami-
lia Malta e sacara uma arma con-
tra ele. mas depoimentos poste-
riores confirmaram que Matos es-
tava desarmado. O estado que
Fernando Collor chamou de
"chão limpo do pais" foi um dos
campeões de recursos públicos
durante sua gestão, enquanto os-
tentava também números sur-
preendentes de assassinatos en-
volvendo Vereadores, deputados,
prefeitos e empresários.

r



.TERCA-FgjA, 25 DB Jp"° DE 1996 D 2| Edii;ri0 POLITICA

?&&&¦ n - laWMM

yS: 
• ' 

>''^:|&3ss<i*^:' ^:^S^M^*^i;!^"'*''"'-¦

,:;. ''••••' 
*mV38m8&t.'* 

. - •-.- '. ¦- >"-w — -
- -: 

:f 
•• • ¦-r--; . ~~<U^--^*C*&r'* 

'' 
•* f~^

¦ •¦•¦• ; -v • • .;• <- •* •••".- -• ^ ^ ">^, ... \ ,••' ;••-.¦ •• ; , ••. : • •.,., ¦ - *-: ,¦ -• „ ,

(D), em Guaxiima.a oito cfuilfintm de MaS. 1 pu-fabnuula c tmha revestmeMo atmlwo, o queexplicaria, scinch a policia. ofato de sexum«as mo tervm omido tiros

IW :^<m^ . ;S

nlifa %s&j|

A

Corpo de

.Vk-
n_ Yy*'* v* Uo,Sv

• ¦: '

WÊÊáãSÈÊik W"<n- A ¦</?<»/&* ,- ;
>'¦¦«*»•§¦> M..I

?/»~

Laudo deixa dúvidas

0 legista Nélson Massini, da Fa-
-culdade de Direito da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
disse ontem que o laudo preliminar

:do Instituto Médico-Legal de Ala-
goas corresponde à descrição do
crime elaborado pela polícia, mas
ainda assim deixa dúvidas que pre-
cisam ser esclarecidas A principal
pergunta não respondida pelo lau-
do é sobre os horários em que Pau-
lo César Farias foi morto e o do
.suposto suicídio de Susana Marco-
lino.

Não é só. As marcas de pólvora
encontradas pelo laudo preliminar
tia mão direita da namorada de
Paulo César Farias foram achadas
também na mão esquerda? A res-
posta a essa pergunta ajudaria a
esclarecer como Susana disparou
contra o próprio peito — coisa que
dificilmente faria com uma só mão.
O laudo preliminar também não
apresenta o resultado de pesquisa
de impressões digitais no revólver
usado no crime. "Apesar da difieul-
idade neste tipo de exame, por causa
da superposição de impressões ele
.seria importante exatamente para
determinar se Susana foi ou não a
única a manusear a arma", di/

Massini.
Outra dúvida: por que, aparen-

temente, não houve reação alguma
de Paulo César Farias mesmo de-
pois de ferido? Por mais mortal que
seja um tiro. afirma o legista, há um
período, que pode chegar a dois ou
três minutos, de consciência da víti-
ma na qual ela costuma ter espas-
mos ou movimentos de reação.
Massini argumenta que essa reação
pode ter sido inibida pela ingestão
de bebida alcoólica ou substância
entorpecente, mas isso teria que ser
respondido pelo exame toxicológi-
co de Paulo César Farias e da na-
morada que até ontem não havia
sido apresentado.

Por fim: o laudo não determina
a distância dos disparos, tanto do
tiro que atingiu PC Farias como o
do que provocou a morte da namo-
rada. Massini, que acompanhou a
Comissão de Defesa dos Direitos
Humanos da Câmara dos Depu-
tados no levantamento do massacre
de sem-terra em Eldorado de Cara-
jás. no Pará, há dois meses, diz que
a principal pergunta para a polícia
é descobrir onde. quando e por
quem foi comprada a arma usada
rio crime.

Como a perícia, diante de um
crime tão rumoroso, conseguiu
fazer um laudo em tão pouco
tempo?

Do momento em que os corpos
foram encontrados até o final dos
trabalhos de perícia e necrópsia,
foram gastas apenas quatro ho-
ras.

Por que os parentes de PC
Farias aceitaram tão rapidamente
a versão de que o crime foi passio-
nal?

E por que se empenharam em
divulgar a versão de que o crime
foi passional antes de qualquer
pronunciamento oficial da poli-
cia?

Por que uma pessoa que quer
matar, movida aparentemente por
rejeição ou vingança] dispara ape-
nas um tiro?

Como os segurança! que atir-
mam ler ouvido uma discussão do
casal, não escutaram os disparos?

Havia ou não lesões nas víti-
mas que pudessem esclarecer se
houve briga do casal?
1 Susana era uma jovem que
gostava de namorar homens ricos,
mais velhos e de projeção. Por
que ela mataria Paulo César Fa-
rias, por paixão, se havia conse-
guido exatamente o que queria?

Por que Susana cometeria um

as DÚVIDAS SOBRE A MORTE DE PC FARIAS

ato tão extremo se tinha planos de
inaugurar uma segunda loja?
¦ Por que Maria Auxiliadora,
mãe de Susana, foi impedida de
entrar na casa de praia para ver o
corpo da filha?

¦ Por que a área de segurança
pública de Alagoas se empenhou
em divulgar ontem mesmo infor-
maçòes oficiais sobre um caso que
sequer tinha inquérito instaura-
do?

¦ Por que o segurança Reinaldo
Branco arrombou a janela do
quarto e não a porta do corredor
da casa para chegar ao quarto
onde estavam os corpos de PC
Farias e Suzana?
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Delegado federal afirma que os dados preliminares indicam que Susana pode ter sido assassinada depois de matar PC Farias
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Federal não W*pPp3gj|g
está convenci- Qgjg^®»
da de que o as-
sàssinato de M|HHRr
Paulo César
Farias foi um
crime passio-
nal. como defende a polícia alagoa-
na. O delegado da Polícia Federal
em Alagoas. Marcos Omena, já
."orientou seus agentes a trabalha-
irem com a hipótese de ter havido
•um segundo criminoso. Para a Poli-
jeia Federal. Susana Marcolino po-
:de ter matado Paulo César Farias,
•sendo em seguida assassinada por
um segundo criminoso.

Não há elementos para compro-
var que houve crime passional, se-

jgundo a Polícia Federal, até pela
inexistência de motivação. "Não

existe crime passional sem luta cor-
poral", afirmoli um integrante do
núcleo de inteligência da Polícia
Federal. O único indicio neste sen-
tido. o testemunho dos seguranças
sebre uma discussão na noite de
sábado entre Susana e PC Farias, é
considerado uma "versão inconsis-
tente". Quanto ao suicídio de Susa-

;na. a Polícia Federal avalia que não
houve na cena do crime dados que
o comprovem.

Esta linha de investigação sugere
que a morte de PC foi uma queima
de arquivo e teria ocorrido em dois

atos. No primeiro, Susana matou
PC com a promessa de que seria
recompensada financeiramente. No
segundo, a própria Susana teria si-
do morta por alguém que tivesse
acesso â casa de PC. Na Polícia
Federal não se descarta a participa-
ção de um dos seguranças de PC
Farias no crime.

A atitude dos parentes de PC
Farias, ao aceitarem pacificamente
a tese apressada de crime passional,
também é vista com muita descon-
fiança na Policia Federal. Entre es-
tes policiais, considera-se que os
Farias estariam acenando uma
bandeira branca e evitando novas
violências contra a família. Nas
próximas horas, a polícia poderá
ter novos elementos para compro-
var ou não suas suspeitas. Através
do registro da arma, a polícia sabe-
rá quem comprou e onde o revólver
calibre 38 da Rossi usado nos dois
crimes.

Procurador — O procurador-
geral da República, Geraldo Brin-
deiro, determinou que o Ministério
Público Federal em Alagoas acom-
panhe o caso. Brindeiro indicou o
procurador-chefe da República em
Alagoas, Delson Lyra da Fonseca,
para verificar se o crime foi passio-
nal ou tem relação com os proces-
sos sobre o esquema PC. O Minis-
tério Público decidirá, então, se a
Polícia Federal deverá entrar nas
investigações. Se as conclusões da
polícia alagoana não forem satisfa-
tórias, poderá ser pedida exumação
dos corpos.

O diretor-geral da PF, delegado

Vicente Chelotti, disse que a morte
de PC não atrapalha os inquéritos
policiais sobre o esquema PC, pois
as investigações já estavam concluí-
das, mas trará prejuízos ao traba-
lho da Justiça. "Na 

justiça, o PC
poderia contar coisas que não reve-
lou á polícia", afirmou.

Em Maceió, as autoridades poli-
ciais e a família Farias se multipli-
cavam em entrevistas para susten-
tar que o empre-
sário foi assassi-
nado pela
namorada. A po-
pulação, incluin-
do políticos tradi-
cionais do estado,
duvidou em silên-
cio. Preferiu não
se manifestar às
claras. Motivo:
dizem estar em
Alagoas, um lu-
gar onde as pes-
soas sabem que
as coisas são re-
solvidas â bala.

Só a família de
Susana se mani-
festou e colocou
em dúvida toda a
perícia feita na
casa de praia de Guaxuma e na
autópsia. A versão de que o pode-
roso PC Farias foi vítima da fúria
amorosa de uma namorada, prati-
camente desconhecida do meio so-
ciai alagoano, convenceu a poucos.
Amigos e políticos locais que com-
pareceram ao velório de PC Farias
— entre eles dois deputados fede-

A população de

Maceió duvidou

em silêncio da

versão de crime

passional. Em

Alagoas, as

pessoas sabem

que as coisas

costumam ser

resolvidas a bala

rais —, comentavam em conversas
reservadas que jamais acreditarão
em crime passional. Por que Susana
mataria PC, se ele era a personifica-
ção do status social, político e fi-
nanceiro que ela sempre buscou?

Assim como garçons, motoristas
de táxi, servidores públicos e a po-
pulação em geral, os políticos lem-
bram que a polícia alagoana ainda
é um braço de grupos de extermi-

nio. E é isso que
desacredita toda
a investigação. A
polícia alagoana,
reconhecida, in-
clusive pelos Fa-
rias, como desa-
parelhada, eluci-
dou o caso com
uma eficiência e
rapidez invejá-
veis. Mas não
tem certeza de
nada e está longe
da motivação. O
delegado Cícero
Torres, por exem-
pio, reconhece ser
dificílimo alguém
conseguir se ma-
tar com um tiro

 no peito.
Mas o clã dos Farias não quer

mais saber dessas especulações.
Abraçou a tese do crime passio-
nal antes mesmo da polícia. As-
sim que entrou na casa de praia,
o irmão Augusto — a segunda
pessoa a ver os corpos — diz ter
suspeitado que Susana envene-
nou PC Farias e depois se matou.

Desde então, a unida família se
desdobra para sustentar que
Paulo César foi vítima do des-
tempero emocional de Susana.
"Quando me falaram para ir às
pressas para a casa de praia, sa-
bia que era alguma coisa com
Susana. Há dois meses, ela quase
tentou o suicídio lá", disse o ir-
mão de PC Farias, deputado Au-
gusto Farias (PPB-AL), sem dar
detalhes desse episódio.

Prima — "Isso é loucura.
Susana era uma mulher feliz e
adorava a vida. Ela foi uma víti-
ma disso tudo. Não sabia nem
pegar numa arma", disse uma
prima da namorada de PC Fa-
rias. que não quer se identificar
com medo de represálias. "E 

pa-
ra matar alguém precisa ser ex-
pert em armas? Que nada. basta
ter coragem, pegar um revólver e
apertar o gatilho", rebateu o ir-
mão Rogério, prefeito de Barra
de Santo Antônio.

E as dúvidas são alimentadas
pelo procedimento da família de
PC Farias e da polícia. Numa
operação inédita em Alagoas, em
menos de 24 horas, havia respos-
tas técnicas para quase todas as
dúvidas. Até detalhes inusitados
surgiram. Susana, segundo a po-
lícia e a família, matou PC Farias
enquanto ele dormia. Saiu do
quarto, foi ao banheiro, fumou
um cigarro e depois se matou
com um tiro no peito. 

"Tinha

cinza de cigarro na pia do ba-
nheiro e a bexiga dela (Susana)
estava vazia", explicou Augusto
Farias.

Os Farias dizem que querem
sossego. "Há 

quatro anos não
temos sossego. Aconteceu tudo
aquilo com o Paulo, minha mãe
morreu. lima (a mulher de PC)
morreu, meu pai morreu... Ago-
ra, meu irmão", desabafou Au-
gusto. que foi o porta-voz da fa-
mília desde o assassinato.

Os Farias têm muito o que
decidir, como o futuro político e
econômico da família. Hoje. os
sete irmãos — Luiz Romero,
Cláudio. Augusto. Carlos Gil-
berto, Rogério, Eleuza e Ana
Elizu — devem se reunir para
tratar de três assuntos específi-
cos: a candidatura de Augusto à
Prefeitura de Maceió, a inaugu-
ração do jornal Tribuna de Ala-
goas, e o destino dos filhos de PC
— lngrid. de 15 anos. e Paulo
César, o Paulinho, de 13 anos. Os
dois estão estudando na Suíça
desde que a mãe. Elma, morreu
em julho de 1994. Os tios estão
em dúvida se não é hora de eles
voltarem ao Brasil para morar
com a familia.

No sábado à noite, horas an-
tes de ser morto. Paulo César
analisou com Augusto uma série
de pesquisas indicando a viabili-
dade de sua candidatura. Elas
mostravam que PC Farias não
tinha imagem negativa e que não
prejudicaria os planos políticos
do clã de um dia dominar a poli-
tica do estado. A inauguração da
Tribuna, que foi o estopim da
crise entre Pedro e Fernando
Collor, também foi discutida e esta-
va planejada para o mês que vem.

explicações da polícia

PC Farias
PC estava com um pijama de seda
cinza. A policia afirma que tudo
leva a crer que ele estivesse
dormindo ao ser morto. Num
primeiro momento, os seguranças
que o encontraram pensaram que
ele estivesse dormindo porque não
havia qualquer mancha de sangue
em seu corpo. Segundo o legista,
o sangue se concentrou dentro do
corpo por causa da trajetória da
bala, que perfurou vários vasos e o
pulmão, desencadeando uma
hemorragia interna. Não há como
precisar, segundo a policia, se o
disparo contra PC foi feito à
queima-roupa porque o tecido de
seu pijama absorveria qualquer
vestígio de pólvora que houvesse.
PC foi ferido no lado esquerdo do
peito, próximo à linha axilar.

A arma: O revólver calibre 38/5 tiros, marca Rossi,
encontrado no colo de Susana. foi, segundo o exame de
balística, a arma usada no crime. A perícia achou também
vestígios de pólvora na mão de Susana

Corpo de Susana

cama

Ela estava deitada ao lado de PC.
A arma estava em seu colo.
O ferimento dela foi entre os seios,
atravessou pulmão, vasos
sangüíneos e a divisória do quarto
para a sala (em compensado de
madeirite) que tica atrás da cama.
Dai a hipótese de que ela atirou
em si mesma, sentada na cama,
confirmada pela perfuração da
divisória, na mesma altura do
corpo sentado

Trajetória da bala

Movimento do corpo

ESS
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¦ Delegado da Polícia Federal diz que a

morte de PC Farias interessava a muitos

gredos finàn-
ceiros do ^¦¦"«¦¦«b™
mundo: o destino, no exterior, de
algo em torno de USS 1.2 bilhão
que o empresário alagoano teria
depositado em paraísos fiscais e
em investimentos em vários conti-
nentes. "A morte dele interessava
a muita gente e exige uma apura-
ção minuciosa", afirmou ontem o
delegado João Carlos Sanchez
Abraços, da Polícia Federal, res-
ponsável pelas investigações das
ramificações do caso PC em São
Paulo. João Carlos ressalva que
não está a par do trabalho da
polícia alagoana, mas afirma que
vê com muita reserva a versão de
crime passional.

Segundo ele. o dinheiro movi-
meritado pelo esquema PC é mo-
tivo suficientemente forte para su-
gerir que pode não se tratar de um
simples homicídio seguido de sui-
cidio. 0 levantamento feito pela
Polícia Federal identificou, no
Brasil, a movimentação de algo
em torno de USS 70 milhões vin-"culados 

aos negócios de PC Fa-
rias — uma quantidade conside-
rada pequena perto da magnitude
de uma máquina de corrupção
que funcionou por dois anos e
linha fortes vínculos no exterior.

Elos — Um deles era movi-
mentado através do empresário
uruguaio Jorge La Salvia. que
chegou a ser indiciado num dos
inquéritos do caso PC Farias e era
apontado, pela Polícia Federal,
como um dos maiores lavadores
do dinheiro que brotava do es-
quema de corrupção administra-
do pelo empresário alagoano. PC
Farias mantinha estreitas ligações
com o Uruguai — um tradicional
paraíso fiscal — c. de lá. pretendia
estender investimentos para ou-
tros países da América do Sul.

O delegado João Carlos reco-
nhece que a Polícia Federal, limi-
tada pela lei do sigilo bancário e o
rigor com que os paraísos fiscais
escondem informações comer-
ciais, não conseguiu avançar nas
investigações sobre os interesses
do empresário alagoano no exte-
rior. Ele afirma, no entanto, que
em vários países havia homens de
confiança de PC Farias, que fun-
cionavam como testas-de-ferro
para guardar o dinheiro em ban-
cos e fazer investimentos. "Gran-

de parte dos procuradores das
contas dele não estavam no Bra-
sil. Vai ser uma prestação de con-

tas muito difícil, porque havia
muito dinheiro envolvido", afir-
ma o delegado. Ele sugere o méto-
do inglês de investigação, segundo
o qual a polícia deveria se concen-
irar em quem poderia ter interesse
na morte da vitima.

Segundo a Polícia Federal, PC
Farias leva para o túmulo tam-
bém os segredos sobre uma série
de negócios que havia realizado
no Brasil e que estavam sendo
investigados. Um dos mais famo-
sos é sua relação com o empresá-
rio Wagner Canhedo, dono da
Vasp, beneficiado com USS 8,5
milhões do esquema PC. "Levan-

tamos entre 30% a 40% do esque-
ma de corrupção ligado direta-
mente a PC", diz o delegado.

Relatório — PC Farias dei-
xou um enorme quebra-cabeça
cujas peças — empresários, políti-
cos, fantasmas e laranjas — estão
espalhadas pelo relatório da Poli-
cia Federal sobre o assunto, assi-
nado pelo delegado Paulo Lacer-
da em 21 de maio. Morto PC
Farias, a Polícia Federal e a Justi-
ça perderam o elo que interligava
o enorme esquema de corrupção
montado no governo do ex-presi-
dente Fernando Collor de Mello e
ainda não sabem o que fazer com
um espólio que inclui a memória
de 20 contas-fantasmas, 24 em-
presas que emitiram RS
7.188.600,40 em notas frias para
financiar o esquema PC e outras
32 cujas participações nas falca-
truas foram confirmadas.

Paulo Lacerda reconhece, em
seu relatório, que 

"centenas" de
créditos feitos ao Esquema PC
não foram investigados porque os
bancos não colaboraram. Não é
para menos: há cinco bancos, en-
tre eles o antigo Econômico, en-
volvidos com o esquema de aber-
tura e movimentação de contas-
fantasmas. Outros nove são cita-
dos como entrepostos da lavagem
de dinheiro do esquema, feita em
paraísos fiscais no Panamá, Uru-
guai, Paraguai e Ilhas Virgens.
Entre eles, o Excel — que absor-
veu o Econômico — e o Nacional,
o banco que enganou o Banco
Central por dez anos maquiando
seus balanços.

Entre as empresas citadas no
relatório, estão as construtoras
Norberto Odebrecht e OAS, o
Grupo Votorantin, Sharp, Marce-
dez Benz, Rhodia, Credicard,
Wliite Martins, Líder Táxi Aéreo
e Viação Itapemirim — o que faz
do relatório do delegado a peça
inicial da nunca convocada CPI
dos Corruptores do Congresso
que, se for implantada, não terá
sua mais importante testemunha.

mmBU
l

_ 4^p|8sps
PC usou o Uruguai para movimentar dinheiro do esquema de corrupção que montou no governo Collor.

O patrimônio de Paulo César Farias

Ações da Brasil Jet Taxi Aéreo RS 220.057,00
Ações da EPC Empresa de Participações RS 3.929.559,00
Ações da Gráfica e Editora Tribuna RS 416.128,00
Ações da Florag (Retlorestamento) RS 66.500,00
Ações da Tratoral RS 2.918.343.00
Ações da Verax S/A RS 25.857.00
Ações da Sociedade imobiliária do Nordeste RS 41.638,00
14 mil trancos suíços e USS 24 mil
depositados no BNP RS 57.365,00
Ações da Tribuna de Alagoas RS 11.478,00
Ações do Banorte RS 96,00
Empréstimos RS 169.512,00
Ações da Hotéis do Nordeste RS 33.409,00
1/3 de uma ilha na Lagoa de Mundaú RS 148.234,00
Apto 107 do Condomínio Privè no bairro de Cidade Jardim,
São Paulo RS 208.195,00
Imóvel em Maceió na Av. Gal Luiz de Albuqerque.... RS 296.469,00
Saldo no Sudameris RS 183.025.00

TOTAL RS 8.725.865,00

Renda mensal RS 20 mil
Ações (bonilicação) não tributáveis RS 700 932,00
Lucros e dividendos RS 462 600.00

CONTAS NO EXTERIOR:

Conta pela Dupon Investiment Ltda, Citibank, Miami/EUA
Conta por John Burnett Citibank, Miami/EUA
Contas pela Oupont no Multi Comercial Bank, Zurique /Suiça
Contas pela Dupont na União dos Bancos Suíços, Genebra/Suíça
Conta por Altred Notter na União dos Bancos Suíços. Nova Iorque

EMPRESAS NO EXTERIOR;

Orthos Anstalt — Ilhas Virgens Britânicas
Oak Park Anstalt — Ilhas Virgens Britânicas
SCI Financière Albert Premier — Paris

FOMTCSt Declaração de bens de 1993 atualizada pela Unidade
Fiscal de Relerència (Ufir) e Polícia Federal

Como funcionava e quem estava envolvido no esquema PC

?Firmas de Fachada (utilizadas para lavar o dinheiro
do esquema):
EPC — Empresa de Participações e Construções
Ltda (AL), Brasil Jel Táxi Aéreo Ltda (DF), Mun-
dial Aerotaxi Ltda (DF;), Miami Leasing (EUA),
Verax S/A (SP), Sultam S/A (SP). Grálica e Editora
Tribuna Ltda (AL), Tratoral Tratores dc Alagoas
S/A (AL), única firma explicitamente no nome de
PC
? O dinheiro era depositado ao mesmo tempo da
expedição das notas fiscais frias de prestação dc
serviços, lendo como supostos clientes os maiores
conglomerados econômicos do país.
?Contas-fantasmas (quem movimentava)
Ana Maria Acioli Gomes de Mello, secretária parti-
cular de Collor que pagava as contas do presidente,
sua família c a manutenção da Casa da Dinda;
Rosinete Silva de Carvalho Melanias, secretária da
Presidência. Disse ter sido orientada por PC a abrir e
movimentar as contas-fantasmas. Segundo ela. gc-
rentes e diretores dos bancos eram coniventes com o
esquema;
Marta Vasconcelos, secretária da Presidência.
?Nome dos fantasmas/bancos:
José Carlos Bonfim e/ou Regina Silva Bonfim (Ban-
co Rural): Flávio Maurício Ramos e/ou Rosimar
Francisca de Almeida (Banco Rutal/BMC); Jurandir
Castro Menezes e/ou Rosalinda Cristina Menezes
(Banco Rural); Manoel Dantas Araújo (Banco Ru-
ral); Carlos Alberto da Nóbrega (Banco Rural);
Francisco Celso Ramalho Lins (Banco Rural); Fran-
cisco Silva (Banco Rural Banorte); José Pedro da
Silva (Banco Rural); Guilherme Ferreira da Silva
Filho (Banco Rural); Eleno Peixoto Alves (Banco
Rural); Carlos Castilho (Banco Rural); Alberto Al-
ves Miranda (BMC/Sudameris); SQS 100 Sul
(BMC); Maria Gomes (Bancesa); César Barros
(Bancesa); Adeihon Lcodino dos Santos (Bancesa);
João Gomes de OLiveira (Banco Econômico);
?Empresas Financeiras de Fachada, com conta em
bancos Brasileiros, que movimentavam dinheiro do
Esquema PC no exterior:
Accent Finagjial Corp. (Panamá)/ conta no Lloyds
Bank; Bccket Corporation (Panamá)/conta noCha-
se Manhattan; Cross Fjnantial & Trading Corp.
(Ilhas Virgens); conta no Atlaniis. Exccl e lochpc:
Eurocapital (Uruguai) conta no Cidade e Dimen-
sào;
Mill Finantial Corp t Ilhas Virgens) conta Cidadee

Dimensão; Lowbril (Uruguai)/ conta no Banorte;
lndumex (Uruguai)/ conta no Banorte; Câmbios
Guarany (Paraguai)/ conta no Atlantis e Nacional;
Swift Finantial (Ilhas Virgens)/ conta no Dimensão
?F.mpresas que financiavam o Esquema PC (através
dc notas frias apreendidas pela Policia Federal):
Construtora Tratex S/A (RS 278.282,27); S/A Indús-
trias Votoraniin (RS 25.223,04); Cimento Santa Rita
S/A (RS 28.932,32); Cia. Catarinense de Cimento
Portland (RS 17.062,65); Cia. Cimento Portland Rio
Branco (RS 30.601,49); Empresa de Transportes
CPT Ltda. (RS 35.052,62); Transportes Especiais
Olimpia S/A (RS 31.157,88); Cimento Itaú do Para-
ná S/A (RS 31.899,74); Cia. Cimento Portland Itaú
(RS 18.175.43); Transportadora Além Fronteiras Lt-
da. (RS 12.611,53); Construtora Andrade Gutierrez
S/A (RS 1.648.989.17); Construtora Norberto Ode-
brccht S/A (RS 3.096.741,23); Abaeté Automóveis
Ltda. (RS 59.114.21); Itabuna Veículos Ltda. (RS
56.796,00); Mendo Sampaio S/A (RS 260.602.01);
Agro Industrial Marituba Ltda. (RS 224.540.42);
Cetenco Engenharia S/A (RS 195.788,19); Coopera-
tiva Regional dos Produtores dc Açúcar c Álcool de
Alagoas (RS 568.243,33); Usina Caeté S/A (RS
279.918,11); Usina Cachoeira (RS 48.521.86); S/A
Leão Irmãos Açúcar c Álcool (RS 233.125.25); Re-
nato Prado Pinto (RS 3.796,49); Sebastião Flávio F.
Melo (RS 2.512.83); Melo Rocha c Cia Ltda. (RS
912,33); * A Receita Federal comprovou que essas
empresas, além de apresentarem documentação fal-
sa, não tinham capacidade técnica para prestar os
serviços descritos, nem tinham contratado empresas
especializadas (terceirização) para tal.
** Renato Jorge Sarti, da Cetenco. confessou na PF
que as notas foram emitidas cm nome da EPC por
serviços que nunca foram prestados.
?Brasil Jet (notas frias emitidas em nome de:
Lider Táxi Aéreo; Empresa Carioca de Engenharia
S; A; Vox Populi Mercado e Opinião S C' Ltda; A.L.
Informação c Sistemas Ltda; Construtora OAS S/A;
Cobrate - Cia. Brasileira de Terraplanagem e Eng.
S/A; Brata - Brasília Táxi Aéreo; Transportadora
Wadcl Ltda; Mcvlan François: Banco BMC S A;
Serveng-Civilsan S/A; Sotan-Socicdadc dc Táxi Ac-
rco do Nordeste: JR lligienizaçâo Ltda; San Remo
Turismo Lula; Tocantins Melhoramentos Ltda;
GLS Incorporadora c Construtora Ltda; Laçava e
I ilhos Ltda; Usina Caeté S A; Agroindustrial Mari-
tub.i Ltda. Usina Cachoeira S A; Usina Cachoeira

Marituba Ltda; Setembro Propaganda Ltda; Rodo-
nal-Associaçâo Nacional das Empresas de Transpor-
te Rodoviário Interurbana e Internacional de Passa-
gciros; Destilaria Gamelcira; CEESA Contrutora de
Estradas e Estruturas S/A; Veloz Taxi Aéreo Ltda;
Banco Rural S/A; Localiza Ltda; Localiza System
Ltda; Cia. São Geraldo de Viação; Verax S/A; Pas-
sageiros (21 notas)
* À Rodonal, acusada dc ter pago propinas para a
ex-ministra Zélia Cardoso de Mello, teve oito notas
fiscais emitidas cm seu nome pela Brasil Jet, que
somam RS 273.901.84. PC Farias iria depor, na
qualidade de réu, junto com Zélia, na próxima sexta-
feira, no Supremo Tribunal Federal.
** A construtora Norberto Odebrecht também teve
notas emitidas cm seu nome pela Mundial Aerotaxi,
sendo curioso o preencimcnto das faturas com men-
ção dc projetos de obras públicas (Projeto Água
Pirapama, Água Macapá, Projeto Nassau, Projeto
Saneamento Belo Horizonte)
?Empresas que financiavam o Esquema PC (rastTca-
mento da PF):
Mendes Júnior Engenharia; CBPO Cia. Brasileira de
Projetos e Obras S/A
Constran S/A; Construtora Queiroz Galvão
Scrvaz S/A;
Construtora CR Almeida S/A; Merccdcz Benz do
Brasil S/A: White Martins Gases Industriais
Rhodia S/A; Copersucar; Credicard; Tintas Coral
S/A; Fábrica dc Tecidos Tatuapé; Sharp; SID Infor-
mártica: Encol: Pratika - Ind. de Alimentos; Cons-
trutora Norberto Odebrecht; Construtora OAS; Ci-
pesa - Comércio e Indústria de Postes c Engenharia
S,A; Construtora Servia Ltda; Ecobras; EIT - Em-
presa Industrial Técnica S/A; Agripec - Urbanização
e Construção Ltda; Cepel - Construtora Ltda; Tec-
novia - Técnica Rodoviária Ltda; Serviços de Enge-
nliaria Rodoferrea S/A; EMSA - Empresa Sul Ame-
ricana de Montagem S/A; Estacon Engenharia S/A;
Apraisa] Avaliações e Engenharia Ltda; Viação lta-
pcmirim S/A: Transportadora Locar Ltda; Renas-
cença Armazéns Gerais S/A: EMS - Indústria Far-
macéutica Ltda; União Química Farmacêutica In-
dústria c Comércio Ltda; Sanval - Comércio e lndús-
tna Lida. Cazi Química Farmacêutica; União
Química Farmacêutica; Laboratório Lessel Ltda;
IQC - Instituto Químico de Campinas S/A: Virtu s
Industria e Comércio I ida. Cia. Agroindustrial Vale
do Camaragipe S/A: Usina Serra Grande S A; Usina

Santana S/A; Usina Cururipe S/A; Central Açuca-
reira Santo Antônio S/A: Roc Representações c
Operações Comerciais Ltda; Gonair Táxi Aéreo Lt-
da; Gulfshopping Si A; Ampla Trading S/A: RAS
Empreendimentos Ltda; UPIS - União Pioneira de
Integração; IBF - Indústria Brasileira dc Formulá-
rios; Olvebra Industrial S/A; * Apesar do rastrea-
mento feito nas contas do Esquema PC. a PI' reco-
nhcceu que ainda existem centenas dc créditos não
identificados, sobretudo em face do desinteresse dos
bancos cm colaborar com as investigações.
?Altos funcionários pagos pelo Esquema PC:
Fernando Collor de Mello - O Esquema PC pagava
as despesas particulares do ex-presidente e dei sua
familia (mulher, filhos, mãe e irmã), além de ter
bancado as reformas e a manutenção da Casa da
Dinda;
Zélia Cardoso de Mello - A ex-ministra da Economia
promoveu, segundo a PF, uma vultosa reforma em
sua casa no bairro Jardim Europa, em São Paulo,
entre outras despesas pagas por PC; Cláudio Hum-
berto Rosa e Silva - Ex-porta-voz de Collor; Cláudio
Francisco Vieira - Ex-secretário particular da Presi-
dcncia; Evilásio Soriano de Ccrqueira - Ex-vice-pre-
sidente da Petroquisa S/A; Vitor Wcrcbe - Ex-supe-
rintendente da Receita Federal em SP; Dario César
Barros Cavalcante - Ex-assessor especial da Presi-
dência; João Mauro Boschero - Ex-diretor da Com-
panhia Nacional dc Abastecimento (Conab); Cid
Roberto Bertozzo Pimcnteí - Ex-secretário dc Admi-
nistração Geral do Ministério da Economia; José
Max Reis Alves - Ex-sccrctáno de Administração
Geral do Min. da Economia. Marcos Sampaio Ma-
lan - Ex-diretor do Departamento de Abastecimento
e Preços (DAP). É irmão do ministro da Fazenda,
Pedro Malan
* A maioria dos titulares dos cargos no governo
Collor já era abastecida com recursos do Esquema
PC desde a campanha eleitoral de 1989.
?Rodonal:
A PF tem a participação da Rodonal no Esquema
PC como. comprovadamcnte, um ilícito grave. Em
14/09/90, a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello assi-
nou a Portaria Ministerial n" 541 aumentando as
tarifas de transporte colcti\o cm 17,40%. Um dia
antes, a Rodonal depositou RS 800 milhões na conta
da EPC, firma de fachada dc PC Farias A mesma
Rodonal efetuou vários outros pagamentos para o
Esquema PC

Punição cessa

com a morte
BRASÍLIA — Com a morte de

Paulo César Farias, fica extinta sua
punibilidade no processo a que res-
pondia no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) por corrupção ativa, o
chamado processo Rodonal; na
condenação, não transitada em jul-
gado (ainda objeto de recurso), a
quatro anos de prisão por sonega-
ção fiscal; e nos seis inquéritos em
que foi indiciado, ao lado do ex-
presidente Fernando Collor. Se>
gundo o primeiro inciso do artigo
107 do Código Penal: "Extingue-se
a punibilidade (...) "pela morte do
agente".

Os outros acusados no processo
Rodonal, como è o caso da ex-mi-
nistra Zélia Cardoso de Mello, e os
demais indiciados nos inquéritos
criminais (entre os quais processos
relativos a crimes contra a adminis-
tração pública, corrupção passiva e
concussão, que envolvem o esque-
ma PC), e também o ex-presidente
da Caixa Econômica Lafaiete Cou-
tinho, continuarão a ser processa-
dos.

Segundo explicou o presidente
em exercício do STF, ministro Cel-
so de Mello, qualquer pena (prisão
ou multa) em virtude de crime é
"personalíssima", não se transfe-
rindo aos herdeiros (no caso. os
dois filhos menores de Paulo César
Farias), de acordo com o inciso 45
do artigo 5o da Constituição. As-
sim, não existe mais a pena pecu-
niária, que não foi paga, resultante
da condenação do tesoureiro dá
campanha de Collor pelo STF, por
falsidade ideológica.

Apelação — A pena de quatro
anos de prisão por sonegação fiscal,
imposta a PC pela Justiça Federal,
ainda não transitou em julgado,
pois há uma apelação da defesa. Se
já tivesse transitado em julgado, os
bens que, de acordo com a senten-
ça, devem ser seqüestrados (imóveis
em São Paulo. Maceió e Brasília)
seriam liberados. O artigo 131 do
Código de Processo Penal determi-
na; "O seqüestro será levantado
(...) se for julgada extinta a punibi-
lidade ou absolvido o réu. por sen-
tença transitado em julgado".

Um dos advogados de PC Fa-
rias, D'Alembert Jaccoud. que este-
ve ontem no STF, vai pedir o levan-
tamento dos bens que deveriam ser
seqüestrados, desistindo da apela-
ção para que a sentença da Justiça
Federal transite em julgado.

Os dois filhos de PC Farias terão
um tutor nomeado, provavelmente
um de seus tios. O inventário será
aberto depois que, 

"á vista da certi-
dão de óbito, e ouvido o Ministério
Público", segundo sublinhou o mi-
nistro Celso de Mello, seja "decla-

rada" a itnpunibilidade do morto.
Em relação aos inquéritos que es-
tão no STF. isso deverá ser feito
pelos respectivos relatores; em rela-
ção ao julgamento já realizado pela
Justiça Federal (evasão fiscal), pelo
juiz da Vara Federal.

"Incapazes" — Os dois filhos
de PC Farias são considerados "ab-

solutamente incapazes" pelo Códi-

go Civil. Por isso, não podem res-

ponder. como herdeiros, por multas
criminais. Mas podem vir a respon-
der (através de seu tutor), civilmen-
te, se a União entrar com ação civil,
e ganhá-la. para ter de volta o que
PC Farias deixou de pagar ao F'is-
co. No entanto, o eventual ressarci-
mento não poderá ser superior ao
valor dos bens inventariados.

Embora os filhos não herdem
nenhuma pena criminal, não estão
isentos de \ir a ter de devolver a
União tudo ou parte do que a ela
for devido, em ação civil a ser pro-
posta pela Procuradoria da Fazeri-
da Nacional.

Os inquéritos que envolviam Pt
Farias, e que continuam a correr no
STF para os demais indiciados, são
os de números 1.030 (Credicard),
731 (Rodonal Zélia Cardoso de
Mello) e 1.171 (Usina Xingo, atual-
mente na Procuradoria-Geral da
República para parecer), que têm
como relator o ministro Neri da
Silveira; W0 e 1 207 (processo Sèr-
via-Odebrecht), com o ministro
Moreira Alves. 1.195 (prof§sso
Ecobrás). com o ministro Carlos
Velloso; e 1.147 ( procedo Ceme).
com o ministro Svdney Sanches. Os
dois últimos inquéritos estão tam-
bem. à espera de parecer, no Minis-
tério Publico.

1
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PC ajudaria Collor a voltar à 
política

_ Conversas entre o ex-presidente e seu

tesoureiro de campanha eram freqüentes

SÔNIA t AKNlilIU)
BRASÍLIA

— A morte
de Paulo Cé-
sar Farias
interrompeu
a retomada Bjlsüal^^Mfe
das articula- |0BíQ§BDiQi
çôes politi-
cas entre o tesoureiro da campa-
nha de 1989 c o ex-presidente
Fernando Collor. Collor e PC
Farias estavam cm contato e se
falando freqüentemente. As con-
versas por telefone entre os dois
se intensificaram com a proximi-
dade das eleições municipais.
Eram contatos amistosos. Collor
fazia referências elogiosas a PC
Farias e o empresário retribuía
também elogiando o ex-presiden-
te. Collor considerava PC Farias
uma vítima do jogo político. Para
o ex-presidente, seu ex-tesoureiro
de campanha foi o primeiro bra-
sileiro a ser punido por usar so-
bras de campanha.

Em abril deste ano. PC Farias
e Collor discutiram o lançamento
da candidatura do deputado Au-
gusto Farias (PPB-AL) à Prefeil
lura de Maceió, como parte de
uma estratégia para preparar a
volta do ex-presidente à vida po-
litica.

Projeto — O plano de Col-
lor é ser candidato à Presidência
em 2002, fundar um novo partido
ou entrar 110 PPB do prefeito de
São Paulo, Paulo Maluf, levado
por Augusto Farias. Mas, antes,
em 1998. tentaria conseguir a
anistia do Congresso Nacional
com base em decisão recente do
Supremo Tribunal Federal, que 0
declarou inocente do crime de
corrupção passiva, para disputar
uma vaga 11a Câmara ou no.Se-
nado por São Paulo, onde ainda
acredita manter boa base eleito-
ral.

Collor chegou a participar,
pessoalmente, da reunião em que
o deputado Augusto Farias e o
diretor-presidente do jornal A
Gazeta dc Alagoas, Euclidcs Mel-
lo, seu primo, decidiram o lança-
mento da candidatura do irmão
de PC Farias à Prefeitura de Ma-
ceió. Augusto pediu 

"conselhos

de campanha" a Collor, infor-
mou Euclides. PC Farias teria
conversado longamente com Col-
lor por telefone.

Segundo informou o ex-depu-
tado Euclides Mello, PC Farias c
Collor falavam muito por telefo-
nc, mas nunca mais se encontra-
ram pessoalmente depois do im-

peachtiient. Euclides informou
que não havia nenhum encontro
planejado entre o ex-presidente e
PC Farias. Amigos de Collor ga-
rantem que eles não se encontra-
varri às escondidas.

Proximidade — Collor, no
entanto, mantinha encontros fre-
quentes com a família de PC Fa-
rias quando estava em Maceió.
Ultimamente, segundo Euclides
Mello, "Collor estava muito mais
ligado a Augusto do que ao Pau-
lo César".

Anteontem, o próprio Collor
telefonou da Austrália, onde está
em viagem de férias com o filho
mais velho, Arnon Afonso, e um
casal de amigos alagoanos, para
dar os pesâmes a Augusto Farias.
Também telefonou para Euclides
e o designou seu representante
nos funerais de PC Farias. "O

relacionamento de Collor com a
família de PC Farias é o melhor

possível", informou Euclides.
Collor só retorna a Miami,

onde mora atualmente, no dia 15
de julho. Depois da Austrália, o
ex-presidente pretende estender,
suas férias às ilhas do Taiti.

A fria reação de Collor

Collor's officc. irni S. n«t»hntT Dilif, dlOOI
Miami. Florida 111.11

Trl: (*><) l?» I91H
FM: (J05) JS«.7(t7(l
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Contiicto:
Plione: (305) J58-1998
Fax: (305) 358-7876

Através dc seu assessor Rony Curvelo, o cvpresldmtc Fernando
Collor de IVJjrjJn recebeu;onttm vliHfii, a nolfeia sobre a niortc do
l)r. PauloCésar Farias.

Consternado com a noticia, o ex-prcsldcntc solldari/mi-sc com a
família do falecido, lamentando profundamente o ocorrido.

Ex-presidente lamenta

MÁRIO andkada k silva
MIAMI, EUA — O escritório do

ex-presidente Fernando Collor^ em
Miami emitiu ontem nota oficial
sobre a morte de Paulo César Fa-
rias. "Através dc seu assessor.
Rony Curvello, o ex-presidente
Fernando Collor de Mello recebeu
ontem, via fax, a notícia da morte
do doutor Paulo César Farias.
Consternado com a notícia, o ex-
presidente solidarizou-se com a fa-
mília do falecido, lamentando pro-
fundamente o ocorrido", diz o tex-
to. divulgado em papel timbrado
com a marca Collor's ojfice — es-
critório de Collor.

A secretária engarregada de des-
pachar press-rMgbes e atender tele-
fonemas recusou-se a informar o
paradeiro do ex-presidente, dizen-
do apenas que ele não está em Mia-
mi, onde mora, nem no Brasil. "O

que eu posso dizer é que ele está no
exterior e que seu assessor. Rony
Curvello, está no Brasil."

A comunidade de brasileiros em
Miami preferiu não comprar .1 ver-
são oficial sobre a morte do ex-ie-
soureiro da campanha de Collor."A opinião pública aqui em Down-
ton (zona de lojistas brasileiros do
Centro de Miami) é de que houve
queima de arquivo. Esta história de
crime passional é muito fantástica
para ser verdade", diz a dona de,
uma loja de produtos importados,
sob a proteção do anonimato. To-
das as fontes consultadas pelo
JORNAL DO BRASIL em Miami
emitiram a mesma opinião.

O principal jornal local, The
Miami Herald, publicou a notícia
da morte de PC Farias 110 alto da
primeira página de seu caderno so-
bre a América Latina, sob o titulo
"Assassinaram o ex-tesoureiro de
Collor". Tanto o //m/W quanto
sua versão em espanhol, El Sacro
Herald, divulgaram a versão oficial
da morte de PC Farias, citando a
hipótese de um crime passional.
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tração aerodinâmica. Novas versões de Logus. Qual era

mesmo o carro que você estava quase comprando7

* Valores corrigidos pela variação cambial (USS) Tx. juros. 3.79o'
ao mês. Promoção valida até 30/6/96. ou ate o final de estoque
dos Concessionários Volkswagen participantes. Estoque em 10/6/96 =
,119 unidades. Preço base Sáo Paulo - pintura sólida - custo ãítoonaj
de Irete paia todo o país.

Rede Autorizada

Camargo diz

que 
Zélia

é mentirosa

SÃO PAULO — João Carlos
Camargo, ex-secretário particular
da ex-ministra Zélia Cardoso de
Mello, hoje no ramo de incorpo-
ração de imóveis, não acredita
que PC Farias pudesse incrimina-
lo no depoimento marcado para a
próxima sexta-feira, no Supremo
Tribunal Federal (STF). 

"Recebi

USS 236 mil, numa conta do Ba-
norte em São Paulo. Foram 214
cheques repassados para 43 fome-
cedores e a Polícia Federal cha-
mou um por um, para confirmar.
0 que é que o PC poderia falar?",
questiona Camargo.

. Ele garante ter prestado contas
à Receita de 98,32% dos recursos
do esquema PC que passaram por
sua conta, destinados a despesas
pessoais e à reforma de um apar-
tamento de Zélia, em São Paulo.
"0 

problema é que a ex-ministra
começou mentindo e não quis pa-
rar mais", afirma Camargo, refe-
rindo-se à versão de Zélia, pela
qual seu ex-assessor é quem deve
explicar a origem do dinheiro.
"Ela era tão amiga do PC Farias,
que os dois comemoravam juntos
o aniversário, sempre no dia 20 de
setembro. Eu nunca cheguei perto
dele", diz.

Camargo alega que sua versão
está sustentada em vários depoi-
mentos prestados á Polícia Fede-
ral e à Receita, além de investiga-
ções sobre sua vida pessoal, reali-
zadas durante 18 meses. "A Zélia
era muito criteriosa e checava tu-
do. Sempre que eu prestava con-
ias, deixava com ela cópias dos
documentos. Mas, graças a Deus,
guardei os originais", diz o ex-se-
cretário.

Banço de Jóias
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LOGUS 40% de entrada

(cód. 9000)

É sempre assim. Quando você decide

comprar um carro, vem a Volkswagen

e mostra dois melhores.

Se você acaba de comprar um carro, melhor virar a página.
Agora, se você achou que precisava pensar mais

um pouquinho, ótimo. A Volkswagen está oferecendo

a Linha Logus em duas versões: Logus e Logus

Wolfsburg. Você só vai ter o trabalho de escolher.

O Logus vem com o econômico motor 1.6, uma nova

frente mais agressiva e opcionais como motor 1.8, direção

hidráulica e ar-condicionado. O Logus Wolfsburg vem

com o desempenho do motor 2.0 e itens de série

como ar-condicionado, direção hidráulica, travamento

elétrico das portas e fechamento automático dos vidros.

Nas duas versões, design e desempenho andam juntos.
E levam de carona muito conforto. Linhas arrojadas.

Mais itens de série. Um excelente coeficiente de pene-

Preço à vista a partir de R$ 17.765*

Volkswagen na Internei; http://www volkswagen com.br. Estos veículos estão em conformidade com o PROCONVE
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ordem do governo é pura acelerar o mie resta da votação da
Previdência — os destaques — independentemente do resul-

Há indiferença, no Planalto, pelo desfecho das votações dos
destaques do projeto. Nenhum resultado abalara mais o governo,
que considera a tramitação do projeto na Caniara uma derrota
acachapante.

Como o governo não quer mais tampar o sol com a peneira, as
lideranças governistas escancaram a insatisfação com o que foi
conseguido até agora e dizem que o jogo loi todo transferido para
o Senado. Como raramente acontece, os senadores agirao. eletiva-
mente, como integrantes de uma eamara rcyisora dos trabalhos dos
deputados.

Já agora com uma visão clara do que pretendem, os governis-
tas destacaram quatro pontos centrais para a relorma:

1) O fim das aposentadorias especiais.
2) Estabelecimento de teto para aposentadorias acumuladas,

previsto em RS 10.800.
3) Idade mínima para aposentadoria.
4) Adoção do tempo de contribuição — e não mais se serviço

— para efeito de aposentadoria. Modifieaçao ja aprovada na
Câmara.

Os confrontos serão travados aí. O Planalto está confiante no
sucesso da operação que montou para aprovar o que pretende.

?

Fora da ordem
(furiosa é a reação dos bmsi-

lienses, flagrada por uma pesquisa
realizada pelo instituto Soma. no
dia 14 passado.

A cidade, supostamente liabi-
tada maciçamente por servidores
públicos, dá suporte às reformas
da Previdência c da Administra-
çào.

Em percentuais: 55% apoiam
as mexidas na Previdência e 25" n
são contra. Números parecidos
para a reforma administrativa:
58% a favor e 20% contra.
Mistério PC

Quem acredita na versão de
crime passional, no caso de PC Fa-
rias, sustenta que ele e Susana esta-
vara em crise e tini de namoro.

PC não queria ser visto ao
lado dela pelos filhos que. por si-
nal. estavam chegando da Suíça,
onde estudam.

O desfecho, segundo quem
conhece o mundo e o submundo
de Alagoas, ficou por conta do
ciúme de Susana, considerada uma
mulher impulsiva.
Vozes do além

Em julho de 93. a médium
Adelaide Scritori. da Fundação
Cacique Cobra Coral, previu que
PC Farias seria vitima de um aten-
lado falai.

Há 15 dias. PC telefonou pa-
ra a médium e ouviu que ele "esca-

para da prisão, mas não escaparia
do seu destino". Ao saber da mor-
te de PC. ela afirmou não acreditar
que o crime tenha sido passional.

E)| acha que quem corre peri-
go. agora, é o piloto Jorge Bandei-
ra.
Lei do silêncio

Assim que us processos con-
ira ele chegassem ao fim. PC pre-
parava-se para dar um longo de-
poimento ao jornalista Xieo Sá.
que seria publicado pela Geração
Editorial.

Há dois anos. a mesma edito-
ra propôs o contrato para o li\ ro e
PC respondeu, na época, com um
sonoro não.
O crime da fita

Temendo novas denúncias
contra sua administração! o gover-
nador de Roraima. Neudo Cam-
pos (RPB), mandou apreender a
fita do programa regional do
PSDB. segundo a prefeita de Boa
Vista, a tucana Maria Jucá.

O partido precisava enviá-la
ás emissoras 24 horas antes do
programa entrar no ar. hoje. mas
até o cair da noite de ontem os
tucanos de Roraima não tinham
nenhuma pista sobre o destino da
fita.
Samba olímpico

Uma escola de samba brasi-
jeira participará da abertura dos
Jogos Olímpicos de Atlanta.

A Unidos de Miami. criada
em Í994 pelo empresário Paulo
Galano. desfilará no Orange Bowl

Stadium. em Miami, dia 20 de ju-
lho, onde serão disputadas as eli-
minatóriasdo futebol.

Levará 50 componentes para
o estádio que prometem infernizar
a vida dos adversários do Brasil
durante os jogos.
Sem sossego

Os moradores da Rua Mar-
quês de Valcnça. na Tijuca. lança-
ram o movimento dos Sem Sosse-
go.

Hasteiam, todo o fim de se-
mana, bandeiras negras pela rua.
em protesto contra as mudanças
no trânsito provocadas pelo Rio
Cidade.
Perdigão em Minas

A Perdigão decidiu-se por
uma solução salomônica para dar
fim á disputa entre Minas Gerais
e Goiás pela nova fábrica da em-
presa.

Escolheu Rio Verde (GO) pa-
ra instalar a fábrica de processa-
mento de seus produtos, e deu um
prêmio de consolação a Patos de
Minas (MG), que ficará com um
frigorífico de aves.

O investimento em Góias será
de USS 250 milhões, e em Minas,
de USS 120 milhões.
Voz do autor

Arma-se um conflito por direi-
los autorais em torno do livro .1 ra:
th poro. de Silvana Gontijo. que
conta a história do Ibope.

O jornalista Valdeci Verde-
lho, autor de um trabalho sobre o
mesmo tema. diz que "vários tre-
clios do livro" de Silvana "são me-
ras transcrições" do que escreveu.

E está reclamando seus direi-
tos.
Lei do Mercosul

Começa em setembro. 110 ee-
na rio barroco de Ouro Preto, em
Minas, a discussão para a iniplan-
tação de um tribunal único para o
Mercosul.

Scpúlyeda Pertence, presiden-
te do Supremo e anfitrião do en-
conte» estendeu o convite aos pre-
sidqrites das supremas cortes de
Portugal, Espanha e Luxemburgo.
Nova cara

Depois de 45 anos nas ban-
cas. a revista Mwwlwlc vai mudar
de cara. para dar mais espaço ao
texto.

O novo projeto gráfico, que
será implantado em dois meses, é
do designer italiano Cario Riz/i.
Encenação

Duas jornalistas foram, sába-
do. ao Teairo Leblon, 110 Rio. as-
sisiir à peça Im sei que vou le tinuir.
que dá 50"« de desconto para ca-
hais.

Na porta do teatro, fingiram
ser um casal para faturar a promo-
ção. Ao se refazer da surpresa, a
bilheteira deu o desconto e disse:

Não sou eu. que trabalho
em teatro, que vou ser preconeei-
tuosa.

LANCE-LIVRE
O deputado Sérgio Arouca chorou

wpiosamcnffi domingo, na sessão de
21 Ii30. do filme Terra c liberdade, 110
hsliição Cinema I. em Copacabana. O
filme laia da lula e dos conflitos dõS
comunistas durante a guerra civil espa-
nliola.

O prcleiio César Mala pensa em lu-
d». Decidiu fazer suspense com os supôs-
tos dossiês que tem vibre o iioternador
Marcello Alencar e seu candidato á Pre-
feitura do Kio. Sérjjio Cabral HII10:
"Vou guardá-los para uma melhor oca-
sião, porque agora os jornais só têm
éspaço para a morte do l'(."

A tgfecdia cm Alagoas não afetou o
governador de Alagoas. Divaluo Su-
ruagy. Procurado, a secretária respon-
díã: "O governador não está. Viajou
para .1 faãfnda para pular o São João e
só volta amanhã."

O vereador carioca Adilson Pires es-
teve ontem em Itrasilia para ver de perlo
os resultados do Banco dn Powi, admi-
nistradu pilo governo do Distrito Fede-
r.il. Pires é autor de uni projeto sente-
lliante que. disde fevereiro, está trami-
tando na ( amara dos Vereadores do
Kio.

A União' Estadual dos Hstüdántcs
do Kio programou para hpjç uma serie
de atividades nas faculdades para co-
memorar os lu anos de reatamento das
relações diplomáticas entre Brasil c Cu-
lia.

Do deputado José Genoingl comeu-
tando sua expectativa para as votações
desta semana na Câmara: |Kspern que
desta vez a Câmara volte a ter apetencia
política, e não a inapetêneia que vem
demonstrando."

Os moradores da Rua Saniii Clara,
em Copacabana, no Kio. no trecho
enire as ruas Tonelero e 5 de Julho,
sofrem com a ousadia do comporta-
incuto dos oito adolescentes que muram
iki calçada. A quem apelar?

O Viva Rio promove hoje, em Ipane-
ma, um jantar com empresários que ti-
nanciam os seus projetos.

Uma homenagem a Célia Alencar,
prmieira-dania do l.slado do Kio. vai
reunir amanha, na Câmara dos Vcrea-
dores, todo o primeiro escalão do go-
vemO Marrom) Alencar Dona Célia
Weberá a Medalha IVdro Kniesto.

1 Ia se foram os apóstolos: primeiro
Pedro, agora Paulo.
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CESAMA
CIA. DE SANEAMENTO E PESOUISA DO
MEIO AMBIENTE — Tomada do Proços
o" 04/96 — 0tijolo Fomocimonlo dn dois
conjuntos motobombns parn a E&tnçAo Elevii
lòiía dn subndutora do Zona li. no cldndn de
JUIz do Fom MG A Cio do Sannammito o
Pusquisn do Meio Ambiento — CESAMA. ovi-
síi o iodos os intotiissados qoo toi pionofloda
n dnln dn ohurnirii dn Tomada do Proços n"
04/96. publicod» nos |oinois Tnbuon (Io Mi-
nas, Mmns Goiais o Jomnl do Binsil. oo dia
31/05/96 A novn doto do nbortoin dn licito
çAo Sm loloiôocin sm/i no dia 04 (quatro) de
pilho do 1996. lis 09 00 horas, on Av. (lio
Hmoco. 1843, 9" nndnr, um Juií du Toro MG
Mnioros informoçòos podom sor obtidas utrn
Vils do tnlnlooo (032) 239-1231 ou pelo to*
(032) 215 0173 Ficam rotilicados Iodos us
domnis disposições do Edital nío expressa
muniu áiiljwãas nuslu nviso Juiz do Fom. 24
de lunho du 1996 Mnrin Alico Cftznr do Coi
valho Presidonte Comissão Licitação

MANUAIS TRADUZIDOS
celular, címera, fax, etc... ¦ ENTREGAMOS
¦ Tcl.: (021) 511-2279

¦ NGI-
PROMOÇÃO•O *UO NO RKAL" (JULHO/961

iMnTVIDUAL: R$26 • GRUPO: R$'65 |
FXrF.l l.ENCE IDIOMAS

I F.SPANHOL
O 1EP aliriu inscriçiu para os Cursos de:
ESPANHOL -10 sábado» 9h A& 12ti ou da 12h
A> 1Sh Inicio. 20/06/80 Oramílicno
ConveninçAo Copa. Centro « Barra
R Siqueira Campos. 01/ »obrado Copacabana
INGl.ÊS • 10 sábados 0h à% 121» Início 28/00/96
Bnrta Av da* AmArtca# 47P0

IEP
715-3292 / 257-1196
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CURSO COMPACTO DE O RATO RIA
IMPOSTAÇÃO DA VOZ, DICÇÃO E DESINIBIÇÃO

IFONOAUDIÓLOGO SIMON WAJNTRAUB - COPACABANA E BARRA
Uod cue participa dl Miiklting da Rtdt, Àru dl Vandu ou Lida Dlulimanta cam a Pública am palut/u, reuniu.
X debatas, tclcmarkatiog a nio dupôe da limpo pata traquaolat o nosso curso completo. agua podar J («aluar um progiana
i compacto da nova horas, em Uls dias. Aulas samanais. tu/mas: rnanhi, tarde a noite. Programa: Orientação da Calocafio

da Voi a Olcfla (Leitura) Oratória (Dasinitiiçio, Improviso, Aigumantafio sob Prassio, Inlerprelaçio a Teiemarkeling).
Haverá Filmagem am Vldao cam uma Cópia para Awaliaçio do Aluno a ( Fitas K-7 d Apostilas- Eiarclciaa a
Técnicas da Oleçlo, Impostaçio a Oratória. VAGAS LIMITADAS, porque na aula Inicial o fonoaudiólogo Simon

: Wajnuaub dará atendimento individualizado.
} VALOR TOTAL; R» 500, INTERNET: hnp./fwww.osli centar.com TEL.: 23651851 256 1644
f CURSO COMPLETO. LEIA ENTREVISTA PÁG. 659 / RIO LISTAS AMARELAS

CLINICA PARA IDOSOS
APARTAMENTOS INDIVIDUAIS COM
acompanhamento médico.
ENFERMAGEM
TERAPIA OCUPACIONAL

RUA EINSTEIN, 130 - BARRA DA TIJUCA

CRM^5M58j94^

ÍNúcleo
I lintegrado
|De Geriatria

Médico: Resp.
Dr. Carlos Faria

CURSOS FISIOTERAPIA - 75 vagas
NOTURNOS FONOAUDIOLOGIA 50 vagas

MENSALIDADES DOS CURSOS R$ 166,00 
INSCRIÇÕES ABERTAS ATE 25/06/96

FACULDADE DE REABILITAÇÃO DA ASCE
Rua Uanwt, 80 - Hldwòpojls (perto do Metrô

PÓS-GRADUAÇÃO

TATO SENSU"
Análise e Avaliação Ambiental
Análise, Projeto e Gerência de Sistemas
Filosofia Contemporânea
Educação Infantil: Perspectivas de
trabalho em creches e pré-escolns
Psicologia Clínica

CURSOS DE EXTENSÃO

1 ao -
¦' ~' /'kAVV, •

PUC
R I o

Adobe Photoshop - Fotografia Digital
Animação e Modelagem em 3D Studio
Autocad Básico e Avançado
Formação de Tradutores
Inglês-Porluguês
Francês - Conversação
Ilustração da Arte
Português para Estrangeiros
Programação de Computadores
Serviços da Internet
3D Stuclio Oficina de Computação
Gráfica

Informações: CCE - Coordenação Central de Extensão
Telefones: 529-'J212, 529-9335, 5WJ376,
274-4148. Fax: 259-1642
Rua Marques de São Vicente, 225 * Casa XV
Gávea - CEP 22453-MO
Horário: U:3() às 20:3()h.
e-mail:info-cce@cce.puc-rio.l)r

fe-lI
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ASSINATURAS

EM

BRASÍLIA

TEL.: (061) 223-0888

.UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
SUB-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

ECORPO DISCENTE
SR-1

DIVULGAÇÃO
LEIA NO CADERNO DE CLASSIFICADOS

PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE
PROFESSOR SUBSTITUTO/96

wrrm,

Instituto
de Administração

e Gerência

FINANÇAS CORPORATIVAS

MARKETING

RECURSOS HUMANOS

Pós-graduação em Nível de Especialização.

Inscrições: 
MARKETING ATÉ 05 DE JULHO DE 1996

FINANÇAS CORP E RH ATÉ 19 DE JULHO DE 1996 • í-•;

INFORMAÇÕES:
Rja Marques de São Vicente, 225 - Gávea
leis.. 529 9453 / 529 94541 529 9455 Fax: 511 3032
Rio de Janeiro - RJ CEP 22453 900 / email: cexten@iag.puc-rio.br

PUC."

COMO ADOECEMOS: UMA DISFUNCAO DA UNIDADE
 CORPO-MENTE - INICIO: 13/08

COLÉGIO DE ORGONOMIA

CURSOS PARA O SEGUNDO SEMESTRE

""ÍNTRÕbÜÇÃÕ""ÃO"p¥f^ÀMENTÕ~^IClHÍÃÍ^Õ - INlCIO: 21/08

COMO INTRODUZIR A LEITURA CORPORAL DENTRO DA
PSICOTERAPIA VERBAL - INICIO: 12/08

DESENVOLVIMENTO INFANTIL SEGUNDO UMA VISÃO
ENERGÉTICO/SISTÊMICA - iníçio: oe/os 

TRANSFE¥ÊNCIA/CONTRATRANSF"ERÈNCTA: PRESENÇA,
PARTICIPAÇÃO E CONTATO DENTRO DO CONTEXTO PSICO-

CORPORAL - INÍCIO: 16/08_

DIFERENTES QUALIDADES DE TOQUE DA MASSAGEM NO
CONTEXTO PSICOTERAPÊUTICO - INICIO OS/OB

GESTAÇÃO E PARTO: MUDANÇAS E EXPRESSÕES DE FLUXO
ENERGÉTICO^ - INÍCIO: 19/08

PARTICIPAÇÃO ATIVA DO CASAL NO TRABALHO DE PARTO E PÓS-
PARTO: UMA NOVA VISÃO DA PUERICUIJURA - INICIO: 06 08

SAÚDE: LIMITES E POSSIBILIDADES, U|1 CONTRIBUIÇÃO DA
MEDICINA ORTOMOLECULAR - INlCIO: 14/08

CONTATO E COMUNICACÃQ NAS RELAÇÕES - INlCIO: 06/08

INFORMAÇÕES

TEL/FAX. (021) 226-6655

Companhia
Vale do Rio Doce

BJ.IIWiVrl MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
GERÊNCIA GERAL DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS

Tomada de Preços DtSEG-003/96
Aquisição de microcomputadores tipo Notebook, conforme descrição constante no
Edital. (Mais informações no DOU de 25/06/96).

<®> CASA DA MOEDA DO BRASIL

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Casa da Moeda do Brasil comunica que fará realizar as 10 00 i
horas do dia 28/06/96, no anfiteatro, em seu Parque Industrial, na
Rua René Bittencourt, n" 371 Distrito Industrial de Santa Ciuz
RJ AUDIÊNCIA PÚBLICA para esclarecimentos sobre o assunto cie
que trata o edital de Concorrência Internacional n 960588 "Aquisi-

cão de Uma Unidade Industrial, destinada ao levestimento por
eletrodeposição de discos de aço de baixo teor de carbono paia
cunhagem de moedas; e de Discos prontos para a cunhagem

Departamento de Suprimentos DESUP

JORNAL DO BRASIL
Avenida Brasil 500 — C I I' 20WXX) Caixa Postal S5o CrisuSvJo ( I
Kio dc Janeiro — I 'el (O-1) 5K5-4422 • 1 clcx (021)2* W0 «021» 23 2^2 (021)21 55S

TELEFONES
REDAÇÃO 585 4422
demrtamíêot6'cõ'míB5íàl
Noticiário 585-4EG6
Revistas 585-4479
Classificados 580-4049
Anúncios por Telefone C800-23-5000
Anúncios Fúnebres 585-4320/4535
círculaçAo
Assinaturas novas Grande Rio 589-5000
Assinaturas demais Cidades 0800 23-8787
Atendimento ao Assinante 589-5000
Atendimento às Bancas 585-4339
Exemplares Atrasados 585-4377
SERVIÇOS NOTICIOSOS:
AFP. AP. Ansa, EFE. Reuters, Spoit Piess UPI 
SERVIÇOS ESPECIAIS:
Washington Post,. Los Anjeles.Tim.es,.Et.Pais
CORRESPONDENTES:
Acre. Alagoas. Bahia. Espirito Samo Maio Giosso
do Sul, Minas Gerais, Paiâ, Paianà. Pernambuco.
Piaui. Rio Giande do Sul. Santa Catarina No ente-
rior: Buenos Aues. Caracas. Lisboa. Londres. Ma
dri. México. Moscou. Nova Iorque, Paris, Roma.
Washington
SUCURSAIS
BRASllIA. DF Setor Com Sul Qd 1 BI K Ed
Denasa 7' andar CEP 70398 900 TEL (061) 223
68.88, TE.lEX.10n,
S PAULO. SP - Av Paulista, 777/15 • e 16' CEP
01311914 TEL (0111284 8133TELEX 37516 ..
BELO HORIZONTE, BH Av Alonso Pena, 1600/
7» andai - Cenlio - CEP 30130 005 FAX (031)
274 7420 TEL (031) 274-7377

PREÇOS DE VENDA AVULSA EM BANCA
PREÇO EM REAL

LOCAL DIAS UTEIS DOM

RJ,MO.SP.ES. 1.00 2 00
OF. 1.50 3.00
MS.MT.BS.PB.BC.PE. 2 00 3.50
AL.BA.00.se. 2.00 4,00
CE.MA.PB.Pt.RN. 2 00 3.50
AC,AM,AP,PA,nO,HB,TO. 2 50 5 00

JORNAL DO BRASIL

Ti'o n n e

REPRESENTANTES COMERCIAIS
Minas Geiais Tel D Fa» (031) 273-3399 e 273-1816
• Espirito Sanlo Tel e Fa*: (027) 2?9-2579 •
Recite Tel o Fa» (061) «65-1851 • CeaiS Tolotax
(065) 261-9106 • Bahia/Sergipo Tel e F»« (071)
351-1764 • Belim/PA Tel (091) 241-2255 e Fax
(091) 225-2061 • Paiané Tel (041) 253-«W8 e Fa«
(041) 252-2844 • Rio Giande do Sul Tel: (051)233-3332 e Fa« (051) 233-3528 • RJ Região dos
Lagos Tol (0246) 51-1021 • Santa Catarina Telela»
(048) 234-1556
LOJAS DE CLASSIFICADOS
CENTRO Av RoBianco 135 L|C -232 43)2-232 4373
COPACABANA A. C«KJta!a6aO t(M 235 5533
IPANEMA RV«cl>ir*i580 Si 221 W <191
TIJUCA fi C úeBool-n JÍ6 20? 254 8992
Os cadernos de Classificados circulam diariamente no
Estado do R<o de Janeiro Aos sábados e domingos nas
seguintes cidades Sào Paulo. Brasília Belo Honjonte
UteflJndia e Juií do Foia A leviMa Pro()iam.v que sai
âs seitas feiras circula no Estado do R«) de Janeiro

O que é o JB Online
E uma edição eletrônica do JORNAL
DO BRASIL, disponível para usuá-
rios de computador Consiste em
uma versão sucinta do jornal im-
presso, com textos e lotos, além de
informações que complementam
reportagens publicadas
Como ter acesso ao
JB Online
Através de uma conexão à redo
mundial de computadores Inter-
net e programas especilicos No
Brasil, o acesso à Internet é feito
pelos provedores de acesso
Atualmente,existem cerca de 300
espalhados pelo pais. O endereço

(URL, no jargão da Internet) do JB
Online è http://www.jb.com.br
Correspondências eletrônicas
também podem ser enviadas ao
JB, através do seguinte e-mail
jb w ax.apc.org
Como achar complementos
do jornal no JB Online
A marca JB Online e o numero,
que aparecem eni certas reporta-
gens do jornal, indicam que há
material complementar na edição
eletrônica Ao entrar no JB On11-
ne, na Internet, e só clicar sobre
a mesma marca que aparece na
tela e procurar o número corres-
pondente, para encontrar o com-
plemento (geralmente mais intot-;
mações sobre o mesmo assunto,
integra de documentos etc)

íp JORNAL DO BRASIL S A 1996
Os leiios fotografias e demais cnaçôcs intelectual
reproduitdos apropriados ou estocados em sistema de
meio mecânico eletrônico, microfilmagem totocôp»
direitos autorais
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Políticos e empresários evitam ir ao velório

¦ A maioria, inclusive o ex-presidente Fernando Collor de Mello, optou por um telefonema formal, de pêsames, para os parentes

CARMUN KOZAK

tre aparece»
na sede da Tratoral Importados,
durante as 18 horas de velório do
corpo de seu proprietário, o ex-te-
soureiro de campanha de Fernan-
do Collor, Paulo César Cavalcan-
ti Farias. Enquanto desconheci-
dos alagoanos faziam questão de
marcar presença e cumprimentar
a família, os ilustres colegas do
empresário preferiram ficar afas-
tados, principalmente num ano
eleitoral — algo que tem marcado
a rotina do clã dos Farias desde
qtie, em 92, surgiram as primeiras
denúncias sobre o esquema de po-
der paralelo do governo Collor. A
maioria limitou-se a telefonar.

O ex-presidente Fernando Col-
jor, por exemplo, ligou para o
deputado Augusto Farias (PPB-
AL). Segundo Augusto, Collor
afirmou que estava em Miami e
que lamentava muito a perda do
amigo. Familiares de PC não qui-
seram identificar outros ilustres,
que preferiram não ser flagrados
rendendo homenagens ao homem
que foi o pivô de tantas denún-
cias. Afinal de contas, o escândalo
resultou no primeiro impeachea-
ment de um presidente da Repú-
blica.

O governador de Alagoas, Di-
valdo Suruagy, estava viajando e
foi representado pelo vice-gover-
nador Manoel de Barros. Os arni-
gos também foram econômicos
com as coroas de flores. Além dos
irmãos, poucos prestaram home-
nagens desse tipo. Pouco tempo
antes do enterro, às 15h de ontem,
chegaram coroas dos empresários
João Tenório, Mário Leão e João
Lyra — o pai de Tereza Collor,-'
viúva de Pedro, o autor das pri-
meiras denúncias sobre o esque-
ma PC Farias. Em 1986, Paulo
César foi o principal articulador
do acordo que garantiu o perdão
da maior parte da dívida dos usi-
neiros de Alagoas com o banco do
estado — o Produban.

Muito unidos, os irmãos de PC
Farias — Luís Romero, Cláudio,
Augusto, Carlos Gilberto, Rogé-
rio. Edileuza e Ana Eliza — se
revezaram, durante todo o velório
11a Tratoral. A médica Edileuza
estava inconsolável e não parou
de chorar um só minuto. Ana Eli-
za, segundo amigos, teve proble-
mas de pressão e precisou ser me-
dicada e sedada. Um ex-sócio de
PC — o piloto Jorge Bandeira de
Mello, que estava em São Paulo
— e o advogado Nabor Bulhões,
que estava em Brasília, foram pa-
ra Alagoas assim que puderam.
Chegaram no domingo à noite,
quando ainda deram uma passa-
da na Tratoral.

- A família adotou um forte es-
quema de segurança na hora da
missa, rezada pelo padre irancis-
cano Luiz Santos. Os jornalistas
nao puderam permanecer 110 lo-
4l. No cemitério Campo das Fio-
rés, cerca de 500 pessoas acompa-
nliaram o enterro, que contou
com muita emoção dos filhos
Paulinho e Ingrid e das irmãs Edi-
leuza e Ana Eliza. O padre, que é
amigo da família, arriscou um
sermão politizado. 

"Paulo César
era um patriota. Deu sua vida
pelo Brasil", afirmou.

Caderno

Viagem

4a-feira
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Filhos se desesperam

MACEIÓ — "E vale a pena vi-
ver, meu tio?", perguntou Pauli-
nho, filho de PC Farias, a Augus-
to Farias assim que soube da
morte do pai. Paulinho, de 13
anos, e a irmã, Ingrid, de 15, estu-
dam na Suíça há quase dois anos.
Foram mandados para lá depois
da morte da mãe, Elma. em 20 de
julho de 1994. Â época. PC Farias
estàva preso cm Brasília e, depois
de consultar os irmãos, achou me-
lhor que os filhos fossem estudar
no exterior. Agora, a história se
repete para Paulinho e Ingrid, que
desembarcaram no Brasil sexta-
feira para passar as férias com o
pai. Ainda esta semana, o clã dos
Farias decidirá se eles continua-
rão na Suíça.

Os dois tiveram tempo de en-

contrar o pai, que comentou com
os irmãos as mudanças físicas dos
filhos! Ingrid, que PC achou um
pouco acima do peso ideal para
sua idade, presenteou o pai com
uma garrafa de um uísque espe-
ciai, envelhecido 65 anos. Com
Paulinho, que, PC achou} muito
magro, o pai falou dos planos de
uma viagem juntos para,o exterior
ainda nestas férias. O tesoureiro
da campanha de Fernando Collor
de Mello acreditava que o Supre-
mo Tribunal Federal concederia
habeas corpus para que ele viajas-
se por cerca de 15 dias com os
filhos.

Na quarta-feira embaçariam
com o pai para Brasília que iria
depor no Supremo Tribunal Fe-
deral Segundo amigos, além de

aproveitar a presença dos filhos
no Brasil, PC queria se preparar
para a carreira política. Pretendia
se candidatar a deputado federal
em 1998.

Ingrid,. segundo parentes, en-
trou depressão e, desde domingo,
.fala pouco. Paulinho, assim que
recebeu a notícia da morte do pai,
tève uma explosão de fúria. Foi
controlado a força por três tios.
Ontem, ele chegou ao velório do
pai tentando aparentar tranquili-
dade. Se conteve como pode, che-
gando algumas vezes a sair da
sala para caminhar pelo estacio-
namento com amigos. Na hora da
missa, pouco antes de fecharem o
caixão, Paulinho teve uma crise
fortíssima de choro e foi tirado do
local pelo tios Augusto e Edileu-
za.
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Militar e político, Jarbas Passarinho narra neste livro os mais de 30 anos de história

do Brasil de que fez parte ativamente, esclarecendo episódios controversos e polêmicos,

como o AI-5, o da bomba no Riocentro, o impeachmetit de Collor e a CPI do Orçamento.

Traz à tona diálogos, detalhes e articulações ocultas do público, revelando os meandros

da política brasileira.
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Amigos ilustres não vão ao enterro

C. Maceió — AFP/Marcos Trlst.lo
Ti

I h Padre diz diante

do caixão que PC

era 
"um 

patriota"
CARMEN KOZAK

MACEIÓ
— Muitos
amigos e cu-
riosos. Mas
rienhum po-

tre apareceu BbE0DEEEÍ
na sede da Tratoral Importados,
durante as 18 horas do velório de
Paulo César Farias. Enquanto
desconhecidos alagoanos faziam
questão de marcar presença e
cumprimentar a família, os ilus-
tres colegas do empresário prefe-
riram ficar afastados, principal-
mente num ano eleitoral — algo
que tem marcado a rotina do clã
dos Farias desde que, em 92, sur-
giram as denúncias sobre o esque-
ma de corrupção do governo Col-
lor.

O ex-presidente Fernando Col-
lor telefonou para o deputado
Augusto Farias (PPB-AL). Se-
gundo Augusto, Collor afirmou
que estava em Miami, nos Esta-
dos Unidos, e lamentava muito a
perda do amigo. O governador
Divaldo Suruagy estava viajando
e foi representado pelo vice-go-
vernador Manoel de Barros.

Pouco antes do enterro, chega-
ram coroas de flores enviadas pe-
los empresários João Tenório,
Mário Leão e João Lyra — o pai
de Tereza Collor, viúva de Pedro,
irmão de Fernando e autor das
primeiras denúncias sobre o es-
quema PC. Em 1986, PC Farias
foi o articulador do acordo que
garantiu o perdão da maior parte

| da dívida dos usineiros de Ala-
' 

goas com o governo estadual.
O ex-sócio de PC Farias, Jorge

Bandeira de Mello, que estava em
São Paulo, e o advogado, Nabor
Bulhões, que estava em Brasília,
chegaram a Alagoas no domingo
ã noite, quando estiveram no ve-
iório.

Os irmãos de PC Farias —
Luís Romero, Cláudio, Augusto,
Carlos Gilberto, Rogério, Edileu-
za e Ana Eliza — se revezaram,
durante todo o velório na Trato-
ral. Edileuza não parou de chorar.
Ana Eliza, segundo amigos, teve
problemas de pressão.

Os filhos de PC Farias também
ficaram abalados. "E vale a pena
viver, meu tio", perguntou Pauli-
nho, de 13 anos, quando soube da
morte do pai. Ingrid entrou em
depressão desde domingo. Os dois

; estudam na Suíça e tiveram tempo
de encontrar-se com PC, que pre-
tendia fazer uma viagem com os
filhos.

O padre Luiz Santos celebrou
a missa de corpo presente. Os jor-
nalistas não puderam permanecer
no local. Âs 15h, no cemitério
Campo das Flores, cerca de 500
pessoas acompanharam o enterro,

. assistido com muita emoção por
Paulinho, Ingrid, Edileuza e Ana
Eliza. O padre, que é amigo da
família, arriscou um sermão poli-
tizado. "Paulo César era um pa-
triota. Deu sua vida pelo Brasil",
afirmou.

Com a presença de cerca de 50
pessoas, o corpo de Susana Mar-
colino foi sepultado às lOlilO
também no cemitério Campo das
Flores. O enterro atrasou 20 mi-
nutos porque os coveiros demora-
ram a chegar. A mãe de Susana,
dona Maria Auxiliadora, teve
uma crise nervosa. Ela chamou
um repórter do programa Aqui
Agora, do SBT, e disse, chorando:
"Minha filha nunca usou uma ar-
ma na vida".

O caixão estava fechado, mas
parentes disseram que Susana ti-
nha hematomas nos braços e per-
nas, além de uma ferida na gengi-
va e no lábio superior. Segundo o
diretor do Instituto Médico Le-
gal. Marco Peixoto, não eram lie-
matomas, mas concentração de
sangue causada por hemorragia.

Laudo apresenta falhas

Gilberto (E) e Augusto levaram o caixão e, muito emocionados, se persignaram na despedida do irmão

Susana era uma mulher ambiciosa

O legista Nélson Massini, da Fa-
culdade de Direito da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
disse ontem ciuc o laudo preliminar
do Instituto Médico-Legal de Ala-
goas corresponde á descrição do
crime elaborado pela polícia, mas
ainda assim deixa dúvidas que pre-
cisam ser esclarecidas. A principal
pergunta não respondida pelo lau-
do é sobre os horários em que Pau-
lo César Farias foi morto e o do
suposto suicídio de Susana Marco-
lino.

Não é só. As marcas de pólvora
encontradas pelo laudo preliminar
na mão direita da namorada de
Paulo César Farias foram achadas
também na mão esquerda? A res-
posta a essa pergunta ajudaria a
esclarecer como Susana disparou
contra o próprio peito — coisa que
dificilmente faria com uma só mão.
O laudo preliminar também não
apresenta o resultado de pesquisa
de impressões digitais no revólver
usado no crime. "Apesar da dificul-
dade neste tipo de exame, por causa
da superposição de impressões, ele
seria importante exatamente para
determinar se Susana foi ou não a
única a manusear a arma", diz
Massini.

Outra dúvida: por que, aparen-
temente, não houve reação alguma
de Paulo César Farias mesmo de-
pois de ferido? Por mais mortal que
seja um tiro, afirma o legista. há um
período, que pode chegar a dois ou
três minutos, de consciência da víti-
ma na qual ela costuma ter espas-
mos ou movimentos de reação.
Massini argumenta que essa reação
pode ter sido inibida pela ingestão
de bebida alcoólica ou substância
entorpecente, mas isso teria que ser
respondido pelo exame toxicológi-
co de Paulo César Farias e da na-
morada que até ontem não havia
sido apresentado.

Por fim: o laudo não determina
a distância dos disparos, tanto do
tiro que atingiu PC Farias como o
do que provocou a morte da namo-
rada. Massini, que acompanhou a
Comissão de Defesa dos Direitos
Humanos da Câmara dos Depu-
tados no levantamento do massacre
de sem-terra em Eldorado de Cara-
jás, no Pará, há dois meses, diz que
a principal pergunta para a polícia
é descobrir onde, quando e por
quem foi comprada a arma usada
no crime.

MACEIÓ — Susana Marcolina
da Silva gostava de se aproximar
de gente importante. Esta é a im-
pressão que a família de PC Fa-
rias transmitiu ao delegado Cíce-
ro Torres, ao revelar porque re-
provava o relacionamento dos
dois. O ex-prefeito de Maceió,
Djalma Falcão conta que foi pro-
curado duas vezes por Susana,
quando estava no poder."Ela 

queria emprego", contou
Djalma Falcão. Segundo ele, Su-
sana apresentou-se como moça
pobre, filha de ex-prefeito de Pa-
lestina, que acabara o 2o grau.
Djalma encaminhou-a a Superin-
tendência Municipal de Transpor-
tes Urbanos (SMTU), onde ela
passou a ganhar pouco mais de
um salário mínimo. Isso foi em
1986 ou 1987. "Posteriormente

encontrei-a em solenidades públi-
cas ou eventos sociais". Voltaram
a se encontrar ano passado. Susa-
na contou-lhe que estava con-
cluindo Direito e queria ajuda pa-
ra se inscrever num concurso para
delegado de polícia. 

"Como mui-
ta gente, fiquei surpreso quando,
há dois meses, a vi com Paulo

César Farias no enterro do pai
dele".

Parentes de Susana dizem que
o namoro começou há um ano e
seis meses e dão até a data: 12 de
janeiro de 1995. Augusto Farias,
irmão de PC garante que os dois
estavam juntos há oito meses. A
família de Susana assegura que
ela se dava bem com os irmãos e
filhos de PC. Augusto declarou à
polícia que os Farias nãp aprova-
vam o relacionamento. "Eles dis-
seram que Susana tinha passado
pouco recomendável e namorava
pessoas de prestígio para tirar
proveito", contou o delegado Cí-
cero Torres.

Susana nasceu no município de
Pão de Açúcar, era filha caçula e
tinha dois irmãos. Aos sete anos,
sua família mudou-se para Pales-
tina, onde o pai Gerônimo Mar-
colino foi eleito prefeito e a mãe,
Maria Auxiliadora, veradora. Seu
pai morreu quando ela tinha 14
anos e a família mudou-se então
para Maceió: foram morar no
bairro de Barro Duro, de classe
média baixa.

Já funcionária da SMTU, Su-
sana tentou a carreira de modelo,
mas não teve êxito. Seus parentes
contam que ela conheceu PC Fa-
rias no quartel do Corpo de Bom-
beiros, onde ele cumpria prisão
especial. Meses após conhecê-lo,
Susana abriu a butique Lady
Blue, no Costa Leste Fashion
Mall, em Pajuçara. A loja teria
sido presente de PC. Ana Luiza,
irmã de Susana, nega. Diz que a
família vendeu duas propriedades
para Susana abrir a loja de roupas
femininas.

A família de Susana, porém,
não desmente que ela ganhou de
PC um Fiat Tipo. Na véspera do
crime, segundo sua família, Susa-
na voltara de São Paulo com mer-
cadorias para a loja e para uma
pronta-entrega que abriria em
Maceió.

Na opinião dos amigos, Susa-
na era afável, elegante e simpáti-
ca, "admirada 

por homens e mu-
lheres", segundo a colunista so-
ciai Lilian Rose. Já Romeu Lou-
reiro, também colunista definiu-a
como "inexpressiva".
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Ministério da Educação veta 263 livros

¦ Obras com erros e excluídas do catálogo da FAE, mas já distribuídas às escolas, terão erratas no segundo semestre

ELIANA LllCF.NA
Brasília — O ministro da

Educação, Paulo Renato Sousa,
quer que as editoras de livros di-
dáticos que foram excluídos do
catálogo da Fundação de Assis-
tência ao Estudante (FAE) para
1997, mas que ainda continuam
sendo adotados este ano, prepa-
rem erratas para serem enviadas
às escolas no segundo semestre.
Ontem, o ministro fez pronuncia-
mento em cadeia de rádio e TV
para divulgar a lista dos 263 li-
vros excluídos e anunciou que no
próximo ano o MEC vai adotar

critérios ainda mais rígidos na
avaliação dos livros que a FAE
distribui para as escolas públicas."Me revolta a desconsideração
de algumas editoras, especialmen-
te com os alunos da rede públi-
ca", desabafou o ministro, ao
apontar erros grosseiros que fo-
ram encontrados na análise mais ¦
apurada do conteúdo dos livros
destinados aos alunos de Ia à 4a
série.

Dos 1.159 livros inscritos pelas
editoras para a compra que será
feita pela FAE para o próximo
ano letivo, 821 acabaram incluí-

dos no catálogo. Do total de ins-
critos, 75 foram cortados no ato
de inscrição, porque eram paradi-
dáticos. Outros 183 foram corta-
dos pela própria FAE, a partir de
uma avaliação pouco aprofunda-
da que levou em conta critérios
como diagramação inadequada,
mapas ou informações desatuali-
zadas, livro multisseriado ou livro
consumível.

Análise — Os livros dirigidos
ao ensino de Ia à 4o séries, pela
primeira vez, foram submetidos a
uma análise de conteúdo pelo
Centro de Pesquisa de Ensino e
Cultura, em convênio com o

MEC. Dos 143 livros analisados,
80 foram excluídos. Os 63 incluí-
dos na lista para 97 receberam 1
ou 2 estrelas no catálogo que já
chegou às escolas. Segundo o mi-
nistro Paulo Renato, 45% dos pe-
didos de livros que já retornaram
dos estados envolvem livros reco-
mendados na lista. Do total de
1.159 livros inscritos de Ia à 8a'
séries, 821 foram incluídos no ca-
tálogo.

O ministro adiou por quase
dois meses o anúncio dos livros
que foram cortados da lista da
FAE. Mesmo pressionado a di-

vulgar a lista, logo que anunciou
o catálogo para 97, Paulo Renato
justificou que o MEC queria, an-
tes, mostrar às editoras os proble-
mas apontados pelos educadores.

O MEC não tem condições de
substituir ainda este ano os livros
que serão excluídos no próximo
ano. "Alguns livros apresentam
tantos problemas que será difícil
para as editoras preparar uma er-
rata até agosto. Há casos, no en-
tanto, de modificações mais sim-
pies que poderão ser feitas em
dois meses", acredita.

O ministro anunciou que no

próximo ano a análise de conteú-
do feita nos livros destinados ao
ensino de Ia à 4a séries será am-
pliada até à 8a série. "Não dá
para mudar tudo de uma vez. Pa-
ra 96, conseguimos retirar 200 ti-
tulos e para 97, mais 263. O que
existia de pior já está excluído",
uarante Paulo Renato.

A secretária do Ensino Funda-
mental do MEC, Iara Prado,
adiantou que em agosto técnicos
do ministério irão se encontrar
com os editores para discutir os
critérios que devem ser usados na
reformulação de livros.

OS PRINCIPAIS ERROS

PROMOÇÃO
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WALT DISNEY WORLD.

SÓ NÃO VAI QUEM

NUNCA FOI.
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Lembra da última vez em
ne você foi ao Walt Disney Worldl
'im: 

pela memória que ojBea
Walt Disney World vão dar

passagens e estadias ma você e
mais 3 pessoas de suai família
comemorarem o Walt Disney World

Anniversary. As passagens são
Rio/Orlando/ Rio (classe turística),
a hospedagem é de 4 dias em um
Hotel da Disney (incluindo café
da manhã, almoço e jantar)
e a festa você faz com os ingressos

gratuitos para todas as atrações

k Disney. Para participar, nada
mais simples: basta descrever
a sua lembrança mais emocionante
na Disneyjveja o regulamento
ao lado). Capriche na descrição.

Você só tem a ganhar com as suas
emoções. Esta promoção do JB
e do Walt Disney World começa em
12 de junho e se encerra em

m
Boas lembranças e boa sorte.

MUI I I lllllllllll III—

Viagem

REGULAMENTO.
SÓ NÃO CONCORRE
QUEM NÃO LÊ O JB
OU NÃO TIROU
FOTO NA DISNEY.

i. Escolha a foto mais signi-
ficativa em que você aparece no
Walt Disney World. 2. Acrescente
um depoimento de até 40palavras

que descreva a sua emoção nesse
dia na Disney. 3. Dejois, envie
tudo para o JB pelo Correio
ou entregue direto numa das lojas
Classificados. (veja os endereços
abaixo U. Importante: as fotos
enviadas para este concurso não
serão 

'

Mande lembranças

p>ro 
Mickey 

que 
ele

manda 
passagens 

da

Disney 
pra 

você.

5. Semanalmente serão
selecionados dois textos, por um juri
de 3 pessoas do JB, que junto com
as fotos serão publicados
pelo Caderno Viagem.
A primeira publicado dosyre-sele-
cionados será em 1M. b. No final
de 5 semanas, um juri de 5 pessoas,
entre jornalistas e profissionais
de turismo escolherá o melhor texto
entre os 10 pré-selecionados.
7.0-vencedor do concurso ganhará
4 passagens e só poderá viajar

para Orlando, Flórida, no período
è Wé Disney Vorll
25th Anniversary: de l°t de
Setembro a 4 de Outubro de 1*)%.
8. A promoção começa em tt/Oè e
se encerra em '15/07.

A divulgação do vencedor
será no Caderno Viagem do JB de
li de Julho.

Se o vencedor

for assinante do

Jornal do Brasil

lera direito a mais

um prêmio extra:

o equivalente a

1.000,00

As fotos e os

textos pré-selecionados
serão publicados

semanalmente no

Caderno Viagem

aevoimas.
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Ciências
Assim eu aprendo Ciências, editora

Brasil, 3' série: "Répteis são animais
vertebrados que andam se arrastando".
O livro também afirma: "Os 

primeiros
répteis foram os dinossauros". Os rép-
teis não se arrastam e os dinossauros
não foram os primeiros répteis a apare-
cerem no planeta.

Ciência da escola para a vida, da
editora Lé, 2a série. Descreve verminose
de forma incorreta. A ilustração apre-
senta um verme chato, com antenas,
definido pelos especialistas que avalia-
ram o livro como "verdadeira quimera
zoológica".
P Quero aprender Ciências, editora
Atica, 3a série, comete um erro grassei-
ro: o subsolo da terra é confundido com
o manto. Também é dito que os mine-
rais são encontrados apenas no subso-
lo.

No livro A criança no mundo das
Ciências, da editora Consultor, 4a série,
o problema maior apontado pelo MEC
é a questão da segurança da criança. Na
parte de exercícios, há uma sugestão
para que o aluno coloque uma garrafa
diretamente no fogo para provar que o
vidro quebra em contato com o calor.
Isso sem sugerir o uso de óculos ou
equipamento de segurança.
Estudos Sociais

O preconceito aparece no livro Nos-
sa terra, nossa gente, da editora Atica,
Ia série. Há trés desenhos de crianças:
naquele que apresenta a criança negra,
ela mostra a língua, num gesto explicito,
segundo os educadores, de agressivida-
de.

Algumas pérolas encontradas no li-
vro Ainda brincando — Edição Rio de
Janeiro, da Editora Brasil, 3a série. "A
indústria pode ser extrativa e de trans-
formação, Quando o homem pesca ou

caça. está fazendo extração animal".
"Brasília...nasceu no Planalto Central,
no meio da mata".

Definição de grupos no livro A natu-
reza e a pessoa, da Editora Mãos Uni-
das, Ia série: "Os grupos são de cores
diferentes. Trocam afetos entre si.
Aprendem e ensinam uma camarada-
gem enorme". Ou: "O grupo humano é
o lider que comanda os outros grupos.
Os homens são capazes de fazer o que
os animais e plantas não fazem". E
ainda: "Os alimentos são líquidos e sóli-
dos. O ar é o nosso alimento."
Matemática

Erros e imprecisões conceituais no
livro da Editora Brasil, Assim eu apren-
do Matemática. ? série. A frase "rir-
cunferência é uma curva fechada sim-
pies" está errada, porque não
caracteriza o que é uma circunferência.
Há curvas fechadas simples que não sãb
circunferências.

O mundo mágico, da Editora Atica.
4a série, afirma que as figuras formadas
somente por segmentos de retas rece-
bem o nome de polígonos. Está errado,
pois há figuras formadas por segmentos
de reta que não são polígonos.
Português

A visão prqconceituosa de menino e
menina é um dos pontos destacados no
livro Eu gosto de comunicação, Editora
Nacional. Ia série. "As meninas gostam
de brincar, de fazer comidinhas e os
meninos de fazer pequenas constru-
ções." Exercícios com frases estranhas
ou pouco prováveis do tipo : "A girafa
viu a gia".

Erros de acentuação no livro Crian-
do e transforrmdp, da editora Inojosa.
Ia série— á todos, á vocês.
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Hosmany e recapturado depois de levar tiro

¦ Foragido desde 14 de maio, ex-cirurgiao a rota da fuga 
" 

ai • r A*
ibi preso quando tentava receber resgate  

AlfflTlflO tCIita SUlClUlO
1BI-L0 HOR1ZONTE — 0 cx-ci- mandaram dirigir por 40 minutos, ^ v /

rirgiao plastico Hosmany Ra- Emscguida,olazendeiroteveque * • \. / a J* **
nis, que estava foragido ha mais vestir urn capuz, foi colocado no / HOT*!) PVIlJir PYITJlfllCrlO
ills feses, foi recapturado saba- do porta-malas de seu carro c le- w . IJciX €% CY ll/CU tAU
daiassado em Campinas, interior vado para Governador Valadares, M. W', -«-»{»„#« Hp
daSao Paulo, quando tentava re- lestcde Minas. p SALVADOR - 0 medico alemao mes, uma pros ituta de Stuttyrt

celr o resgate do sequestra do 0 fazendeiro ficou preso cm . '' 
\ Gerd Wenzinger, acusado de prati- teve o corpo cortado com um bistu

falndeiro e empresario Ricardo uma casa alugada por Ivone Be- BR A SI L \ car torturas e abusar sexualmentc n a laser em mais de 40 pedagos,
clalho Renno, 49 anos. Balea- zerra Ramos, que mora cm Go- de mais de 90 prostitutas baianas, que foram jogadosno no Havel, as

dotia perna esquerda, Hosmany vernador Valadares e esta foragi- \ / tentou se suicidar ontem, na cela autoridades alemas cassaram o re-

teifratura de lemur e foi levado da. 0 dclcgado cncarregado do *-\ Gov. Valadares quc ocupa na Casa de Dctengao, gistro professional de Gerd em

pal.o Hospital das Clinicas de caso em Governador Valarcs, Jo- PousoAleyre /¦/ em Salvador, onde aguarda decisao 1990, porqueo medico filmavasuas
Polo Alegrc, sul de Minas, onde se Eduardo Azeredo da SHva, 0 Q da Justiga sobre extradigao. Antes pacientcs no consultorio. cm Stutt-
scrloperado amanhaf Segundo o acha que cla pode scr irma dc Bauru Q 0 • V de tomar doses cxcessivas de reme- gart. A Embaixada da Alemanna.
holm medico, seu estado c bom. Hosmany, que tern parcntcs na Campinas G^"^S-=U . . dios e tentar se sufocar com um em Brasilia, vai encaminhar ao Mi-

tismany comandou o seqiies- cidadc. Ate o inicio da noite de ^""N^Sta. Rita do Sapucai saco plastico, o medico, de 53 anos, nisterio das Relagocs Exteriores o
trot Ricardo, ocorridodia 16 na ontem, a policia ainda nao havia I escreveu quatro cartas dizendo que pedido de extradigao. que devera
ciille mincira dc Santa Rita do confirmado o suposto parentesco. s era 0 unico responsavel por sua ser julgado pelo Supremo Tribunal
Saiai. 0 ex-medico c dois com- Na madrugada de domingo, morte. Gerd decidiu se matar de- Federal,
par s cairam cm uma emboscada Renno ficou preso em um motel. . n,cc,Hn pois de saber que a policia alema §L mpHim -domln tambem
da ,lic| as I3h de sabado, no Ate a ultima quarta-feira, a fami- 1 .T. lli^ ! I . ..  descobriu uma fita de video, no i i fj bmsifeT-
km 5 da Via Anhangiiera, em lia do fazendeiro tentou esconder '«Deu entrevista i TV Globo em Ji-Parana (RO) em 27 cofre de um banco cm Berlim, em r-.ti-i A Ives da Pa
Cat linas. Eles iam receber RS o sequestra da policia. A delega- jjil' jfclj ^ de maio dizendo que queria ser terrorista intemacional que aparece esquartejando uma Hp CaivaHrir
300 lil exigidos corno resgate. cia de Santa Rita de Sapucai, en- 'V Seqfle'strou'o empresario Ricardo Renno em Santa mulher. A policia baiana prendcu o jtJL aue e|e scja 0 responsavelHo» any estava foragido do pre- trctanto, dcscobnu o sequestra Rita do Sapucai (M6) em 16 de junho alemao no dia 25 de fevereiro, em J* in..,0 j,. uuatro mulhe-si.li.ic Ba»™a«deoA 14 de mformou ai* d= Sega- ¦JC 

JM casa. „obai,r„dc Pi, ua5a. onde eic
mai quando obteve permissao rang .Publica I Valadares (MG) construiu uma camara dc torturas. orLmos i"Pi- i

rTltSSetah Hosmany1" demorasse a voltar dc Hsl—J 5 MI"?"' * junho,'em Campinas (SP), e f'erido em Na Alemanha, Gerd e acusado tua?u. A policia baiana prendeu
esu| com cabelos e ba'rba pinta- Campinas com o resgate, tro. Ivo- Hosmany Ramos ... .,'r.0,e!0.c°m.a.p.01'13: ' de ^uatro assassinatos em Berlim e Gerd depois de um telefonema ano-
Hns nZu I. nassar nor outra ne e um comparsa identificado 6 E internado em um hospital de Pouso Alegre (MG)  nove cm Stuttg|j| Num dos cri. nimo de uma das suas vitimas.

pes*. apenas como Douglas resolveram
(medico foi ferido com um deixar Ricardo Renno amarrado

tiro i perna quando tentava lu- cm uma arvore. Antes, eles espan- i""*-=== l
gir-1 cerco policial. Outro sc- caram c scdaram o fazendeiro, _ ^ ¦* *1 * i
qiicfador, Cristian Reis, 20 que conseguiu escapar logo que leail b€IlCl ft l)l tlSll611'cl _ f 4
ano: tambem esta internado no rccupcrou os sentidos. , r n • i /\ \ * -i- c :
host al dc Pouso Alecre c seu Uma equipe do Departamento Nao w 'T :lfc: motor Beechcraft Baron, ainda /l/l 
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estai e considcrado gravissimo. Estadual de Operagoes Especiais poracaso, .. , em 81, o medico foi libcrtado. J_ f JL£,l/l/l/ | ;
Elc lou oito tiros, dois na na de Minas Gerais (Deocsp) locali- dizem;que l])M Dias depois, no cntanto, era
cabt . Hosmany foi rcconhecido zou Hosmany e outros dois se- o cirur- preso no Paraguai, com outro 7 \ „ 10 s~f f til/VT11/T/1 -
pelo hefe do Departamento de questradores em Campinas. Eles giao, aviao alheio e USS 50 mil. A LZ* Ol OLX LUUU4>J Ul UWH*
Inve uagoes dc Campinas, dele- tentaram fugir, mas Hosmany dido c es- HBWlH partir dai, enfrentou inumeros x # t
gack osc Roberto Rocha Soares. Cristian foram capturados apos cri tor processos, inclusive por assas- AA^rhi/ifi CH si* 
" 

Rardo Renno, que conseguiu troca de tiros. O terceiro seqiies- Hosmany Ramos—preso pela sinato, e foi condenado a penas LWjCvld rCpUl'lMJ* Jl/ Oi/ ULJ Ll/Cv
esca r do cativeiro no domingo. trador, Antonio Padua Vargas, primeira vez em 1981, pelo qUe somaram quase 30 anos e x
foi s iiestrado por dois homens conseguiu fugir. Ao dar entrada roubo de um aviao— inSpjrou 0 levaram a tentar varias vezes 7 r\ccr\c /iS/oh/IMtoC
armias com pistolas automati- no hospital dc Pouso Alegre, Gilberto Braga, na criagao do afuga. CAJv rvt/SjUj r vUr t/vCvil/v&%b!
cas. mndo estava parado com ex-cirurgiao aprcsentou docu- personagem Felipe Barreto. da . Ism iel Pedrosa diretor da S~
seu MW pcrto de uma pizzaria. mcntos falsos com o nome de Ra- novela.O dono do mundo. Hos- • „ , .
Eles ilraram cm sea carro c o fael Nonalo Filho. miS 
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! Pai nao deu prote?ao ^r 
mar em Medicina. no Rio, e » *» aelciuos. Outroso Hft 1 
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B O HORIZONTE - Ha um passa a maior parte do tempo em ^ f flentava a alta roda| acusaram de louco ou de |: 

mes, uando fugiu da prisao, em sua fazenda no muncipio de Nova rirM-nncuIn nela mcialite Bcki 
"amoral". Mas o preso, que "' . 1 I

Baur (SP), Hosmany Ramos foi Modica, a 80 km de Valadares. Klabin ' 
comegara a escrever na cadeia,

busc^em Governador Valadares O apartamento, no Edificio J. Nos anos 70 teve outri na- sempre preferiu definir-se co- .
(MGu protegao do pai, o fazen- peres, esta fechado ha cerca de morada conhec'ida — a iorna- mo uma especie de Jean Genet
deirc aime Nonato Ramos, de 77 dois meses. Os vizinhos contam - ; escritora Marjsa Ra;| a brasileira — numa compara- ;
anosMas nao teve sucesso. Des- que com problemas de saude, r.abaelia aue a ele dedicaria o ?a0 com 0 teatr61o?° franc«s f)8f)f) ? 1 00(10 
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de a isao do filho, Jaime vive dc Jai de Hosmany anda em cadeira Sm'J' quc escreveu O/»/rao atras Llgue grafts UoUU ZI UJUU
formdiscrclj|aquela^cdag da rodas , se recupera em uma m,x ««isK]lte do cirur. das grades, Sao de Hosmany,
regia do Rio Doce. A mae do praia n0 iltorai do Espinto San- |jg • 

D^slic0 ]vo pjtanguy entre muitos outros, os roman- # 
pianos especiais de financiamento.

ex-ci rgiao plastico, Anesia Ro- t0 t ¦ r if • i ces O olhomAgtoo e Assassiriato • novo design mais compacto e modemo
rlrimit "vintiK miiHnn-se n'iri satisltlto, porem, 10^.0 ,'iiAmrt enhrp r> • V^rios modelos, dos mais simples aos mais sofisticados.drigi. Santos, mudou.se p Hosmany tem outros parentes trocaria as colunas sociais pelo clmeA — este ultimo, sobre o 

DDACICRio. t'pois de se separar do man- 
em Governador Valadares. Na noticiario policial, ampliando milionario Jose Carlos No- 

Wttitgt QHBBBBBB. D , enoca em que fugiu da cadeia, sua o universo de aventuras e ad- gueira Diniz, morto em cir- Ltcenciada Exciusiva ;J
Ja ne Ramos casou-se nova- P° H cunstancias estranhas no final copiadoras ™
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Govanador Valadares. Dono de que 0 sobnnho sempre foi uma Quando encontraram 0 bi- dos anos su.

um a artamento na cidade, Jaime pessoa problematica".
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toner grátis para 20.000 cópias. ELECTRONICS!

osmany e reca

Alemão tenta suicídio

para 
evitar extradição

mes, uma prostituta de Stuttgart
teve o corpo cortado com um bistu-
ri a laser em mais de 40 pedaços,
que foram jogados no rio Havei. As
autoridades alemãs cassaram o re-
gistro profissional de Gerd em
1990, porque o médico filmava suas
pacientes no consultório, em Stutt-
gart. A Embaixada da Alemanha,
em Brasília, vai encaminhar ao Mi-
nistério das Relações Exteriores o
pedido de extradição, que deverá
ser julgado pelo Supremo Tribunal
Federal.

Mas o médico alemão também
tem dividas com a polícia brasilei-
ra. A delegada Cátia Alves, da 12a
Delegacia de Polícia de Salvador,
suspeita que ele seja o responsável
peto assassinato de quatro mulhe-
res brasileiras, no ano passado, en-
terradas em bairros próximos a Pi-
tuaçu. A polícia baiana prendeu
Gerd depois de um telefonema anò-
nimo de uma das suas vitimas.

SALVADOR — O médico alemão
Gerd Wenzinger, acusado de prati-
car torturas e abusar sexualmente
de mais de 90 prostitutas baianas,
tentou se suicidar ontem, na cela
que ocupa na Casa de Detenção,
em Salvador, onde aguarda decisão
da Justiça sobre extradição. Antes
de tomar doses excessivas de remé-
dios e tentar se sufocar com um
saco plástico, o médico, de 53 anos,
escreveu quatro cartas dizendo que
era o único responsável por sua
morte. Gerd decidiu se matar de-
pois de saber que a polícia alemã
descobriu uma fita de video, no
cofre de um banco cm Berlim, em
que aparece esquartejando uma
mulher. A polícia baiana prendeu o
alemão no dia 25 de fevereiro, em
casa, no bairro de Pituaçu, onde ele
construiu uma câmara de torturas.

Na Alemanha, Gerd é acusado
de quatro assassinatos em Berlim e
nove em Stuttgart. Num dos cri-

Gov. Valadares f
Pouso Alegre Y~

Camp,n^,iàMlta-doS.pucal

Fugiu de Bauru (SP) em 14 de maio passado
'9 

Deii éntrevista à TV Globo em Ji-Paraná (RO) em 27
de maio dizendo que queria ser terrorista internacional

'3 
Seqüestrou o empresário Ricardo Rennó em Santa
Rita do Sapucaí (MG) em 16 de junho

â No mesmo dia, levou o empresário para Governador
Valadares (MG)'5 
No día 23 de junho, em Campinas (SP), é ferido em
tiroteio com a polícia, ao tentar pegar o resgate

fi É internado em um hospital de Pouso Alegre (MG)
Hosmany Ramos

Tecnologia japonesa de ponta. • Menor custo por cópia.
Material de consumo original, o Assistência técnica em
todo o Brasil. • Planos especiais de financiamento.

• Novo design mais compacto e moderno.
Vários modelos, dos mais simples aos mais sofisticados.

Hosmany tem outros parentes
em Governador Valadares. Na
época em que fugiu da cadeia, sua
tia Diva Alves, de 80 anos, disse
que o sobrinho "sempre foi uma
pessoa problemática".
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Jane Ramos casou-se nova-

menti e continuou a morar em
Govfnador Valadares. Dono de
um a artamento na cidade, Jaime
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melhore o trânsito desta cidade.
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Jean Genet a brasileira

N a o —Blyi motor Beechcraft Baron, ainda

poracaso, /it em 81. o medico foi libcrtado.
dizem quc lj) jf| Dias depois, no cntanto, era
o cirur- jyll!j!|ll JJ|[^ preso no Paraguai, com outro
giao, ban- aviao alheio e USS 50 mil. A
dido c es- partir dai, enfrentou inumeros
c r i t o processos, inclusive por assas-
Hosmany Ramos— preso pela sinato, e foi condenado a penas
primeira vez em 1981, pelo qUe SOmaram quase 30 anos e
roubo de um aviao — inspirou 0 ievaram a tentar varias vezes
Gilberto Braga, na cria?ao do a fuga
personagem Felipe Bamto da ; M di[ctor #
mnda.O ^ dc Cust6ria |c TaubaAmany, quc nasccu Osminc, Rd D«m
mos no miseravel Vale do Jc- * 130 quilometros de Sao Pa -

quitinhonha (MG), foi ate jor- % ^ftrmou, certa vez que
naleiro. Mas conseguiu se for- Hosmany era o maista

mar em Medicina, no Rio, so dos detentos. Outros o

cedo frequentava a alta roda, acusaram de louco ou de

ciceroneado pela socialite Bcki amoral . Mas o preso, que
Klabin comegara a escrever na cadeia,

Nos anos 70, teve outra na- *™pre Preferiu
morada conhecida - a jorna- especie 

de Jean Genet

lista e escritora Marisa Raja a>asileira 
~ 

f
Gabaglia, que a ele dedicaria com 0 tca^ro of.fra" 

.
livro mrnor bcvulido - f* ^scrcvcuO balye, a ras

tornou-se assistente do cirur- ^as ' y'

giao plastico Ivo Pitanguy. entre muitos outros, os roman-

Nao satisfeito, porem, logo ces OollwmagwoeAssassmato
trocaria as colunas sociais pelo c^'5%H 

— es.te u'mo; J? 0

noticiario policial, ampliando milionario Jose Carlos No-

o universo de aventuras e ad- gueira Diniz, morto em cir-
miradores. cunstancias estranhas no final

Quando encontraram o bi- dos anos 80.



Hosmany e recapturado depois de levar tiro

¦ Foragido desde 14 de maio, ex-cirurgiao A 
rota da fuga | 41 .

foi preso quando tentava receber resgate  A Iatyiqa tpntd filllPirlin
ufi.o horizonte — 0 cx-ci- foi scqulado $r dois homcns - / /HCIUdU ICliUI OUIWUIU

rurgiao plastico Hosmany Ramos, armatlos com pistolas automaticas, /„s . _ # ^
que cstava foragido ha mais de dois quando cstava parado com seu / Tk0¥»0 Ontni1 AVtyflnlPiin
meses, foi recapturado sabado pas- BMW perto de uma pizzaria. Eles |J(|1 d, CV.ll/CU. CAll. CI.IXJ-V/C1.VF
sado em Campinas, interior de Sao cntraram cm seu carro e o manda- 1.
Paulo, quando tentava receber o ram dirigir por 40 minutos. Em .. jrAuni SALVADOR — 0 medico alemao mes, uma prostituta de Stuttgart
rcsgate do scqucstro do fazendeiro seguida, o fazendeiro teve que ves- gi \ Gerd Wenzinger, acusado de prati- tevc o corpo cortado com urn bistu-
e cmpresario Ricardo Carvalho (jr um capuz, foi colocado no por- liTilTriTiMfc^^ _ BRA SI L car torturas e abusar sexualmente ri a laser cm mais de 40 pedals.
Renno, 49 anos. Baleado na pcrna ta-malas de seu carro e levado para S. de mais de 90 prostitutas baianas, que foram jogados no rio Havel. As
esquerda, Hosmany teve fratura dc Governador Valadares Jcste de Mi- ^ tentou se suicidar ontcm, na cela autoridades alemas cassaram o re-
lemur e foi levado para o Hospital n;is Gov. Valadares 

j qUe 0cupa na Casa de Detenijao, gistro profissional de Gerd em
das C linicas de Pouso Alegre, sul dc q fa/.endeiro ficou preso em Pouso Alegre / I cm Salvador, onde aguarda dccisao 1990, porque o medico filmava suas
Minas. onde sera operado amanha. uma casa alUgada por Ivone Bezcr- 0 O--4101133311101 da Justiga sobre extradi?ao. Antes pacientes no consultorio, em Stutt-
Segundo o boletim medico, seu es- m Ramos, que mora em Governa- dc tomar doses excessivas de reme- gart. A Embaixada da Alemanha,
tadoebom. _ dor Valadares e esta foragida. , Campinas _ dios e tentar se sufocar com um em Brasilia, vai encaminhar ao Mi-

Hosmany comandou o scques- delcgado encarregado do caso em r~\Sla. Rita do Sapucai saco plastico, o medico, de 53 anos, nisterio das Relates Exteriorcs o
tro de Ricardo, ocorrido dtaj 16 na Governador Valares, Jose Eduardo J jfrffinnn escreveu quatro cartas dizendo que pedido dc extradigao, que devera
cidade mineira de Santa Rita do Azeredo da Silva, acha que ela po- / era o unico responsavel por sua serjulgado pelo Supremo Tribunal
Sjipucai. O ex-mcdico e dots com- de ser t|e Hosmany, que tem —morte. Gerd decidiu se malar de- Federal.

SmSLZX I flB Fufliu de Bau,u (SP) em 14 de maio passado ° «**» ""f"
95 da Via Anhanguera em Campi- rcnKSC0 Mjygte* AD.» a TV Gtobo em Ji-Pa-anS (RO) em 27 corre de um baneo em Berlin,, em «*"*»
nas. Eles uim receber RS 300 mil Na madrugada de domingo, /- demaio dizendo queque^serteiroristejm^ que aparecc esquartejando uma A delegada Catia Alves da L
exigidos corno resgate. Hosmany R 6 ficou preso cm um motel. B? SeqDestrou o empresario Ricardo Renno em Santa mulher. A policia baiana prendeu o DeleSacia de 

^0,icid 
du Sdl^or:

¦estava foragido do pre ,d,ota- At6 a aitima q^&lfeira, a familia ^ RitadoSapucai(MG) em IGdejunho ^em5o noPdia 25 de fevePrciro, em susperta que ele seja o responsavel
ru desde o dia 14 de maio, quando . r , . 1 jm , :¦> , |||7 1® -..M ••••• ••• ISr " . tt 

7# • . pelo assassinato de quatro mulhe-

a pmva liebakiyeslava comeabelos "f Na Alemanha. Gerd e aeusado magi] A policia baiana prendeu
e barba pintados e tentou se passar „ p,.,Kli' Hosmany Ramos ...  ;••••••• de quatro assassinatos em Berlim e Gerd depois de um tc efonema ano-
„lr nntra npeenn cretaria de Seguran(;a I'ublica. c £ nternado em um hospital de Pouso A egre MG M c. , M . 1 ,por outia pessoa. „lig./.uLi  u^r " H nove em Stuttcart. Num dos cri- nimode uma das suas vitimas.

O medico foi ferido com um tiro Na drdc de sabad"- a)n,,l\Hos"

na pema quando tentava fugir do man-' demorasse a voltar de Cam-

cerco policial. Outro scquestrador, Pinas com ° rcsPate; 'vone e um =1

Cristian Rcis, 20 anos, tambem esta comparsa identificado apenas co-
internado no hospital de Pouso mo Douglas resolveram detxar Ri- iPflTl 

l-rfTlPf" ft nFrimlPlFJl
Alegre e seu estado e considerado cardo Renno amarrado em uma ar- JCcUI VJC11CI tX IJltWllCUa nr.
graussimo. Ele levou oito tiros, vore. Antes, espancaram e sedaram Mao -^ motor Beechcraft Baron, ainda /I/I
dois na cabega. Hosmany foi reco- 0 fazendeiro, que conseguiu esca- poracaso, 

fit em 81,0 medico foi libertado. \ | ^ l/L/t/ |
nhecido pelo oBefe do Departamen- par ao recupcrar os sentidos. dizem que Vjfrii/ |DIA Dias depois, no entanto, era
to de Investigates de Campinas, A policia mineira localizou Hos- 0 cirur- ylj^ yll l|l| preso no Paraguai, com outro T^v OC ^ 

* # /
delegado Jose Roberto Rocha Soa- many e outros dois sequestrations giao, ban- aviao alheio e USS 50 mil. A De lz a oj covias v/min.res. em Campinas. Eles tentaram lugir, dido e es- Partir dal> enfrenlou mumeros £

Ricardo Renno, que conseguiu mas Hosmany e Cristian foram cri tor processos, inclusive por assas- \ 
/, • * *,

escapar do cativeiro no domingo. capturados apos troca de tiros. Hosmany Ramos —preso pela sinato, e foi condenado a penas lW&IS TCtUtCiO * SO Ct VlSliCl
primeira vez em 1981, pelo qUC somaram quase 30 anos '

Liminar 
proibe jornal SSiSS 

:de nossos representantes.

. , novela O dono do mwuio. Hos- Ismael Pedrosa diretor da j

J n TtlQVGiafi many, que nasceu Osmane Ra- Casa dc Custoria de Taubate,

CI6 ttenunciar mara] an mos no miser^vei Vale do Je- a llquilometros de Sao Pau- 

1 j quitinhonha (MG), foi ate jor- lo, afirmou, certa vez, que --- , . - y
PORTO alegre —O jornal Ze- pen, reclamando contra 0 que con- naleiro Mas conseguiu se for- Hosmany era 0 "mais talento- j 

— < p
10 Mora, de Porto Alegre, esta proi- sidera um "evidente cerceamento mar em Mldiciria, no RiSf e so" dos detentos. Outros 0 |9Ki|| '
bido de publicar os nomes de 22 da liberdade de imprensa". ce'do frequentava a alta roda. acusaram de louco ou de |- 

—ti
auditores do Tribunal deContas do A liminar tambem atinge 0 go- ciceroneado pela mialite BekS 

"amoral". Mas 0 preso, que 
"-

Estado (TCE), que recebem sala-- verno do estado, que flea proibido Klabin. comegara a escrcver na cadeia, • * r ' — ir-.r -
rios de maraja. A decisao saiu no de divulgar ou autorizar a divulga- sempre preferiu definir-se co-
sabado. em liminar do desembarga- pao dos nomes e salarios dos audi- mnrnda &nhecida — a ioma- mo uma especie de Jean Genet #'
dor Decio Brpen, que eonsidera „s 

Jjg" 
»™a compara-

auditores "ameagados em sua pn- •J 
estritamente ^en- Gabaglia, que a ele dedicana 0 l-'a0 com 0 teatrologo^ frances , . 

qqqq j 1 ()Q()() 
'

vacidade". Na edigao do domingo livr0 Mcu bm,ido ~ e T5 PCJeVCc-° * u° S S
anterior 16 0 iornal publicara a iroua"-' ,«»ociiuc^i«»«»u» a u» torn6u-se 

assistente do cirur- das grades. Sao de Hosmany, Tecnoiogia japonesa de ponta. « Menor custo por copia.anienor, 10, wjuum. V deputados que a haviam solicitado. lomou m. uu UUM 
IM1,ri:mMitr,s nnlrns os roman- • Material de consumo original. # Assistencia tecnica em

rela?ao das 200 pessoas que ga- Hp . 1_p01,nHo 
W7 mie o ior- g|ao plastico Ivo Pitanguy. entri. m ntosouiros os roman todooBrasii. • pianosespecialsdefinanciamento.

nh'im n<; nviiores salarios D320S DC- r a j NilO siltisfcito DO rem 10IZO CesO olhonwglCOQ Assussinnlo 0 Novo design mais compacto e moderno.nham os maiores saiarios pdgos pc na] enfrenta a censura, desde o fim 'Nao sausici o, porcm, logo 6 ? varios modelos, dM mais simples aos mais sofisticados.
los eofres estaduais-~enlte elas, os do militar A primeira, n0 troeana as co Unas soerais pelo ito 

BPflSIF22 funcionarios do TCE. ano passado, envolvia informaSoes npticiano |»lraal amplrando "*"J liMiiBMWiiBi °HAblh i
Nelson Sirotsky, diretor-presi- sobre o juiz do Trabalho aposenta-' 0 universe dc avcnluras e ad- gueira Diniz. mono cm cir- tgtMO.

dentc da Rede lirasii Sul (RBS) — do Mario Some,Ki, acusado de es- ""*>«. eunstancias earanhas no final

responsavel pela edigao da Zero tupro e atentado violento ao pudor Quando encontraram o bi- dos anos 80. Rua sao enstovao, 950 - sao cnsiovao - pabx (021) s85-324i - fax (021) 589-6319

Horn — enviou carta a Decio Er- contra menores. ——
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Oferta especial: compre agora e ganhe
toner grátis para 20.000 cópias.

Hosmany e reca

Alemão tenta suicídio

para 
evitar extradição

mes, uma prostituta de Stuttgart
teve o corpo cortado com um bistu-
ri a laser cm mais de 40 pedaços,
que foram jogados no rio Havei. As
autoridades alemãs cassaram o rc-
gistro profissional de Gerd em
1990, porque o médico filmava suas
pacientes no consultório, em Stult-
gart. A Embaixada da Alemanha,
em Brasília, vai encaminhar ao Mi-
nistério das Relações Exteriores o
pedido de extradição, que deverá
ser julgado pelo Supremo Tribunal
Federal.

Mas o médico alemão também
tem dívidas com a polícia brasilei-
ra. A delegada Cátia Alves, da 12a
Delegacia de Polícia de Salvador,
suspeita que ele seja o responsável
pelo assassinato de quatro rnulhe-
res brasileiras, no ano passado, en-
terradas em bairros próximos a Pi-
tuaçu. A polícia baiana prendeu
Gerd depois de um telefonema anõ-
nimo de uma das suas vitimas.

SALVADOR — O médico alemão
Gerd Wenzinger, acusado de prati-
car torturas e abusar sexualmente
de mais de 90 prostitutas baianas,
tentou se suicidar ontem, na cela
que ocupa na Casa de Detenção,
cm Salvador, onde aguarda decisão
da Justiça sobre extradição. Antes
de tomar doses excessivas de remé-
dios e tentar se sufocar com um
saco plástico, o médico, de 53 anos,
escreveu quatro cartas dizendo que
era o único responsável por sua
morte. Gerd decidiu se matar de-
pois de saber que a polícia alemã
descobriu uma fita de video, no
cofre de um banco em Berlim, em
que aparece esquartejando uma
mulher. A polícia baiana prendeu o
alemão no dia 25 de fevereiro, em
casa, no bairro de Pituaçu, onde ele
construiu uma câmara de torturas.

Na Alemanha, Gerd é acusado
de quatro assassinatos em Berlim e
nove em Stuttgart. Num dos cri-

Gov. Valadares
Pouso Alegre

mmm\Bauru O
Campinas Sta. Rita do Sapueaí

0 Fugiu de Bauru (SP) em 14 de maio passado
í.®: Deu entrevista à TV Globo em Ji-Paraná (RO) em 27

de maio dizendo que queria ser terrorista internacional
Vbm 3 Seqüestrou o empresário Ricardo Rennó em Santa

|pE** Rita do Sapueaí (MG) em 16 de junho
«l-~V . tb a, No mesmo dia, levou o empresário para Governador
S»|||SP^!v 1 Valadares (MG)

5 ^'a 23 de junho, em Campinas (SP), é ferido em
Hosmany Ramos tiroteio com a pofeia, ao tentar pegar o resgate

g É internado em um hospital de Pouso Alegre (MG)

Liminar 
proíbe jornal

de denunciar marajás

pen, reclamando contra o que con-
sidera um "evidente cerceamento
da liberdade de imprensa".

A liminar também atinge o go-
verno do estado, que fica proibido
de divulgar ou autorizar a divulga-
ção dos nomes e salários dos audi-
tores. O governador Antônio Britto
disse ontem ao jornal gaúcho que"o 

governo agiu estritamente den-
tro da lei", ao entregar a lista a três
deputados que a haviam solicitado.

Esta é a segunda vez que o jor-
nal enfrenta a censura, desde o fim
do regime militar. A primeira, no
ano passado, envolvia informações
sobre o juiz do Trabalho aposenta-
do Mário Somensi, acusado de es-
tupro e atentado violento ao pudor
contra menores.

PORTO ALEGRE — O jornal Ze-
ro Hora, de Porto Alegre, está proi-
bido de publicar os nomes de 22
auditores do Tribunal de Contas do
Estado (TCE), que recebem salá--
rios de marajá. A decisão saiu no
sábado, em liminar do desembarga-
dor Décio Erpen, que considera os
auditores "ameaçados em sua pri-
vacidade". Na edição do domingo
anterior, 16, o jornal publicara a
relação das 200 pessoas que ga-
nham os maiores salários pagos pe-
los cofres estaduais — entre elas, os
22 funcionários do TCE.

Nelson Sirotsky, diretor-presi-
dente da Rede Brasil Sul (RBS) —
responsável pela edição da Zero
Hora — enviou carta a Décio Er-

l}ÍÍMÍ»foí|Í.M'

Tecnologia japonesa de ponta. « Menor custo por copia.
Material de consumo original. # Assistência técnica ern
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Vá ao seu Distribuidor Ford, conheça o Ford Fiesta nas versões CLX, CLX16 V. e

1.0 e descubra o que é um novo carro.
• Motor nas versões 1.0, 1.3 o 16 válvulas 1.4 Zptec • Injeção multiponto seqüencial • Sincronizaciores duplos • Embreagem hidráulica • Acabamento interno luxuoso.
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Um Novo Ator

A 
assinatura do acordo de livre comercio
entre o Mercosul e o Chile, na provin-

cia argentina de São Luís, lixando alíquota

zéro para cerca de 3.500 produtos, consolida

a formação de imponente conjunto supra-

nacional com negócios em torno de USS -0

bilhões, em que o Chile ganhara um merca-
do d tf 200 milhões de consumidores poten-
ciais, enquanto os países do bloco terão,

afinal, acesso à bacia do Pacífico.
Integrado agora por todos os países do

• cone sul| reforçado pela dinâmica economia
'chilena, com crescimento previsto para 7%

este ano. materializa-se o Mercosul como o

eixo contrai do processo de integração sul-a-
mcricana. reforçando seu poder de barga-
nha na futura Área de Livre Comércio das

Américas (Alca) e nas negociações com a

União Européia. .
Por esse contrato, que entra em vigor a 1

de outubro, a indústria nacional será especial-
mente favorecida, pois o Chile já anunciou

que dará prioridade as caminhões, carroce-
rias. ônibus e peças de fabricação brasiloiia.
Mas. para lá dos bons negócios, o fundamen-
tal é a construção política. Por isso Fernando

Henrique Cardoso prognosticou ontem que o
Mercosul será "importante ator no cenário
mundial do século 21".

É importante assinalar a importancia da
realização simultânea, em Buenos Aires, do
World Economic Fórum (WEF), organiza-
ção não governamental reunindo as mil
companhias mais poderosas do mundo, cu-
riosas de saber como evoluirão as reformas
econômicas liberalizantes, os processos de
estabilização financeira e política no conti-
nente. Estreitam-se, pois, de forma sur-

preendentemente rapida, as relações entre a
União Européia e o Mercosul.

No âmbito continental, acordos seme-
lhantes de livre comércio serão assinados
com a Bolívia e a Venezuela, ainda este ano,
para ampliar a integração continental.
Amanhã, Fernando Henrique desembarca
em Assunção para uma visita relâmpago em
nome da democracia. É grande a preocupa-
ção dos países de maior peso relativo na
América do Sul com a instabilidade política
do Paraguai. Em compensação, para os pa-
raguaios, como disse o presidente Juari Car-
los Wasmosy, o Mercosul é uma autêntica
"companhia de seguros da democracia".

Ascensão e 
Queda

Gangorra 
incomoda aponta para queda

da violência no Rio e subida em São
Paulo. Não se pode relacionar causa e efeito
entre as duas realidades: é difícil provar
estatisticamente que quando se reprime a
criminalidade num estado os malfeitores
emitiram para os outros, criando situação de
constrangimento nas fronteiras.

Criminalidade é fenômeno geral, inter-
nacional mesmo, e. quando se consegue re-
duzi-la em qualquer local, torna-se objeto
de regozijçf como expressou o governador
MarceliÒ Alencar ao lembrar que assumiu o

governl em momento de crise, "com a po-
pukiçiio exigindo uté «.is Forças AriTicidus
nas ruas". CÍ desbaratamento de várias qua-
drilhas, entre elas as de seqüestradores,
trouxe inevitável alívio para a população,
que. segundo o governador, 

"agora está
conseguindo respirar".

Qual é o segredo? PMs obedecem aos
comandos c policiais civis agem com discre-

ção. O governo colocou-os na rua e repri-
miu o crime organizado em seus nichos,
obtendo em conseqüência resultados em re-
lação a roubo de carros, assalto a bancos.

tráfico de drogas e — sobretudo — seqiies-
tros. Oficialmente a conta de seqüestros em
curso está zerada, o que parecia impossível
há pouco tempo, dada a elasticidade com

que as quadrilhas passavam de um seqües-
tro a outro.

Delegado paulista explica o crescimento
da criminalidade cm São Paulo como conse-

qüência da explosão do consumo de crack,
que atrai adolescentes lançados no caminho
do crime para levantar dinheiro, sendo de-

pois assassinados por justiceiros contrata-
dos por comerciantes. De fato, a criminali-
dade é uma roda de acontecimentos
encadeados, tão mais intensa quanto mais
frouxa for a repressão policial.

A própria polícia sabe que o crime orga-
nizado não desaparecerá num estalar de
dedos. Os bons resultados dos últimos me-
ses reforçam a convicção de que íoram obti-
dos pela repressão contínua. Só haverá no-
vos resultados a colher no futuro se a
repressão se mantiver firme, em dois senti-
dos: golpeando ininterruptamente o crime
organizado e combatendo a corrupção que
nivela por baixo bandidos e policiais.

As Três Marias

Com 
sindicatos organizados cm catego-

rias profissionais (e com exclusividade),
qualquer greve geral nao passa de arremedo.
A última só enganou os dirigentes das cen-
trais sindicais. O objetivo de aproveitar o
fim de semana, para dar a impressão de que
a nação cruzaria os braços em lavor da

proposta das três entidades maximas, ficou
na intenção. O movimento não passou de
farsa, porque não há ninguém contra cria-
ção de empregos, salário justo e aposenta-
doria digna.

Greve é manifestação coletiva a lavor
de alguma reivindicação que esteja enconf
trando resistência. Historicamente, utiliza-
¦se para decidir impasse em negociações
trabalhistas (portanto, entre empregados e
empresas). A megalômana greve nacional
lançada pelas três marias do firmamento
sindical, onde se destaca a via láctea do

peleguismo, teve como alvo o governo e
não empresas públicas ou privadas. Assu-
miu caráter político que a inviabilizou, e
esse erro foi fatal.

O Estado é no Brasil o grande empresá-

rio cujo peso na economia o governo quer
reduzir ao mínimo suportável. A greve pas-
sou cautelosamente ao largo da questão,
porque pretendeu contar com apoio iner-
ciai dos empregados de empresas públicas
para dar peso ao movimento. O funciona-
lismo entendeu a manobra e encolheu-se
para não servir aos aproveitadores do sin-
dicalismo que decide de cima para baixo e
nem realiza assembléias para verificar o
que querem as bases. Enquanto os sindica-
tos forem além das empresas, reunindo
categorias profissionais inteiras, o desen-
contro entre dirigentes e sindicalizados se-
rá a marca do atraso do movimento. A
contribuição sindical obrigatória é mortal.

Os dirigentes das centrais sindicais
queriam aparecer e apareceram, mas sem
os louros com que sonharam. Faturaram o
malogro do movimento e, depois das pri-
meiras declarações, feitas como cortina cie
fumaça para esconder o monumental insu-
cesso, vão começar a caça ás bruxas que só
acabará quando encontrarem culpados de
costas largas.

Dois Mundos

O 
diretor da Área Internacional do Ban-
co Central, Gustavo Franco, fez ao

JORNAL DO BRASIL de domingo ampla
exposição sobre o que pretende o governo
com as reformas da economia. E uma visão
do Brasil e do mundo totalmente diferente
da oferecida pelos consultores econômicos
ou pelos assessores dos partidos de oposi-

ção. Os consultores são pródigos em criticas

que «eralmente encobrem a delcsa de intc~
resses de seus clientes. Os economistas parti-
dários põem o rancor da derrota lado a lado
com as objeçoes ideológicas ou os lobbics
corporativos.

Conhecer o que pensam os dois lados
ajuda muito os brasileiros a compreenderem
os passos que o governo esta tomando para
estabilizar a economia com o Plano Real e
modernizar o pais. a partir das reformas
constitucionais e do avanço tia desestatiza-
ção. Privati/al não é somente o Estado
transferir o controle de suas empresas ao
setor privado.

Privatizár e modernizar o país implica
reduzir ,i intervenção governamental sobre a
economia è confiar a modernização tia in-

fra-estrutura à eficiência e à capacidade fi-
nanceira e tecnológica da iniciativa privada.
Implica, também, um novo modelo de de-
senvolvimento, no qual o Estado não pode-
rá mais estender seu manto protetor e pater-
nalista para proteger setores e encobrir
ineficiência^ Essa política ajudou a quebrar
o Estado e a tornar o país pouco competiti-
vo, quando a abertura comercial deu ao
consumidor brasileiro ampla liberdade de
escolha, mas deixou à mostra as ineficiên-
cias empresariais.

Gustavo Franco mostra que o Brasil
está diante do imenso desafio de romper
com o modelo nacionalista de economia
fechada, autárquica, voltada para a auto-
suficiência, mas que produziu a maior con-
centração de renda em quatro décadas, ou
adotar um padrão competitivo que não ex-
clui o pais da onda da globalização. No
limiar do terceiro milênio, a economia com-
prova a teoria da evolução das espécies de
Darwin: quem não for forte e competente
ou insistir com os paradigmas tio passado
não tem quase nenhuma chance de superar
os desafios do futuro.

A OPINIÃO DOS LEITORES

Grécia

Li com muito interesse a reportagem
publicada em 12/6/96. no caderno Viagem
deste jornal, sob o título "Verão na Gré-
cia". Percebi que a intenção da reporta-

gem é a de informar, da maneira mais
correta possível o turista brasileiro que
tem, hoje em dia, maiores possibilidades
de visitar o meu país, após a abertura da
linha direta da Vasp para a Grécia.

Neste sentido, gostaria de cooperar,
também, oferecendo algumas Informa-
ções. (...)

Noventa e oito por cento da população
são cristãos ortodoxos, e os restantes 2%,
católicos, protestantes, muçulmanos, ju-
deus e gregorianos armênios.

O primeiro-ministro não é mais o sr.
Andreas Papandreu, mas o sr. Constanti-
nos Simitis.

Dentre os países que formam a União
Européia, Grécia e Portugal ocupam os
últimos lugares do ponto de vista econô-
mico. Porém a Grécia nao é um dos países
menos desenvolvidos da Europa. Ao con-
trário, desde a sua adesão à então Comu-
nidade Européia em 1981, o país tem se
desenvolvido em todos os setores.

Resumir a história de quase quatro
milênios da Grécia em pouquíssimas li-
nhas é uma tarefa extremamente difícil.
Porém, considerar que o país perdeu a sua
independência em 338 a.C. para os mace-
dônios, e a recuperou somente no século

passado é extremamente sumário, incom-

pleto e inexato. Os macedônios eram tam-
bém gregos, uma das levas de povos que
passaram a habitar essa terra desde o
segundo milênio a.C.. O grande lilósolo.
Aristóteles, e seu discípulo Alexandre
Magno — ninguém duvida que eram gre-
gos — nasceram macedônios. quer dizer,
na região chamada Macedônia, no norte
da Grécia.

No que diz respeito à política e ao
sistema de governo da Grécia, afirmar que
"o 

pais vem enfrentando problemas poli-
ticos sérios, em grande parte devido a

governos fracos, ou, por ironia do destino,
não democráticos", não é correto: dos 166
anos de vida independente do estado gre-
go moderno até agora, somente 12 corres-

pondem a governos autoritários. Nos de-
mais anos, os gregos viveram e vivem sob
regimes que garantem constitucionalmen-
te a vida democrática. Alexandre Vayenás,
embaixador da Grécia — Brasília.

Escola pública

(...) O prédio em que funciona o Colé-

gio SubTenente Dupjjjr Pires de Mello,
situado na Vila Militar, foi emprestado ao
estado pelo Exército e funciona assim há
cerca de dezesseis anos.

Agora, em plena metade do ano letivo,
o diretor do Colégio convocou os pais
para informar que, a partir de agosto

próximo, o colégio passará a cobrar men-
salidades dos alunos, de cerca de RS 80.

porque o Exército passou a cobrar aluguel
por aquela área.

Ao ser questionado se o estado já tinha
conhecimento do fato. o diretor respon-
deu que não, e que os alunos que não
pudessem pagar deveriam "se virar" e
procurar outro colégio (...) Trata-se de
alunos carentes, pois, de outra forma, não
estariam em um colégio estadual, de difícil
acesso e onde há falta de professores. (...)
Ludimila Pires Barbosa, p/Associação de
Pais e Alunos do Colégio Sub-Tenente Du-
plar Pires de Mello — Rio de Janeiro.

Eleições
A propósito da reportagem "PMDB

espera manter poder conquistando oito
capitais" publicada na edição deste do-
mingo (23/6) na página 2. queremos fazer
o seguinte esclarecimento. O PMDB tem
candidato próprio à prefeitura de poia-
nia, trata-se do engenheiro Luiz Bitten-
court, que é deputado estadual e presiden-
te da Assembléia Legislativa. O vice dele é
também do partido, deputado federal Jo-
sias Gonzaga. íris de Araújo Rezende Ma-
ehado, presidente estadual do diretório do
PMDB — Goiânia.

Osasco
Algumas notícias veiculadas pela im-

prensa nos últimos dias a respeito do aci-
dente ocorrido no Osasco Plaza Shopping,
envolvem indevidamente a nossa empresa
no lamentável episódio. A Copagaz não
tem e nunca teve qualquer relacionamento
comercial com o Osasco Plaza Shopping.
O conjunto de botijões e o suprimento de

gás eram de responsabilidade da Cia Ul-
tragaz S/A. (...) Antonio Carlos Moreira
Turqueto, diretor vice-presidente Copagaz
— São Paulo.

Rio Cidade
(...) Por desconhecer a geografia de

Ipanema, escolheu o projetista a localiza-

ção do pórtico triunfal próxima ao final
do bairro e não no seu inicio. Ressalte-se

que o tlw ImI da província já se acha
definido há mais de 50 anos no Jardim de
Alah. inteiramente abandonado, servindo
de canteiro de obras do Rio Cidade. (...)
Antonio Almeida — 

go 
de Janeiro.

(...) Gostaria de saber (...) que motivos*
teriam levado o responsável pelo Rio Ci-
dade/Copacabana à decisão de trocar as

placas de identificação das esquinas da
Av. N. S. de Copacabana, que possibilita-
vam a qualquer indivíduo alfabetizado lo-
calizar-se com precisão e rapidez a distan-
cias consideráveis. (...) As novas placas
têm letras pequenas, foram colocadas no
alto e não são iluminadas como as ante-
riores. (...) Arquimedes Luiz James Barros
— Rio de Janeiro.

Estacionamento ,
E impressionante a cara de pau da

prefeitura do Rio. que aumentou o preço
dos tíquetes de estacionamento de RS 0.S0

para RS 1.20, quase 50%. Como é que

pode? Incentivada dessa forma pelo pró-

prio governo, tudo leva a crei que a cultu-

r| da inflação nunca vai deixar o nosso

país. Edgar Duvivier — Rio de Janeiro.

Correção
No caderno Drogas, edição de domingo 23 6, no

gráfico 
"Idade da primeira experiência com dro-

gff\ há um erro. Em vez de 12% experimenta-
ram cocaina até 10 anos. leia-se 2%

Cartas para esta seção Av Brasil. 500 6 andar
CEP 20949-900 Rio de Janeiro RJ FAX-021-580-3349

As cartas seráo selecionadas para publicação no todo ou
em parte entre as que tiverem assinatura, nome completo
e legivel e endereço que permita contirmação previa
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O QUE ELES DIZEM

Zéliu
Cardoso
de Melo
"Há mais coisas no j
ar do que aviões de j

carreira"
(Ministra da Kconomia do govorno ¦
Collor, Zôlia Cardoso do Mnlo. sobre j
assassinato do tosouroiro da campa- |
nha do ex-presidento. Paulo César |
(PC) Farias Ontem, no JB)

"Espero (jue não
tenha sido de

natureza política,
pois seria muito ruim

para o país"
(Governador de São Paulo. Mário Co-
vas. sobro o assassinato de PC Farias,
Ontem, no JB)
"Perto de como anda

o país, o caso PC
deveria ser tratado

por um juizado de

pequenas causas"
(Doleiro Najun Turner, da Operação
Uruguai, amigo e parceiro de PC Fa-
rias. Ontem, no JB)

"São Paulo é uma

bomba com pavio
aceso e curto"

(Cholo da soçfto do ongonharln do Ins-
titulo do Criminalística da Policia Civil
paulista, Mftrclo Rlzzo. sobro as insla-
lações do gfts nos prôdios, supormor-
cados o shopplnos do Sâo Paulo. On-
tom. em O Estado do S. Paulo)

"O Miro terá a

hora dele"
(Govornador Marcollo Aloncar. insi-
nuando que não poupará, na campa-
nha eleitoral para protoito do Rio. o
candidato do PDT. Miro Toixoira. On-
tom, em O Globo)

"É uma visão de

futuro feito no

i presente com o apoio

do passado"
: (Arquiteto Paulo Casô. sobre o Obelis-
; co do Ipanema, que ele projetou. On-
; tem. noJB)

Opinião

JORNAL DO HRASII
1 1

VERÍSSIMO

A exceção

Paulo
Casé

s crimes do poder no Brasil não costumam acabar
I k nem em castigo nem em sangue. O hábito da

I I impunidade tem seu lado simpático: nada, acima

V/ de um certo nível de renda, é tão grave que justifi-
que uma morte ou mesmo um desconforto além da conta.

O culpado, se for pego, tem seus dias de má notoriedade e

embaraço social, mas não se exigirá dele uma remissão da

Honra como existe em países mais exagerados: a contri-

çào pública, o suicídio, a purgação por cadeia ou ostracis-

mo. Somos, afinal, todos humanos, e mais do que isso

brasileiros da mesma classe. Nas classes baixas acontece

exatamente o contrário: qualquer coisa é motivo para
retaliação e sangue. Brigas por uma cerca, por uma

mulher, por um ponto de tóxico ou por coisas nenhuma.

Temos um cotidiano violento em contraste com uma

história institucional de muitos arranjos e poucos dramas.

O suicídio do Getúlio foi uma anomalia não só porque
contrariou sua personalidade mas porque contrariou essa

indisposição do nosso patriciado à tragédia, esse pudor
com o gesto extremo. Aconteça o que acontecer, a regra é

que não nos matamos uns aos outros.

P.C. Farias foi uma exceção dupla. Passará á História

como uma aberração, um poderoso brasileiro que foi

castigado pelos seus crimes e teve uma morte abaixo da
sua categoria, desprotegido pelo privilégio e seus códigos
tácitos. Ninguém se convencerá de que seu assassinato
não foi "queima de arquivo", um termo comumente
usado em guerras de bandidos. E assim o P.C., que já
andara onde seus pares no governo jamais andarão, uma
cadeia, os precede também na crônica policial e nos seus
códigos peculiares. Um pioneiro involuntário em duas
rupturas de tradição.

Se o assassinato foi encomendado, a corrupção brasi-
leira deixa de ser uma inconseqüente perversão de cava-
lheiros e cai na rua, onde a violência não respeita regras
ou acordos. Ou cai no primeiro mundo do gangsterismo.
Melhor aceitar a evidência do crime passional, que pelo
menos preserva nossa candura subequatoriana. Pois se
todas as revelações já feitas sobre os anos Collor deram
em nada, pois se todas as revelações dão em nada. o que
mais poderia saber o P.C. para ser silenciado assim tão
espetacularmente? Seu assassinato seria, pior que um
crime, uma incongruência. Na terra da impunidade, nin-

guém corre muito risco por saber demais.

MOflCIR WERNECK PE CASTRO

Pangloss à

moda da casa

Devo 
à política econômica do governo, ainda que por

via indireta, uma grande fruição: a releitura do Ccmdi-
,1c. de Voitaire. Meus agradecimentos à deputada Maria da
Conceição Tavares, que evocou numa comissão da Câmara,
diante do ministro da Fazenda, Pedro Malan, a extraordiná-
ria figura do doutor Pangloss.

Para a indômita Conceição, são panglossianos os seus
ex-alunos e atuais membros da equipe econômica do gover-
no (a quem trata familiarmente de "os meus meninos") e o
próprio Fernando Henrique Cardoso. Alguém me pediu
para explicar em linguagem acessível o sentido dessa qualifi-
cação. E o que tentarei resumidamente.

No tal personagem, um filósofo alemão, símbolo univer-
sal do otimismo absoluto, Voitaire satirizou a crença piedosa
de que tudo vai sempre da melhor maneira no melhor dos
mundos. A caricatura se inspirou em Leibniz, grande filóso-
fo, matemático, jurista, historiador e conselheiro político,
cuja teoria da "razão suficiente" é fustigada por Voitaire
sem dó nem piedade.

O doutor Pangloss pregava que nada no mundo existe
sem uma razão de ser: tudo foi criado com uma finalidade,
necessariamente a melhor, pois tal é o desígnio de Deus. O
nariz foi feito para carregar óculos, e por isso os óculos
existem; os pés foram feitos para serem calçados, daí os
sapatos; as pedras foram feitas para serem talhadas e forma-
rem castelo para os barões. Assim, tudo não é simplesmente
bom, é o melhor possível.

Depois de incríveis aventuras pelo mundo, em Lisboa e
Buenos Aires, no Paraguai dos jesuítas, no Eldorado perua-
no e na Guiana, o herói Candide, personagem e testemunha
de toda sorte de barbaridades e loucuras, permaneceu fiel ao
ensinamento do seu perceptor Pangloss, que lhe provou a
lógica desses acontecimentos aparentemente absurdos.

Brasília é parte de um Eldorado mítico que Candide não
chegou a visitar todo. O otimismo panglossiano marca o
governo FHC. Os doutos narizes dos seus membros carregam
poderosos óculos de lentes cor-de-rosa. Tudo vai da melhor
maneira possível no país, e se alguma crítica aparece, é conside-
rada fruto da cegueira de quem não quer enxergar...

Juros escorchantcs? Uma contigència que confirma a
necessidade. Câmbio irreal, implicando um possível efeUo
tequila? Coisas de especuladores mal-intencionados. Bilhões
fáceis para banqueiros quebrados, enquanto faltam verbas
para saúde, educação, cultura, moradia e tudo o mais?
Déficit público de mais de USS 40 bilhões em 95'.' Salário
mínimo reajustado abaixo do custo de vida? Privatizações na
marra, alienando patrimônio nacional pelo preço mínimo e
com moeda podre? Promessas eleitorais esquecidas? Políticas
sociais abandonadas? Reforma agrária cm ritmo de tartaru-
ga, com massacres impunes c pau no MST? Nonadas. Tudo

intrigas de uma oposição que não
apresenta alternativas. Pura ob-
sessão de fracassomaníacos, ou
ílisaster mongers, como se diz nos
corredores do FMI e do Banco
Mundial, onde nosso governo
continua gozando do melhor con-
ceilo apesar do mau agouro do

—————— vidente Rudiger Dornbusch.
O melhor loque voltairiano

nesse debate veio de uma tirada do deputado José Tomas
Nonô, que pediu ao ministro da Fazenda subsídios para a
.nossa produção de coco. porque, alegava, a Indonésia está
usando macacos amestrados como trabalhadores nos seus
coqueirais. O espirituoso Delfim Netto, ex-panglossiano dos
tempos do "milagre", não perdeu a piada: propôs imediata-
mente um subsídio para treinamento de macacos brasileiros
com a mesma finalidade.

É o Brasil, entre patético e gaiato. De te jabida nairalur.
Renato Archer — Uma palavra de saudade e afeto para o

amigo que perdemos. Renato foi um lutador incansável de
causas patrióticas, o herdeiro político de Ulysses Guimaraes
e Severo Gomes, que dele receberam o último abraço antes
da partida. Entre suas virtudes cidadãs, era excepcional a
dedicação corri que se entregava a cada missão, como a
defesa de uma política nuclear para o Brasil, a atitude
democrática que lhe valeu a cassação do mandato de depu-
lado federal e a prisão sob o A1-5, e o trabalho á frente do
Ministério da Ciência e Tecnologia. A última dessas missões
foi a diretoria executiva da empresa destinada a fazer do Rio
ile Janeiro a sede dos Jogos Olímpicos de 2004. Mas aí. na
véspera de sua morte, ele foi alvo de uma insólita, gratuita e
traiçoeira manobra de bastidores, que o afastou do cargo de
chefia para colocá-lo, com seu colaborador Raphael de
Almeida Magalhães (que logo se demitiu), no regaço de um
platônico Conselho Administrativffi No dia seguinte os pa-
tronos do golpe estavam no enterro, chorando lagrimas de
crocodilo.

Segredo 
que precisa 

ser contado

O otimismo

panglossiano marca o

governo FHC.

MF.LVYN LP.VITSKY *

Srasileiros 
c norte-americanos vêem igual-

mente o uso de drogas ilegais e os
crimes a elas relacionados como o duplo
flagelo da vida moderna. A midia nos re-
lembra, a cada dia, os desencorajadores fra-
cassos obtidos em nossos esforços e as difieul-
dades que os governos enfrentam na tentativa
de solucionar o problema. As notícias pare-
cem esmagadoramente negativas: inúmeros
relatos de violência nas ruas de nossas cidades,
causada pelos traficantes, mortes resultantes
de overdoses, o desespero da dependência. A
tarefa é tão laboriosa que corremos o risco de
ficar desmoralizados e convencidos de que
não há solução viável.

Precisamos refletir além das notícias mais
recentes] Devemos isso a nós mesmos, aos
nossos filhos e à posteridade. Passei muitos
anos trabalhando com outras pessoas, na
busca de soluções para o problema dos
narcóticos. Sou o primeiro a concordar em
que temos um longo caminho a percorrer
antes que de que possamos alardear algum
sucesso real no tratamento desse assunto. E
preciso lembrar, porém, que. em meu país e
em outros, temos feito progressos notáveis,
seja reduzindo a demanda interna, que ali-
menta a produção das drogas, ou atingindo
um consenso internacional sobre a necessi-
dade de se enfrentar multilateralmente uma
ameaça que não reconhece fronteiras. Esse
impressionante progresso é o pequeno se-
gredo que precisa ser contado e comprcen-
dido, para que não sucumbamos ao pessi-
mismo e abandonemos nossa meta de termos,
a longo prazo, sociedades livres das drogas.

Alguns dos fatos acerca das tendências
que se modificam quanto ao abuso de nar-
cóticos nos Estados Unidos são ao mesmo
tempo surpreendentes e altamente encoraja-
dores. Nos últimos 15 anos, de acordo com
as pesquisas científicas, o número de usuá-
rios habituais de cocaína diminuiu em 75%,
um índice animador. O número de usuários
de drogas ilícitas em geral caiu pela metade.
Houve também drástica queda de 50% no
número de jovens que experimentam dro-
gas. entre 1982-93. Embora o número de
usuários de drogas pesadas mantenha-se alto
e perturbador, está claro que os norte-ameri-

canos, como um todo. modificaram sua atitu-
de c estão alertas para os terríveis perigos que
as drogas representam.

Tendo isso em mente, o presidente Clin-
ton aprovou recentemente uma estratégia
antinarcóticos para os Estados Unidos, cujo
objetivo é diminuir sensivelmente o abuso
de drogas nos próximos anos. Essa estraté-
gia enfatiza: a proteção de nossa juventude,
evitando que caia ria armadilha das drogas:
a diminuição do crime e da violência ligados
ao abuso de drogas; a redução do custo que
as drogas acarretam aos sistemas públicos
de segurança e saúde; a proteção das lron-
teiras de nosso pais contra o tráfico de
narcóticos, e a redução da oferta nacional e
internacional de drogas. A estratégia do presi-
dente é uma abordagem equilibrada, que se
volta tanto para o fornecimento quanto para
a demanda, ressaltando a necessidade de pre-
venção, educação e tratamento, alem de apli-
cação das leis e de esforços repressores multif
laterais. Nosso governo federal, apenas,
gastará mais de USS 13 bilhões nesses progra-
mas. durante este ano.

Sinto-me também estimulado pelas atitu-
des públicas que vejo surgirem no Brasil
visando ao controle do abuso de drogas. A
Embaixada dos Estados Unidos, em coope-
ração com o Conselho Federal de Entorpe-
centes (Confen). patrocinou, recentemente,
uma seleção de projetos-pilotos de ativida-
des de redução de demanda. A resposta toi
imediata e gratilicantc: mais dc 1(X) entida-
des públicas e privadas de todo o Brasil
candidataram-se ao subsidio. Logo podere-
mos dar assistência a projetos que incluem o
treinamento de pessoal responsável por edu-
cação c tratamento dc narcodcpendentes. o
fortalecimento dos conselhos municipais con-
tra drogas, c a publicação de material para
aumentar o nível de consciência do público
quanto ao abuso de drogas. E demos nosso
apoio moral a um importante esforço da
iniciativa privada brasileira, denominado As-
sociaçâo Parceria Contra Drogas (Partnership
for a Drag-Free Brazil).

Ainda assim, a despeito dc tantos fatos
positivos que estão acontecendo, alguns cie-
méritos, tanto nos Estados Unidos quanto
no Brasil, ainda defendem a idéia de aban-
donar tão importante lula. Os críticos das

atuais políticas argumentam que o custo
dos programas dc repressão ó minto eleva-
do, que a condição dc ilegalidade das dro-
gas serve apenas para aumentar os lucros
dos criminosos, que as drogas deveriam ser.
simplesmente, legalizadas e tributadas. Es-
ses críticos desprezam o fato de que. para
que a legalização funcionasse, as drogas te-
riam de ser barateadas e amplamente dis-
poníveis ao público. Acredito que niüftos
desses críticos mudariam dc opinião após.
observar a agonia dc um dependente em
tratamento, ou após conversar com os la-
miliares de uma pessoa cuja vida loi destrui-
da pela dependência. Eu pediria a eles que
reconhecessem que a opinião publica em
ambos os nossos países é veementemente
contra qualquer alteração legislativa que torne
as drogas mais acessíveis, particularmente, as
nossas crianças.

Os que advogam em prol da legalização
das drogas devem parar um instante e ana-
lisar algumas estatísticas citadas pelo emi-
nente especialista norte-americano em pre-
venção contra drogas, o d ri Uerbert
Kleber. que recentemente conversou com
legisladores e profissionais Brasileiros: o
uso das chamadas drogas leves está intima-
mente ligado ao uso de drogas pesadas
mais de .99% dos usuários de cracL nos
Estados Unidos, usaram anteriormente a
maconha, o álcool e o fumoj em alguma
combinação. Setenta por cento daqueles

que experimentam o crack lortiar-se-ao u-
ciados e dependentes, muitas vezes em me-
nos de uma semi na. Mais de 90"„ dos
médicos norte-americanos que tratam pa-
cientes dependente-; são totalmente contra-
rios a qualquer forma de legalização das
drogas.

Acima de tudo, porém, é preciso que
sempre nos lembremos do seguinte lato: a
despeito dos problemas que ainda perma-
neccm. tem havido um notável progresso
na luta contra o abuso de drogas. Existem
muitos desafios a serem vencidos, mas nos-
so compromisso c firme, e nós certamente
reverteremos a maré.

Embaixador dos Estados Unidos

Uma tragédia brasileira

• Jornalista i

BENEDITA DA SILVA *

A 
tragédia humana revelada pela morte
de quase 100 pessoas na Clínica San-

ta Genoveva, no Rio de Janeiro, nos últi-
mos dias, veio revelar à sociedade a ponta
de um grande iceberg, submerso nas águas
geladas da inércia do governo quanto ao
trato da saúde em nosso país.

A questão da saúde é uma preocupação
similar à dos trabalhadores sem-terra. a
problemática racial e á falta de um progra-
ma básico de moradia para atender a mi-
lhares de pessoas em favelas, mocambos e
cortiços em lodo o Brasil.

Num desrespeito à Constituição, em
seus artigos 229 e 230, o idoso esta sendo
tratado em condições subumanas e relega-
do como algo desprezível, mesmo contra-
riando pesquisas de opinião, as quais reve-
Iam, por índice superior a 90%, que o
idoso deve ser cuidado por sua própria
família. O próprio governo esta sendo ludi-
lutado. Para que se tenha uma idéia, o
proprietário da C línica Santa Genoveva,
Eduardo Spinola, responde nò Ministério
Público Federal a inquérito por fraude, por
haver recebido em 1994. do governo.
34.325 diárias fastasnías. cobradas de pa-
cientes inexistentes. O outro proprietário.

José Mansur, também foi denunciado por
cobrar 471 diárias em excesso, em uma
outra clinica de sua propriedade.

Por entender que o Senado não podia
ficar indiferente à problemática da Clínica
Santa Genoveva e tampouco â saúde no
Estado do Rio de Janeiro e no pais. enca-
minhei requerimento — com base em de-
núncias veiculadas pela imprensa sobre o
número de mortes, bem como sobre o esta-
do de calamidade em que aquela institui-
çào se encontrava — de criação de unia
Comissão Temporária Interna, da qual lui
indicada presidente, para acompanhar in
loco os atos e as circunstâncias que envol-
vem aquela clínica, e da mesma forma
averiguar as demais clínicas e casas geria-
tricas no Rio de Janeiro.

Convocamos a presença do ministro da
Saúde, Adifi Jatene, para prestar esclareci-
mentos na referida comissão, e dele cobra-
mos pontos importantes, tais como a ques-
tão do último alvará de funcionamento
daquela clínica, a fiscalização da mesma, o
valor ilos repasses dos SUS nos últimos
dois anos. se o Ministério da Saude liscali-
za as clínicas que recebem repasses dos
SUS. se o mesmo e notificado quando
ocorrem óbitos dos pacientes internados e
quais os critérios utilizados pelo ministério

para com o trato da saude dós pacientes na
terceira idade.

O Brasil, como e conhecido, è a 10J
economia do mundo, mas quando se trata
de aplicar os recursos públicos necessários
na saúde do seu povo esta classificado em
74" lugar. Não podemos admitir que na
virada do século tenhamos um quadro tão
caótico na saúde nacional, com crianças
mortas por inlecçòes hospitalares e a ter-
ceira idade dizimada em hospitais e em
casas geriátricas. a exemplo da i. linica
Santa Genoveva. IssQ nos lembra, natural-
mente, as mortes nos campos de comeu-
tração nazistas

O povo brasileiro, por direito, espera
uma ação mais eficaz do governo para o
tratamento de sua saúde. O contribuinte
não pode ser culpado pelos recursos msuti-
cientes nem pela baixa remuneração dos
profissionais da área da saúde.

Lamentamos profundamente que as
políticas governamentais, elaboradas e
discutidas em tribunas do Congresso
Naciònal. e reveladas a opinião pública
pela imprensa, não tenham tido o efeito
necessário em beneficio do contribuinte,
do trabalhador
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Hillary nega ter tidoj

contatos medranicoft

NASI1V1LLE. EUA — A primei-
ra-dama dos Estados Unidos.
Hillary Clinton. explicou as reve-
lajfoes feitas no domingo no M as-
liingum, Posl de que teria dialoga-
do com mortos ilustres, como a
também primeira-dama Eleonor
Roosevelt e o lider indiano Ma-
hatma Ghandi. Numa longa de-
claraçào divulgada ontem. Hillary
tenta desfazer a falsa impressão
de que manteve contatos mediúni-
cos, e esclarece] as conversas to-
ram exercícios intelectuais, orien-
tados por uma autora de livros de
auto-ajuda.

As afirmações fazem parte do

primeiro dos quatro trechos que o
Posi está publicando do livro de
Bob Woodward (um dos jornalis-
tas do caso Watergate). Ô livro se
chama The Choicc (A escolha), e
tenta passar uma visão não con-
vencionll do casal presidencial e
do adversário republicano de Bill
Clinton nas eleições de novembro,
o ex-senador Bob Dole.

Ontem, a própria Hillary fez
uma piada sobre o caso em Nash-
ville, no Tennessee. onde partici-
pava de uma conferência sobre
valores de família. "Esta confe-
rência e um ótimo meio de reunir
as pessoas para falar do que real-
mente importa nas nossas vidas .
disse ela. "Pouco antes de chegar

aqui. tive uma de minhas convetp
sas com a senhora Roosevelt. e ela
acha que esta e uma idéia brilham-,
te. porque vocês sabem, há muito
tempo temos estado procupadas
com as famílias e as crianças nH
América." O público deu uma
boa gargalhada.

A sério, no comunicado. Hil-
lary fez questão de evitar que seus
diálogos imaginários pudessem
ser retratados como a manifesta;
ção de crenças excêntricas. "A

questão básica é: não tenho con-
sultores espirituais ou quaisquer
outras alternativas á minha pro-
funda fé metodista e as tradições
que sigo desde a infância.

Jesus — As conversas de
Clinton foram orientadas por
Jean Houston. co-diretora dá'
Fundação para a Pesquisa da
Mente e autora de mais de dez
livros de auto-ajuda. e por Mary
Catherine Bateson. antropóloga
como a mãe. Margaret Mead. As
duas a ajudaram a escrever um
ivro sobre os desafios de educar

as crianças. Foi durante os encon-
tios para preparar o livro que
Houston propôs as conversas com
Eleanor Roosevelt e Ghandi. A
sugestão de Houston para que se
dirigisse a Jesus loi recusada por
Hillary — ela alegou que seria
"muito 

pessoal"

Mercado em expansão

WASHINGTON — O mercado
global de armas de USS 22 bilhões
pode ameaçar a segurança dos
Estados Unidos c de seus aliados,
advertiu um grupo consultivo for-
mado pelo presidente americano
Bill Clinton. Os EUA são os
maiores vendedores de armas do
mundo e o grupo recomendou
que Washington restrinja as ven-
das de armamentos, especialmen-
te as que são aprovadas apenas
para ajudar empresas de material
bélico que perderam bons contra-
tos com o governo depois do fim
da Guerra Fria.

O fim do confronto entre as
superpotências jogou no mercado
uma quantidade brutal de armas
convencionais que estão sendo
vendidas a preço de banana. O
grupo de trabalho, formado por
políticos e especialistas do gover-
no e da oposição, advertiu que os
EUA devem envidar esforços pa-
ra deter a proliferação de armas e
assegurar que tecnologias civis
não estejam sendo desviadas para
usos militares no exterior.

O grupo realizou um estudo de
IX meses com assessoria da Rand
Corporation e o entregou no fim
de semana ao presidente Clinton.
Segundo o relatório, os EUA de-
têm 52% do mercado mundial de
armas, contra 25% há nove anos
e acredita-se que chegara a 60%
até o fim da década. O mercado se

nove anos, principalmente pelo.,
fim da URSS e da suspensão doj
envio de armas a antigos estados,
clientes como Afeganistão, Cuba,,
Iraque. Síria e Vietnã. O gasto,
militar interno dos EUA também^
declinou em USS 60 bilhões entre
1985Í1993. '.r'

O resultado é o que o relatório
descreve como "um excesso de caV
pacidade de produção" nas (abri*,
cas de material bélico e uma grarn-
de pressão das grandes corpora,-.
çoes para reali/ar vendas ao exte-
rior. O governo cedeu a estas-
pressões em fevereiro de 1985-X
quando Clinton baixou normas
de vendas de armas ao exterior
que colocou entre os parâmetros a
serem considerados a necessidade,
de manter a "base industrial miliA
tar" ou "certas empresas estraté-
gicas" do setor. O grupo afirmou
que 

"a melhor solução para o c\-
cesso de capacidade na indústria
bélica é reduzir a oferta e não.»
aumentar a demanda."

Esta conclusão foi elogiada pé1'
Io presidente da Comissão de Or-
çamento da Câmara. John Kasicn
(republicano-OHlO). um dos criti-'
cos do sistema industrial-militar",
"Os 

problemas econômicos não.
devem ser uma desculpa para a
venda de armas ao exterior. Estou,
contente que o grupo tenha rejei-
tado ó argumento da indústria c
espero qúe o governo implemente
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¦ Liberação pode atender o interesse do

Brasil em comprar mísseis e helicópteros

Ft.AVIASRKl.líS
Coirospondonle

WASHINGTON — O Departa-
mento de Estado e o Departa-
menti de Defesa dos Estados
Unidos estão estudando desde
março a possibilidade de aliviar as
restrições existentes para a trans-
ferência de equipamentos milita-
res avançados pjtra a América La-
tina.

A mudança da política impôs-
ta durante o governo dc Jimmy
Carter (l977-"Í9Xl) permitiria a
venda de armas avançadas como
mísseis ar-ar SideWinder, que o
Brasil e Chile estão interessados
em comprar. O Brasil também já
pediu aos EUA informações so-
bre preços e disponibilidade dc
fornecimento de helicópteros dc
ataque Black Hawk.

Lobby — A proposta, feita
inicialmente pelo secretário de
Defesa Bill Perry. está sendo estu-
dhda pelo Pentágono, e já tem um
lobby a favor e outro contra.
Uma carta (enviada há duas se-
manas para Perry, para o secreta-
rio de Estado. Warren Christo-
pher. e para o assessor de Segu-
rança Nacional Anthony Lake),
assinada por dirigentes de 29 or-
ganizações, argumenta que 

"a

venda de armas de alta tecnologia
para a América Latina terá im-
pacto adverso sobre a segurança
da região e sobre os esforços dos
Estado! Unidos para incentivar a

continuação das reformas políti-
ca, militares e econômicas."

No Congresso americano, no
entanto, há um grupo de senado-
res e deputados apoiando o rela-
xamento das restrições — disse ao
JORNAL DO BRASIL Thomas
Cardamonc, analista de armas do
Conselho para um Mundo Habi-
tável. Em carta a Christopher. es-
se grupo afirmou que as restrições
à venda de armas para a América
Latina são anacrônicas e prejudi-
cam os interesses da indústria mi-
litar americana, na medida em
que competidores estrangeiros
ocupam esse mercado. Segundo
os senadores, "a continuação des-
sa política é uma ameaça para os
empregos nos Estados Unidos".

Triplo — Segundo um relato-
rio sobre o comércio de armas
divulgado em agosto do ano pas-
sado e citado na carta contra o
relaxamento das restrições, os
EUA já são o maior exportador
para a América Latina: empresas
americanas controlavam 31% do
mercado entre 1991 e 1994. o que
representa o triplo das vendas
americanas para a região entre
1987 e 1990. "Claramente, argu-
mentos de que a atual política
americana levou os EUA a perde-
rem o mercado latino-americano
para competido® estrangeiros
não tém subtancia,' diz a carta. em comprar o Iwlicóptcro fyjlitar Black Hitwk
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Yeltsin recebe 
Desemprego causa 

polêmica 
Exército de Israel

, 

p, 

- apoia acordo de 
paz

entre í^UA e aiiaaos no b- l JERUSALÉM - 0 Exército e os as exigências árabes. Não se po|

apoio restrito

de Iavlinski

MOSCOU — O economista
Grigori Iavlinski, candidato der-
rolado no primeiro turno das elei-
çòes russas mas dono de 5,5 mi-
Ihòes de votos, que lhe valeram a
quarta colocação, prometeu
apoiar o presidente Boris Yeltsin
no segundo turno, impondo algu-
mas condições. De acordo com
Iavlinski, o líder comunista Gue-
nadi Ziuganov, contra quem Yelt-
sin disputará o segundo turno no
dia 3 de julho, está condenado à
derrota. Ziuganov voltou a defen-
der ontem um governo de união
nacional.

Iavlinski definiu o apoio a
Yeltsin depois do congresso do
movimento liberal Yabloko, no
fim de semana. Em carta ao presi-
dente, ele descreve em linhas ge-
rais as mudanças que gostaria de
ver, de política e de pessoal. O
único problema é que o poder de
barganha de Iavlinski não é assim
tão forte que leve Yeltsin a aceitar
suas condições — mesmo que o
presidente não promova as mu-
danças pedidas, é praticamente
certo que os seus seguidores de
Iavlinski votarão nele, por teme-
rem a volta do comunismo.

"Em hipótese alguma o Yablo-
ko vai votar em Guenadi Ziuga-
nov", afirmou Iavlinski, defensor
ferrenho das reformas de merca-
do, em entrevista à imprensa.
"Mas 

para que os eleitores do
Yabloko votem de outra forma,
dependerá das ações do presiden-
te." Iavlinski reconheceu que me-
tade de seus eleitores já estão de-
cididos a votar em Yeltsin. "Mas

agora estamos falando da outra
metade. Se esses votos são tão
importantes para Yeltsin, ele tem
que me convencer a votar nele",
disse.

Contra — A posição do Ya-
bloko não é fácil — o partido è
ferozmente anticomunista, mas
bastante critico do governo Yelt-
sin. No congresso do fim de sema-
na, 57% dos delegados defende-
ram o voto contra os dois candi-
datos.

Yeltsin venceu o primeiro tur-
no, em 16 de junho, com apenas
três pontos percentuais à frente de
Ziuganov. Para o segundo turno,
já obteve o apoio do general Ale-
xànder Lebed, terceiro colocado,
com 11 milhões de votos.

• Ontem, Ziuganov divulgou
uma declaração voltando a apelar
para a formação de um governo
de união. Segundo ele, a Rússia
atravessa uma situação de crise tal
qüe 

"os 
problemas não podem ser

solucionados por um único líder,
partido político ou movimento".
A sua proposta é que o governo
tenha a seguinte composição: um
terço de seu bloco nacional-pa-
tirfótico, um terço do governo
aluai e um terço das outras fac-
ções da Duma, câmara baixa do
Párlamento.

Europeus dizem que modelo americano aumenta desigualdade

BRUXELAS — O onipresente te-
ma do desemprego será mais uma
vez tratado na cúpula semestral do
grupo dos sete paises mais ricos do
mundo (G-7) que começa quinta-
feira em Lyon, França. Mas, desta
vez, haverá polêmica. Os Estados
Unidos querem aparecer como o
país que mais criou empregos: cerca
de 10 milhões, segundo o vice-se-
cretário do Tesouro Lawrence
Summers, que acredita estar em
condições de dar lições à Europa.

A idéia não foi bem recebida
pela União Européia (UE). 

"Os

EUA criam mais empregos mas
têm maior desigualdade social, en-
quanto nós temos menos empregos
mas maior igualdade", comentou
um dirigente da UE. A globaliza-
ção da economia será outro tema
importante das discussões. No últi-
mo encontro, ocorrido no Canadá,
no ano passado, foi aprovada uma
declaração instando os países a
aperfeiçoar a gestão dos fenômenos
econômicos criados pela globaliza-
ção; agora, em Lyon, serão também
discutidos os riscos sociais que ela
provoca. Segundo uma fonte do
governo francês, trata-se de preve-
nir a ocorrência de tendências pro-
tecionistas e de acompanhar os que
associam o desemprego crescente à
liberalização crescente do cornér-
cio, sem questionar as vantagens da
globalização.

Os dirigentes de Estados Uni-
dos, Canadá, Itália, Japão, Alemã-
nha e Grã-Bretanha e França —
estarão reunidos por três dias em
Lyon para tratar dos principais
problemas que afetam o mundo,
particularmente o desemprego e
dos riscos da globalização da eco-
nomia. Participará também do en-
contro. na qualidade de convidado

No

especial, o primeiro-ministro da
Rússia, Viktor Chernomirdin.

A agenda prevê debates sobre as

perspectivas de reconstrução da
Bósnia, a questão geral do Oriente
Médio e a nova situação criada na
região com a chegada de Benjamin
Netaniahu ao poder em Israel. Se-

gundo fontes diplomáticas, os sete
assinarão um documento de aplau-
so às reformas democráticas em
curso na Rússia, com o que deixa-
rão claro seu apoio político ao pre-

JERUSALÉM — O Exército e os
serviços de segurança de Israel
querem que o primeiro-ministro
Benjamin Netaniahu cumpra os
acordos com os palestinos, princi-
palmente o que diz respeito à de-
voiução de Hebron. O chefe do
Shin Bet, general Ami Ayalon, foi
claro, em entrevista à Rádio de
Israel: "Não 

podemos exigir que
cumpram o prometido, se não
cumprimos a nossa parte".

Outros altos funcionários ad-
vertiram que a interrupção do
processo de paz prejudicaria a
própria segurança de Israel, pois
ameaçaria a atual cooperação pa-
lestino-israelense contra o terro-
rismo. A retirada de Hebron, na
Cisjordânia, está três meses atra-
sada, segundo o calendário acer-
tado com a Autoridade Nacional
Palestina (ANP).

O Exército apresentou um pia-
no a Netaniahu, dispondo sobre a
devolução de 80% de Hebron (co-
mo previam os acordos de auto-
nomia) e mantendo o controle de
segurança sobre toda a área (o
que não está no acordo).

O novo governo israelense ain-
da não tomou uma decisão sobre
Hebron, mas o primeiro-ministro
rejeitou todas "as 

pré-condições
para a paz" traçadas pelos árabes
na reunião de cúpula do Cairo no
fim de semana. "Rejeitamos todas

as exigências árabes. Não se pode
negociar se uma das partes, a
priori, impõe á outra o resulta-
do", argumentou o ministro do
Exterior, David Levy, enquadra-
do por Netaniahu depois que dis-
se ser favorável às devolução à
Síria das Colinas de Golã.

Hoje, Netaniahu e o secretário
de Estado americano, Warren
Christopher, se reúnem em Jeru-
salém para conversar sobre a re-
tomada do processo. 

"Até agora,
Netaniahu disse o que quis. Va-
mos ver o que dirá amanhã (hoje)
quando Christopher lhe pergun-
tar sem rodeios se devolverá ou
não a cidade de Hebron e o que
fará com Yasser Arafat", comen-
tou o ex-ministro trabalhista losi
Beilin. Depois de se reunir com
Netaniahu, o secretário se encon-
trará com Arafat e com o presi-
dente do Egito, Hosni Mubarak.

Sem dúvida, Arafat irá recla-
mar da demora no caso de He-
bron e também da decisão, anun-
ciada ontem pelo ministro do In-
terior de Israel, Eli Suissa, do par-
tido religioso Shas, de construir
um novo bairro, com 6 mil mora-
dias, nos arredores de Jerusalém.
O bairro ficará na colina de Jabal
Abu Ghoneim , que domina a
localidade de Beit Sahour (con-
trolada pela ANP).

sidente Bóris Yeltsin às vésperas de
disputar o segundo turno eleitoral.

Na última sessão da conferência,
para a qual foram convidados re-
presentantes das Nações Unidas,
da Organização Mundial de Co-
mércio, do Fundo Monetário Inter-
nacional e do Banco Mundial, os
lídres do G-7 examinarão a possibi-
lidade da criação de uma Aliança

para o Desenvolvimento, organis-
mo mundial de amplitude a ser es-
tabelecida.

Três 
problemas para 

Clinton

MÁRIO ANDRADA H SILVA
Correspondente

MIAMI — O presidente dos Esta-
dos Unidos, Bill Clinton, será rece-
bido em Lyon, França para a reu-
nião de cúpula do grupo de paises
mais desenvolvidos e ricos do mun-
do com pelo menos três problemas
diplomáticos para resolver: a reelei-
ção do secretário geral das Nações
Unidas, Butros Ghali, o impacto da
lei Helms-Burton sobre os negócios
de aliados europeus e do Canadá, e
a possível aprovação de uma lei si-
milar de bloqueio econômico contra
o Irã, com quem os europeus man-
tém uma discreta linha de comércio.

Os líderes de 15 países europeus
reunidos em Florença, Itália, até sá-
bado incluiriam sua "profunda

preocupação" com o aspecto de ex-

tra-territorialidade da lei que aperta
o embargo político e econômico dos
EUA contra Cuba, permitindo que
empresas estrangeiras que se benefi-
ciem de propriedades confiscadas
pela revolução cubana possam ser
processadas em tribunais america-
nos e ter seus executivos punidos
nos Estados Unidos.

Aplicação — A União Euro-
péia ameaçou retaliação contra os
Estados Unidos caso a lei Helms-
Burton e uma futura lei proposta
pelo senador Alfonse D'mato seja
aprovada contra empresas que te-
nham negócios com o Irã. Clinton
deverá receber em Lyon uma suges-
tão de seus aliados europeus: Já que
a lei Helms-Burton é um fato jurídi-
co irreversível, o governo dos EUA
pode evitar problemas pela simples

ação de tornar o mais lenta e buro-
cràtica possível a sua aplicação. O
que europeus e canadenses não acei-
tam é ter o sistema jurídico america-
no interferindo nos seus negócios.

Líderes europeus querem tam-
bém saber de Clinton os motivos
que o levaram a retirar seu apoio a
Ghali na reeleição para a secretaria-
geral da ONU. O presidente Jac-
ques Chirac convidou Butros-Ghali
para a cúpula de Lyon e espera
pô-lo num lête-a-iête com o presi-
dente americano para que os dois

possam resolver suas diferenças e
Butros-Ghali consiga convencer
Clinton de que ele é a pessoa certa
para promover a reestruturação bu-
rocrática do organismo internado-
nal, tal como os EUA esperam.

SIP exige penas

para assassinos
Em mensagens aos presidentes da Guatemala, do
México c da Colômbia, a Sociedade Interameri-
cana de Imprensa (SIP) voltou ontem a exigir o
esclarecimento de seis casos de assassinatos de
jornalistas, que vêm sendo investigados desde o
ano passsado, sem resultado. Em março a SIP já
mandara uma primeira mensagem, denunciando
irregularidades nos processos policiais ou judl-
ciais, ou mesmo sua paralisação, e até agora não
recebeu respostas. Segundo levantamentos da
SIP, 161 jornalistas foram assassinados nos últi-
mos anos em paises da América Latina, c 95 por
cento dos casos permanecem na impunidade. Em
meados do próximo ano, a SIP promoverá uma
conferência sobre o assunto, com ênfase nos casos
ocorridos na Guatemala.

Socialistas disputam a
sucessão de Papandreu
A morte do ex-primeiro-ministro grego Andreas
Papandreu desencadeou uma disputa acirrada
pela liderança do Movimento Socialista
Pan-Helênico (Pasok), que o lider socialista
fundou em 1974 e liderou por 22 anos. Seu
sucessor será escolhido por 4.000 delegados
durante o congresso do partido, que se inicia na
quinta-feira, um dia depois do enterro de
Papandreu. Dois candidatos, cada um
representando uma facção do partido, cobiçam o
cargo, e estão praticamente empatados: o atual
primeiro-ministro, Costa Simitis, mais moderado,
defensor de maior integração à Europa, e o
ministro do Interior, Akis Tsohatzópolus,
seguidor de Papandreu e dono. como ele, de um
estilo mais populista.

Retirada da
Chechênia
vai começar
O general Vyacheslav
Tikhomirov , comandante
das forças russas na
Chechênia, anunciou que
a retirada militar desta
república separatista
começara no final da
semana. Ele disse que o
245" Regimento de
Infantaria, uma das
principais unidades
russas, será a primeira a
sair. A retirada faz parte
de um acordo firmado em ¦
Moscou.

Egito teria
comprado
mísseis
A TV israelense afirmou
ontem que o Egito
adquiriu recentemente
mísseis e lançadores que
poderiam ser apontados
para Israel no caso de
uma crise militar na
região. Na sexta-feira, os
Estados Unidos revelaram
que estão investigando
relatos de que a Coréia do
Norte forneceu material
para fabricação de miseis
Scud ao Egito.

Haia inicia

julgamento

de Karadzic
HAIA — O Tribunal de Haia

que julga os crimes de guerra na
ex-lugoslávia na quinta-feira co-
meça a tomar os depoimentos das
testemunhas no processo contra
os separatistas bósnios-sérvios
Radovan Karadzic e general Rat-
ko Mladic, acusados de genocí-
dio. Os dois continuam em Pale,
sede da autoproclamada Repúbli-
ca Sérvia da Bósnia, e não compa-
fecerão para serem julgados pelo
ccrco de três anos a Sarajevo e
sobre o ataque a Srebrenica, en-
tão sob a proteção das Nações
Unidas.

Um dos primeiros a depor será
o croata Drazen Erdemovic, que
em maio se confessou culpado de
crimes contra a humanidade, ar-
".umentando que foi forçado a
participar da execução sumária de
centenas de muçulmanos desar-
mados em Srebrenica. Outra tes-
temunha é o comandante da tro-
pa holandesa das Nações Unidas
em Srbrenica, Ton Karremans.

Karadzic e Mladic serão julga-
dos com base na Regra 61, que
permite a apresentação de provas
contra acusados ausentes. Se con-
siderados culpados, o juiz Fuad
Riad emitirá uma ordem interna-
cional de prisão e os dois serão
considerados fugitivos e não po-
derào deixar território sérvio-
bósnio sob o risco de serem cap-
turados e sumariamente extradi-
'ados para Haia.

PRIVATIZAÇÃO DEMOCRÁTICA.

SEJA SÓCIO DESSA IDÉIA.

R priuatização tem dado certo no mundo inteiro. Só que existem dois tipos de

priuatização: a priuatização para poucos e a priuatização democrática. Democratizar

as priuatizações significa repartir o capital das estatais com todo mundo: pessoas

físicas, fundos, inuestidores nacionais e estrangeiros. 0 sucesso da priuatização

democrática pode ser obseruado em diuersos setores da economia, como: siderurgia,

química, transportes, seruiços e muitos outros. Rlèm disso, nos países onde o capital

acionário é democratizado, as empresas pagam bons diuidendos, aumentando a renda

dos trabalhadores. Este ano, o Brasil retoma as priuatizações. Serão priuatizadas

empresas com altíssimo potencial de crescimento. E com uma moeda estauel uale a

pena inuestir. Mais de 200 mil brasileiros já subscreueram ações de empresas

priuatizadas e fizeram um excelente inuestimento.

Por isso, fique atento. Dessa uez, só depende de uocê. Bolsa déValores de São Paulo

D
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Brasilia Tempo bom. Visibilidade boa.
Manaus Par/nublado. Visibilidade boa.
Fortaleza Par/nublado. Visibilidade boa.
peCjl0 Par/nublado. Visibilidade boa
Salvador Par/nublado. Visibilidade boa.
Curitiba Nublado. Visisibilidade moderada/boa.
Porto Alegre Tempo bom. Visibilidade reduzida/boa.
Condigoes v&lidas para hoje.
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O TEMPO

Rio de Janeiro
A previsão para hojo ó do ocorrôncia dQ nóvoa húmida no período da manhã,
passando a ensolarado com perídos do parclalmento onsolarado om algumas
áreas Amanhã o tempo dove continuar bom, onsolarado a parclalmento
onsolarado. Uma frente fria vinda do Sul do pais poderá chegar ao Estado do
Rio de Janeiro no linal da semana.

Previsão para os próximos cinco dias

hora altura hora altura
Rio de Janeiro 
Alta 10h2m 0.90 23h17m 0.90
Baixa 5h11m 0.50 17h56m 0.50
Sao Joao da Barra
Alta 10h36m 0.87 23h51m 0.87
Baixa 4h29m 0.44 17h14m 0.44
Macao 
Alta 9h39m 0.90 22h54m 0.90
Baixa 4h3m 0.44 16h48m 0.44
Cabo Frio
Alta 9h59m 0.81 23h14m 0.81
Baixa 5h6m 0.45 17h51m 0.45

Ondas
A previsào paia hoie na rata moiltima íoRoc de cou meio encoberto• n quase encooerto Ventos de quadrante Nordosto a Noroeste com
velocidade de 11 a 16 nos Mar de Nofdeste com ondas de 1,0 a 1,5
metro, em intervalos de 3 a -l segundos Viabilidade boa
Temperatura estável

Estradas
PrasklentG Dutra (BR 116) - Do Km 164 no Km 172 sontwo SPTO pavimen-
Ot*>nolwa'iooe21ha$ai Do Km 163 ao Km 251.9 conswaçâo n*ncra
Do Km 165 ao Km 165,p,wmertaçãonosentKto&V)PaiA>Ro.ef«ro2lhe
6h DoKm H37aoKm 173. pn\.vnonnç^o no Ro-Sáo Pauto Ma aítura
t» Km 167 pso sentxB WSP intentecta poia reparai KMurae. na pon»
sob-B o Ro Pnvjna Rotas alternativas para o trafego (automcveis e ônfcus)
quem estorna Av Brasí pega o Trevo das Mssoús. seçjue prta Washcngron
Luís ate o eotnxcamento com a Unha Vermelna e através da Unha Vermelha
lom acesso ao mx*x> ubí^aetó tVi ptsffl RJ-SÇ Ôa OuW D»? outros pontos da d-
dxK o «doai e pegar cirçtamente a Linha Verrneiha Camrtões Os comi-
nhòes sô podefáot^rticessoa Dutra atrarvtedi arégi RJ-SP (BR-465) en-
tmndo no Vttíuto aos Cabntos e seguax» pftó BR -'•65 ate o Km 208 da Duna
ona) pooerao pr0S9GdJ' wagem nomiaxViente Do Km 170 ao Km 168. pavi-
roertrK?>0 no «w S" RJ «me 21h B Gti Do Km 170 ao Km 170. l-esaqom
no siwido RJ-SP. unrí-2itierjn DoKm 170áoKm 178. pavimentação no
som*» FtJ SP emnj 21h o 6n Do Km 166 ao Km 176. pawnomnçào no scnb-
dj SP-HJ e® 7h e 1 Sh Do Km 206 ao Km ?17. SyjlMrtaçêo no semeio
RJ-SP entre 7he10h DoKm206aoKmS10 pavimenaçMnoí^ntitBRl
SP Do Km 208 ao Km 211 tresogem no sentxtt RJ- SP, Do Km 212 ao Km
J06 Ksvrrenopo ho senMÒSPflJ DoKm2l3aoKm215.'oajperacaode
pesta e vtaduto. em amtos or, sentidos Do Km 214 ao Km 227. pavimentaçao
roa.vw»R)SP Do Km 228 ao Km 237 reaip>iomentottlBStantHdot, s«i.
Ktos e conservação dos acostamentos Do Km 228 ao Km 333 rocupefaçoo
do pavimento em ambos os senutos
Rio Jim tte Fora (BR 140) - Do Km 66 ao Km 82 e ® Km 10! ao Km 124 5.
conservação rocne»ra em ambos os sentidos to Km 45,5 desvio de trafego da
pisa senx» RJUutz òe Fora para a ptsfci Jus2 de FaaRJ 0<?wJo a construção
doPostodePeoaoio No Km 81. con-xMvaçao na pite eietnca, ccm as faixas
orem e eoo.«Kda intentadas altoma&jerto noTiío Outandnha No Km
09. oeta senKto RJ. Jia2 de Fora. faixa esquenta impedia para contenção da
encostas No Km íOVcfasvo para a ca«ruçáode posto de pedalo no senti-
íto BH RJ Do Km 1 CM ao Km 124.5. troca de detensas no cante«o central
RioCompos(BR 101)-Do Km 260 ao Km 275 obras de diiptciçíio da pai

Costa 26/20; Norte 27/16 Cosia 28/20; Norte 30/17
No centro da cidade 26/18 No centro da cidade 29/19

Cosia 25/18; Norte 25/14 
""Costa 

24/17; Noríe 24/12
No centro da cidade 24/16 No centro da cidade 24/15

Vermelha
Icaral
Piratinlnga
itaipu
Itaquatiara
Maricá
Itaúna
Jaconè
Araruama
Cabo Frio
Arraial do Cabo
Búzios
Rio das Ostras

Aeroportos
Galeão
Santos Dumont
Cumbica (SP)
Congonhas (SP)
Viracopos (SP)
Conlins (MG)
Brasília
Manaus
Fortaleza
Recile
Salvador
Curitiba
Porto Alegre
Condições válidas para hoje.

No mundo

Cidade
Acapulco
Amsterdam
Atenas
Atlanta
Bagdá
Bancoc
Barcelona
Berlim
Bogotá
Bruxelas
Buenos Aires
Cairo
Cancún
Chicago
Cingapura
Copenhague
Cidade do México
Dublin
Istambul
Estocolmo
Florença
Frankfurt
Genebra
Helsinque
Hong Kong
Jerusalém
Joanesburgo
Lima
Lisboa
Londres
Los Angeles
Madri
Manilha
Marrakesh
Miami
Montreal
Moscou
Munique
Nairóbi
Nassau
Nova Oéli
Nova Iorque
Nice
Oslo
Orlando
Panamá
Paris
Pequim
Praga
Reikjavik
Roma
San Juan
São Francisco
Seul
Sldnei
Tóquio
Toronto
Vancouver
Viena
Washington

hoje
Max Min T

32 26 n
18
33
34
37
35
20
22
17
19
10
38
31
26
32
19
22
19
30
17
21
19
18
16
30
28
11
18
25
21
23
26
33
33
32
21
19
16
19
31
33
30
20
18
35
31
22
34
18
12
23
31
19
25
16
28
23
20
15
32

13 pn
23 pn
22 s
28 S
27 ag
16 pn
12 S
12 ch
11 pn

4 pn
21 s
24 pn
16 s
23 pn
13 n
14 ch
14 t
20 pn

6 pn
13 n
12 n
11 pn

n
26 pn
17 s

2 pn
16 pn
17 s
13 s
16 pn
12 s
24 ch
23 n
24 ag
10 pn
11 pn

ag
12 n
24 pn
28 ag
16 pn
15 pn
11 s
23 ag
25 ch
12 s
21 S

9 ch
9 t

13 pn
24 pn
13 pn
17 n

pn
22 ag
12 pn
10 ch
10 t
18 s

12
18

quarta-leira
Max Min T

33 26 pn
21 15 n
32 21 pn
32 22 ag
38 27 s
32 26 ch
24 17 pn:
21 12 chi
20 12 pn
24 14 n -
10 1 pn»
41 24 s
32 24 pn
27 18 s '
32 23 pn
23 13 n
26 13 pn
21 12 s ¦;
34 21 s
18 11 s '
20 13 ag;
22 12 ch
22 13 pn
16 11 ch-
31 26 pn
31 19 s -r

2 n '
16 prf

26 18 S '
20 14 t
22 17 pn
26 15 s !
33 24 n
38 19 s
32 26 pn
20 9 s
24 13 pn
19 10 n
21 11 n
32 24 pn
36 29 pn
27 18 s
21 16 pn
23 14 ctj
34 24 pn
32 24 pn
25 14 n
35 22 s
20 11 pn

7 ch
13 n
24 pn

19 15 pn
27 17 s
16 8 pn
27 21 ch
21 9 s
20 14 n
21 12 pn
29 21 s

Todos os mapas e previsões do tempo são produzidos pela
AccuWealher lnc.©1996. Outras tontes: Navemar (ondas), DNER

(estradas), Inlraero (aeroportos) e FEEMA (praias).
Tempo (T):s-sol, pn-parcialmente nublado.

n-nublado,ch-chuva. t-tempestades. ag-aguaceiro,
nl-nevada ligera. nv-nevada. g-gelo.

10 milhões de refugiados

¦ Reunião internacional debate soluções j>ara

o fenômeno, que afeta principalmente a África

LISBOA — A desertiltcação no mundo
já obrigou 10 milhões de pessoas a aban-
donarem suas terras, transformando-as
em refugiados ambientais, segundo afir-
mou o ministro da Agricultura de Portu-
gal, Fernando Gomes da Silva. Desde
ontem, especialistas de 80 países partici-
pam da Reunião Internacional sobre Rea-
bililução de Ecossistemas Florestais De-
gradados. A conferência é considerada
pelos promotores como a mais importan-
te desde a Conferência da Nações Unidas
para Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Eco 92), realizada no Rio, em 1992.

Além de sede do evento, Portugal é um
dos organizadores, ao lado de Cabo Ver-
de e Senegal, países particularmente afe-
tados pelo problema. O encontro é patro-

para supervisionar a aplicação das deci-
sões adotadas na Eco 92.

Segundo o ministro português, a de-
sertificação tem provocado o movimento
das populações em busca de melhores
condições de vida. "Na África, a deserti-
ficação é mais preocupante, embora tam-
bém atinja de forma significativa a Euro-

pa'| afirma. Para Gomes da Silva, a pre-
sença maciça de representantes de países
industrializados na reunião comprova
que a desertificação não é um problema
exclusivo do Terceiro Mundo.

As projeções mais otimistas estimam
que o número de refugiados ambientais
pode chegar a 150 milhões no ano 2050.
O principal objetivo da reunião é analisar

SnaKlo lSflme^;13 e discutir possíveis meios para combater a

sobre Florestas, grupo especial de traba- desertificaçao, problema que ameaça

lho criado pelas Nações Unidas (ONU) 40% do planeta.

Mais calor,

WASHINGTON — O aumento do nú
mero de doenças infecciosas em várias
regiões do mundo e a diminuição das
fontes de abastecimento de água são fe-
nômenos vinculados ao aumento da tem-
peratura no planeta, informou um grupo
de cinco especialistas reunidos ontem, em
Washington. A equipe alertou para as
alterações no clima mundial, provocadas
pela acumulação de gases e dióxido de
carbono na atmosfera, causadores do
efeito estufa.

Os especialistas insistem no cumpri-
mento do compromisso de redução de
emissão de gases, assinado por diveros
países durante a Eco-92. Paul Epstein, da
Faculdade de Medicina da Universidade
de Harvard, chamou a atenção para a

mais doenças
crescente expansão de doenças como o

cólera, a dengue e a malária. Uma evi-
dência da relação entre as mudanças cli-
máticas e o avanço das doenças é a mu-
dança de habitai do mosquito transmis-
sor da malária. O habitat natural do insc-
to são as regiões com menos de mil
metros acima do nível do mar. Hoje, o
mosquito habita regiões 1.700 a 2.000
metros acima do nível do mar.

A especialista Elen Mosely , advertiu,
ainda, que o fenômeno de descongela-
mento dos Andes e das montanhas da
Ásia pode redu/ir as reservas naturais de
água. causando graves problemas de-
abastecimento e dificuldades para a pro-
dução de energia.
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Aprovada nova

droga anti-HIV

O primeiro de uma nova classe de medica-
mentos de combate à Aids — o nevirapina
— foi aprovado ontem pela FDA, órgão
americano que controla alimentos e remé-
dios. Mas a droga só poderá ser adminis-
trada em conjunto com outros remédios,
porque, quando usada isoladamente, a
substância provoca mutações no HIV, que
adquire resistência. A nevirapina consegue
reduzir a quantidade de vírus no sangue a
níveis baixíssimos. O novo medicamento
produz resultados similares aos de outras
substâncias usadas contra a Aids. Mas a
nevirapina pertence a uma classe diferente
de remédios, que inibem a transcriptase
reversa não nucleosídea.

Columbia tem linha

direta com a Terra

Os astronautas do ônibus espacial
Columbia vão permanecer por 16 ou 17
dias no espaço em comunicação com os
cientistas da Nasa e com suas famílias
através de fax, rádio e também pela
Internet. É a primeira vez que uma equipe
do Columbia está testando um
equipamento que no futuro permitira a
comunicação direta com a 1 erra.

Médico já pode tirar
dúvida pelo telefone

Os médicos brasileiros contam agora com
a Central tle IntflWMia Mediai, um
sistema de informação gratuito em todo o
território nacional, acessível por teletone.
Os médicos poderão luar pvidas 

sobre

posologia. mòdò de usar, indicações e
efeitos colaterais de remédios de varias
marcas. A iniciativa éda Glaxo II cllcumc.
eo telefone da (Miraié 0800-17-1007.

I cientistas0
3 O físico Herch MoysésCD

Nussenzveig e o .
8 engenheiro Luiz15 Bevilacqua serão

agraciados com o Prêmio
Almirante Álvaro Alberto
para a Ciência e
Tecnologia nesta
quinta-feira. O prêmio
será entregue pelo
Presidente da República ;
às I2h no Palácio do
Planalto. A premiação é
feita anualmente. Este
ano! as áreas escohidas
foram as ciências físicas e
astronômicas e a ciência
de engenharia.

? A Comissão Baleeira Internacional aceitou os dados da

NWriiega, segundo os quais a população de baleias minke aunicn-

tou de 75 mil pura 118 mil em um ano. Com isso, a Noruega

quer que seja aprovada para caça uma cota de 425 baleias para
este ano. Mas os números são contestados por ambientalistas.

Comissão
fiscalizará
pesquisas
O ministro da Ciência é
Tecnologia, José Israel
Vargas, acaba de instalar ,
a Comissão Técnica
Nacional de
Biossegurança, que
fiscalizará as pesquisas
ligadas à engenharia
genética. Também foi
lançada a Regulamentação
da Biossegurança em
Biotet nológia - legislação
brasileira, organizada por
Silvio Vale, professor do
Curso de Biossegurança
da Fundação Oswaldo
Cruz. na semana passada.

j «r TTTMMfir
j I lilt
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Cade vai acelerar fusões

Processos que hoje levam 10 meses para ser analisados terão prazo de julgamento reduzido a 30 dias a partir de julho

de concentração em exame. Alem SI, ,fíS,v-;3^!V!'v'. \ i i 
~""^ 
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CÉSAR BORGES
Brasília — Encarregado de

garantir a livre concorrência entre
as empresas, o Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica
(CADE), órgão vinculado ao Mi-
nisterio da Justiça, vai adotar
procedimentos mais ágeis no exa-
me dos processos de fusão e in-
corporação de empresas. Os casos
mais simples, que representam
hoje dois terços do total, levam
em média 10 meses para ser anali-
sados. Por isso, a partir de julho,
vão ter o prazo de julgamento
reduzido a 30 dias.

Quem promete isto é o novo
presidente da autarquia. Gesner
Oliveira, convencido de que a no-
va fase de abertura da economia,
com crescente número de fusões e
incorporações de empresas e pri-
vatizaçòes com atração de investi-
mentos externos, exige mais rapi-
dez e clareza por parte do Cade
para o funcionamento do merca-
do. Gesner explicou ao JORNAL
DO BRASIL que, com a econo-
mia brasileira cada vez mais inse-
rida no mercado internacional e a
globalização, em que tudo acon-
tece de maneira tão rápida, a de-
mora do governo em julgar os
processos pode prejudicar deci-
sões de investimento.

As mudanças vão ocorrer na
Resolução número I do Cade,
que estabelece os procedimentos
dos atos de concentração de em-
presas. 

"Não vamos lazer qual-
quer alteração na legislação |n°
8.884. de junho de 1994). Vamos
adotar mecanismos mais ágeis e
eficientes de trabalho para cum-
prir prazos que são legais", disse.

Audiência preliminar — A
idéia principal é criar uma au-
diência preliminar no Cade. Nes-
sa audiência, os dirigentes das
empresas vão descrever em dela-
lhes a operação, fornecendo ele-
mentos e esclarecimentos necessá-
rios á sua compreensão. Dessa
audiência vão participar todos os
técnicos do governo envolvidos
na apreciação jurídica e econômi-
ca da questão, assim como os
conselheiros, o presidente e a pro-
curadoria do Cade.

A autarquia tem hoje 65 atos

de concentração em exame. Além
desse tipo de processo, o Cade é
encarregado de analisar processos
administrativos de abuso econò-
mico, como os aumentos injustifi-
cados de mensalidades escolares
ou a cartelização de postos de
gasolina. Existem hoje 280 pro-
cessos administrativos cm curso.

Normalmente, o prazo médio
de tramitação de um processo de
concentração econômica pelo Ca-
de é de 10 meses, mas há casos
mais longos. A fusão das empre-
sas americanas Nalco Chemical
Company (Nalco) com a Exxon
Corporation, que resultou na
Nalco/Exxon Brasil — para ex-
ploração de aditivos químicos es-
peciais —, foi julgada e aprovada,
na quarta-feira passada, depois de
14 meses em tramitação.

Novos tempos — O fato é
que, com os novos tempos da eco-
nomia, são cada vez mais comuns
as fusões de empresas e, portanto,
a ocorrência de processos contra
essas fusões. Na administração
anterior do Cade, foram julgados
apenas 15 processos dessa nature-
za, sendo que apenas uma união
foi negada — a da siderúrgica
Gerdau com a Pains.

Os processos são abertos pela
Secretaria de Direito Econômico
(SDÊ) do Ministério da Justiça,
que os encaminha também a Se-
cretaria de Acompanhamento
Econômico (Seae) do Ministério
da Fazenda, e depois comunica ao
Cade. Cada uma tem 30 dias de
prazo pára dar seu parecer, o que
não ocorre nunca. Após receber
os pareceres. o Cade tem quejul-
gar a operação em 60 dias, mas se
não conseguir, a fusão é aprovada
por decurso de prazo.

A autarquia também vai pas-
sar a exigir informações mais sim-
pies nos casos em que a consulta
ao Cade é obrigatória (por exem-
pio, quando uma das empresas
faturou mais de RS 400 milhões
no exercício anterior ou quando a
fusão resulta no domínio de 20%
ou mais de um mercado relevan-
te), mas refere-se apenas à mu-
dança de controle acionário ou
outra adaptação legal, sem in-
fluência operacional ou mercado-
lógica.

Gesner: "Não vamos alterar a legislação. Vamos adotar mecanismos mais ágeis e eficientes de trabalho para cumprir prazos que são legais

Gerdau e

Kolynos

são desafios

BRASÍLIA — Os maiores desa-
fios do novo Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica (Cade)
são a compra da Kolynos pela Col-
gate-Palmolive — um negócio de
USS 760 milhões, que resultou na
concentração numa única empresa
de 75,3% do mercado de pasta de
dente — e a compra da Siderúrgica
Pains pelo Grupo Gerdau, que já
foi julgada e condenada duas vezes
pela autarquia, mas a decisão está
suspensa por ordem do ministro da

Justiça, Nélson Jobim.
O processo de compra da Koly-

nos pela Colgate-Palmolive chegou
ao Cade um ano depois da data da
operação, em janeiro de 1995. O
parecer da Secretaria de Acompa-
nhamento Econômico levou seis
meses para ficar pronto e o da Se-
cretaria de Direito Econômico ou-
tros seis.

Ambos os pareceres foram eva-
sivos em relação aos prejuízos que
um monopólio de pasta de dente
pode causar aos consumidores, que
já saíram prejudicados com a deci-
são do Carrefour de tirar do merca-
do sua pasta de dente, fabricada
pela Searle do Brasil. O caso deve
ser julgado pelo Cade em agosto,
um ano e oito meses após a fusão.

A conselheira Lúcia Helena Sal-

gado, relatora do caso, terá que
levar em conta ainda a contestação
que vem sendo feita pela concor-
rente Procter & Gamble (P&G),
preterida na compra da Kolynos. A
empresa alega que o monopólio le-
vará a abuso de poder econômico,
com práticas abusivas nos preços, e
à não renovação tecnológica no
processo de produção.

A questão central, no entanto, é
que a P&G é uma das quatro multi-
nacionais que fazem parte do oligo-
pólio mundial da área de higiene e
limpeza (Colgate-Palmolive. S-
mithKline-Beecham e Unilever são
as outras). Se tivesse comprado a
Kolynos em lugar da Colgate-Pal-
motive, não estaria fora do merca-
do da América do Sul e. principal-
mente, do Mercosul.

Gerdau-Pains — O caso da
Pains é mais complexo jurídica-
mente. A siderúrgica foi comprada
pelo Grupo Gerdau por USS 50
milhões em 1994, numa operação
que concentrou 46,1% do mercado
de aços longos comuns (vergalhões
usados na construção civil).

Desde a compra da empresa até
o julgamento feito pelo Cade, Ger-
dau já investiu outros USS 50 mi-
lhões, tendo pago, inclusive, dívidas
de USS 40 milhões. A derrota aper-
tada de Gerdau no Cade por qua-
tro votos a três, em outubro do ano
passado, fez com que o empresário
Jorge Gerdau Johannpeter recor-
resse ao ministro da Justiça. Jobim
acatou o recurso, contrariando a
decisão do Cade, e manteve o negó-
cio.

A escolha de Gesner

MARION MONTEIRO
O presidente do Cade. Ges-

ner de Oliveira, defendeu ontem a
necessidade de tornar mais rápi-
dos os processos administrativos
de fusão e incorporação de em-
presas. Segundo ele, esse é atual-
mente um dos maiores desafios a
enfrentar: "É o mito de que o
Cade emperra tudo. O grande
problema é o tempo que se demo-
ra para julgar um processo. Ou se
decide rápido ou se fecha as portas
do Cade", afirmou durante palestra
ontem no Seminário internacional
de legislação antitruste no Brasil e
no mundo, promovida pela Câma-
ra de Comércio Americana do Rio

de Janeiro no Hotel Copa D'Or. em
Copacabana.

Ao conversar com jornalistas,
Gesner de Oliveira disse que a
situação não chegaria a este pon-
to, mas considera que o país, para
viabilizar o sistema de concorrên-
cia. tem que ser mais ágil nos
processos ou não terá uma econo-
mia moderna.

Gesner defendeu a maior arti-
culação e mais recursos para os
órgãos envolvidos, como a Secre-
taria de Direito Econômico do
Ministério da Justiça e a Secreta-
ria de Acompanhamento Econô-
mico do Ministério da Fazenda,
que hoje discutirão o assunto.

Empresários

criticam

detalhismo

SÃO PAULO — A atuação do
Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), na ótica das
empresas que já caíram nas suas
malhas, é muito detalhista mas não
chega a prejudicar os negócios de
fusão e incorporação de empresas.
"O Cade mais aprova que desapro-
va," diz Carlos Eduardo Monte
Alegre Toro, vice-presidente Jurídi-
co e de Assuntos Corporativos da
Colgate-Palmolive."Âs vezes os processos no Cade

se tornam tão volumosos que a
análise se perde no detalhe", diz
João Paulo de Orleans e Bragança,
advogado da Rhodia-Ster, empresa
que teve de se desfazer de parte dos
negócios por exigência do Cade.

O Cade analisa a compra da
Kolynos pela Colgate desde 30 de
janeiro de 1995. O caso só será
julgado no fim de julho. Juntas, as
duas empresas concentram 75% do
mercado de pasta de dente.

Para obter a aprovação do Cade
á fusão, a Colgate comprometeu-se
a investir USS 205 milhões até 2001
e reajustar seus preços abaixo da
inflação. "Estamos cumprindo nos-
sos compromissos", diz Toro.

Segundo ele, nos últimos 18 me-
ses, enquanto a inflação foi de

27%, os preços das pastas de dente
subiram 15%. O produto é hoje 8%
mais barato que há 18 meses. Dos
investimentos prometidos, a Colga-
te realizou USS 28 milhões.

A demora do julgamento do Ca-
de é considerada normal pela Col-
gate. 

"O 
prazo desse tipo de deci-

são é de um ano a um ano e meio
em nível internacional", diz Toro.
Segundo ele, mesmo quando apro-
va o negócio, o Cade interfere fa-
zendo exigências para evitar que o
consumidor seja prejudicado."Com a globalização, é impor-
tante a atuação de um órgão como
o Cade para disciplinar a entrada
de novos concorrentes no merca-
do", diz Toro. "Essas empresas têm
de oferecer benefícios ao pais, co-

mo tecnologia, formação de mão-
de-obra e qualidade", acrescenta.
Segundo ele, a demora no julga-
mènto do Cade não atrapalha o
dia-a-dia da empresa. A lei permite
tocar normalmente o negócio.

Um dos primeiros casos em que
o Cade fez valer sua autoridade
obrigando á desconcentraçào foi o
da Rhodia-Ster. A empresa, resul-
tado da fusão dos negócios de po-
liéster, viscose e fibra acrílica da
Rhodia com a linha de PET (emba-
lagens plásticas para refrigerantes)
da Celbrás, foi criada em maio de
1994. Juntas, Celbrás e Rhodia
controlavam 100% dos mercados
de poliéster e fibra acrílica. O Cade
exigiu que as duas empresas voltas-
sem à situação anterior.

AP ¦

l4'rci, da Chile I

Chile abre as 
portas 

em outubro

FH comemora

a mais nova adesão

ao Mercosul

MARCIA CARMO
Correspondonte"D UENOS AIRES — Um dia
13 depois que a cúpula da Igre-

ja argentina reclamou da falta de
políticas sociais no Mercosul e até
da invasão de produtos brasilei-
ros. o presidente Fernando Henri-
que disse: "falar de distribuição
de renda é fácil, mas é preciso
muito para fazê-la". Poucas horas
antes do ingresso do Chile como
parceiro comercial do grupo, que
assinará hoje. na província de São
Luís. a 800 quilômetros da capital
dois anos e dois meses depois de
negociações, empresários do
World Ecoiwmié -Fórum, organi-
/ação não governamental que
reúne os mil maís importantes do
mundo, queriam saber o que vai
ser feito na área social. O acordo

de zona de livre comércio com o
Chile entra em vigor em outubro.

"A estabilização e a democra-
cia diminuem as desigualdades so-
ciais, mas não resolvem", reco-
nheceu Fernando Henrique. Ele
acha. no entanto, que sozinho ne-
nhum país chegará a lugar algum.
"O Mercosul se tornou um pólo
de desenvolvimento e é reconheci-
do por todos os lados", disse. On-
tem. foram anunciados acordo
para construção do gasoduto com
a Bolívia, projeto de 20 anos. que
agora envolverá a Petrobrás, e a
aproximação do pais e da Vene-
zuela ao Mercosul.

No fórum, a força economica
do Brasil, pais pelo menos cinco
vezes maior do que seus parceiros
do Mercosul, quase provoca uma
cena explicita de ciúmes dos ar-
gentinos quando Klaus Sclnvab.
presidente do World F.conòinic
Fórum quis saber como o llrasil
atuaria como f»rováv|| líder do
grupo. 

"Ainda bem que não so-

mos responsáveis por 150 milhões
de habitantes", disse, quase irrita-
do, o chanceler Guido di Telia. A
noite, ao falar da importância do
Chile como parceiro comercial do
Mercosul, o clima continuava
amável entre os presidentes, os
ministros da economia e os em-
presários. 

"Meu sonho é que o
sonho dos outros presidentes se
realizem", provocou Fernando
Henrique.

O presidente informou que o
Brasil vai mudar sua postura em
relação a área energética. "Vai

deixar de pensar que é auto-sufi-
ciente para fazer parcerias com a
Bolívia e outros países", afirmou,
No encontro com o presidente da
Bolívia, Gonzalo Sancnfz de Lo-
zada. os dois acertaram a constru-
çâo do gasoduto que ligará Santa
Cru/ de Ia Sierra ao suj do Brasil,
passando por Santa Cru/ de la
Sierra. numa extensão de 2.5 mil
quilômetros.

? O interesse na compra de esta-
tais, especialmente as brasileiras, a
corrupção nos países do Mercosul e
a estabilidade econômica são as
maiores preocupações dos mais de

quatrocentos empresários reunidos
no segundo encontro do World Eco-
nomic Fórum, em Buenos Aires. A
entidade não governamental com se-
de em Da\os, na Suiça, congrega os

pesos pesados do empresariado mun-
dial. Em sua palestra, o ministro do
Planejamento, Antonio Kandir, con-
denou as altas taxas de juros para
justificar a velocidade no processo de

privatização. A velocidade da venda
das estatais no Brasil, foi. alias,
uma das perguntas dos líderes dos
empresários ao ministro da Fa/cnda,
Pedro Malan. Malan disse que a
estabilidade econômica e a transpa-
rência permitirão que as privati/a-
çôes sejam realizadas.Fernando Henrique abraça

[)
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CELSO PINTO

0 tamanho do

ajuste fiscal

Q 
cenário econômico projetado pelo Banco Central até 1998,
descrito domingo nesta coluna, prevê o uso agressivo da

âncora cambial para garantir uma inflação muito baixa, mas
, ganhos apenas moderados na política fiscal. Vale a pena olhar a

questão fiscal em mais detalhes.
Não é por acaso que a área econômica, há algum tempo, tem

insistido que, com inflação baixa, o importante é olhar o déficit do
setor público em termos nominais. Em primeiro lugar, porque este

. é o dado usado em todo o mundo. Mas também porque é,
obviamente, o dado mais sensível à variação inflacionária.

Como a estratégia embutida nas projeções è chegar rapidamente
à inflação mais baixa possível, também o déficit nominal vai cair
automaticamente junto com a inflação. A projeção do BC é que a
inflação, medida pelo IGP-DI, fique em 11,6% este ano, 7,4% em
1997 e apenas 3.6% cm 1998, o ano da eleição (ou reeleição)
presidencial.

Este fato, mais os ganhos com a queda nas taxas de juros,
explicam por que a projeção para o déficit nominal é decrescente.
Ele foi de 7,4% do PIB no ano passado, iria para 4,9% este ano,
4.6% em 1997 e 3.3% em 1998. A Comunidade Européia usa um
teto de 3% de déficit nominal como pré-requisito para os países-
membros aderirem à moeda comum. Portanto, a projeção de 3,3%
para 1998 pode não ser brilhante, mas é defensável.

Embutido no déficit nominal está o operacional (que desconta a
inflação) e o primário (que desconta também os gastos com juros).
Descontado o efeito infiacionário, a projeção é menos otimista. O
déficit operacional cairia de 5% do PIB no ano passado para 2,2%
este ano (o que parece muito otimista), mas permaneceria em 2,3%
em 1997 c 2,2% em 1998.

O esforço fiscal aparece de forma mais clara no resultado
primário, que mede a diferença entre receitas e despesas, excluído
os juros e aí as projeções decepcionam. No ano passado, houve
superávit primário de 0,37% do PIB. Ele subiria a 1,5% este ano,
mas cairia para 1.1%. em 1997 c 0,8% em 1998.

O economista Raul Velloso, especialista em contas públicas,
acha esta projeção muito pessimista. Dois fatores ajudarão o
próximo ano. O primeiro é o carry-over, a herança dos aumentos
para os funcionários públicos e a Previdência, maior no ano
passado do que neste ano. Como o cálculo é de média sobre média,
e o aumento foi no meio do ano, isso gera um adicional.

Ele estima o adicional, no caso do reajuste do funcionalismo,
em 12%, o que, sobre uma folha de pagamento de RS 37 bilhões,
daria mais de RS 4 bilhões. No caso da Previdência, o carry-over
seria de 15% sobre uma folha de RS 38 bilhões, o que daria quase
RS 6 bilhões.

Se os dois reajustes, no próximo ano, forem parecidos com os
deste ano, não haveria nenhum carry-over e haveria uma economia
superior a RS 10 bilhões. Outro ganho em 1997 é que será paga
neste ano a última parcela do reajuste de 147% para os aposenta-
dos. concedida pelo Supremo em três etapas. Ê uma despesa de RS
1.8 bilhão que não se repetirá.

Como a projeção do BC. usando dados da Secretaria de Política
Econômica do Ministério da fazenda, é de um superávit primário
de RS 9,2 bilhões no próximo ano (ou 1,1% do PIB), se Velloso

estiver correto, ele poderá ser bem maior. Com um senão, se o

imposto do cheque nao sair, é provável um aumento nos gastos
com a saúde.
' O estoque da dívida liquida do setor público cresceria de 32.2%

do PIB no ano passado para 36.9% em 1998, ou 4,7% do PIB. Não

é tanto, considerando todos os esqueletos fiscais que o governo está

engolindo, do capital do BB ao FCVS.
' ' Está claro, contudo, que não se imagina usar a política fiscal

como âncora, e sim a cambial, com o cambio variando bem abaixo

; 
'-da inflação (IGP), e um acúmulo gigantesco de reservas neste ano.

A atração aos dólares será mantida, apesar da queda do juro
"interno, 

em função da pequena correção cambial. Usando as

projeções do BC, um banco estima que aplicações internas em

dólares ainda estarão rendendo 18% no fim deste ano, mais do que
o mercado imaginava. Ajuda a explicar por que o BC prevê que as
reservas fecharão o ano em USS 69 bilhões.

A coluna de Celso Pinto è publicada às terças, quintas e sextas-feiras
e aos domingos, simultaneamente com a Folha de S. Paulo.
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Estudo revela 
que 

os 
pequenos

bancos brasileiros têm risco alto

¦ Standard & Poor's diz ainda que grandes instituições não sabem fazer empréstimos

BRASIl

MARIA LUIZA ABBOTT*
BRASÍLIA — Os bancos brasilei-

ros de pequeno porte são os que
apresentam o maior risco na Amé-
rica Latina, segundo avaliação da
Standard & Poor's, uma das mais
conceituadas agências americanas
de avaliação de risco. A empresa
dedicou cinco páginas de sua revis-
ta semanal ao sistema financeiro do
Brasil e alerta: "Os investidores e
grandes depositantes estão sob ris-
co ao negociarem com bancos bra-
sileiros pequenos e com frágil perfil
financeiro".

Uma tabela preparada pela
Standard & Poor's aponta para a
deterioração das carteiras de crédi-
to das principais instituições. Entre
1994 e 1995, o nível de inadimplên-
cia aumentou substancialmente nas
seis maiores, com exceção do Ban-
co do Brasil. Subiu também a pro-
porção de write-offs — cancela-
mento de ativos a título de despesas
e prejuízos — e caiu o nível de
provisionamento de reservas para
cobrir créditos de difícil liquidação.

A agência ressalta que os maio-
res bancos brasileiros estão dentro
de uma margem aceitável de risco,
embora tenham tido um desempe-
nho pobre em 1995, primeiro ano
em que viveram inteiramente sob o
Plano Real. "A deterioração na
qualidade dos ativos desses bancos
é atribuída ao enfraquecimento dos
setores industrial e de consumo em

E&P - Bacia de Campos
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N« 160.1.035.96-7
Objelo: Serviços de construção e montagem do terceiro piso e modificação do
layout de três camarotes do segundo piso do módulo definitivo do acomodação da
plataforma central de enchova. sob regime de preços unitários por um prazo de 120
(cento e vinte) dias corridos, através de Licitação tipo "Menor Preço". (Cadastro
PETROBRAS itens 3.4.2 e/ou 3.3.4).
Edital encontra-se á disposição para consulta e/ou obtenção na Qerôncia de
Contratos da E&P - Bacia de Campos • Av. Elias Agostinho. 665, Sala 104,
Bloco B. em Macaó - RJ. A aquisição da documentação sorâ mediante aprosentação
do comprovante do pagamento no valor de R$ 20,00.
Recebimento das documentações e propostas no dia 16/07/96, ás 10:00h, na
E&P • Bacia do Campos, ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes de
documentação.
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decorrência das altas taxas de ju-
ros", diz a Standard & Poor's.

Os analistas John Chambers e
Hilário Nuno também escrevem
que os grandes bancos como o Bra-
desço, Itaú e Unibanco represen-
tam um risco aceitável e que esses
bancos, se forem capazes de "estan-

car a deterioração de suas carteiras
de empréstimos e se a economia se
estabilizar, estão posicionados para
se transformar em lideres no conti-
nente."

Lição de casa — A agência
afirma que os melhores bancos bra-
sileiros foram bem-sucedidos em
recuperar parte de suas perdas com
a queda brusca da inflação com

receitas de serviços prestados, e ob-
tiveram ganhos altos com cortes de
mão-de-obra. "Mas os bancos bra-
sileiros ainda não aprenderam a la-
zer empréstimos".

O nível de empréstimos com

problemas é menor do que os que
aparecem nos maiores bancos de
Argentina e México, segundo o es-
tudo. No entanto, quando este re-
sultado é adaptado ao atual ciclo
em que se encontra a economia
brasileira, a posição dos bancos na-
cionais é pior do que a dos mexica-
nos e argentinos. "Os valores (dos
empréstimos com problemas) regis-
trados por alguns bancos brasilei-

Ministério da Agricultura e do Abastecimento - MA
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

Centro Nacional de Pesquisa Agropecuária ¦ CNPAB
AVISO

Avaliação de Candidatos ao Cargo de Chefe-Geral
do Centro Nacional de Pesquisa de Agrobiologia

A èripresa Brasileira de Pesquisa Agropecuàrui-EMBRAPA ciará
início ao processo de avaliação para a escolha de candidato a
Chefe-Geral do Ceniro Nacional de Pesquisa de Agrobiologia
ffriscricão a partir <U: 01 07 96). antiga Estrada Rio- São Paulo. Km
47, Cx Pdftal 74 505. CEP 23851 970 Seropédica RJ, Fone
(0? 1) 68?-1500 ramal 223 e 219 Os candidatos deverão se
inscrever no pM/o <i< 30 dias. n contar da doto acirna Gsp6cificad9,
jgnto ao Comilõ Técnico Interno-CTI do CNPAB

ALBERTO DUQUE PORTUGAL
Presidente EMBRAPA

Os principais números

Performance dos empréstimos nos bancos comercIais do Brasilinadimpiència/ Provisão/ 
Write offs"/

Bancos média dos Inadimplência' média dos em-
emprestimos (%) (%) prestimos (%)

1995 1994 1995 1994 1995 1994
Banco do Brasil 14.0 15 74,0 29.0 10 16 6

I Bradesco 5 3 159.0 180 8 0 0
Banco Itaii 6 3.2 147.0 110.0 7 0 0
Unibanco 3.4 0.9 247.0 404.0 4.5 0.6
Bamerindus 8.2 1.5 59.0 70.0 2.3 0.6
Banco Real 6.5 0.7 135.0 501.0 5 0.2

(•) Provisão para crúditos do rolorno duvidoso
(") Cancelamento de ativos a conta de prejuízos e despesa
Fonte: Standard & Poors

ros estão subestimados, porque boa
parte de sua carteira de crédito foi
renegociada"; afirma.

Falhas — Na avaliação da em-
presa, no entanto, duas falhas es-
truturais são as principais respon-
sáveis pelo alto risco do sistema
bancário, além da própria queda da
inflação. O Brasil é o único dos
países latino-americanos de econo-
mia mais desenvolvida que não tem,
uma agência de avaliação de risco;
dos empréstimos dos bancos.

Há duas semanas, o secretãrio-e-
xecutivo do Ministério da Fazenda,:
Pedro Parente, e o presidente do
Banco Central, Gustavo Loyola,
foram a Nova Iorque para tratar da
criação deste tipo de agência. Foi
exatamente a Standard & Poor's
uma das empresas visitadas pelos
dois para se informarem sobre o
modelo a ser adotado.

Compulsório — O excesso de
regulamentação exigido pelo gover-
no é outra causa do alto risco do
sistema bancário nacional, segundo
a empresa. O estudo afirma que o
Brasil é o único entre os maiores
paises da América Latina a exigir
que os bancos privados direcionem
parte substancial de seus emprèsti-
mos a determinadas áreas da eco-
nomia, como habitação. Outra dis-,
torção é o elevado nivel de depósi-
tos compulsórios sobre depósitos á
vista e a prazo exigido pelo BC.
* Colaborou Flávia Sekles

Pequenos ficam fora do redesconto

SILVIA MUGNATTO
BRASÍLIA — Os bancos peque-

nos não terão acesso aos novos em-
préstimos de curto prazo do Banco
Central (BC) no chamado redes-
conto. Os economistas que traba-
lham no mercado financeiro lem-
bram que esses bancos praticamen-
te não têm depósitos à vista, base
para definir os empréstimos.

A linha mais barata do redes-
conto é corrigida apenas pela nova
Taxa Básica do Banco Central
(TBC) e só será utilizada pelos ban-
cos que oferecerem títulos públicos
como garantia para os emprésti-
mos. Atingidas essas condições, o
banco pode pedir emprestado por
até 60 dias que a correção da dívida
será feita apenas pela TBC.

Acontece que essa linha de re-
desconto tem um valor de emprésti-
mo limitado à média de 12 meses

dos recolhimentos compulsórios do
banco sobre seus depósitos à vista,
ou seja, cerca de 83% desses depó-
sitos. De qualquer forma, as linhas
que emprestam mais do que isso
ainda têm juros mais baixos do que
antes das mudanças no redesconto,
anunciadas na semana passada.
Neste caso, se o banco pedir em-
préstimos por até 15 dias, pagará
TBC mais juros de 4% ao ano,
contra 8% ao ano de antes.

Teto — Os economistas acredi-
tam que a TBC funcionará como
um teto para as taxas de juros pú-
blicas ou privadas. Ontem, em en-
trevista á Radiobrás, o presidente
do BC, Gustavo Loyola, disse que
os parâmetros que serão usados pa-
ra fixar a TBC são segredo."A TBC é uma taxa de baliza-
mento. Se ela é o piso de banda,
teto de banda, não sei. Não vai ter
uma regra porque num mês pode

acontecer uma coisa e em outro
acontecer outra. A TBC é uma taxa
de referência, o que significa que as
atuações do BC estarão muito pró-
xirnas dela, mas não necessaria-
mente iguais", disse.

Selic — Loyola disse que a pri-
meira TBC a ser anunciada ama-
nhã, para vigorar em julho, deve
ficar muito próxima da taxa Selic
(que remunera os títulos públicos)."A diferença entre a TBC e a Selic
talvez fique na segunda casa deci-
mal", disse Loyola, sem querer
adiantar se a TBC ficará acima ou
abaixo dos juros atuais. "Isso só
Deus sabe".

Loyola acha que a diferença en-
tre TBC e Selic não será muito
grande. 

"Se a taxa Selic estiver
muito alta, os bancos tomam di-
nheiro no redesconto e ela cai. Se
ela estiver muito baixa, os bancos

não tomam dinheiro no redesconto,
começa a faltar dinheiro no merca-
do e ela sobe", afirmou.

A taxa Selic é uma média das
taxas de juros aplicadas aos títulos
públicos. A TBC será uma taxa
divulgada no final de cada mês pa-
ra vigorar durante o mês seguinte.
Esta taxa explicitará as expectati-
vas do governo quanto ao compor-
tamento da inflação e da economia
de uma maneira geral.

Segundo os técnicos do mercado
financeiro, definida a TBC para um
mês, a taxa Selic não poderia ficar
muito acima da TBC porque, dessa
forma, os investidores tomariam di-
nheiro emprestado no redesconto
(que é corrigido pela TBC) para em-
prestá-lo no mercado interbancário,
onde as taxas se aproximam da Selic.
Ou seja, o redesconto viraria um no-
vo negócio para os bancos.

Bolsa do Rio lança

mercado de balcão

LIANA VERDINI
Um movimento para fazer cres-

cer a fatia de mercado da Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro (BVRJ)
está ganhando corpo entre os pro-
fissionais cariocas. A intenção é fa-
zer com que a bolsa chegue ao fim
do ano respondendo por 30% do
volume negociado no mercado de
ações brasileiro. Alguns passos já
foram dados. Hoje, ás 16h, será
dado o maior de todos: a realização
da assembléia de constituição do
mercado de balcão organizado,
projeto conjunto da BVRJ e da
Bolsa do Paraná.

O movimento para revitalizar o
mercado acionário carioca nasceu
espontaneamente entre os operado-
res de pregão. Desse esforço parti-
cipa também a direção da bolsa
carioca. E por sugestão dos opera-
dores muitas alterações em diversos
procedimentos estão sendo adota-
das, incluindo a decisão de alterar o
horário de fechamento do pregão
para coincidir com o funcionanien-
to da Bolsa de Nova Iorque. Isso
significa que o pregão da Bolsa do
Rio funcionará até as 17 horas.

"O 
que queremos é ganhar efi-

ciência", disse o operador da corre-

tora Atlântica Marcelo Nasseh,_um
dos líderes do movimento. "E a
maneira que encontramos para
atrair os negócios de volta para o
Rio". No dia I" de julho o pregão
da bolsa carioca muda para o novo
prédio.

Todo este movimento já apre-
senta alguns resultados. No ano
passado, a participação do Rio
cresceu de 8% para 12%, o que
animou alguns bancos a reabrir
suas contas de custódia no Rio. Em
95, a Câmara de Liquidação e Cus-
tódia (CLC) passou a guardar parte
das ações do Citibank e do Banco
de Boston. Neste ano, foi a vez do
Banco Chase Manhattan retornar
ao Rio.

Hoje, a participação da Bolsa do
Rio na negociação de ações já í' de
14% do mercado nacional. Tudo
porque o volume de negócios na
BVRJ cresceu 335% de janeiro a
junho, até o dia 20. Em grande
parte, um dos responsáveis por este
desempenho é o empréstimo de
ações, projeto apresentado pela
bolsa carioca e aprovado pela Co-
missão de Valores Mobiliários em
abril.

Estatuto da

Microempresa
A Comissão de Assuntos Econômicos do Se-
nado vota, hoje, dois projetos de lei que alte-
ram o estatulo e o tratamento tributário das
microempresas e empresas de pequeno porte.
Pelo projeto, seria considerada microempresa
(ME), com isenção do recolhimento de impôs-
to de renda, a empresa individual ou pessoa
jurídica com receita bruta anual até RS 204
mil (250 mil Ulir).

A partir deste valor até RS 576 mil (700 mil
Ufir) de receita bruta anual a empresa seria
considerada de pequeno porte (EPP). A em-
presa de pequeno porte, se aprovado o proje-
to. estará sujeita ao pagamento de imposto de
renda somente sobre a parcela que exceder o
limite de receita bruta anual de RS 204 mil
estabelecido para a isenção às microempresas.
O relator do projeto, senador Bello Parpa
(PFL-MA), é favorável à sua aprovação.

Receita Federal está
atrás de golpistas
Cartões de apresentação com erros de
português e o telefone do almoxarifado do
Ministério da Fazenda estão sendo usados
por três empresas fantasmas para aplicar
golpes contra empresários de Brasília,
Goiânia c São Paulo. Com a ajuda da Policia
Federal, a Receita já identificou e está
investigando três empresas: A Conalefe
(Coordenação Nacional de Legislação
Federal), a lnfor (Informações Fiscais) e a
Momento Econômico-lnformaçôes Fiscais.

Telebrás
força alta
das bolsas
Os papéis da Telebrás
continuam elevando as
bolsas. Ontem o lote de mil
ações fechou a RS 71.15.
enquanto que na última
sexta-feira havia sido cotado
a RS 68,50. As declarações
do ministro das
Comunicações, Sérgio Motta,
de que a empresa será
privatizada em blocos e que,
a partir de janeiro do
próximo ano será
transformada em quatro ou
cinco blocos regionais
também colaborou para a
alta das bolsas, que fechou
no Rio em 1.8% e em São
Paulo com 2,45%. O
administrador de Recursos
do Banco Tendência, Manoel
Maceira, disse que a
privatização do setor de
Telecomunicações está
aquecido, o que significa que
os investidores estrangeiros
estão atentos às bolsas
brasileiras. Maceira ressalta
também que as declarações
do ministro Motta têm
contribuído para o bom
humor do mercado."A alta
de 3,87% das ações da
Telebrás é o melhor
exemplo", afirmou.

Kl

PUBLICIDADE LEGAL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO - T.P. N? DST-040-073/96
OBJETO: Compra de 47 mesas de exames de linhas. MODALIDADE Tomada de Preços
EDITAL. Disponível para leitura e obtenção por R$4.50 (quatro reais e cinqüenta centavos),
a partir desta data, na Av. Presidente Vargas, 2.560, 10® andar, sala 1 016-C, Cidade Nova,
Rio de Janeiro - RJ.
Este aviso foi publicado na integra no D.O.ü. de ho|a.
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Varig deve voar

para 
a China

Depois 
ele um ano de estudos, o Ministério da Aeronáutica

deve anunciar hoje a empresa aérea que vai explorar unia
rota comercial entre o Brasil e a China. De acordo com lontes
ligadas ao setor, a escolhida foi a Varig. O ministro da Aeronauti-
ca, Lèlio Lobo, terá encontro hoje, em Brasília, com o presidente
da Varig, Fernando Pinto, para fazer provavelmente o anúncio
oficial da decisão.

A concorrência, aberta ano passado pelo Departamento de
Aviação Civil (DAC) e pela Comissão de Estudos Relativos a
Navegação Aérea Internacional (Cernai), foi uma das mais dispu-
tadas de todos os tempos entre as maiores companhias aéreas do
Brasil. Não é para menos. Trata-se do mercado que mais cresce no
mundo, e tanto Varig como Vasp e Transbrasil tinham maior
interesse em explorá-lo. __

Vasp c Transbrasil nào devem sair com as mãos abanando. O
ministro da Aeronáutica também convocou os presidentes das
duas companhias, Omar Fontana, da T ransbrasil, e Wagner Ca-
nhedo, da Vasp, para informar-lhes que cies ganhariam novas
rotas internacionais. A Transbrasil deve passar a voar para a
Inglaterra e a Vasp para a Alemanha. Apesar de importantes, as
duas rotas podem ser consideradas como primios dè consolação por
terem perdido a China. De qualquer forma, o edital de licitaçao

para este novo vôo determina que unia outra empresa será escolhi-
da a médio prazo para também desembarcar na China. Uma das
duas. Vasp ou Transbrasil. poderá ser agraciada.

A Varig já tem vôos regalares para Hong Kong e Tóquio. Para
essas duas cidades, o movimento é de algo em torno de 50 mil

pessoas por ano. Para a China, o projeto da Varig é fazer dois vôos
regalares por semana, com destino a Pequim e escala em Frank-
íurt, na Alemanha.

Títulos em alta

94 V

86 -1—1 1 ll"^; '
JAN FEV MAR ABR MAI JUN

Fonte: Reuters

? Os preços dos papéis da dívida externa brasileira

não param de aumentar. O titulo (pie mais tem

subido é o IDU, epie vence em 2001. Nos últimos

dias, o papel atingiu o preço de US$ 94. um recorde

na sua história. O motivo para esta alta é a reversão

das expectativas em relação ao Brasil. Os investi-

dores externos estão otimistas com relação ao pais.

Real II
O diretor de Assuntos Inter-

nacionais do Banco Central.
Gustavo Franco, está prepa-
rando um estudo bastante am-
pio sobre os dois anos do Pia-
no Real. Na verdade, trata-se
de uma proposta mais ambi-
ciosa, O economista, um dos
principais autores do Real, ela-
hora detalhadamente quais os
próximos passos que o plano
deve tomar. O trabalho já tem
quase 50 páginas e está toman-
do cara de livro.

Igualdade

O DAC proibiu, ontem, que
a TAM continue fazendo os
quatro vôos extras que opera-
va. A solicitação partiu da
RioSul. subsidiária da Varig,
que também havia pedido ao
DAC permissão para realizar
alguns vôos extras. Como o
DAC vetou o pedido, a RioSul
protestou contra o privilégio
da concorrente.

Solução
O Banco do Brasil pode

atuar como captádor de recur-
sos para o setor siderúrgico.
Foi o que propôs, ontem, em
Belo Horizonte, o presidente
da Previ. Luiz Augusto Vas-
concellos. em encontro com os
principais executivos das cinco
maiores siderúrgicas do pais:
CSN. Usiminas, Acesita. Belgo
Mineira e Samitri. O fundo de
pensão tem participação em

todas elas. Vasconcellos disse
que a expansão do setor deve
passar pela entrada de investi-
mentós de outros fundos de
pensão, nacionais ou estrangei-
ros, com o Banco do Brasil
atuando como catalisador.

Turismo
A Prefeitura de Búzios vai

montar um estande na famosa
Calle Florida, em Buenos Ai-
res. para atrair os turistas ar-
gentinos. De acordo com o se-
eretário de Turismo do
município, Jsac Tillinger, o nú-
mero de turistas argentinos di-
minuiu 70% em relação ao ve-
rão do ano passado. A partir
de 10 de julho, os turistas por-
leitos poderão obter todas as
informações - desde a liospe-
dagem até as programações da
cidade — sem sair da terra de
Gardel. A Amil. patrocinadora
do projeto, investiu RS 100 mil
na instalação do estande.

Preparativos

O consórcio que arrendou a
Malha Centro-Leste no último
dia 14 espera assumir a efhpre-
sa em 60 dias, um mês antes do
tempo previsto. A sede da ad-
ministração da malha será em
Belo Horizonte. O presidente e
pelo menos três diretores estão
sendo selecionados por um
Iwadliwiter, segundo informa-
ções da Interférrca, que faz
parte do grupo.

PELO MERCADO

Dos 1.972 estabelecimentos
visitados pelo INSS no Estado do
Rio, em maio, 49.31% estavam
devendo. A fiscalização çonse-
guiu que 24.7% deles pagassem à
vista o que deviam. O resultado
foi uma arrecadação de RS 92,5
milhões no mês, um jjjbmcnlo de
47.68% cm relação a abril.

Mais de 15(1 empresas já con-
firmaram presença na 11" Rio
Negócios, que será realizada de 2
a 6 de julho, no Riocenlm. O
faturamento previsto é de RS 30
milhões, 20% maior do que em
1995.

BC eleva rendimento da 
poupança

¦ Objetivo é recuperar a aplicação, que, nos últimos meses, foi a pior do mercado

¦ Na sexta-feira, a partir das
14hí o Banco Schahin Curv pro-
move em São Paulo, em comei
moração aos seus 30 anos. o se-
minério Os Desafios do Cresci-
mento. com as presenças do mi-
nistro da Fazenda, Pedro
Malan, do secretário de Política
Econômica da Fazenda. José
Roberto Mendonça de Barros.
ilo ex-presidente do Banco Cen-
irai Ibraliin I-ris. do ex-ministro
tia l-a/enda Rubens Rieúpero e
do ex-diretor do BC José Júlio
Scnna.

BRASÍLIA — O Banco Central
(BC) anuncia amanhã mais uma
mudança para melhorar o rendi-
mento das cadernetas de poupança,
que nos últimos meses se transfor-
marani 110 pior investimento. A de-
cisão será oficializada pelo Conse-
II10 Monetário Nacional (CMN),
que pode anunciar também a libe-
ração dos prazos de consórcio e a
volta dos lances para automóveis
fora da faixa popular (acima de
1.000 cilindradas).

Hoje, o prazo dos consórcios cs-
tá limitado a. no niínino, 50 meses,
o que tem desestimulado os consu-
midores. Os lances estão proibidos
desde outubro de 1994, quando o
governo baixou o primeiro pacote
anticonsumo na era do Real.

O CMN pode liberar também os
valores das tarifas bancárias. O pri-
meiro talão de cheques do cliente,
por exemplo, que hoje é gratuito,
poderá ser cobrado desde que o
banco ofereça gratuitamente um
cartão de saque automático, como
já fazem alguns bancos. Outros ser-
viços que nào são cobradas agora
são o primeiro extrato semanal, a
manutenção de contas ativas e de
caderneta de poupança, além das
consultas em terminais eletrônicos.

Além da liberação de algumas
tarifas, o governo estuda também
um novo horário mínimo de fun-
cionamcnto para os bancos, que
hoje é de seis horas. Eles querem a
redução do expediente ao público

para cinco horas. O BC deve esta-
belecer ainda um horário comum
obrigatório.

Poupança — No caso da pou-
pança, o BC anunciará os redutores
da Taxa Referencial (TR) para o
último trimestre do ano. É assim —
aplicando-se um redutor sobre a
TR — que se chega ao rendimento
das cadernetas. Quanto maior re-
dutor, menor o ganho da poupan-
ça. Por isso, o governo tem dimi-
nuído o redutor e anunciado as mu-
danças com antecedência mínima
de três meses.

A TR, por sua vez, é calculada
com base na média do rendimento
dos Certificados de Depósito Ban-
cário (CDBs). Em junho, o redutor

da TR foi de 1,30 ponto percentual,;
tendo a poupança rendido apenas
1,2982%, portanto, abaixo da in-
fiação no més. Em julho, o redutor
será de 1,25, em agosto, de 1,20 e,
cm setembro, de 1,15.

I I O Banco Central (BC) divulgou,
ontem, uma circular esclarecendo
que não são permitidos consórcios
para compra de linhas telefônicas. O
comunicado se deve ao recebimento
de grande quantidade de denúncias
de irregularidades. O Departamento
de Normas do BC informa que a
empresa que cometer essa irregulari-
dade está sujeita a multas de 100%
sobre as taxas de administração e
suspensão por dois anos.

Planos terão

que 
aceitar

novas regras

Parece que as longas negocia-
ções com as administradoras de
planos de saúde não fizeram mui-
to bem à saúde do Secretário de
Direito Econômico do Ministério
da Justiça, Aurélio Wander Bas-
tos. Ontem, ele desembarcou no
Rio para participar do Seminário
sobre Legislação Antitruste, pro-
movido pela Câmara de Comér-
cio Americana, com forte gripe e
problemas de garganta. Ao iniciar
a palestra, brincou com a platéia:"Meus amigos dizem que foi pra-
ga dos planos de saúde".

Sobre as administradoras, Bas-
tos informou que os reajustes
continuam sendo analisados pelo
governo. As empresas têm prazo
de 30 dias, que termina no próxi-
mo dia 15 de julho, para apresen-
tar à secretaria as propostas de
termo de compromisso. "A expec-
tativa é de que as administradoras
se comprometam a atuar dentro
de determinadas regras de merca-
do, como renunciar a lucros arbi-
trários e deixar de impedir que
terceiros entrem no mercado",
disse.

O titular do SDE deixou claro
que se as empresas não entrega-
rern as propostas no prazo, o go-
verno vai homologar os percen-
tuais de reajustes já estipulados.
Segundo Bastos, a taxa limite
apresentada pelo governo nas ne-
gociaçòes é de 20% sobre os pre-
ços dos contratos vigentes em
março. "Estamos admitindo, no
entanto, que esses percentuais po-
dern aumentar se houver pressão
sobre os custos das empresas".

INDÚSTRIAS DE CHOCOLATE LACTA S.A.

comunicado que faz a

JACOBS SUCHARD ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.

A Jacobs Suchard Alimentos do Brasil Ltda. co-

munica aos srs. acionistas da Indústrias de Choco-

late Lacta S.A., bem como ao mercado e ao público

em geral que, conforme manifestado no informe publi-

cado em 30 de abril de 1996, nos jornais Gazeta

Mercantil, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo,

Jornal do Brasil e O Globo, verificadas as condições

suspensivas estipuladas no Contrato de Compra e

Venda de Ações celebrado com os acionistas detento-

res de ações ordinárias, no próximo dia 28 de junho de

1996, a KRAFTSUCHARD BRASIL S.A. passará a

deter 15.336.620 ações ordinárias representando

58.4% desta espécie de ações emitidas pela LACTA.

Para informação e conhecimento do mercado, Ja-

cobs Suchard Alimentos do Brasil Ltda. informa

que a ação por ela movida contra a Lacta, para obter

a anulação da deliberação tomada na assembléia

geral extraordinária de 25.04.1988, em virtude da

qual foram emitidas, por força de desdobramento

que a Suchard considera ter sido irregular,

24.194.987 novas ações preferenciais (procedi

mento ordinário, processo n° 1.374/88 da 28a Vara

Civil da Capital), terá regular prosseguimento.

São Paulo, 25 de Junho de 1 996.

OPORTUNIDADE

DE NEGÓCIOS

EM MINAS.
Procuram-se empresários ambiciosos,

que estejam de olho no futuro.
Oferecemos o maior crescimento

econômico do planeta, so comparável a
região dos Tigres Asiáticos, o segundo

PIB do pais 1 um eficiente apoio
institucional. H. inteiramente grátis,

um clima ameno, unia ótima qualidade
ilc vida e um povo hospitaleiro.

ENCONTRO OPORTUNIDADES
DE NEGÓCIOS EM MINAS
26 de junho, das() às 18 horas.

Auditóriu do Edifició-Scdc do BNDES
A\. República do Chile, 1(10.epu

Rikin de Janeiro.

A A,INDI

VOE DIRETO
DO RIO DE JANEIRO

PARA CURITIBA.

«•ripMta Dumonl -»
¦ataihirl (AaroporU cantral)

Soldo Chegado freqüéocta
17t30 19:15 2» a 6» í

PANTANAL^i l M m A B A * m m A m' RoMrvttt 1021) 240-6142 • Toll fn* 0800 125833
Ou procure ogenta de viogom

FAX HP-LASER MICRO IMPRESSORA
ALUGUEL locramicros S 232-0776/242-2219

INSS
CUMUN IÇADO

Dr. ORMOND
Avisa seus mais de 4 000 clientes que
continua ingressando na justiça com
ações de :
DESBLOQUEIO DE BENEFÍCIOS-
DECLARAÇÃO DE CONTAGEM DE
TEMPO DE SERVIÇO - INGRESSO
DE PEDIDO DE APOSENTADORIA.
Atenção: as mudanças da previdência
pooem vir a prejudicar seus direitos,
procure quem.entende. 4
Compulsório ÚLTIMOS DIAS.

Praça Tiradentes, 9 sala 1006.
Tel: 232-7684/546-1636 cód. 4607915

MONKEY», —oim - —

^^TRANSLATIONS

Únicos tradutores
"real 

time"
Fax • Modem - E-mail

542-1275 
fatmonkey@ax.ibase.org.br
Fax: 541-8290 Tel.: 984-2540

Cursos( de

Informática.
Aprenda em / Semana

>rmática + Winc

4$, À vista

Introd. Informática + Windows 3.1
Rí-

O melhor programa

para soas férias.

Aprenda em > Semanas

Introd. Informática + Windows 3.1
+ Word 6 + Excel 5 + Windows 95

R$ 150, à vista ou 2x RS 83,

Contro 221-0166 Barra 493-2123 Copacabana 257-6115

Tijuca 571-3500 Niterói 620-3554 Jacarcpagun 392-4542

RQ
20

EMPRESÁRIOS

DA AMÉRICA

LATINA

PROCURAM

PARCEIROS

NO RIO

RODA LÁTINO AMERICANA DE NEGÓCIOS

DE 03 A 05 DE JULHO DE 1996

11a RIO NEGÓCIOS - RIOCENTRO .

Venha participar deste grande encontro entre

empresas latinas e fluminenses de pequeno
e médio porte. Elas vêm ao Rio para fechar

negócios de compra, venda, joint-ventures e

parcerias. Serão agendados diversos encon-

tros individuais, conforme os interesses dos

participantes dos seguintes setores:
Alimentos e bebidas. •Químico/Plástico/
Metal-mecânico. Borracha.

Máquinas e • Moda/Estética.

Eq u i pamentos.
INSCREVA-SE JÁ - VAGAS LIMITADAS

TELEFONES 262-7706 E 262-8118
TELEATENDIMENTO SEBRAE/RJ

0800-78-2020
A informação vai até você

hwokmatica

SEBRAE
=¦ H.UPEME

SEBRAE

RJ

B
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NEGÓCIOS & FINANÇAS
THRÇA-I I-IRA, 25 DE JUNHO DE 1998

=Bindicadores

b a a — - ¦ ——-—i———— ' 
Junlio  •••••• •  ""jo 1,2990 25 i.iod'i 0/ t.HH £,,,,!:K, ILLlalH'..26 " 

1,2279 03 V23J2 H.J.:,',??,!Ua""i^ae'i STwSi oTTtEi oTTiii' i'< i&x J..
'jj'""j"j'jjjj "" 28 1.3330 05 '•1595 IS....!:?.?,??."i'.iiVs of 1.1129 06,..1,1533 jssi? iL.iffi?. ftSSSB,.'.

1 Imposto de Renda 1
IR no Fonto (Junho)

fn»^do'cjicuioiH$r^ 
'"'""''"I

.''^""fl00 00 ""Ts I3S.00De 900,00 a 1 flOO.UO ,3of, 311).OOAcima do 1 800,00

intlaç&o
1

IPCA/IBGE % INPC/IBGE IPC/FIPE % ICV/DIEESE%
FlJVCfCIfOMarçoAttfilMaioAcumulado/Ano...
Em 1? meses

lífl fevereiro, ...
0,35 Março1» Abril172 Mato
5,31 AoimuiadCano17,49 lm 1?m«v:". .

071 firmWQ.029 Março
093 AM...128 Mm)4 75 Acumulado/ano

17.?7 Em 1? meses.

040 fevetewo
023 Warw16? Abril
1M M*o
5 farreiiàWát*)19» Em1?mese*

0061W114161
Vii31M

IGPM/FGV %
rcvf-roiroMarço
Abril
MatoAcumulado/ar»Em 12 meses

0,97 INDICADORES
040 BTH0106 .. . njOMÍI'
03? UPC(?*trimestre).. R$1316 l-SÍNN .
156 U»ií (junho)  R$08287
J06 IfindiGPMmaio.. 130121" IBV

1397 IBA/CNBV  26525

pontos73735
pontos??747
pontos

Ü€R AcumUado (V15 06 91 a 011295W 767,94 7936' Atualizado pela TR"Base Deícmbro 92 - 100

Deduçõos
a) R$ 90 00 por c.idn SS» (sem limite) b) Fni.n mlicioniil do RS OOO.IX) pai* aposonlados. pxMfliW»
trn.islo.irlor, para .i ffff.ofvft |ffunornd« com mais do B5 anos d Contributo Previdanelárin <l| PmwAo
alimentícia o) Apwéntndos com mais de 65 anos. sí> pngarAo IR so o mndimonto ultrapassar a n$ I 800.00

Oba.: Paia calcular o valot a pagar.fglqtM a aliquola o. em seguida, a parcola a dodurir
Fonto: Socrotnrin da RocoitB Fedornl

Caderneta
Marco dia 01 d) MW*
aimii iii.i oi oi unos
Mato dia 0105 1.1630%
Junho dia 01 06 10917*-o
Da 25 06 1.1901%

Salário mínimo
Fevereiro..
Marco —
Abril
Mato..
Junho......

R$ 100 00
RS 10000
RS 100 00
R$1120)
RS 11? 00

TBF
IBFdia 17 06 a 1707 1.9174".
TBrd.3 1806 o 1807 I806ft%
TBF dia 1906a 1807 1*62%
TBr dia 2006 a 2007 16383%
TBF dia 2106 a 2107 1.7241%

Aluguel FGTS Ouro

Moedas )
(Cotação em dólar Qntçro Anterior
te. .r.'.'.ZrZI 1P9.01P 1.09,200.
.Março •T rnnç o. | rnnçôs 5,19.1 SJ.85.
Libra "".lo.W? ,Ç,§50'Wa i"ãiãMÕ' .i.MI.WO.
'fjqiim Z' iXIS

s.v.çç.'). ,§»&?.?.
fsçudo .l§í.i!.4Q
p,S0la  iifâi !.?S.9Ík
Soai 1,005 !, 0.1,0.
•P^p.ajâçnti.no. 04999 ,Q.?99.

Pos o u | u&uai.o 7,870 h 8/0.
..NP.YP. P.ç.&íJíWiçsnp 7.&1.9. Lfftl.Fonte: Agências - Londres

Câmbio Turismo
Compra Venda

(RS) (M)
Dólar 1.000000 1 010000""Escudo 0.006000 0 006800'Franco 

Suíço 0,750000  0.840000
Franco Francês _ ,0.180000  0,210000""l0nc M??®3. '•'W™"Libra 1.450000 1.620000

0.000616 0.0006B4
Marco AlomAo 9;®?9999
Po sola 0,007300 0.008200

Fonte: Banco do Brasil

Fator da Corrogfto
Rosidencial o Comorcial
IPCA' Anual
Junho 1,]749
KjP'
Junho 
IGP-M'
Junho !•.)?.??* Alugu^ts com venc em maio

_I5 I
in dia 2105 a 21 06 0 7724',
TO d« 2? 05 a 22 06 0.7MIS
TO dra 23 05 a 23 06 0»as
TO dra 24 05 a 24 06 06J4.4S
TOdia2505 a 25 06 06»7%

3Í<, 6%
Mato  09079 1.1406
Jurdo  05368 1 0784
Obs Data do crédito' Irtdict dc êtraio do tecolhimcnio

24.06/96 2f>W96
Mai/96  0113398 0113706
Jun,-96  0(00000 OMOO
Obs Coeftciente dc muita por aUaso do
recothimerto

(RS-llngoto por gramas)
Compra VtndaOndam {2SO9) 12,360 1?460

Safra jlOOOrj) ncJ rul
Bo/anoS«mo»ttfn
(iCOOql 12,300 12460

' Fundídoras fornecedoras e custodian-tw credeociados na Bota Mercantil edo F ijturos

Seguro/taxa Pro Rata dia da TR*
Contratos atò 30 06.94
(antigo IDTR)
dia 25/06

Contratos a partir de 01 /07/94 (Fator
Acumulado de Juro» • TR/FAJ TR)

000746776 dia 2506  16ÍÍBISS3

• fator Diário para Apieacáo do Juro! (TR) nos Conlralos dc Seguros

BOLSA DE VALORES

¦ iii|rwaiiw| ¦ »¦#%*¦*» 1
Janeiro Pevefeiro Marco Abrtl Halo Junho

' 
Unit 25.08 Ulir 25.08 Ulrr 25.08 Ulrr 25.00 Ulir XMUlu 25 V, u!.'
Uierj 44,26 Utir 44,26 Utir 44.28 Utir 44,26 Utir 44,26 Ulir ^.MUllr,. * |
Ullnit 34,50 34.50 34.50 34.50 04,50  34.50

"uti, 0 
8287 

0 
8287" 0 8287 0 8287 0.6267 ,0 6287

Obt.i A Umf o a Ulorj loram oxtlnias om leneiro.

Contribuigdes ao INSS 1
Coinpel6ncla de Junho
Autonomoa, EmprtsArlos • FMuttaUvosWiHo AllquoU. Ap.».r

Miue da Permininili #••• 1
Km cada Claaaa  |j 112.00 

,10,00 11 JO,',2 191.51  ,10 00 gJB,|2  
287J7 ,10 00 2»7? '

|j mq? 20.00 %*?; '
ji  478.76 20 00 9SJS-.574.54 20,00 .IRJO j 670.?9 20.00 'VV'I, 766 0', 20 00 ''ft?0,jo M1,60  20 00 172 .'i0'2000 191.51

Assalariados, Dom^aUcoa e Tratathadore* Awtoi,  1
Sauirio dm Contribui^Ao (Bf) C*->IN3S

, .,a!(iM7.27  jde 287.2B at6 47B.78 . 9-°rj
d« 478.79 al6%7^6 ).!:.°?  -
Oln Porconlunls incidonlon do lormo nAo cumulativn.
e Corilnbuicfto do omproondor domfcstico 12% do joliirio pago, raapMando o tolo ocrma
a As contributes do ompro«a. inclusive a rural, nfio estflo sufortas a limite de mcidfincia
Plana para pogamonto. ore 02707 som corrocdo, a parlir do dia 15707 acroscida de |uros 0

Aut6nomos. OomMticos, EmpresAnos e Focuttativos nflo tern corrocAo ate o din 16,07. A
pnrtir dai. ncroscida de juros o multa.

BVRJ

— tt

AÇÕES DO SENN
Maiores Altas

b y. '•/
Ünipar bng 7.02%
telebrás on 6,93%
Cemig ong 5,89%
Telesp pn 4,78%
Banespa pn., 4,17%

Maiores
Cataguazes Leop
Brahma pn
Sid.Tubarão bn
White Martins on„
Light on

Baixas
an 2,41%

2,30%
2,16%
0,71%
0,34%

Ações
MAIORES VOLUMES FINANCEIROSTotal

(Em R$)
 19.374.727,00
 9.273.577.00
 9 261.157,00
 6.463.714.00
 5.785.699.00

Petrobrás pn
White S1-2E db
White S3-2E db
White S2-2E db
Vale do Rio Doce png .

MERCADO A VISTA
Thuk» tipo DBS Qtd. Ftch. Min. M*d. 0«c.X I.LAno

Proço cm Roais por
pOOl-AcesitaONp Acesita PN* Arthur Langc- Pfi.

005 B Brasil ON E-
OO&B Brasil PN-E-
Bamerindus SeG ON
008-Banespa PN
Belqo Mineira PN
011 -Bradesco PNEE-
012-BrahmaP
Brasmotor PN

017 Cat LoopoldinA AN
013-CcmigOffGdl4-Comtg PN-G- .
01í>Cer| Of«
Q1í>-Ctír|ON-nCesp PN
Ôoelba ONG-
Copeno ON
Quratex PtJ
024 Eletrobras BN
02í>-Elotrcbtas ON
Ericsson PNFinor ClGerdau PN
027-lmperio PN-G-
Inds.Romi PN
028-lnepar PN
Ipiranya Ref PNIbp PN
J.B Duarte PN.........
030 liyht QNLoj .AmencanaS ON
Cojas ArapuaPN ..
Magnesita AN..
ParanapancmaON. .

Q33 Patanapantma PN
Paulista F LuZ ON
Perdigão OfJ
034 Peidigao PN
035-Petrobras OTJ ...
036-Petrobras PN037-Petrobros Br PN...
Química Geral PN
039 SergenPN040-SharpPOIB-Sid Nacional ON..
019-Std Tubatao BN .
041-Supflrgasbras PNÍM2-TelebrasON.043-Telebras Pf 1
043-Tolobras PN--B
04í>-Telemig ON 
048-Telor|O049-Telcri PNtW9-Tfclw| PN-R
050 Telesp PfJ
Trombini PN
UstmtnasON
053 -Usiminas PN..
VCPPND56 White Martins ON

Preço om Reais porArncru/ BN
f rigobras PNItausa PNF-
Klabin PN
Pirelli Cabos PN-G-
Rhodia-Ster ON 
052-Urnpar BN-G-055-Vale Rio Doce PN-G-
White S1-2e DB
White S2-2e DB
White S3-2eOB
Wiest PNG

Empresas em situação ospocial
MosblaPN  2'jQUft 11.M

¦ Total 12783W704

mil ações700 000
200 OCO 0001 100 00010 760 000

11 GG0000000000100 000100002380 rx»
110 000200 0002B 000 0001300 0001900 000394 100 000'j 300 000100 000
2650001000 000í)0000051/00001310 000

5000000556 00040 (XX)100(/JG
21 600.00055400 0001000 0001000

200 0001.760.0002000 000
27000 000

4 700000100 000000 000
120 000100 000

3200 000240 000149250000500 0009 129 0001506 00016200 00013 700 000430 000800000019 500 00054 (00000900000003000003530 0004 5400002050000140 0007500 000000 (XX)09900 000800 00018 800 000

3.133500068.5085513 493.7553 508,40595.00305 00
o.ai251529 600430.4229.9031.75490 0040,10

293.00281 0015.601318001.9016,500.999.1055.000.37291.00170010.208030008,2583.001.621.8174 50129.5022.751800.770.8525 2518 100,5557.1071002100H2.90105 00107,0098.00219 001,701.011,1220.601,40

3,133.500 068.3083013493,7553 508.30595.00305 000,81242029 10
0,420,4229.9030.75490.0040.10

290 00277 0015.601.1318,001.9016.500.969,1055 000.372900017.0010.202.8030.008.2583001.6218071.00129 5022.751.800.770,8525,2517 800,55&4.0U69.0019 4082,90105.001050198 00217.001.701.011.10
20 501,40

3153.500.068.508.5513 49
3,7553 50860605,00305.000.82253029 600.440 42
299031.7549000•t0 10

295,00281.0015.601.1318,001.9016500.999,1055.000.37295.0017.0010,2028030.0082583 501,621.8174.50130,5022.901810.770,8725.5019.00055
57.3071.00210082,90107.00107.0096.00

219.001.701.011.12
20 601.40

3,143500,06 1.191.7984313.493.75 4.17
53.508.51 244

60045 2 30-
305.00 1 67

0.81 2 41
25.19 5.89
29.44 2.600430,42
29,903113490 0040,10

292,98278,79 1,44
15.601 13
18.001,9016.500.98 3.139,1055.000.37 882

29324 0,34-170010 2028030008 25 3.1383,461,62181 0.567329 3,47129,81 1.17
22.78 1.111 HO0,770,86 1.19
2528 0961821 2.1G-0,5556,10 6,9370,-'>4 3.42
2Q29 5.0082.90106,98 0,9610502 1.9098.00218.43 4 78

1 70101 1.001.11 2,75
20.591.40 0.71

70,59666140.0081.5577.6990,6166.9699.92155 86168 05167.19111,41133 8114J.84162.20
110,74127.66100.0011928118,57106.18389 22
129.4547.509428173.14
118.7887,305692120,3062,10126 75146.77100,0067 071P«t390,00123 29179.38164 16135,59100.0042.77117.8013012121.3073.33150.72156 00

119.0917503
1591944 73103,60146,39106.36147,05

UIU5000 1,97 1.97 1.98 1.96 3,14 13351
230 000 0,49 0 49 0,49 0.49 86.11
780 000 0 77 0,77 0,77 0.77 150.394/(XX) 1.26 1.26 126 1.26 1.61 15126
15000 1.52 1.52 1 52 1 52 163 44
25 000 0.62 0.62 0 62 0,62 70 93
27 000 0,61 0.60 0 61 0,(0 7,02 90.36

276 700 20.85 20.60 21.05 2091 0 46 105.33
2 240 4139.99 4139.99 4139.99 4139991527 4232.95 423295 423295 4232.95
2237 4139.99 4139,99 4139 99 4139 99

14 000 145 1.45 1 45 145 9520

MERCADO DE OPÇÕES

Operações
Prêmio

Titulos tipo DBS Series Eierc. Quant. Ult Ma» Min
Em Rtais por mil acoes
Eletro&rasBN CH» 160,00 400 114 50 I14W 11450 114 50 <58
Eletrobras BN CMC 250.00 05 54 50 54.50 54,50 54 50
Eletrotrasisn CHG 260.00 100 40,30 40 30 40,30 40 «
Eletrot>r»BM &H 28000 600 21 80 21 80 21 80 21 80 130
Eletro&rasON CHS 230,00 600 5100 58.00 58.00 58 00 348
EletrobraiON Ore 160 00 720 12300 123 00 123 00 123 00 885
Eletrobras ON CHG ?10 OC 810 4<1l« 4900 47 00 4??7 396
Eletrobras ON CHI 280 00 2 800 15.50 15 50 8 80 1210 367
CMtOlmtON CH* MVS 1000 66 50 l»,60 86.50 66 50 6i'
Eletrobras 0>. CHL 27000 700 2500 25 00 25 00 25 00 175
Lte'robrasON CjG 3f£'i>3 1 000 13,M I3W 13,50 13.00 130
HetrobusOH CJI 32000 3 200 5 00 5 00 5 00 5 00 160
ElsirobrssON C1J 32500 3 200 1 50 1 50 1 50 1 50 48
Eletrobras BN VBl 515.55 01 192 65 192 65 19265 192 65
Pttrobras PN CHC 10000 2 000 3368 3368 3368 33 68 673
PMSbrj'PII CHG 130 00 8 210 7.50 8 00 7 50 7 86 646
PetrobrasPN CHI 13500 750 5 00 5 00 5 00 5 00 37
PetrobrasPH CHJ 12500 1040 1150 1150 1020 10 25 106
Pe'rctras ("N CHO 80.00 660 53 00 53 00 53 00 5300 31»
PetrobrasPH Cj: 145 00 3 700 ISO 4 5.J 4 20 4,27
Te.ebrasG'l CHN 53.00 1 000 5 70 5 70 5,00 5 35 535
Tr-iMrasON CHO 5400 610 1 54 3 54 3 54 3 215
TMbrasON CHO 60 00 610 0 40 0 40 0 40 040 24
TtiebiasON CJH 64.00 <m 1.90 ISO 190 l».
Te'e&rasPN CHH 660 " ?0 1120 I'M 4.35 iil
Em Pens por acio
Vale Rf0 DocePN -G- CHE 17 Cv <13 4.33 433 ¦!

RESUMO DAS OPERAÇOES

? A semana começou animada nas bolsas de
valores. O bom desempenho do mercado foi
provocado pelas ações da Telebrás, que subiram
muito depois de divulgado um relatório da corre-
tora japonesa Nomura, estimando o valor das
ações em mais de RS 100. Ontem, as ações on
subiram 5,9% e foram a maior alta da Bolsa de
São Paulo, fechando a RS 57. As pn foram a
quinta maior alta do dia, com alta de 3,8% e
fecharam a RS 71,15. No final, a Bolsa do Rio
registrou alta de 1,8%, com volume de RS 69,6
milhões. A Bolsa de São Paulo encerrou o pre-
gão com valorização de 2,45% e volume de RS
441.9 milhões. 18% inferior ao movimento de
sexta-feira.

SAO PAULO

Lote
Mercado a Termo
Mercado de Opções
Mercado à Vista
índice Médio
Índice Fechamento ..
Índice Máximo
índice Mínimo

Qtde Vol. cm
Mil R$

1920 000 74 098.190 00
2 304 45.209,00

638 260 9 014 365.00
1.280.000 65 038 615.00

22 716
22.747 + 1,8%
22782
22.334

Das 50 ações componentes do l-Senh. 24 subiram, cinco cairam, cinco
permaneceram estàveis e 16 não loram negociadas

Qtde
Mil

Lote Padrão  25 614 226 001
Concordatârias 132 221 000

.Direitos e Recibos 14 500 000
Fundos e Certilicados 4 724 570
Mercado a Termo 475 595 000
Opções de Compra  23 175 600.000
Opções de Venda 5CW 000
Fracionário  15 615 914
Total Geral  . 49 432.982.485
índice Bovespa Médio 61 671
índice Bovespa Fechamento 62 018
índice Bovespa Máximo 62157
índice Bovespa Mínimo 60.531
Das 50 ações da BOVESPA, 32 subiram. 11 cairam, seis permaneceram
estáveis e uma não toi negociada

Vol. em
RS

350 17 5 011.75
81 689.30

184 071.00
5 157.14

3 350 516.30
87 344 094.00

195.00
806.723.42

441 947 457.91

+ 2.45%

BOVESPA

0? melhores profissionais. Ás melhores soluções para cada investidor.

Uma combinação única em fundos de investimento.

UNIBIXNCO

Fundo Unibanco Phis Dl 60. Rmd. acumulado em 96:12,86%.

Fech Osc![
%

O MERCADO BOVESPA
M6r Tech Osc

%

Maiorti AIU*
Mabitasul pnaPolar pnMuller pnTttka pnPireili on
Maior**
Nord Brasil on
Granoleo pn
Dona Isabel pn
A/evedo pnJaiaguè Fabr pn

0*c.

20,0016.21
15.16
1304
12 30
27.41
22 22
17,72
15.78
1428

1200
2.15
600
0.52
1.46
4.50

70.001.81
1600
0,30

Maior** AIU*
Tnlebrâson
VCPpn
Unipar pnbEricsson pnTolebrâspn
Maior** Baixa*
Cosipa pnbCofap pnSld TubarAo pnbAlpargatas pnAcesita pn

Osc.
(%)

5,W
582
5,17400
3.86
481
3381,89168
1,68

Proço

57,00
22 00
061

1560
71,15
0,79
5 70

18 15
87 50
350

MAIORES VOLUMES FINANCEIROS

Ações Total
(Em R$)

188.950.087,00
26.899.811,90

15.820.176,00
13.373.610,40
12.637.253,00

Telebrás pn
Eletrobràs pnb.
Usiminas pn
Petrobrás pn....
Telebrás on

MERCADO A VISTA - LOTE
Qtd Abt Min M4d Mbn Fech. Osc%

¦ Acesita ON 24 000 000
Acesita PN '  700 000
Acos VIII PN 30000
Adubos Trevo PN '  400 000
AlbaruftON  434 000
Alpargatas ON 70 000
Alpargatas PN ' 100 000
Amor íca Sol ON * 10000
Amortca Sul PN 1 608 000
Antarct Nord PN ' .... MOOO
Antarctic Mg PNA' . 4 000
Antarctic Rn ON 8 000
Aracrul PNB 631 000
ArHi* PN' 15000 000
Arthur lang« PN 6 022 000
As Têxtil PN 300 000
AievMlo PN 90 000

¦ Bahia Sul PNA' 7 000
Bamorind Br ON * 9000 000
Oamennd Par ON * ..... 6 100 000
Bamertnd Seg ON 2 300 000
Rament»d Seg PN 2 100 000
Bandeirantos ON 'ES 40 000
Bandeirantes PN "ES . 2 ttí) 000
Baner) PN 1 000
Banespa ON'  2.HX)000
BrinespaPN'  12800 000
Banestado PN 600
Banrlsul ON' 200 000
BannsulPN* 350000Bardella PN 7 096
BcnPN* 42 500 000
Belgo Mineir ON' 10000
Belgo Minotr PN 40 000
Bic MonarK ON QO
Bomtxil PN'
Bradmco *
BraOesco PN'
Brahma ON'Rrahrna PN'
B»asil ON 'EB
Brasil PN 'EB
B/asihtONfifavTHXo' ON'Brasmotor PN'¦ Camacari PN '
Camboci PtJ'Casa Angto PN'
Ctiv Ind Moc PN '
Cele»c PNBCelg Of4 * 
Colul Iram ON *
Cemig ON"Cemig PN'Ceij ON * 
Cesp ON' .Cesp PN '
Cevai ON'
Cevai PN '
Chupeco PN'
Om Itao PN'Cotap PT <Cokkti Pt<"
ContabContinental PN'

6 000 00056 260 00032341000050 00011410 00011 10000042 470 00030100010 0005640 CMO200 0003800003 520 000C6 000 00021000080 00010 00029 500 000164 700 000270 100 0007 80000043 100 000400 00034 500 000663 500 OCO5000011 3002000000128 000II 300 000<13 900 000
C 500000

3203.56460,003.700.7877,0589.00615050.0052000399,00120.001.941J00.0697 0019,00240.0022.39166913.4913.4953 0056.0012.503.403704 45
51,5039 00110005,0662.2053 8063.5020107.30845620 00605 008.5085014029000296.002,8542800•6 0004108768,502150024 40292004426.5030 409.0010.900 172W 00590

3.10340450.003650.7877,0087 5061,5059.00520.00399,00120.001,941.3000696.0016,00230.0122 3916.6913.4913,4553 0052.4512.503353.7044551,5039.00110.00566622053 8063 5020 017.308,35620 00595 008408,30I,40290.00296 00265428,0056,000,4008760 502150024.4029 2004?26 50?9 0090010500.172W1005,700.100 J677, no
II,00

3.173,49455 003.660,7877.0286,0961,5059.5652000399.00120.001 981 3000696131633238.5722.3916,6913,4913.4953 0053.5512.503.403.7044551.5030.00112.255.73622053 9563 5020,097368.42620.00596 648.508441,4029000305.422.65428 0056,0904108768.50215.0025 2029,490 43
269330 049.0010 840.17286.005.79

3203.56460,003700.7977.0589.00015060,00520,00399,00120002001.300.0697 0019.00240 0022.3916,6913,4913.4953,0056,0012.503,453774.4551,5039,00120,005.90622054 0063 5020107408.5062001605 008,508601 40290.00306 002.65428,0057.0004108868 50215.0025 3529 fO04427,(X)30.4090010.900.18286 005.90

22001105

318 -1.5
350 -1.6

450,00 «1.0
3,70 «1.3
0.79 »6.7

77.00 +12
87.50 -1.6
81.50 f 1,660,00 ? 1,6520.00399.00 -02

120.00197 *3.11.30 -7.1
0.0696 00 -6.2

16.00 -15.7
230.01 »0,022.39 -09

16 09 -12
13.49 -1.5
13.49 1.55300 -1.8
54 97 -0,0
1250 *2.4

45 *1.4
3.77 * 32455150 ? 2.139.00 •O.O

120.00 I5.85 ? 4,46220 • 1.954.00 +0,9
63.50 l2001 ? 0.37.40 '2.0

840620.01 «0.05ÍW.00 09841 -138501,40
290 00305002854280057.00 0.8040 -2.4

088 *2.3
68 50 /

215,00 ? 2.325 20 ? 3,729 50 • 1.80 43 -2,2
26.90 * 2.630 06 • 0.89001084 0.5

?3.0? 5.5

0 17288005700 1003622 001100

1.0

Copor» PNA' 650 000 497,00 496.00 497 48
COWIUION- 4 100 000 64 00 63.00 63B8
CmiOlUlPN' 440000 611 6,11 6.14
Covoame 1253000 OM 0.79 081
Corominas PN' 380000 40000 400 00 400(O
CtmCilru.PN' 250 000 50.00 54)01 MM
Docas PN- 20000 4400 4J.OO ,44MDona Isabel PN' 31CD0 1.81 1.81 1.81
Durate* PN' 1700 000 *4,00 43.10 «62
Eberl» PN 51COOUO 0,04 O.Ol 0.04
Elobobias O»' ... 37 570 000 279.00 277 00 27891
EI«lroCr»s PNB- 92010000 293 00 2MJW 292.36
Eietropaulo PNB' 10000 105.00 105.00 105 00
Embuto PN 10000 063 0 63 063
Embraer PNA* 510 000 5 50 b.M 5 77
Enersul PNB' 3000 000 2.50 2.S0 2 S0
Ericsson ON' 2 900 000 1360 131'C 13»
Ericsson PN * 97 100 000 15.19 15.00 1560
Estrela PN' 3500)000 0 60 O» 0.49
F Calaguaias PNA' 59 500 000 0 81 O.BI 0,81
FertibrasPN 35200 1.78 1.76 1.77
FanisulPN- &4 300 000 1.29 1 29 130
Ficap/marvin Pti' 180 000 4050 40.W 40 S3
Forja laorusPN* 5000 000 0.29 02) 0.»
FoslafUI ON' 700 000 3.70 3.70 3 70
Faslami PN 164800000 4.20 4 20 4 25
FraslePNA' 245900 000 0.72 0.72 0 72
FflgoWasPN . ... 130000 0 50 0 50 0 51

B Global PN 10000 1640 1640 1640
Gra(li«nto PNA- .... 390 0CD 1M40 160,40 151.71
Granoleo PN* 63 000 70 00 70 00 70,00
GuararaposON 1000 2.70 2.70 2.70
Guararapes PN 45 000 2.50 2 50 2.54
Habilasul PNA' 800000 12.00 12.0) 12W>
lap PN ' 3100 000 11.49 10 95 11.09
Império PN' 400000 2.00 1» 1.97
InO Vlllares PN' 160000 380.00 37>)00 37990
IrelSRoml PN' 309)000 1590 1590 1590
IwparPN' 517300000 0 96 096 09»
loctip-maxionPN' . 210000 135.00 13500 135OO
Ipiranga D«B PN' . . .. 15600 000 11.70 11.70 1198
Ipiranga PnlOrr . .. 300 000 1300 1 3 00 13CC
lp.(anga Pol PN' 54 700 000 14 30 14 25 14 37
Ipiranga RotON' 300000 8,50 6 » 8ÍO
IpiranjaRntPN' 13700000 9.10 80) 88T
ItaubancoPfr 2800 000 420,00 418 00 418 88
nausaONED 10000 0.77 0,77 077
ItausaPNEO 600 000 0.77 076 0 77
llautbc PNA' 2100000 3.30 3 30 3»
tvenPN" 681000 39500 395.00 39522
J B Duona PN' ... 500000 0,35 0.35 0,35
Klabin ON 1000 110 1.10 1 10
hintiin PN 207 000 1,26 1.26 1 26

LactaPN 122000 2.50 2 40 2.40
Iam Nacional PN' 38 000 4,40 4 35 4 49
bgMON- 5820000 295,00 29200 293 12
Lotas Americ ON' 9400000 17.10 17 00 17 09
Lo|a« Arrwric PN' 55900000 19 18 19 18 1940
lojas Afnpuo PN' 63000000 10.50 10.40 10 42
lO|as Rfinner PN' 12000000 5100 5100 5100
lorr.ru PN' 2000000 18 30 18 30 18 40
Maonmita PNA- 56ÍOOOOO 2.M 2.59 2.60
ManahPN* 6Í00000 27.00 26XO
Mannesmann ON' 69 000 127.53 127.53
Mannesmann PN * <37 000 13000 13000
Marcopolo PNB' 150 CO) 230.00 230,00
Mec Pesada PN 1000 1 50 1.M
Melp.ipo.PN' 10000 40 00 40X0
Merc S Paulo PN ' 99 000 85.00 65.00
Mel Barbara ON' 2000000 0.37 0.37
Mel Barbara PN' 8000000 0 40 0.40
Mel GcrOnu PN' 22DOCXX1 I7M 17.50
MelScbulzPN' 5624000 160O 1600
M«al Levo PN' 100000 10.4O 10,40
MtrmlolloPN' raOOOO 091 0.91
Minypar PN' 2IDOOOOO 0.35 0 34
f4onl A/Mnba ON' 100 000 11W 11.9)
Mjller PN' 21000 6 00 6,00
MultbrasPN 129 COO 139 1.36
Nilrocarbono PNA 500 3 04 3.04
Nord Brasil ON' ... 8 0C» 4 50 4.M
Noroeste PN 610000 0.5 ^ 0.50
Odebmchl PN' 40 000 51000 5100)
Os.i PN' 1 1(0 000 110 9 10
P Acucar cbd PN 600000U 16 60 1610
Paranapanoma PN 23 300 OCX) 8 30 8 20
P.tu»F Lul ON' 9790 000 8300 «300
Paul F Luí PN" 1 110000 54 00 53 50
Perdigão ON' 2600 000 1 60 1.60
Perdigão PN' 3I900 0O) 1«! 180
Petrobrás ON' 3120 000 73.50 73.50
Pelroprai PN' 102ÍMOOOO 128 50 I2«W
Petrobrás Br PN' 78800 000 2290 2260
Pelroq união PN 101») 002 002
Pntroquisa PN' 5 UX) 3000 3000
PetlenatiPN' 31600 000 1140 1140
PUail.ON 185000 1.30 130
Ptielli PN ...... 61000 1 45 1 4i
PMa>ON 11000 1 90 1.90
Polar PN 6000 2£X) 2(0
PoiialdenPN' 4 820 000 3-í(0 3900
Primor PNA" 800 OCO 00) 0 22 0 22

¦ Randon Pari PN 640400 000 157 0V
RMION' ^>OCIO 1390.01 139001
Reai PN" 32 000 39.-00 395 d)
fleal C48 Mv PN' -»CÜO 692,50 692'*)
RaatPartPNA 7 XV i» 166
Real PaU f^NB 1000 i 155
RetnparPN' 131400 000 2 56 255

127,5313000230 0015040,0085.000370 41175116.0010 400.91034116001373044.500.50510 009 1016 6382484 345)551601817504130 0422810.0230 0012,861314819410;W670.22058

500.0064 00620086400.0050.0044 001.8144 000.0»281.0029600105 000.636.002.5014.0016000.600821.781.3240.500293704.270.740,5216.401555070,002.7025512.0011492.00380.001590I.001350012.10130014.408.509.104^0,000.770.773,30405000361 101272.504 802950017,10196010 50510018502602700127.5313000230.0015040.0085000.37042175116,0010400.91035II,996001393044,50051510.009,1016708,30850054 00

•4,17,64,0
•12

56

18377 001310023.00002300013101461562.0022039700220,591408 56 145000305.8! >«00

496.00 -0.4
6350 -1.5

820 ? 0j80.79 -4.8
40000 *¦ 1250,0044 00 * 00181 -17.7

44 00004281.00 ? 1.4
294.00 ? 1.3105.00 '7.1

0 63 '32
6,00 -7.6
2.5013.9915.600,590.821.7713240.500293 70 ? 5.7426 * 260.73 * 2.8052 * 4016.40 • 0.9155.50 *03
70.00 2222.70 ? 3.82 .56 • 1.112.00 ? 20.010 95 -1.8

1.99 *20
380XC +1,3

15.90 -06
0.99 *7.6

13500 ? 1812.10 ? 5.213.0014 J0 »00
a50 *62
880419 00 «04
0.770.77330 -83

405,00 +12
0.361.10 -?3 7127 * 2,42.40 ? 2 14 80 /

292.02 -03
17,02 +0,6
19.50 ? 2.010 49 -00
51.00 +09
18.50 +2.7
2.60 +35

26 00 1 8127.53 *00
130 00 -36
230.001.50 +0.6

40 00 -2.4
85000,37 ? 570 42 -4.5
17,50 -2.7
16,00 +6.5
1040 -09
0.91 + 1 10341199 +75
600 • 15.1136 -14
3.04 0 34 50 274050MOOO /9.10 *11

16 00 * 03825 +0.9
8401 ? 125350 0.91608074,50 ? 20129.50 ? 0,722. 70 ? 0400230.00 «7 112 50* 11646 ? 12.3156 *68

00 ? 3.0
39 01 ? 13022 4 3

RhotJia-ster O^J 33 000
Ripasa PN' «»/.

I Sadia Concor PN 2 395 CO)
Satgema PNB" 16 700 000
Samitn ON >0 «O
SarmtM PN ' 20CXBSantista AJm ON 7 CCO
Sergen Pt4' 2 OCO COO
SwraruON . 2000
Sharp PN ' 767 400 000
S.W8PNC* 210000 CÍO
S^l ftocional ON 18 800 OCO
S*<3 RiogrnmJ PN 9 520 UX)
S»d Tut>arao PNA" 420 000
Sh5 Tufca/ao PNB' 134 620 000
So^orrxMPN 18000
Souza Cruí ON 88 000
Sodamer is ON MO 000
Supergasbras PN' 3 000 000
SoIanoPNEO .... 82CC0

¦ TamPN* 3 200 000
Tecei S Jose PH 2 (MO
TecnoaoíoPN" 4 918 COO
Te«aPN 543400000
Tei B Cam<x5ON 133000
Tal B Campo PN ¦ 63'JOC
Teietrfas ON * 226 400 000
Teleb.es PN . 2677 500(00
Teiebrasiia PN 1ÍOOOO
T»>lem»g ON 267 000
Telom.gPNB" 37 593000
TeieparON 2BOOOO
Telepar PN * ...... 430 000
TeleriON' 1180000Teler| PN 29 490 000
Telesp ON" 2270 000
Telesp PN * ... 30290 000
Trevisa PN " ... 1CÜOOO
Trombmi PN " 2 100 000
Tupy PN ' 200 0CD
Unibanco ON 240 000
Unibanco F*N 25 950 000
Unipar ON 10000Unipar PNB 801 COO
Uiiminas ON ' 300 COO
Uvrrvnas PN M'99W)OCO
UíinC F^ntoPN" 1220000

«VCPPN- 7 200 U30
Vala n Doce ON 100
Vala R Doco PN 560000
Varga Fre»os PN ' 4 800 000
Viieiacfc PNB" 2 OCO

WaflPN- 4 OCO
Whit Martin* ON " .. 10952(0000
Wtest PT4 8 300

0.64100.110,704.0033 0027.501.5/0.780 810.860.0625.7014 9620 0018.402.607.8250 0005840372,500.800800,49305.00310.0053.606950368.9982.999999430 00490 00106.50106.00184.99215001.171.7550027 3027 010550.581.011.11145.0020 8026 00210045 00003490 001 401 40

0.62100.110703.9833 0027.501.57078081084006252513&020.0017,8025078250 0005640372 500,720.77049305 0031000536068.70369.9979.00995042000490 00105,00106 0015300215001.171.7550025 8027 010550.561011.101450020.7525 0020.8544 000.02478001.371,40

0,52100 110.703.99330027 501.570.780810860.0625 3814 7020591814
2.007,8350 000.584037272076080050309.62310.00558270.573705380.431005143021'96.43

10540106.5218402217.471.171.7650026.8627300.550,601011.11145 0021,0425 00209344.0?003484 00t 401.40

064 062 -1.5*
100.11 100.11 V*

071 071 • 1 4
4 00 3.98 -02

33 00 33.00 -5.7
27 50 2750 -35i
1.57 1570,78 0780.81 0 81089 086006 0.0626 70 25.45 - 0 1
1500 14 53 -1.0
20 80 2080 • 1 *
1920 18.15 -1.P
265 2.65 * 60
7.85 7 82

5000 5000 -09
0.58 0.58 • 5.44 03 4 0375.00 7500 *13
CB0 0 72 -4.0
0.80 0.77 * 2,6
0.52 052 • 18.0

310 00 30999 - 3.3
310.00 3KJ00 -2.9
5720 57.00 • 5.971.50 71.15 *38

378 00 378.00 '2.1
83.00 81.40 - 1 7

101.00 W0 5C '1.0
438.00 438 00 • 4.2489 99 496 5C '3.2
106 50 105 40 -1.4
107 99 107,99 * 2318600 18301 • 1.6
21900 219 00 *37

1.17 1 17 341.90 190 *9.'
5.00 500 * 11.1

27.30 27,0027.48 27,48 . 10
055 055 *-5.7
0.62 061 *51
1.01 101 *3.8
1.13 1 13 + 1.8

146 00 145 00 +35
22 00 22.00 + 58
26 00 26002100 20,90 +09
45 00 44 00 + 0,0

03 0.0249000 47800 * 1.742 1,42 * 1 4
1 40 1 40 -5 4

CONCORDAT ARI AS
Ma* Foch Osc

Otxan PN" Ferro ligas PN'
Jaragoa Fabr PN'
MesblaPN" ..

20 000 1.80 1 80 1.80 '.«*) 1-80
126 200 000 0 06 0 06 0 06 0 06 OftS

1000 0 30 0 30 030 030 0.30 14
6 000 000 12 00 10.50 12.35 13.50 10.50 -12.5

TERMO 30 DIAS
Mm. Mfed

Brasmotor PN"
Cer| ON "
EMroOras PNB'Retripa' PN '
Sharp PN* S»d Nacional ON'Telebrás ON *
F^ebras PN " .....
U*4n C Pinto PN "
Bar>ev>a PN "
Coperta PNA"
Cosipa PNB
Eletrotwas PNB"
Flarxíon Part PN'
Sharp PN * 
S<d Tubarao PNB"
Suzano PN EDTefca PN"Te«esp ON "
Te'esp PN"
Unapar PNBBrasil PN *FB
Cemig ON "

2080 000135000 000500 00020000 00050 000 OCO1 000 00023 100 00050000012000001000000010 000iUOCJOO1000005000 OCO10000000020 000 0001000010000000060 00010000050006600100?00000

311850.42299 922.620.90261256 4371.96147 32AB251336088306.8705109018774,17050191.72224.09082897

311.850422999226108926.1256 427196147.32382513360,83306.860000.9018.774 1705018990224 680628.972*>66

311 8a043299932.6108926 t256 9871,97H7 32383513.360.87306860600.9018 ^8
4.17061190 21224 880628.97268b

31186043299.9326209026.1257 347197147 323K351336088306,870810.9018 784 18051191 73
224 890628972666

31V860.43299 9325'08926.1256»)7197147 3238351336084306,860600.9018 784 18
06118991224 880628972666

000.00000000000

0.000000000000000000000

OPÇÕES DE COMPRA

058 ? 351 45000399 00
? 43

Ele Pnt>"PetPn *
Te! Pn *
TetPn"Tei Pn*TelPn"T*! Pn *
Tei Pn'TelPn"T*i Pn'teiPn*lei Pn"Usi Pn"Usi Pn'Usi Pn"
USJ Pn'UsiPn"

AGOAGOAGOAGOAGOAGOAGOAGOAGOAGOAGOAGOAGOAGOAGOAGOAGOAGO

24000 MOOOO 6200 8T0C 62 00 62 0C 62«
11000 100 000 24 00 2400 24 00 24X 2400
W00 ICOQOOO 2130 2130 2' 30 2'X FX
56,00 94 000 000 1590 15.90 16,47 17 20 '720
60.00 41000C000 12,00 12CO 12 78 13 50 1100
b4 001 418 000 000 7 60 ? 80 9 28 HJ 'C 99C
80 00 726 300 000 0 86 08S 1 07 1.40 HO
«004 3456000X) 480 4 VC 6 17 7 05 6 80
72006 624 80)000 270 2» 3M 4i3 4007b 004 827 80C 000 1 25 1 25 2 07 2 5C 22C
fieJO 96 000 3D) 030 0.30 C4C 05C OX
MOO 10000000 0 50 050 OX "50 0.50

090 2 300000 026 026 026 027 027100 306 *00000 C15 0'5 016 0.17 017
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10 fluxo de caixa (Em b$ mil)

Empresa M®8
Jan Fev Mar AbrAno

Brasfabril -15 -15 -IB -9 -57

Mesbla S.A. -258 ^129 -41 -671 -1;099
Mesbla MOveis -342 ,,,,"32® 192 135 -344 |

| Mesbla Lojas Depart'.' [jT.501 11 862 12.546 lOllfe 46.828

| presta  ¦5-880 "4'441 -5.0M -20.845

Grupo Mesbla 5.006 6.948 4.'.1?.®L?.'4®?
* Do Janeiro ¦ nbrll
Fontei Juslifa
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Banco so empresta dinheiro para quem nSo precisa, certo? Errado:

o Banco de graga por V.''>$»
E isso met; mo Com o Real Master i&EJ$k£JMkJ1& V111%
c//as se a conta permanecer a descoberto por mais tempo. No total, 10 DIAS POR MES SEM
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ERNANDO THOMPSON E
IANA VERDINI

, Nos primeiros quatro meses
deste ano, o fluxo de caixa (entra-
da menos saida de dinheiro) do
grupo Mesbla foi de R$ 17,5 mi-
Ihões. Foi isso o que constatou o
relatório do perito Jarbas Barsan-
ti, indicado pelo juiz Paulo César
Salomão, da Sétima Vara de Con-
cordatas e Falências, que desde
agosto do ano passado acompa-
nha o processo de concordata de
rinco empresas do grupo Mesbla.
0 melhor desempenho foi da rede
de lojas de departamentos, que te-
ve um resultado positivo de RS
46,8 milhões.

Segundo Barsanti, apesar dos
números do grupo terem sido po-
iitivos, eles não refletem a realida-
de. "As despesas financeiras e as
de reestruturação não são compu-
tadas no fluxo de caixa e sim apro-
priadas e registradas como despe-
sas extraordinárias, respectiva-
mente", escreveu o perito.

No dia 2 de agosto, vence a
primeira parcela da concordata da
Mesbla. Serão RS 100 milhões que
as cinco empresas têm que pagar.

A dívida total com cerca de 900
credores chega a R$ 500 milhões,
informou, na semana retrassada,
Leonardo Brunet, diretor executi-
vo da empresas.

Negociações — Esses núme-
ros também foram entregues aos
técnicos do grupo Mariani, que
até novembro decide se assume
algumas das empresas do grupo
cm troca da dívida com os fome-
ccdores e com os bancos. Barsanti
estudou os fluxos de caixa de ja-
neiro a abril deste ano da Brasfa-
bril; da Mesbla S.A.; da Mesbla
Móveis, da Mesbla Lojas de De-

parlamentos; da Presta c do Cru-
po Mesbla.

O diretor executivo da Mesbla,
Leonardo Brunet, foi procurado
ontem pelo JORNAL DO BRA-
SIL, mas não foi encontrado. Para
o advogado da empresa, Sérgio
Bermudes o relatório não passa de
um palpite do perito. 

"Ele não é
lastreado cm fatos concretos",
afirmou. O relatório foi também
enviado ao advogado Jorge Lobo,
que representa o comissário da
concordata, o Banco BCN — um
dos maiores credores da Mesbla.

Das cinco empresas concorda-

10 fluxo de caixa (Em b$ mil)
> pWESWIWWpyyqnJ» ^v^wwwjg^yjMjaw»awi^^t^iuMaeBWtww0WWUW0WJ»»i»^WWJUWJ
Empresa M®8

Jan Fev Mar Abr Ano*

Brasfabril -15 -15 -18 -9 -57

Mesbla S.A. -258 t-128 -41 -671 -1;099
Mesbla MOveis -342 ,,^29 192 135 -344 |

| Mesbla Lojas Depart'.' [jT.501 11 862 12.846 lOlfe 46.828

| Presta  -5.880 -4.441 -5.131 -5.093 -20.545

Grupo Mesbla 5.006 6.948 .1 •385 4.159 1J-498
* Do Janolro ¦ abrll
Fontei Justifa
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tárias, a que está em situaçao mais
difícil é a Presta, a financeira do
grupo. O prejuízo acumulado no
primeiro quadrimestre superou os
RS 20 milhões. Logo depois vem a
Mesbla S.A., a holding do grupo,
que teve um prejuízo de mais de
RS I milhão.

Já o grupo teve um resultado
positivo de RS 17,5 milhões. Mas
isso não significa que a empresa
teve lucro. Como explicou o peri-
to, as despesas com o pagamento
da dívida financeira da Mesbla
não foram computadas. Só com os
Bancos Safra, BCN e Uninbanco,
a divida chega a RS 37,2 milhões.

Barsanti fez os cálculos de
quanto está custando à Mesbla se
adaptar aos tempos do Real. De
agosto a dezembro do ano passa-
do, o número de empregados foi
reduzido de 11 mil para seis mil.
Para pagar as indenizações aos de-
miúdos, a empresa gastou em
março RS 6,2 milhões e em abril
outros RS 1,1 milhão. O balanço
do ano passado apontava um au-
mento de 204% no prejuízo, que
foi de RS 255,1 milhões.

Depois

¦ Parceria com a

CCE produzirá
TVs e vídeos

SANDRA BALB1

SÀO 
PAULO — O crcscimen-

to do mercado brasileiro de
eletroeletrònicos a taxas anuais de
40%, continua atraindo novos fa-
bricantes. Açora é a RCA — a
centenária marca do cachorrinlio
— que anuncia sua volta ao pais,
depois de dez anos. A RCA retor-
na por meio de uma associação
com a CCE c deverá montar uma
fábrica em Manaus onde produzi-

de 10 anos,

rá seis modelos de televisores e
dois de videocassete.

A Digital Multimidia-RCA do
Brasil, empresa que foi criada
com a associação, será apresenta-
da hoje ao mercado. Ela deverá
explorar também o filão de TV por
assinatura. A RCA vai fornecer a
tecnologia para a Digital Multimí-
dia fabricar o decodificador e ante-
nas em forma de pizza para a Di-
rect TV, do grupo Abril. A nova
empresa também cuidará da venda
de assinaturas da Dircct TV.

Ainda este ano a linha de TV e
videos com a marca RCA come-

RCA volta ao 
país

çará a ser a ser fabricada no país.
Nos dois últimos anos o mercado
de televisores explodiu, atraindo
fabricantes de peso como as co-
reanas Samsung e Goldstar, a ja-
ponesa JVC associada à Gradien-
te, e a Emerson que está fabrican-
do televisores no Rio.

As vendas de televisores salta-
rarn de 5 milhões de unidades em
1994 para mais de 6 milhões no
ano passado. Este ano, a estimati-
va da Eletros, associação dos fa-
bricantes do setor, era de vendas
em torno dos 7,2 milhões de uni-
dades.

"Esta estimativa já está supe-

rada," diz Roberto Macedo, pre-
sidente da Eletros. A entidade tra-
balha agora com uma projeção de
vendas de 8,5 milhões de televiso-
res para este ano. Segundo Ma-
noel Horário Francisco da Silva,

presidente corporativo do grupo
Sharp, embora a demanda de tele-
visores esteja ctescendo 40% ao
ano os preços estão em queda.

"Houve choque de oferta pois
as empresas investiram em au-
mento de capacidade", diz Silva.
A entrada de novos fabricantes
deverá reforçar esta tendência.
Ponto para o consumidor.

Cinemas reduzirão

preços 
em até 40%

Quase metade dos cinemas do
Estado do Rio vai aderir anteci-
padamente à campanha Rio no
Real. A partir de 28 de junho, e
até o fim de julho, 47 salas exibi-
doras terão seus preços reduzidos
em até 40%, aproximadamente.

Os ingressos das cadeias Art
Films, Star Multicinemas, Esta-
ção Botafogo, Top Films e Grupo
Santa Rosa passarão a custar en-
tre RS 3 a R$ 5.

O valor do ingresso será fixo
durante todo o mês, e a meia-en-
trada para estudantes e idosos
continua vigorando. As salas que
fazem parte da promoção exibi-
rão cartazes e um selo com o
slogan da campanha: O Rio no
Real — Cinema é o maior barato.
Os ingressos que custam RS 8 de
sexta a domingo, passarão para
RS 5 em todas as sessões, enijuan-
to os que custam RS 5 passarão
para RS 3. A promoção será di-
vulgada em jornais, anúncios em
ônibus e outdoors.

O JORNAL DO BRASIL
também entrará na campanha,

lançando no dia Io de julho, uma
edição especial comemorativa do !
aniversário do Plano Real. Nesse •

número, os preços de todos os j
anúncios custarão exatamente .o i
mesmo que há um ano — cerca de
40% mais baratos.

A TVA, empresa de TV por
assinatura, também divulgará ho-
je como participará da campanha
Rio no Real. A estratégia das em-
presas é a de oferecer descontos
em seus produtos c serviços.

ffl A Sunab divulgou, ontem, pts-
quisa comparativa com 38 produtos e
seus preços médios coletados em 127
supermercados na primeira semana
do Real, de 1° a 8 de julho de 1994, e
entre 13 e 19 de junho último. O
tomate registrou a maior alta
(215,56%): de RS 0,45 para RS 1,42 o
quilo; seguido pela abóbora (132%),
que subiu de RS 0,25 para RS 0,58.
Doze produtos tiveram queda, como
laranja pera (-25%), que custava RS
0,40 e hoje custa RS 0,30 o quilo; o
feijão preto tipo 2 (-15,32%), de RS
1,11 para RS 0,94 o quilo, e a carne de
segunda (-14,58%).

10 DIAS POR Ml

fiHj nSf

sem pagar um centavo ou ficar devendo favores para o ge-

rente. Por falar nisso, tente pedir dinheiro grátis por alguns

dias no seu banco. Ou nem perca tempo: passe numa agên-

cia do Banco Real e abra

hoje mesmo uma conta. BANCO REAL

Banco só empresta dinheiro para quem não precisa, certo? Errado:

o Banco Real dá 10 dias de graça por mês no cheque especial.

É isso mesmo Com o Reà/Master você só paga juros por esses 7 0

dias se a conta permanecer a descoberto por mais tempo. No total,

são quatro meses por ano, em que você pode ter saldo negativo,

D
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Colonv: "Todas as empresas precisam estar na Internet, mas o investimento não é para dar lucro agora

Futuro da Internet é a realização de negócios

m Presidente da consultoria Forrester Research prevê uso dos cabos das tevês pagas como acesso à rede mundial de computadores
SBo Paulo — Hèlvlo Bom

fSjff* ^fPffgg^ LÁSZLÔ VAIUiA
SÃO PAULO — George Colony, presiden-

H te da consultoria Forrester Research, é um
desses visionários do mundo dos negócios. Sua
especialidade é descobrir os rumos da informática.
Em I9H7, sua empresa previu o surgimento thi rede
de computadores que abriria mão de uma central de
dados, boje os manjadissimos PCs interligados na
empresa. O empresário, que participa em São Paulo
do seminário New Media %, que começou ontem no
Hotel Transamerica, considera que as famosas pági-
nas web da Internet são uma zona quase morta. O
futuro, segundo ele, é a Internet Compuling, ou seja,
o uso da rede mundial de computadores através de

softwares específicos fornecidos pelas empresas inte+À
ressadas em realizar negócios. Fundada em 1983, â:1
Forrester fatura hoje cerca de USS 20 milhões por
ano. Já tem alguns clientes no Brasil, como a Vale 3
Refeição, Heubleui e Abril Cultural. Nesta entrevista/
ao JORNAL DO BRASIL, Colony comenta o uso
dos cabos das tevês pagas como acesso á Internet - o,

que possibilita a utilização de modems de 1.500.000
bits por segundo, contra os de 14.400 usados em geral
no Brasil — e discute a utilização da Internet pelou
jornais, ainda cercada de incógnitas. Em setembroi
a empresa inaugura um departamento dedicado d
esse ramo de negócios — o Media & Technology_

Qual é a principal tendência da
informática nos próximos anos?

As páginas web da Internet
hoje são a grande febre nos Esta-
dos Unidos e no mundo mas, in-
felizmente, como mídia elas estão
mortas. Não se pode ganhar di-
nheiro com a web. Hoje a rede
mundial de computadores apre-
senta uma página atrás da outra,
é muito chata. Novas aplicações
estão surgindo na Internet. Uma
delas é a Internet Computing, na
qual as empresas fornecerão aos
seus usuários aplicativos para
usos específicos a partir da página
web. É aqui que as empresas vão
ganhar dinheiro na Internet.

Como assim?
Uma empresa ou um banco

poderá colocar à disposição de
seus clientes softwares que pode-
rão entabular uma conversa entre
o cliente e o provedor, com a
utilização de senhas. Um banco
poderá ter, a qualquer momento,
milhares de clientes conectados
para uma operação específica que
estiver fazendo. Isto è bem dife-
rente do que acontece hoje na
web, onde eles apenas olham para
os números de suas contas.

Mas o Bradesco já inaugurou
seu banco total via Internet, utili-
zando apenas páginas web.

É um bom começo. Mas os
consumidores vão querer mais.
Nas páginas web você se senta e
espera vir de lá uma resposta.
Com a Internet Computing, os
consumidores poderão ter uma
conversa inteligente com bancos e
empresas. Isso envolve programas
mais sofisticados, é claro. E o ca-
minho está na Intranet, o uso da
rede mundial de computadores
dentro das empresas. Cada vez
mais as empresas precisarão in-
vestir na Internet.

Os adolescentes são grandes
consumidores de CD-ROMs, prin-
cipalmente de jogos. Mas os adul-
tos não costumam comprar CD-
ROMs. Qual o futuro do CD-
ROM?

É bom lembrar que os maiores
usuários da Internet nos EUA são
rapazes de 15 anos. Eles usam a
rede para jogos. Mas o mercado
de CD-ROM em geral não é um
desastre, mas não se expandiu co-
mo se imaginava. Acredito que a
maioria das aplicações da Internet
no futuro eliminará esses softwa-
res.

Existem cerca de 150 milhões
de PCs no mundo. Portanto, há
mercado que as empresas de diver-

0$ PRINCIPAIS PONTOS

sos ramos podem explorar. Mas o
momento hoje ainda é de transição
para a informática e a Internet. O
que você recomendaria para as
companhias interessadas nesse
mercado?

Todas as empresas deveriam
estar na web hoje. Isso não exige
muito dinheiro. A Forrester, por
exemplo, investe cerca de USS 300
mil por ano para estar na Inter-
net. Existem hoje, no que chama-
mos de economia da Internet,
duas áreas. A parte central, onde
estão os negócios de grande porte.
Bancos, companhias de seguros,
corretoras. Neste caso, as empre-
sas precisarão estar investindo al-
go como 5% em média de seus
recursos de IT (internai techno-
logy) na web hoje. Mas existe
uma outra área nessa economia
da Internet, onde estão os peque-
nos negócios. Uma empresa que
vende pneus, por exemplo. Seu
objetivo será fazer o marketing de
seu produto e aí o investimento
poderá ser de 10% do orçamento
que dispõe para informática e tec-
nologia. Mas todas as empresas,
hoje, precisam estar dentro da In-
ternet. Esse dinheiro não é para
dar lucro agora. Poucos ganham
dinheiro na Internet.

Quem ganha dinheiro na Inter-
net hoje?

A própria Forrester ganha di-
nheiro vendendo pesquisas pela
Internet porque é um negócio de
pequeno porte. Mas com exceção
talvez da venda de flores pela In-
ternet, que é um negócio rentável,
a maioria das empresas hoje perde
dinheiro. O canal de tevê paga
ESPN, por exemplo, perde cerca
USS 300 mil por mês nos Estados
Unidos para ter suas páginas na
Internet. A revista Wired perde
USS 350 mil por mês.

O uso dos cabos das tevês pagas
é uma grande alternativa para a
conexão à Internet?

Esse recurso facilita imensa-
mente o acesso à rede de compu-
tadores, pois você pode usar um
modem de 1.500.000 bits por se-
gundo, contra os 14.400 adotados
em geral no Brasil. O acesso á
Internet com o cabo-modem, por-
tanto, é muito mais veloz. Ele é
um recurso novo e as pessoas sim-
plesmente deixam seus computa-
dores ligados 24 horas por dia na
Internet, já que não pagam a liga-
ção telefônica. Existe um softwa-
re, chamado Pointcast, que fun-
ciona inclusive como protetor de
tela, deixando disponíveis páginas

web na tela do víoeo.
Como o senhor vê o futuro da

Apple, fabricante do Macintosh?
A Apple perdeu tempo e não

conseguirá recuperar isso. Seu fu-
türo é sofrer queda nas vendas ,e
deixar de existir.

O desemprego é hoje um problé-
ma mundial. Ele não está relacio-
nado diretamente ao crescimento
do uso da informática?

Isso é uma questão de adapta-
ção das pessoas ás novas tecnolo-
gias. Os Estados Unidos hoje têm
uma das menores taxas de desem-
prego do Ocidente, com 5% da
população economicamente ativa:
E é o país mais desenvolvido tec-
nologicamente. As pessoas devem ¦
se adaptar às mudanças com a
tecnologia. Nos últimos 10 anos
tivemos um processo dolorido em
demissões. Muitas secretárias fo.
ram demitidas e substituídas por;
computador. As pessoas que per-,
dem o emprego devem se adaptar
a novas funções.

Qual o caminho dos jornais na;;
Internet?

Ainda não há resposta sobre o ¦
futuro dos jornais na Internet. A ,
melhor experiência hoje nesse ra-
mo ê a do Wall Street Journal,
que permite ao leitor selecionai'
antecipadamente as notícias qutí
quer ler. Mas existe um problema'
nas páginas web para jornais, pois:
as pessoas acabam lendo apenas o
que lhes interessa e não desço--
brem aquela noticia que fica no
canto da página impressa e que
pode ser interessante. Além disso,
não acredito que as edições na
Internet substituirão o jornal im-
presso.Mas as tiragens de jornais como
The New York Times vêm caindo e
algumas pessoas atribuem isso à
leitura das suas páginas web.

Não acredito nisso. Acontece
que as tiragens dos jornais já vi-
nham caindo há cinco anos.

Qual a recomendação que você
daria a um jornal brasileiro que
põe suas páginas web na Internet?

No Brasil há a grande vanta-
gem de poder acompanhar as ex-
perièncias e os erros dos jornais
americanos nessa área. Se o seu
jornal colocasse uma versão em
inglês das matérias na Internet
poderia inclusive ser uma fonte de
informações para as pessoas do
exterior. O principal problema no
Brasil é sua rede de telecomúnica-
ções. Se nada for feito, haverá um
grande prejuízo para a economia
do pais dentro de cinco anos.
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Colou v: ¦folias as SjfresaspmisaMestar na Internet, mas o investimento não e para ciar lucro agora

_ SÃO PAULO — George Colony, prcsi-
M à'i\te da consultoria borres ter Research,

c um ilesscs visionários do mundo dos negócios.
Sua especialidade e descobrir os rumos da infor-
nimca. l:.m 1987, sua empresa previu o surgi-
mcnto da rede de computadores que abriria mão
de uma central de dados, hoje os manjadissimos
PCs interligados na empresa. O empresário, que
participa cm São Paulo do seminário New Media
%, que começou ontem no Hotel Transamerica,
considera que as famosas páginas web da Internet
são uma zona quase morla. O futuro, segundo ele,
é a Internet Computing, ou seja, o uso da rede
mundial de computadores através de softwares

específicos fornecidos pelas empresas interessadaít

em realizar negócios. Fundada em I9HÍ, a Forres-

ter fatura hoje cerca de US$ 20 milhões por. .

ano. Já tem alguns clientes no Brasil, como a Vale,

Refeição, Heublcin e Abril Cultural. Nesta entre-

vista ao JORNAL DO BRASIL, Colony comenta

o uso dos cabos das tevês pagas como acesso à

Internet — o que possibilita a utilização de mo-

dems de 1.500.000 bits por segundo, contra os de

14.400 usados cm geral no Brasil e discute a

utilização da Internet pelos jornais, ainda cerca-

da de incógnitas. Mas acredita que as edições na

Internet não substituirão o jornal impresso.

I.ÁSZI.O VARGA
Qual é a principal tendência da

informática nos próximos anos?
As páginas Web da Internet

hoje são a grande febre nos Esta-
dos Unidos e no mundo mas, in-
felizmente, como midia elas estão
mortas. Não se pode ganhar di-
nheiro com a web. Hoje a rede
mundial de computadores apre-
senta uma página atrás da outra,
é muito chata. Novas aplicações
estão surgindo na Internet. Uma
delas é a Internet Computing, na
qual as empresas fornecerão aos
seus usuários aplicativos para
usos específicos a partir da página
web. É aqui que as empresas vão
ganhar dinheiro na Internet.

Como assim?
Uma empresa ou um banco

poderá colocar à disposição de
seus clientes softwares que pode-
rão entabular uma conversa entre
o cliente e o provedor, com a
utilização de senhas. Um banco
poderá ter, a qualquer momento,
milhares de clientes conectados
para uma operação especifica que
estiver fazendo. Isto é bem dife-
rente do que acontece hoje na
web, onde eles apenas olham para
os números de suas contas.

Mas o Bradesco já inaugurou
seu banco total via Internet, utili-
zando apenas páginas web.

É um bom começo. Mas os
consumidores vão querer mais.
Nas páginas web você se senta e
espera vir de lá uma resposta.
Com a Internet Computing, os
consumidores poderão ter uma
conversa inteligente com bancos e
empresas. Isso envolve programas
mais sofisticados, é claro. E o ca-
minho está na Intranet, o uso da
rede mundial de computadores
dentro das empresas. Cada vez
mais as empresas precisarão in-
vestir na Internet.

Os adolescentes são grandes
consumidores de CD-ROMs, prin-
cipalmente de jogos. Mas os adul-
tos não costumam comprar CD-
ROMs. Qual o futuro do CD-
ROM?

É bom lembrar que os maiores
usuários da Internet nos EUA são
rapazes de 15 anos. Eles usam a
rede para jogos. Mas o mercado
de CD-ROM em geral não é um
desastre, mas não se expandiu co-
mo se imaginava. Acredito que a
maioria das aplicações da Internet
no futuro eliminará esses soflwa-
res.

Existem cerca de 150 milhões
de PCs no mundo. Portanto, há
mercado que as empresas de diver-

sos ramos podem explorar. Mas o
momento hoje ainda c de transição
para a informática e a Internet. O
que você recomendaria para as
companhias interessadas nesse
mercado?
— Todas as empresas deveriam
estar na web hoje. Isso não exige
muito dinheiro. A Forrester, por
exemplo, investe cerca de USS 300
mil por ano para estar na Inter-
net. Existem hoje, no que chama-
mos de economia da Internet,
duas áreas. A parte central, onde
estão os negócios de grande porte.
Bancos, companhias de seguros,
corretoras. Neste caso, as empre-
sas precisarão estar investindo al-
go como 5% em média de seus
recursos de IT (internai techno-
logy) na web hoje. Mas existe
uma outra área nessa economia
da Internet, onde estão os peque-
nos negócios. Uma empresa que
vende pneus, por exemplo. Seu
objetivo será fazer o marketing de
seu produto e aí o investimento
poderá ser de 10% do orçamento
que dispõe para informática e tec-
nologia. Mas todas as empresas,
hoje, precisam estar dentro da In-
ternet. Esse dinheiro não è para
dar lucro agora. Poucos ganham
dinheiro na Internet.

Quem ganha dinheiro na Inter-
net hoje?

A própria Forrester ganha di-
nheiro vendendo pesquisas pela
Internet porque é um negócio de
pequeno porte. Mas com exceção
talvez da venda de flores pela In-
ternet, que é um negócio rentável,
a maioria das empresas hoje perde
dinheiro. O canal de tevê paga
ESPN, por exemplo, perde cerca
USS 300 mil por mês nos Estados
Unidos para ter suas páginas na
Internet. A revista Wired perde
USS 350 mil por mês.

O uso dos cabos das tevês pagas
é uma grande alternativa para a
conexão à Internet?

Esse recurso facilita imensa-
mente o acesso á rede de compu-
tadores, pois você pode usar um
modem de 1.500.000 bits por se-
gundo, contra os 14.400 adotados
em geral no Brasil. O acesso á
Internet com o cabo-modem, por-
tanto, é muito mais veloz. Ele é
um recurso novo e as pessoas sim-
plesmente deixam seus computa-
dores ligados 24 horas por dia na
Internet, já que não pagam a liga-
ção telefônica. Existe um softwa-
re, chamado Pointcast, que fun-
ciona inclusive como protetor de
tela, deixando disponíveis páginas

web na tela do vídeo.
Como o senhor vê o futuro da

Apple, fabricante do Macintosh?
A Apple perdeu tempo e não

conseguirá recuperar isso. Seu fu-
turo é sofrer queda nas vendas e
deixar de existir.

O desemprego é hoje um proble-
ma mundial. Ele não está relacio-
nado diretamente ao crescimento
do uso da informática?

Isso é uma questão de adapta-
ção das pessoas ás novas tecnolo-
gias. Os Estados Unidos hoje têm
uma das menores taxas de desem-
prego do Ocidente, com 5% da
população economicamente ativa.
E é o país mais desenvolvido tec-
nologicamente. As pessoas devem
se adaptar ás mudanças com a
tecnologia. Nos últimos 10 anos
tivemos um processo dolorido em
demissões. Muitas secretárias fo-
ram demitidas e substituídas por
computador. As pessoas que per-
dem o emprego devem se adaptar
a novas funções.

Qual o caminho dos jornais na
Internet?

Ainda não há resposta sobre o
futuro dos jornais na Internet. A
melhor experiência hoje nesse ra-
mo é a do Wall Street Journal.
que permite ao leitor selecionar
antecipadamente as notícias que
quer ler. Mas existe um problema
nas páginas web para jornais, pois
as pessoas acabam lendo apenas,o
que lhes interessa e não desço-
brem aquela notícia que fica no
canto da página impressa e que
pode ser interessante. Além disso,
não acredito que as edições na
Internet substituirão o jornal im-
presso.

Mas as tiragens de jornais como
The New York Times vêm caindo e
algumas pessoas atribuem isso à
leitura das suas páginas web.

Não acredito nisso. Acontece
que as tiragens dos jornais já vi-
nham caindo há cinco anos.

Qual a recomendação que você
daria a um jornal brasileiro que
põe suas páginas web na Internet?

No Brasil há a grande vanta-
gem de poder acompanhar as ex-
periências e os erros dos jornais
americanos nessa áred. Se o seu
jorndl colocdsse uma versão em
inglês das matérias na Internet
poderia inclusive ser uma fonte de
informdções para ag pessoas do
exterior. O principal problema no
Brasil é sua rede de telecomitnica-
ções. Se nada for feito, haverá um
grande prejuízo pdra d economia
do pais dentro de cinco anos.
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crianças no Honda de Ana
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Ferido na — í w,
mão, Luciano pede socorro a
funcionários de um hotel próximo ao local
do crime. Os funcionários negam ajuda e ele sai de lá
com Ana Cristina.
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Ana Cristina foi vista pel^üítiwa vez no dia 31 de maio, durante depoimento ao corregedor Manoel VidaI

Casal vive tensão constante

¦ Fugas já fazem

parte da rotina

de Ana e Luciano

FÁBIO LAU

Tensão 
é a rotina do casal

Luciano Martins e Ana
Cristina Bastos Moreira, que ou-
saram desafiar o poder aparente-
mente ilimitado do capo da con-
travenção, Castor de Andrade.
Hoje, os dois vivem fugindo. A
segurança da dupla, antes do
atentado sofrido por Luciano na
noite de anteontem, vinha da cer-
teza de que seu paradeiro era des-
conhecido por todos: "É difícil
aceitar a idéia de que alguém sai-
ba onde estamos dormindo. Sen-
timos maior segurança quando
nosso paradeiro é desconhecido.
Prefiro ter que enfrentar sozinho
uma situação de perigo do que
imaginar que posso ser traído, en-

quanto durmo", disse Luciano.
Na noite da sexta-feira 9 de

junho, Ana Cristina e Luciano de-
ram uma mostra ao JORNAL
DO BRASIL de qual é o preço
que se paga ao se tentar enfrentar
um homem que, embora preso,
ainda mantém seu poder. O casal
concedeu entrevista numa viagem
de duas horas do Rio à Região
Serrana, de onde partiu sem dei-
xar endereço temporário ou tele-
fone: "É mais seguro para nós e

para vocês", alertou Ana Cristi-
na.

O encontro com a reportagem
do JB foi cercado de dúvida e
suspense. A dúvida partia da hi-
pótese sempre eminente de que a
mulher não pudesse comparecer
ao lugar combinado, um restau-
rante próximo ao Centro. Uma
hora depois do horário marcado,
Luciano entrou no restaurante e,
apavorado, disse que o lugar do
encontro havia sido descoberto
pelos 

"capangas" de Castor.
Àquela altura, Ana Cristina, sozi-
nha, aguardava dentro do carro,

no estacionamento escuro do res-
taurante, a mudança para o novo
lugar onde seria feita a entrevista.

Ao seguir para o carro do ca-
sal, novo imprevisto: um dos
pneus do Honda Accord de Ana
Cristina estava furado. Entre con-
seguir achar o macaco na mala do
carro repleta de roupas e utensi-
lios domésticos - indispensáveis a
quem tem um novo endereço a
cada três dias, em média - e colo-
car o estepe perdeu-se mais 15
minutos.

Decidiu-se então que a entre-
vista seria feita durante a viagem.
Luciano. dirigindo o carro em al-
ta velocidade, falava de detalhes
da vida de Ana Cristina e Castor
com a intimidade de quem conhe-
cia a mulher há muito tempo -
embora afirmem que só se conhe-
ceram há três meses. A cada carro
que passava ao lado, um silêncio
instintivo se fazia no automóvel.
Nem mesmo o jeito despojado de
Ana Cristina conseguia tranqiiili-
zar o ambiente.

Carlos Magno
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Após o jul-
gamento do
PM Marcus
Vinícius Bor-
ges Emanuel,

Spib^ 0 JULGAMENTO

do Júri, os próximos a sentarem
no banco dos réus serão soldados
Nelson Cunha e Marco Aurélio
Alcântara, réus confessos da cha-
cina da Candelária. O promotor
José Muiiios Pineiro Filho prevê
que o novo júri acontecerá daqui
a um mês. Já condenado por 29
anos de prisão por três lesões cor-

porais, Emanuel terá um julga-
mento rápido porque a defesa
não ouvirá testemunhas e a pro-
motoria só devera levar o coronel
Valmir Brutii para depor.

Uma das causas quê levará
Nélson e Marco Aurélio a júri

popular o mais breve possível é a
agilidade do rito processual que o
Ministério Público e o 2" Iribu-
nal do Júri vem imprimindo ao
caso Candelária. Outra causa é a
inexistência de guerra de recursos
entre a defesa e a promotoria pa-
ra dificultar o julgamento, previs-
to para começar às 13h. Pineiro
calcula que falará por volta das
20h. A previsão é de que o julga-
mento termine ás 7h do dia se-
guinte.

Adiamento — Maurício Ne-
ville, advogado de Emanuel, arro-
lou 19 testemunhas, todas des-

qualificadas pelo juiz. Com isso, a
defesa ficou sem testemunhas pa-
ra reforçar sua tese e pretende
pedir adiamento do julgamento.

Emanuel, que pode sair do 2"
Tribunal do Júri novamente com
uma pena de 309 anos de prisão
(podendo recorrer da sentença.

mas sem direito a outro julga-
mento), deve ir ao seu terceiro

júri ainda este ano. Isto porque o
Ministério Público recorreu da
decisão dos jurados que transfor-
mou três acusações de homicídios
em lesões corporais. Por elas, foi
condenado a 29 anos de prisão.
Amanhã, será julgado por seis
acusações de homicídios e cinco
tentativas de morte.

Depois de Nélson e Marco A ti-
rélio, o 2o Tribunal do Júri pre-
tende julgar ainda este ano o te-
nente Marcelo Ferreira Cortês, o
soldado Cláudio Luiz Andrade
dos Santos e o serralheiro Juran-
dir Gomes de França. Os três
também foram reconhecidos pelo
sobrevivente Wagner dos Santos
e só não Ibram julgados em abril
porque o processo foi desemem-
brado. Suas prisões foram relaxa-
das pouco depois do julgamento

de Emanuel.
Curso — A advogada Cristi-

na Leonardo, dirigente do Centro
Brasileiro de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente, que
desistiu de participar do segundo
julgamento de Emanuel, esta de
malas prontas para viajar pára os
Estados Unidos onde. a convite
do governo BÍ11 Clinton, Iara um
curso no FBI sobre proteção de
testemunhas e a situação de
crianças e adolescentes america-
nas. Ela também vai conhecer o
sistema penal e os bairros violen-
tos de cidades americanas Foi a
advogada quem pediu para co-
nhecer esses locais, para la/er
uma comparação com as favelas
fluminenses. O curso servirá para
Cristina Leonardo aprimorar o

programa de proteção de teste-
minhas.

Carro da ex-mulher de Castor é baleado

¦ Namorado de Ana Cristina dirigia o

Mercedes, que foi atingido por 10 tiros

A Corregedoria Geral de Poli-
cia Civil está investigando a parti-
cipação de policiais no atentado
que Ana Cristina Bastos Moreira
— ex-mulher de Castor de Andra-
dé — e seu namorado, Luciano
Martins, afirmam ter sofrido na
madrugada de ontem. O carro —

o Mercedes Benz, placa LAQ-
5777 — dirigido por Luciano foi
atingido por vários tiros, 110 mu-
nicípio de Bom Jesus do Itaba-
poana, a 385 quilômetros do Rio,
no Norte Fluminense, onde o ca-
sal estava escondido. Os policiais
suspeitos seriam os que foram
abordados por soldados do 11"
Batalhão de Polícia Militar (Nova
Friburgo), na tarde de sexta-feira
passada, no Centro de Bom Jesus,
num Tempra azul. O carro usado
110 atentado, segundo Luciano,
erà da mesma marca e de cor
escura.

Ontem, o corregedor-geral da
Polícia Civil, Manoel Vidal, co-
mèçou a ouvir os policiais da Di-
visão de Repressão a Entorpecen-
tes (DRE), porque, ao serem
abordados em Friburgo. os lio-
mens se identificaram como poli-
ciais da DRE e revelaram que
aguardavam agentes do Centro de
Inteligência da Secretaria de Se-
gurança Pública, para realizar
uma investigação. Um dos ocu-
pantes do carro revelou ainda que
o chefe da investigação seria o
detetive Magalhães, integrante do
Grupo Astra (corpo de investiga-
dores da Polícia Civil) e lotado na
27a Delegacia de Polícia (Vicente
dé Carvalho). Os supostos poli-
ciáis foram liberados.

Filhos — De acordo com a
versão contada por Luciano ao
chefe de Polícia Civil, Hélio Luz,
0. atentado ocorreu na RJ-186,
perto da entrada de Bom Jesus.
Luçiano dirigia o Mercedes, se-
guido de perto por Ana Cristina
em seu outro carro, um Honda
Accord. Os dois filhos de Castor e
Ana Cristina viajavam com ela.
Pouco antes de chegarem em Bom
Jesus, o Tempra azul, com pelo
menos dois homens, emparelhou
com o Mercedes e fez vários dis-
paros de pistola calibre 9 milíme-
tros.

Luciano foi ferido na mão di-
réíta, perdeu o controle do carro e
bateu no acostamento. O Tempra,
então, afastou-se, deixando para
trás o Mercedes e o Honda. Lu-
ciano e Ana Cristina ainda conse-
guiram dirigir até o Hotel Picu-
tãp. O filho da dona do hotel, o
advogado Ziraldo Rodrigues,
contou que Luciano e Ana Cristi-
na estavam muito nervosos, disse-
ram que tinham sido atacados na
estrada e queriam se esconder.
Preocupado, o advogado disse
que eles não poderiam ficar lá,
para não comprometer a seguran-
ça dos outros hóspedes.

Espirito Santo — Luciano
contou que o casal desistiu de fi-
cãr no hotel e voltou para a estra-
da com as crianças. Cerca de 700
metros depois, Luciano parou o
Mercedes no posto de gasolina

Bom Jesus, no trevo que liga as
rodovias RJ 186 e RJ 230. entre-
gou as chaves do carro ao vigia do

posto e entrou no Honda dirigido
por Ana Cristina, de onde segui-
ram pela estrada em direção ao
Espírito Santo.

Ainda de madrugada, Luciano
ligou para o delegado Hélio Luz,
comunicando o atentado. Em se-
guida, o chefe de polícia entrou
em contato com os policiais das
delegacias de Bom Jesus do Itaba-
poana e Itaperuna, determinando
que o caso tivesse prioridade. Pela
manhã, peritos da delegacia de
Itaperuna examinaram o Merce-
des, que foi levado no fim da tar-
de para a Corregedoria de Policia
Civil, no Rio.

Depoimento — O corregc-
dor-geral, Manoel Vidal, .acredita
que Ana Cristina já estivesse cm
Bom Jesus há pelo menos duas
semanas, sem nenhuma proteção
policial. Ele disse que a última vez
que conversou com Ana Cristina
pelo telefone foi no dia 13 de ju-
nho, véspera da data de um novo
depoimento de Ana Cristina na
Justiça Federal. Ela pediu socorro
ao corregedor, revelando que es-
fava em Bom Jesus de Itabapoana
e que um carro da Polínter estava
desde cedo rodando pelo municí-
pio.

O corregedor ligou para a Po-
linter e descobriu que os policiais
daquela divisão estavam em mis-
são oficial, transportando o preso
Jorge Luís Ribeiro^ que seria jul-
gado por homicídio naquela cida-
de. O julgamento durou até a noi-
te do dia 13 e depois disso o preso
foi levado de volta para a Polín-
ter. Havia outro indício de que
Bom Jesus era mesmo o esconde-
rijo de Ana Cristina e seu namo-
rado: o casal foi visto no último
dia 16 almoçando no restaurante
do Hotel Pitucão, onde foram pe-
dir socorro.

O atentado será investigado na
Corregedoria de Polícia. O corre-
gedor Manoel Vidal não se arrisca
a apontar possíveis suspeitos. "O

leque de possibilidades é tão gran-
de que muita gente é suspeita",
disse. O Mercedes é um dos seis
bens de Ana Cristina que foram
bloqueados pela Justiça, atenden-
do a uma petição de Wilma An-
drade, também ex-mulher de Cas-
tor.

Bicheiro — Desde que resol-
veu fazer uma série de denúncias
contra seu ex-marido Castor de
Andrade, Ana Cristina revelou
diversas irregularidades pratica-
das por policiais civis, entre eles o
delegado Élson Campello, a ex-
corregedora Marta Rocha, os de-
legados Murilo Montanha e Lígia
UÍtra, além do advogado Fernan-
do de Miranda Ignácio e o bichei-
ro Luizinho Drumond.

No final da tarde de ontem, o
advogado Wilson Lopes dos San-
tos, que defende Castor de An-
drade, disse que Ana Cristina ten-
tou falar com o bicheiro, depois
de quase ter sido vítima do aten-
tado.

Ana aceita

segurança

policial
Depois de evitar segurança po-

licial, a ex-mulher do bicheiro
Castor de Andrade, Ana Cristina
Bastos Moreira, aceitou as garan-
tias de vida oferecidas pelo chefe
de Polícia Civil, delegado Hélio
Luz, que havia se comprometido
a proteger Ana Cristina e seu na-
morado, Luciano, no momento
em que ela requisitasse. "Coloca-

remos uma turma da Coordena-
doria de Inteligência e Apoio Po-
licial 24 horas ao seu lado. Assim,
ela não precisará mais ficar fugin-
do por outros municípios", disse
Luz, que ontem conversou com
Ana Cristina por telefone.

Hélio Luz defendeu ontem o
bloqueio do patrimônio dos bi-
cheiros. A hesitação da Justiça em
decretar o bloqueio dos bens dos
contraventores é interpretada pe-
Io delegado como uma demons-
tração de que no país há duas
justiças: uma para quem ganha
mais. e outra para quem ganha
menos de RS 1 mil.

De acordo com o delegado, a
Justiça agiu com mais rapidez ao
bloquear os bens de Ana Cristina
(três imóveis e três automóveis), ¦
atendendo pedido da mulher do
contraventor, Wilma Andrade.
"A Justiça bloqueia os bens da
amante em favor da mulher. Mas
todos os bens. tanto os de Ana
Cristina como os da própria Wil-
ma e sua prole, são oriundos da
contravenção. Então, como pode
a Justiça ignorar este fato e aten-
der aos apelos da familia?". per-
guntou o chefe de polícia.

Nervosismo — Procurado
ontem por Ana Cristina depois de
três semanas de silêncio, o advo-
gado Paulo Issa, que cuida do
processo sobre a guarda dos hllios
de Ana Cristina, reivindicada por
Castor, disse que sua cliente esta-
va muito nervosa ainda durante a
manhã: "Ela me pareceu bastante
aflita. Entretanto, disse acreditar
que o atentado não tenha sido
obra de Castor: "Ela mexeu com
tanta gente que fica difícil saber
quem poderia estar tentando ma-
tá-la agora", disse o advogado.

Em São Paulo, onde participa
de uma reunião entre secretários
estaduais de Segu rança. Hélio
Luz disse que a ação conjunta dos
estados da região Sudeste no
combate ao crime organizado esta
centralizada no jogo do bicho. "O

crime organizado é aquele que in-
flui nos poderes públicos. O tráfi-,
co não age dessa maneira. O jogo
do bicho sim. Tem até uma ban-
cada de deputados ligados ao bi-
cho", afirmou. Segundo Luz, a
troca de informações entre o Rio
de janeiro, São Paulo, Espirito
Santo e Minas Gerais tem sido
útil no combate ao crime. .

O secretário de Segurança, Nil-
ton Cerqueira, informou que está
em estudo a criação de um siste-
ma de controle de registro crimi-
nal por computador, integrando
os quatro estados. O sistema per-
mitiria á policia saber a situação
legal de qualquer pessoa.

João Cerqueira
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socios da Santa Genoveva

e funcionarios na morte de 99 e pena de Mansur e Spinola pode chegar a 500 anos
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Acompanhado do secretário estadual de Saúde, Luiz Medina (E), Jatem visitou, no Rio, as novas instalações do Hospital de Traumato-Ortoped\a

e Mansur
Jatene quer devassa em casas de

João Cerqueira

tira Ipanema do sério

O pórtico, em construção, ficará próximo a alguns apartamentos

Delegada indicia sócios da Santa Genoveva

Inquérito aponta responsabilidade de médicos e funcionários na morte de 99 e pena de Mansur e Spínola pode chegar a 500 anos
Marcolo Sayio

Mansur
José Mansur
e Eduardo
Spínola, do-
nos da Clini-
ca Santa Ge-
noveva. po-'dem 

pegar mais de 500 anos de
detenção pela morte de 99 pacicn-
tes. Mansur e Spinola, foram in-
diciados no inquérito aberto pela

».delegada Sônia Bello, da 7a Dele-
• gacia Policial (Santa Teresa), que

apontou ainda os ex-diretores mè-
dicos Amanda Carolina Rizental
e Roberto Dias, a administradora
Silvia Matilde da Conceição e o
procurador Valfredo Costa Oli-
veira. Todos foram acusados de
rnaus-tratos contra 329 pacientes,
com agravante de lesões corporais
graves em 41, que resultaram em
27 mortes.

O promotor Marcos Ramaya-
na, da 4a Promotoria de Investi-
gação Penal, recebeu ontem as
550 páginas do inquérito policial.
Ramayana, que também vem in-
vestigando o caso. deverá oferecer
denúncia e pedir a prisão preven-
tiva dos acusados. "Preciso de 10
dias para fazer uma melhor apre-
ciação do caso. mas há indícios
veementes de culpa", afirmou o
promotor.

Maus tratos — Todos os
acusados foram enquadrados no

artigo 136 (maus tratos), sendo
que os quatro médicos também
são citados com base no artigo
269 — omissão de notificação de
doença (diarréia). A soma das in-
frações, levando cm consideração
o número total de pacientes (329),
pode resultar em penas que va-
riam entre 150 a mais de 500 anos
de prisão para cada um.

O resultado do inquérito presi-
dido pela delegada Sônia Bello é
fruto de 15 dias de investigação e
55 depoimentos de pacientes, fun-
cionáríos da clínica, parentes das
vítimas da Santa Genoveva, e de
autoridades sanitárias, além de
análise de prontuários e docu-
mentos. "A 

perícia indicou ter ha-
vido falta de cuidados básicos
com os pacientes e com a infra-es-
trutura", disse Sônia Bello.

Segundo a delegada, as investi-
gações sobre a clínica vão prosse-
guír. Sônia Bello pediu ao promo-
tor Marcos Ramayana a apreen-
são do livro de ocorrências da
clinica, onde estão anotados to-
dos os comentários dos médicos.
Além disso, a delegada vai instau-
rar um novo inquérito para apu-
rar as responsabilidades de médi-
cos, enfermeiros e nutricionistas
que trabalharam na clínica no pe-
riodo de outubro de 95 a abril
deste ano, quando começaram as
mortes.

César acusa Spínola

O prefeito César Maia acusou
ontem o médico Eduardo Spino-
la, um dos donos da clinica Santa
GenoveVa, em Santa Teresa, de
ter desviado recursos da clinica
para uso pessoal. 

"Auditamos

parte de contabilidade da clinica.
Ê uma vergonha completa. Um
homem íntegro não entra no caixa
da instituição para fazer retiradas
pessoais", atacou César Maia. Se-
gurido ele, na próxima quarta-fei-
ra a secretaria municipal de Saúde
apresentará o relatório completo
da auditoria."Se trata de um empresário
que alega problemas e dificulda-
des, que alega que os recursos não
foram transferidos a tempo, mas
que fazia saques pessoais sobre os
recursos da clínica", disse o pre-
feito. Indagado sobre quem é res-
ponsável pela situação da clínica,
César Maia culpou a falta de fis-
calização e organização dos três

níveis de governo na área de Saú-
de, inclusive da prefeitura. 

"Não

tem fiscalização. Nem do governo
federal, do estadual ou do munici-
pai. O SUS fica patinando sem
uma autoridade responsável defi-
nida", admitiu.

Apesar do relatório completo
só ficar pronto na quarta-feira,
César Maia divulgou ontem uma
parte da auditoria, realizada entre
os dias 10 e 14 de junho. Em um
dos itens, destaca-se que contra-
tos com terceiros estavam venci-
dos, mas as firmas continuavam
prestando serviço. "A 

quantidade
de leite fornecida nos meses de
janeiro a maio de 1996 foi de
31.120 litros, sendo que o consu-
mo foi de 9.600. Há uma diferen-
ça de 22.060 litros, que não foi
encontrada no estoque", consta-
taram os auditores. Há impostos
em atraso — como INSS e ISS —,
somando RS 274 mil.

Fiscalização em clínicas

Um relatório parcial do nioni-
toramento da qualidade de água

•nos centros de hemodiálise no Es-
tadodo Rio apontou para irregu-

; iaridade em duas clínicas. Hoje,
' técnicos da fiscalização sanitária

da Secretaria Estadual de Saúde
irão às casas de saúde Uni-Rim,
na Penha, e Dom Bosco, em Nova
Iguaçu, onde o índice de cloro na
água está acima do recomendado.
A Secretaria dará um prazo de

ji cinco dias para que os donos ujus-
tem os equipamentos que cloram

!; o liqüido.

Segundo a subsecretária de
Planejamento da Secretaria de
Saúde, Rosângela Bello, a situa-
ção da água nas duas clínicas não
representa risco iminente para os
doentes. "Se a situação fosse gra-
ve nós fecharíamos imediatamen-
te as clinicas", afirmou. Rosânge-
la Bello disse que o relatório par-
ciai só analisa a situação da água
em 24 dos 67 centros de hemodiá-
lise do estado. "Nosso trabalho
será permanente", disse a subse-
cretária de Planejamento da Se-
cretaria de Saúde.
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O ministro da Saúde, Adib Jate-
ne, vai determinar auditoria em to-
das as casas de saúde que perten-
cem aos donos da Clínica Santa
Genoveva, os médicos Eduardo
Spínola e Mansur José Mansur. A
informação foi dada ontem pelo
ministro durante a inauguração de
obras de reforma do Instituto Na-
cional de Traumato-Ortopedia, no
Centro do Rio. Jatene foi enfático
ao comentar declarações de Eduar-
do Spínola de que poderia reabrir a
Santa Genoveva — fechada por de-
terminação de Jetene — assim que
quisesse. 

"A clínica está fechada,
descrendenciada e não será reaber-
ta com aval de nenhuma autorida-
de", disse o ministro.

Adib Jatene espera receber de-
pois de amanhã o relatório das au-
ditorias em 16 clínicas — incluindo
a Santa Genoveva — que tratam de
doentes terminais e fora de possibi-
lidade terapêutica no Rio de Janei-

ro. A investigação começou a ser
feita no dia 10 passado e mobiliza
técnicos do Ministério da Saúde e
da Secretaria Estadual de Saúde.
De acordo com o ministro, algumas
clínicas estão sob exigências das
equipes de auditores e, de ifm modo
geral, têm procurado se ajustar às
normas do Ministério.

Segundo o ministro, imediata-
mente após a conclusão dos traba-
lhos nas 16 clínicas começará a ser
feita a auditoria em outras casas de
saúde do mesmo gênero, na qual
seriam incluídas as de propriedade
de Mansur e Spínola. Além da San-
ta Genoveva, Mansur José Mansur
é sócio de outras 11 clínicas no
Estado do Rio. Já Eduardo Spinola
afirma ter participação em mais
duas casas de saúde."Dependendo da irregularidade
encontrada, se houver necessidade,
outras clínicas serão fechadas como
a Santa Genoveva", garantiu Adib

Jatene. O ministro afirmou que sua
meta é recadastrar as 6 mil clínicas
em todo o país conveniadas ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS), até o
fim de sua gestão..

Cirurgias — O ministro veio
ao Rio para reinaugufar, acompa-
nhado do sçcretário estadual de
Saúde, Antônio Luiz de Medina, o
Centro Cirúrgico do Instituto de
Traumato-Ortopedia, que foi refor-
mado e ampliado. As obras custa-
ram RS 2,2 milhões. Com os invés-
timentos, a unidade aumentou o
número de leitos de 50 para 150 e
terá capacidade de fazer até 500
cirurgias por mês — hoje a média é
de 60. O hospital também criou um
banco de ossos, para transplante. O
ministro inaugurou ainda um to-
mógrafo no Centro de Tratamento
Intensivo de Pediatria do Hospital
da Lagoa, na Zona Sul.

Jatene disse que já tem em mãos
um relatório parcial da auditoria

nas 492 clínicas de hemodiálise j®
país. Afirmou que faltam informâ-
ções complementares de alguns es-
tados para que o documento soja
divulgado, o que deve ocorrer atn-
da esta semana. "Nosso objetiva é
melHorar o atendimento das cliçi-
cas", ^firmou. Hoje, 23 mil brasiljn-
ros recebem tratamento de henio-
diálise pelo SUS. !

Adib Jatene disse que o goveríio
federal eliminou a alíquota de irn-
portação de equipamentos e abfiu
um fundo de RS 100 milhões tio
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (Bjs'-
DES) para que os donos da clinicas
de hemodiálise possam se ajustar as
normas do Ministério da Saúcfe.
"Estamos exigindo e. simultânea-
mente, oferecendo condições pa>a
eles se adequarem. É preciso, agp-
ra, que os donos das clínicas jse
habilitem aos financiamentos", qp-
brou. J

S&K?. o patrimônio Pft pwm Sindicato expulsa donos

Clínica Santa Genoveva, cm Santa
Teresa: Mansur e Spínola são sócios.

Sanatório Itaperuna, em Itaperuna
(RJ): Mansur é sócio com a mulher
Maria Eunice Abraão Mansur e a filha
Soraya Abraão Mansur.
¦Casa de Saúde e Maternidade Joari,
em Campo Grande: Mansur é sócio.

Casa de Saúde e Maternidade Joari,
filial em Campo Grande: Mansur é só-
cio. . /

Senfer Serviços de Nefrologia (centro
de hemodiálise), em Niterói: Mansur é
sócio. .

Somos Serviços Médicos e Hospitala-
res de Medicina e Saúde: Mansur é
sócio.

¦Casa de Saúde Humaitá, em Jacaré-
paguá: Spínola é sócio.

Clínica Secard (centro de hemodiáli-
se), em Campos (RJ): Mansur é o só-
cio.
¦Clinica de Rim Artificial Dom Bosco
(centro de hemodiálise): Mansur é sócio
com Jacob Sessim.

Sociedade Portuguesa e Beneficente
de Niterói, Hospital Santa Cruz (centro
de hemodiálise): Mansur é membro do
corpo clínico.

Prontocárdio Sociedade Médica San-
tá Cecília, em Duque de Caxias: Man-
sur é sócio com a mulher.

Os médicos Eduardo Spinola e
Mansur José Mansur — donos da
clínica Santa Genoveva — não
compareceram para prestar de-
poimento ontem no Sindicato dos
Médicos do Rio de Janeiro (Sin-
Med). A sindicância aberta pelo
presidente do sindicato, Luiz Te-
nório, e conduzida por Waldinez
de Oliveira e Francisco D\Ângelo,
vai apurar a responsabilidade dos
médicos na morte dos 99 idosos
que encontravam-se internados
na Santa Genoveva.

No dia 10 passado, a diretoria

do sindicato aprovou, por unahi-
midade, a proposta de exclusto
dos dois médicos de seus quadros.
Mansur e Spinola infringiram o
artigo 9o do Estatuto do Sindica-
to, que se refere ao código de ética
profissional. Como Spinola e
Mansur não compareceram jio
depoimento e nem mandaram j*e-
presentantes, acabaram perdendo
o direito à defesa. A expulsão,
rém, dos donos da clínica do sjn-
dicato deverá ser referendada ppla
Assembléia Geral da entidade, [no
dia 8 de julho, às 20 horas. . S
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¦ Além de obelisco,

pórtico também

irrita moradores

O 
obelisco de 22 metros de al-
tura instalado domingo no

cruzamento entre as ruas Viscon-
de de Pirajá e Henrique Dumont,
em Ipanema, não é o único marco
do projeto Rio Cidade no bairro a
provocar polêmica. Ao lado da
escultura, feita em aço inoxidável
e num estilo que vem gerando
controvérsias entre moradores,
um pórtico de concreto, também
previsto na obra, vem recebendo
uma enxurrada de reclamações. A
construção passa muito próxima
a alguns dos prédios que estão
neste trecho da Visconde de Pirajá
— também conhecido como Bar
Vinte — e atrapalha a visão da
rua em diversos apartamentos. Ir-
ritados, alguns de seus proprietá-
rios já pensam em exigir abati-
mento no IPTU por conta da no-
vidade indesejada.

Diferente da ironia com rela-
ção ao obelisco — em menos de
três dias a escultura já recebeu

quase uma dezena de apelidos
bem-humorados —, as reações
contra o arco de 10 metros de
altura que, dentro de 20 dias,
atravessará a Visconde de Pirajá
são mais diretas. "Não contente
em gastar dinheiro com uma obra
inútil, a prefeitura ainda nos colo-
ca um monstro desses do lado de
nossas janelas, sem sequer nos
consultar", revolta-se a cirurgiã-
dentista Lisette Sedrez, moradora
do edifício Astória. no número
630 da Visconde de Pirajá.

Devassada — Localizado
bem em frente ao trecho mais alto
do portal em construção, o Astó-
ria é um dos edifícios mais preju-
dicados pela obra. Nos andares
baixos, as janelas não ficam a
mais do que três metros de distân-
cia da estrutura de concreto.
"Não tenho mais vontade de abrir
a janela. Não vejo mais a rua, e a
sensação de estar inteiramente de-
vassada dentro de casa é enor-
me", diz a aponsentada Maria Jo-
sé Ribas, que mora no segundo
andar, o mais próximo da obra.
"Também temo que alguém um
dia invada meu apartamento, pu-

lando do pórtico para a janela",
receia a aposentada, que faz parte
do grupo de moradores que deve-
rá exigir na Justiça a redução dos
RS 550 de IPTU cobrado pela
prefeitura aos condôminos. "Não

vou pagar o mesmo valor no ano
que vem com esse negócio na mi-
nha janela", diz.

"Estão todos muito preocupa-
dos porque o valor de revenda
dos apartamentos de frente para o
portal deve despencar", diz o por-
teiro Roberto David, zelador do
edifício. Roberto toma conta de
um apartamento no segundo an-
dar, de cujas janelas è quase pos-
sivel tocar a estrutura do pórtico.
O imóvel é o primeiro do prédio a
ser colocado a venda, já por causa
das obras. "Ele 

pertence a um juiz
que mora em São Paulo e passa os
feriados aqui. Na última vez que
veio. sua mulher ficou tão decep-
cionada ao ver a obra que ele
decidiu vender", explica o zela-
dor.

Acidentes — Apesar das re-
clamaçòes contra o portal, a pnn-
cipal atração para quem passava

pelo cruzamento ontem pela ma-J
nhà continuava sendo o novo»
obelisco. "Acho até bonito, mas;
estreitou a rua demais] e aindaj
pode provocar acidentes", ponde-»
rava o motorista da linha 593Í
(Gàvea-Leme), Marcelo José!
Couto. Com cerca de um metroj
de diâmetro, a base do obelisco}
obstrui praticamente uma faixai
inteira da movimentada Visconde
de Pirajá. Para desviar, ônibus ç
caminhões são obrigados a fazeij
uma curva no meio da rua. o quti
provoca retenções no trânsito nos
horários de maior movimento. 0^
riscos de colisão também sà<|
grandes, e para proteger a obra, ;í
prefeitura construíra nos próxij
mos dias um canteiro em volta dq
sua base. Uma placa indicando <i
desvio também será instalada.

Segundo o dicionário Auréliôl
Ipanema não tem um obelisco;
mas um cone gigante. O obeüscq
— cujo nome significa pequen<\
espeto, em latim — tem formato
quadrangular, agulheado, feito dí
uma só pedra maciça. Já o exem;
plar de Ipanema foi feito em aço;
é oco e redondo.
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AIDA MAGIOLI MATTOS

Í 

Enrico Alfredo Magioli, Jorge Luiz Dias e

Família, Marília Magioli Roiffé. Alfredo

Dias e Família Mattos residente no Espírito

Santo e os amigos Ana Lúcia e Lino anunciam

seu falecimento.

MARIA DO CARMO

MURTINHO BRAGA

Arquivo

7° DIA

A família agradece as manifestações de pesar e

convida para a Missa de 7" Dia. a ser celebrada
hoje. dia 25/06/96. na paróquia Nossa Senho-

ra do Rosário, no Leme, às 1 9:00 hs.
t

JOSÉ MILTON SAMPAIO

7o DIA

•t. A família agradece sensibilizada as ho-

I menagens prestadas ao nosso querido
José Milton e convida para a Missa de

7o Dia, a ser realizada na Igreja de São José,

na Lagoa, às 19:30hs, hoje, 25/06/96.

REGISTRO

DR. JOSE RIBAMAR BELO

(MISSA 7° DIA)

Sua esposa Tomires Cruz Belo, seus filhos Car-

los Mauricio e José Ribamar, noras e netos

agradecem as manifestações de pesar recebidas

,e convidam parentes e amigos para a Missa a

ser celebrada AMANHÃ, dia 26/06, às 1 7:00h,

na Igreja de São Judas Tadeu — Cosme Velho.

Iracema Castro de França Campos

(ex-professora e diretora
do Colégio Bennett)

e o
seu

O Instituto Metodista Bennett
Grêmio dos Ex-alunos comunicam o_

falecimento e convidam para o Culto de Ação de

Graças pela sua vida, que será celebrado dia 26

de junho (quarta-feira), às 11 horas, na Capela

do Bennett (Rua Marquês de Abrantes, 55 -

próximo à Estação do Metrô no Flamengo).

Divulgada: a inauguração no próximo ano, em
Buenos Aires, de um monumento em memória de
Carlos Gardel (foto), considerado o maior cantor de
tangos do mundo. A iniciativa é dos integrantes da
Academia Portena de Lunfardo, que esperam reunir
cm poucos meses, através de contribuições, o dinhei-
ro necessário para erguer o monumento, que ficará
na esquina da Avenida Libertador com Rua Tagle. O
lugar foi fixado por uma lei que o Congresso argenti-
no promulgou em 11 de setembro de 1995. A escolha
não foi casual: ali funcionou durante 20 anos o
cabaré Armenonville, cenário da primeira apresenta-
çào de Gardel, em 1913. O Armenonville era uma
cópia dos cabarés franceses do princípio do século.
Existem mais de 60 monumentos dedicados a Gardel
em várias cidades do mundo, como Medellín, San
Juan de Porto Rico, La Pai Caracas, mas em Buenos
Aires há apenas uma escultura no túmulo do cantor,
no Cemitério de Chacarita. Carlos Gardel morreu no
dia 24 de junho de 1935. Ontem, em Montevidéu,
foram lembrados os 61 anos da morte do cantor com
a celebração de uma missa. Foram interpretadas
canções do homem que deu fama internacional ao
tango, intercaladas com cânticos religiosos. Por deci-
são unânime dos senadores e deputados uruguaios,
24 de junho é oficialmente o Dia de Carlos Gardel.

Anuncladox que as indústrias c
escolas de todo o país interessadas
em participar da Maratona Sesi de
Educação Ambiental têm até o dia
30, no horário comercial, para se
inscrever nas unidades do Sesi cm
seus municípios. Como parte das
comemorações de seus 50 anos, o
Serviço Social da Indústria (Sesi)
promove um concurso nacional
com o objetivo de conscientizar as
comunidades para a importância
da reciclagem do lixo. O projeto
conta com apoio da Caixa Econô-
mica Federal e do Ibama. Serão
distribuídas 600 mil cartilhas com
orientações sobre coleta e recicla-
gem do lixo, além da localização
dos postos de recolhimento, que re-
ceberão o material até o dia 30 de
agosto. Cada quilo de lixo valerá
um bônus e o participante que acu-
mular o maior número do bônus
será o vencedor. Os resultados esta-
duais serão anunciados até 30 de
setembro e os nacionais até 15 de
outubro. A indústria vencedora re-
ceberá a medalha Sesi 50 e a escola
ganhará um computador 486 DX.
Os recursos arrecadados com a
venda do lixo reciclável serão doa-
dos a entidades filantrópicas.

Reulors
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CARLOS PEREIRA NETO

(7° DIA)

Marilena, Cláudia, Tito e filhos, Vânia, Lúcia-

no e filhos, Marilda e Wanda. agradecem as

manifestações de pesar recebidas, e convi-

dam para a MISSA DE SÉTIMO DIA, de seu

querido e saudoso marido, pai, 
sogro, avô,

cunhado e primo, a realizar-se às 18h30min,

do dia 26/06/96, na Paróquia de Santa Mô-

nica - Rua José Linhares, 98 - Leblon.

Premiados: com RS 12 mil, 15 latas de negativo,
a revelação e o copião, os.diretores dos 12 projetos de

curta-metragem.selecionados pelo 2o prêmio RioFil-
me de Curta-Metragem. Este ano, foram 109 inscritos
e os filmes devem ficar prontos entre dezembro e
março de 97. Os vencedores foram Posta restante

(Janaína Diniz), Nino (Flávia Alfinito), Rota de colisão

(Roberval Duarte), Meninos sem rua (Daniel Schor),
Padre mestre (Ney Costa Santos), Condomínio (Lúcia-
no Moura), Nelson Sargento (Estevão Pantoja), Rosa

(Bruno Vianna), Decisão (Leila Hipólito), Anjos urba-
nos (Rosane Svartman), Bonde Rastafari (Cynthia
Sims) e Dedicatórias (Eduardo Vaisman).

Comunicado: em Santarém, Portugal, que foi
indeferido pela Câmara Municipal local o pedido
para que fossem trazidos à Bahia os restos mortais de
Pedro Álvares Cabral, para as comemorações dos 500
anos do descobrimento do Brasil. Segundo a agência
EFE, a solicitação foi feita por uma delegação de
Porto Seguro, cidade baiana perto de Santa Cruz
Cabrália, local onde Cabral desembarcou, em 21 de
abril de 1500.

Acumulada: cm RS
5.471.686,62 a Mcga-Sena do con-
curso 016. A quina teve 31 ganha-
dores, cabendo a cada um o prêmio
no valor de RS 33.307,13. A quadra
distribuirá aos seus 3.250 acertado-
res a quantia de RS 317,70.

Morreram: Norbertino Bahien-
se Filho, 67 anos, de câncer, em
casa, no Rio. O professor Bahiense
fundou há 30 anos o Colégio Ba-
hiense, um dos mais populares cur-
sos de pré-vestibular. Atualmente,
dirigia, com o apoio da filha Deni-
se, o Grupo Bahiense com 10 filiais
e 10 mil alunos. Foi sepultado on-
tem no Cemitério São João Batista.

•Salah Abu Seif, 81 anos, um dos

pioneiros do cinema realista e poli-
tico árabe. Em 50 anos de carreira,
dirigiu 41 filmes, entre eles, As-
aventuras de Antar e Abla (1947).

Confirmada: a presença do es-
critor Ivan Proença, doutor cm lite-
ratura brasileira, como palestrante
do seminário A literatura desalinha-
da, que o Centro Cultural Cândido
Mendes promove' hoje, às 14h30,
no auditório Petrônio Portella, em
Ipanema.

Solto: ontem, sob fiança, após ter passado a noite
numa cadeia da Califórnia, sob acusação de dirigir
alcoolizado e de carregar, em seu carro, drogas e uma
arma, o ator Robert Downey Jr. (foto). 31 anos. Ele
foi preso domingo à noite, na Pacif Coast Highway,
uma auto-estrada de Malibu. A polícia informou ter
encontrado na caminhonete do ator. que estava cm
alta velocidade, uma pistola Magnum. heroína, crack
e cocaína. O astro dê Cliapliti, Só você e O outro lado
dS" nobreza, foi posto em liberdade após pagar fiança
de USS 10 mil. No dia 26 de julho, o ator terá que
comparecer a uma audiência no Tribunal Municipal
de Malibu.

Programada: para hoje, às 18h. no Museu His-
tórico Nacional, a palestra do professor da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro José Maurício Gomes
de Almeida. Ele falará sobre a pintura do Renasci-
mento na Itália, dentro das comemorações do cin-
qüentenário da República Italiana.

Decidiu: processar os produtores d^, coleção A
história da Bossa Nova. o compositor João Donato,
62 anos, pela alteração na letra da cançao Minha
saudade no encarte e na gravação do CD promo-
cional distribuído gratuitamente pela revista Ca-
ras. Parceria de João Donato com João Gilberto, a
música loi composta no inicio da década de 50 e
faz parte do segundo fasciculo da coleção, que
chegou ontem ás bancas. João Donato considerou
uma "violência contra a música" a mudança de
dois verbos na primeira parte da letra. "Uma

coleção que pretende contar a história da Bossa
Nova não pode fazer uma confusão como esta. Ha
mais de 40 anos. qualquer cantor de boate conhece
a letra certa de Minha saudade. É a mesma coisa

que pegar Garota de Ipanema e transformar para
"Olha 

que coisa mais feia, mas sem graça...'", diz
João Donato, que pretende abrir o processo com
João Gilberto, ainda não contatado. Segundo um
dos responsáveis pela coleção, o diretor artístico
da SpaS Editora. Durval Ferreira, a troca de

palavras em regravações é normal no meio musical
e não pode ser alvo de processo. 

"A música não

pertence mais a João Donato. A letra é de João

Gilberto. Estamos autorizados a regravar Minha
saudade pela Editora EMI, responsável pela músi-
ca", disse Durval Ferreira.

RENATA ENRIQUEZ FENSTER

Seu esposo ISAAC, seu filho TOBIAS, sua nora SARITA,

os netos Suzana e Daniel e a prima RENEE, consternados,

comunicam o falecimento da inesquecível Esposa, mãe e

avó. Convidam para Enterro no dia 25 de junho às 1 5 horas no

Cemitério Comunal Israelita — Caju. Favor não enviar flores.

PROFESSOR

NORBERTINO

BAHIENSE FILHO

4- A família do Professor Bahiense agrade-

I ce as manifestações de carinho e solida-

riedade recebidas por ocasião de seu

falecimento ocorrido na madrugada desta

segunda-feira, 24 de junho e agradece as

manifestações de pesar recebidas.

A Diretoria e demais empregados da Companhia Vale do Rio Doce

convidam para a Missa de 7o Dia do seu ex-superintendente

CARLOS PEREIRA NETO

que será celebrada às 18h30 do dia 26.06.96 (quarta-feira),

na Paróquia Santa Mônica

(Rua José Linhares, esq. Av. Ataulfo de Paiva).

AVISOS
RELIGIOSOS E FÚNEBRES
Nas Lojas de Classificados

?as às 6as feiras, cias 9 00 As 17:00 h
ANÚNCIO POR TELEFONE

0800-23-5000
/"as às bas feiras, das 8 00 às 19:00 h

Sextas feiras. das 8:00 <js 20 00 h

PLANTÃO DIÁRIO

85-4326 e 585-4540
2as às 6as feiras, das 8 00 às 21 00 li

Sábados e Feriados, das 8 00 às 14 00 li
Domingos, das 9 00 às 20 00 h

JORNAL DO BRASIL

PROFESSOR

NORBERTINO

BAHIENSE FILHO

4-0 Colégio Bahiense, o Colégio
' 

Pentágono e o Curso Bahiense

cumprem o doloroso dever de co-

municar o falecimento de seu Di-

retor Geral, Professor Norbertino

Bahiense Filho, ocorrido nesta se-

gunda-feira.

[
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JORNAL DO IWASII

HERMOSA BEACH. EUA — As quatro du-
pias que irão representar o Brasil no torneio-
de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de
Atlanta fizeram bonito na etapa de Hermosa
do Circuito Mundial, disputada no último
fim de semana. No feminino, a final foi
totalmente brasileira, com Jacqueline e San-
dra vencendo Adriana e Mónica por 2 a O
(12/9 e 12/8). No masculino, os cearences
Franco e Roberto Lopes ficaram em segun-
do, perdendo na final também por 2 a O

(12/8 e 12/5) para os noruegueses Kvalheim
e Maseeide.

Com a vitória, Jacqueline e Sandra conti-
nuam na liderança do ranking mundial, com
1.252 pontos — elas estão invictas em tor^
neios internacionais desde novembro de 95.
Com o primeiro lugar, as brasileiras embol-
saram US 16 mil de prêmio e mais USS 13.2
mil de bônus. Adriana e Mônica ganharam,
respectivamente, USS 10,4 mil e USS 12 mil.
Mesmo com a derrota na final, elas ocupam
a segunda posição do ranking, com 970
pontos. Esta foi a última etapa do Circuito
Feminino antes dos Jogos.

Masculino — Os brasileiros deixaram
escapar por pouco o terceiro lugar na com-

petição — Zé Marco e Emanuel perderam
por 16/14 para os argentinos Martinez .e
Conde. O sorteio de chaves para os Jogas
acontece no dia 29 de junho em Marselha,
na França, durante a quinta etapa do Cir-
cuito Masculino.
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Sueli foi recordista sul-americana
de lançamento de dardos. Berenice
Ferreira (lOOm e 200m) foi outra
que recebeu punição com o mesmo
rigor pela Confederação Brasileira
de Atletismo em 1992.

A lista dos suspensos tem ainda
Kátia de Jesus (lOOm e 200m), em
1994. por apenas três meses, devido
à ingestão de fenilpropanolamida,
estimulante encontrado em antigri-
pais. Silviano Domingos (salto tri-
pio) ganhou dois anos de suspensão
porque no antidoping, em 1988, foi
encontrado nandrolona e Luís H.
Rodrigues (400m). em 1986, por 18
meses, porque recusou-se a realizar
o exame. O americano Danny Har-
ris (lOOm) foi punido depois que o
antidoping, realizado no GP Brasil
de Atletismo, no Rio, acusou a pre-
sença de cocaína na urina do atle-
ta.

Longa lista

de atletas

penalizados
Os atletas c m "

Luiz André y»|

11 1 l)m com 
li Hbarreiras) c

Sueli P. dos
Santos (lan-
çamento de dardo) foram também
castigados com suspensão de qua-
tro anos. por uso de doping, como
Marcelo Brivilati. Os dois casos
ocorreram no ano passado: o exa-
me antidoping de Luiz André acu-
sou a presença de stanosalol e me-
tabolites e. de Sueli, iriethenolone e
metabolites. tipos de anabolizantes.

Brasil estréia

com derrota

nara a Itália

ROTERDÃ. HOLANDA
— A Seleção Brasileira Ç\JÊÊÍ
de vôlei masculino estreou 11
ontem na cidade holande- ||||^ jmt
sa de Roterdã, com uma ;/
derrota para a Itália na f f
fase final da Liga Mun-
dial. Depois de estarem " jmum
perdendo por 2 a 0, os
brasileiros foram buscar o *«| |Mni A|
resultado, mas não tive- .iVIUiiwini-.
ram como evitar a derrota por 3 a 1 diante
dos italianos, que em mais de duas horas de
confronto fecharam a vitória no Palácio de
Esportes de Ahoy, com parciais de 15 9.
15/9, 11/15 e 15/10.

"Nos afobamos em demasia, principal-
mente nos contra-ataques, mas estamos
crescendo a cada partida . disse C arlaó.
"Estava muito difícil fazermos um ponto, e
muito fácil darmos um para eles. Na realitla-
de, não gostei do jogo. Foi leio. cheio de

altos e baixos. Ainda temos que melhorar
muito, já que estamos pensando em medalha
na Olimpíada", garantiu o treinador Zé Ro-
berto Guimarães. O Brasil volta a jogar
hoje, enfrentando a China, as 1 lh. com
transmissão da Bandeirantes (de Brasília). A
China é, teoricamente, o adversário mais
fraco dos que estão na Holanda.

Itália: Gardini. Gravina, Tofoli, Bracct.
Bernardi e Giani. entrando também Meohi.
Pa pi, Sartoretti e Zorzi. Brasil: Marcelo Ne-

grão. Maurício. Carlão, Max. Tandè è GW
vane, jogando ainda Nalbert. Gilson. Pau-
lão, Schwanke e Pinha.

Brasileiros
se destacam
no iatismo
Trcs barcos brasileiros
terminaram bem colocados o
primeiro dia da Semana
Pré-Olimpica de Milton
Head. Lars Oraeí e Kiki
Peellicano estão em terceiro
na classi Tornado, mesma
posição ocupada por
Christoph Bergmann na
classe Finn.

Sotomayor cai

de rendimento

Vôlei feminino
retorna aos
treinos
Depois de quatro dias de
folga, a Seleção Brasileira
feminina de vôlei iniciou
ontem a fase final de
preparação para a Olimpíada
dc Atlanta. Na primeira parte
do treinamento elas fizeram
musculação e depois
treinaram com bola. O
técnico Bernardinho ainda
vai fazer mais um corte no
grupo. rio dc MadriAs substâncias proibidas foram detectadas na urina cie umitati por

Chavez 
qi

enfrentar

La Hoya

NOTICIÁRIOS
12h00 Manchete Esportiva
12h30 Globo Esporte
12h30 Programa 30 minutos — ESPN Brasil
13h00 Record nos Esportes
13li15 Camisa 9 —CNT
19h30 Sportscenter - ESPN International
20h15 Manchete Esportiva
OLIMPÍADA
12h15 Olimpíada 96: Os hinos - ESPN Brasil
12h25 Boletim Olimpico — Manchete
14h00 0 Brasil em Atlanta - Sportv
24h08 Boletim Olímpico — Manchete
FUTEBOL
10h30 Eurocopa: VT, Alemanha x Croácia — ESPN Brasil
15h00 Campeonato Estadual: VT, Flamengo x América — ES1

Brasil
18h00 Campeonato Mineiro: VT, Vila Nova x Cruzeiro — Sportv
21h30 Eurocopa: VT, Portugal x República Tcheca — ESPN Brasil
VARIEDADES
11h00 Vôlei: ao vivo. Liga Mundial, Brasil x China — Band c Spor
15h00 Tênis Wmbledon 96 — Sportv
19h30 Extreme Games. Io dia — ESPN Brasil
20h30 Futsal ao vivo, Vasco dal Ponte x GM Chevrolet - Sportv
22h00 Vôlei VT. Liga Mundial, Brasil x China — Sportv
23h30 Basquete Feminino VT, Brasil x Argentina — Band

O PESAFIO DE tfOJE E DE .SEMPRE

4MANHA NO 
JB

Sempre na última quarta-feira de cada mês, o JB encarta
o taolóide Desafio de Hoje, dirigido as pessoas portadoras
de deficiência física. Leia, informe-se, participe, para que
o desafio de hoje não passe desapercebido amanhã.
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ESPORTES
— Paulo Nlcololla
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Bcbcto ignorar o forte resfriado
que o deixou adocntado nos #rf ,._ 

' vf^ll.. m^KK^^'i^m^f/': *'¦
mos dias. 0 jogador ainda esta sob %V'jl.\ 

"***<**«,' H^l^StlWK',-.

tratamento, mas acha que mesmo 'w^^jMmpM^, ;' Bfi S?ffB!!'. ^jgpplt
assim da para jogar. A mudan?a do !'' .
clima de La Corufia para o Rio foi
a causa do forte resfriado. Sobre ^ atacante Bebeto, que tern presenca conflrmada na partida de amanha contra os pokmeses, recebe beijo da torcedora fubro-negra Grazieli
jogo contra a Poloma, 

— Logo do ^n^ciiu

sileira tiveram que dar material pa- e

Toledo, fez de amanha
questao de dar um contra por-

responsabilizar pelos resultados. Os PSV

friaclo'e nem que ele nho da consagragao. Mas que,

para ehegando a

^Nelson 
Perez — 20/1/96
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do casal que cresceu gramas aos i:<^ c ///»A^^r I ulio no Botafogo
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ATLANTAI
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Csrlaclca, ES — Paulo Nlcololla

Nelson Perez — 20/1/96

Mediterrance era o sonho do casal que cresceu graças aos gols e títulos de 7 ülio no Botafogo
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Kliiismami amanhã

LONDRES — Jüergen Klins-
mann. o principal jogador da Ale-
manha, poderá ser o desfalque do
time amanhã, diante da Inglaterra,
na semifinal de Wembley, válida
pela Eurocopa. O jogador, de 32
anoi, sofreu uma distensão museu-
lar na perna direita aos 39min do
primeiro tempo, na vitória de 2 a 1
sobre a Croácia, e teve que deixar o
càrripo, substituído por Freund.

Çom isso, os alemães ficarão
sen] seu ataque titular, já que Bobic
cíevçrá voltar o mais breve possível
á sçu país, para operar o ombro
direito.

Enquanto o técnico Berti Vogts,
da Alemanha, perde o sono para
resolver seus problemas, o inglês
Terry Venables passa as horas que
antecedem a revanche da Copa do

Mundo de 66 pensando no melhor
esquema para anular o adversário.

Inglaterra e Alemanha jogam às
14h30 de amanhã em Wembley. Na
outra semifinal, a França enfrenta a
surpreendente República Tcheca,
às 12h, no Estádio Old Trafford,
em Manchester. "Trata-se de time
dinâmico", disse o treinador fran-
cês Aimé Jacquet, enquanto seu
companheiro Dusan Uhrin parecia
preocupado com a euforia que to-
mou conta de sua Seleção após a
vitória de 1 a 0 sobre Portugal,
domingo em Birmingham. "A ale-

gria é natural. Afinal, passamos pe-
lo grupo da morte (com Alemanha,
Itália e Rússia) e chegamos às semi-
finais. Mas é necessário conter o
entusiasmo", concluiu.

Sampras e Becker

vencem na estréia

LONDRES — Sobraram surpre-
sas no primeiro de disputa no Tor-
neio de Wimbledon. Os americanos
André Agassi, Jim Courier e Mi-
chael Chang, três dos favoritos pa-
ra a conquista do título, foram eli-
minados logo na primeira rodada.
Menos mal que outro americano.
Pele Sampras, e o alemão Boris
Becker conseguiram se classficar
para o segundo round.

Agassi foi derrotado por seu
cómpatriota Doug Flach (281" do
ranking mundial) por 3 a 1 (2/6, 7

6, 6/4 e 7/6), depois de duas horas
o trinta minutos de jogo. Antes dis-
so, Chang foi batido pelo espanhol
Alberto Costa por 3 a I (3/6, 7/6,
7 6 e 6/4), mesmo placar da derrota
dfc Courier para o americano Jona-
than Stark (2/6,4/6,6/2,4/6).

Sampislf O americano teve

alguns problemas no primeiro set,
quando perdeu para seu compa-
triota Richey Renebcrg por 6/4.
Mas depois conseguiu impor sua
melhor categoria e venceu os três
seguintes por 6/4,6/3 e 6/3. Já Bec-
ker bateu o francês Jean Philippe
Flcurian, que não teve estrutura
para suportar o adversário, e per-
deu por 3 a 0 (6/0, 6/2 e 6/3).
Sampras e o austríaco Thomas
Muster são os dois maiores favori-
tos para a conquista do torneio.

Mulheres — Conchita Marti-
nez e Kimiko Date não tiveram
muito trabalho para passar para a
segunda rodada. A espanhola der-
rotòu a italiana Silvia Farina por 2
a 0 (6/0 e 6/0) c japonesa passou
pela compatriota Kyoko Nagatsu-
ka pelo mesmo placar (6 0 e 6 3)

Bebeto faz

Sua 

'estréia'

Zagalo 
quer 

Ronaldo à vontade

Logo que chegou no Hotel
Praia Sol, o técnico Zagalo com-
binou uma conversa em particu-
lar com o atacante Ronaldo.
Quer apenas deixar o atacante à
vontade para o jogo de amanhã
contra a Polônia. Tudo isso por-
que acredita acredita muito no
futebol do jogador do PSV
Eindhoven. Para Zagalo, Ronal-
do é um menino que está a cami-
nho da consagração. Mas que,
por começar a atingir o sucesso
muito jovem, tem sofridp um
pouco por isso.

O atacante tem 19 anos e já é
campeão do mundo. Além disso,
conseguiu grandes contratos no
início da carreira, chegando a
ser estrela do futebol holandês.
Hoje, vários clubes da Itália e
Espanha tentam contratá-lo. Sa-
bendo de tudo isso, Zagalo acha
que Ronaldinho acaba perdendo
a tranqüilidade com tanta agita-

ção em sua carreira. Por isso, na
conversa com Ronaldinho, vai
alertá-lo sobre o que pode me-
lhorar ainda mais na sua vida: a
medalha de ouro na Olimpíada.

O técnico vai exigir que o
atacante se dedique inteiramente
à Seleção. De saída, quer vê-lo
em atividade para ver se está
totalmente recuperado da opera-
ção no joelho. Se estiver, ganha
logo a vaga entre os 18 a serem
anunciados dia 27. O técnico
exalta o talento de Ronaldo,
mas o acha um pouco relaxado
quando chega à Seleção. Fora
das entrevistas, chega a dizer
que, por ser um menino, está
sempre ligado às namoradas.
Não critica o jogador, mas acha
que se ele sempre se dedicasse
inteiramente aos treinos teria
muito mais condições de vencer
na Seleção.

Zagalo lembra que isso só

aconteceu poucas vezes, na Co-
pa Umbro e no amistoso em
Salvador, contra a Uruguai. Jus-
tamente por acreditar no poten-
ciai de Ronaldo é que deseja
contar com ele na Olimpíada.
De fato, a conversa entre técnico
e jogador será mais um bate pa-
po entre amigos.

Ontem a Seleção descansou
no hotel. Zagalo preferiu poupar
a equipe. Hoje à tarde haverá
conjunto no estádio Alencar de
Araripe. O técnico só tem dúvi-
da na quarta-zaga. De saída en-
tra Ronaldo do Atlético Mineiro
ao lado de Aldair. Narciso pode
ter mais uma chance no segundo
tempo. A Seleção está escalada
com Dida, Zé Maria, Aldair,
Ronaldo e Roberto Carlos; Flá-
vio Conceição, Amaral, Juninho
e Rivaldo; Bebeto e Ronaldi-
nho.

Aldair aguarda a

escolha do parceiro
Sempre tranqüilo, Aldair não se preo-

cupa com quem vai ser o seu companheiro
de zaga na Olimpíada. Acha que Alexan-
dre Lopes, Narciso, Carlinhos e Ronaldo
são todos jogadores dé grandes times e
quem Zagalo escolher terá toda sua apro-
vação. Aldair lembra que o importante é
que o escolhido esfeja £onfiantev:certo de
que se vai a Olimpíada é porque é bom.
"Esse 

grupo é muito jovem. Os meninos
precisam de tempo para se firmár. A res-
ponsabilidade de ter que ganhar a vaga às
vezes atrapalha'. Na zaga a gente joga com
as pernas e a cabeça. Tem que pensar no
que vai fazer. E cabeça quente atrapalha
tudo", alerta.

Apesar de estar na Europa há seis anos,
os últimos quatro no Roma, o zagueiro
ainda mantém o seu jeito baiano de falar.
Cadenciado e baixinho. Feliz com o suces-
so na Itália, onde é considerado o melhor
zagueiro do campeonato, Aldair não pensa
em voltar ao Brasil tão cedo. Sabe que os
dirigentes não o liberam de jeito nenhum,
apesar dos 30 anos de idade.

OLDEMÁRIO TOUGUINHÓ

Dondinho é que

marcava a valer
Quando Pelé diz que seu pai foi um

grande goleador, poucos acreditam.
Lembra o Rei que seu Dondinho viveu
numa época em que não havia tantos
veículos de comunicação como hoje.
Por isso é que seus gols não ficaram
famosos. No entanto, o ministro deci-
diu carregar no bolso uma antiga re-
vista da cidade de Itajubá, onde está
registrado, com texto e foto, o sucesso
de Seu Dondinho quando defendia o
Yuracan daquela cidade mineira. Nes-
se jogo, em 15 de agosto de 39, seu
Dondinho marcou cinco gols na vitó-
ria de 6 a 3. Seu companheiro de
ataque era o capitão (naquela época)
Elói Menezes, que chegou ser presi-
dente do Conselho Nacional de Des-
portos e grande campeão de hipismo.
Seu Dondinho garante que os cinco
gols foram de cabeça, um recorde. Pelé
conta com mais orgulho os gols do seu
pai do que os 1.284 que marcou em
sua carreira. Aliás, para se ter idéia de
como Pelé fazia gols, basta lembrar
que, com 29 anos, chegou ao milésimo
no Maracanã. Entre jogadores em ati-
vidade, os excelentes Romário e Bebe-
to, que já passaram dos 30 anos, só
agora chegaram aos 500. Mesmo as-
sim Pelé diz que Seu Dondinho é o
maior.

Camisa 7 é a atração
Se depender da opinião do profes-

sor Marcelo Rodrigues, o brasileiro
que trabalha na prefeitura de Akita
como preparador Tísico, técnico de fu-
tebol e administrador de esportes na
cidade, a Seleção Olímpica japonesa
vai dar trabalho ao Brasil no jogo do
dia 21 de julho, em Miami. Marcelo
exalta o bom nível técnico da equipe.
"O futebol japonês está revelando jo-
vens de alta categoria. Um bom exem-
pio é o camisa 7 Msezono, que joga no
AS Fliigels. dos brasileiros Zinho e
César Sampaio. Dribla, bate falta e Ia/
gols lindos. Foram suas jogadas que
garantiram a classificação". Diante
disso. Zagalo tem que ficar de olho no
camisa 7.

Coral Gables é a Los Gatos de 96
Em 94, o brasileiro Antônio

Tadeu Lannes, que vivia em Los
Gatos, perto de São Francisco,
na Califórnia, ficou amigo do
presidente da CBF, Ricardo Tei-
xeira, acabando por conseguir
todas as facilidades para a Sele-
ção Brasileira. Com seu traba-
lho, Tadeu fez do prefeito de
Los Gatos um grande torcedor
do Brasil na Copa. Agora, já
investido de Assessor de Assun-
tos Internacionais da CBF, Ta-
deu procura dar o mesmo aten-

dimento em Miami à Seleção
Olímpica. O prefeito Raul Vai-
dez, da cidade de Coral Gables,
e o proprietário do Hotel Bilti-
more, Alan Ains Worth, chegam
amanhã ao Brasil e assistem ao
jogo Brasil e Polônia. No dia
seguinte, recebem uma série de
homenagens no Rio. A CBF es-
pera que Coral Gables seja tão
carinhosa com a Seleção quanto
foi Los Gatos. O trabalho já
começou.

FAIR-PLAY
?A turma que foi do Botafogo está
de bola cheia em A Bola, de Portu-
gal. Depois de exaltar o técnico Au-
luori, chegou a vez de Donizete. O
correspondente da revista no Brasil,
Jaime Luis, conta o sucesso do ata-
cante no Botafogo. Entusiasmado,
Donizete promete que o seu primei-
ro gol pelo Benfica será cm homena-
gem a F.usébio.
?A Stela Barros Turismo, CBF c
Bamcrindus fazem convênio visando a
Copa de 98.
?A campanha para ajudar menores
através do futebol mobilizou até o
Exército. Semana passada, o co-
mandante do CPOR Luiz Wences-
lau inaugurou 110 seu quartel, junto
com o presidente da I ifa, João Ha-
velange, a escolínha Carlos Castilho

para menores carentes.
?Para desespero dos caipiras e asses-
sores, derrotados por Parreira na Co-
pa de 94, que tentam no vazio, acusá-
In de só jogar se defendendo, logo na
sua apresentação ao São Paulo, o
técnico anuncia que seu esquema será
o de quatro zagueiros e seis atacan-
tes. E agora? Aliás Parreira diz sem-
pre que tem gente que olha mas não
vê.
?Confusão no Boca Juniors. Tudo
porque Maradona beijou a boca de
Caniggia quando o atacante fez um
gol. Semana passada, cada gol que o
time fez, os outros saiam correndo
para longe de Maradona. Não que-
riam beijo na boca. Pelo visto, só
Caniggia e Maradona se entendem
E como.

Quem te viu,

quem te vê

O que fazer com USS 100
mil? Para Túlio Humberto
Pereira Costa, 20 anos e sua
mulher Alessandra Cristina
Costa, 16 anos, a pergunta
não é mera especulação. A
possibilidade de receber esta
quantia é sonhada todos os
dias pelo casal que alimenta a
esperança de ficar com o prê-
mio oferecido pela Rede Ban-
deirantes e Telefunken para o
artilheiro do Campeonato
Brasileiro. Túlio está com 11
gols e o segundo colocado é
Bismarck, com 8. Alessandra
espera com esse dinheiro pas-
sar cinco dias no Hotel Medi-
terranée, em Salvador, como
lua de mel, pois na festa do
casamento, Túlio saiu às 23h
para se concentrar". Era isso
que publicava o JORNAL
DO BRASIL na sua edição
de 17 de dezembro de 89. Na-
quela ocasião, Túlio recebia
apenas mil cruzeiros novos,
tinha contrato de amador.
Felizmente a vida do artilhei-
ro mudou muito. Hoje. con-
sagrado, ganha USS 100 mil
por mês, e com toda justiça.

pela 
Seleção

O atacante Bebeto, que tem presença confirmada na partida de amanhã contra os poloneses, recebe beijo da torcedora 
|ubro-negra 

Grazieli

u Atacante trata jogo de amanhã contra

Polônia como marco de sua volta ao país

OLDEMÁRIO TOUGUINHÓ
Enviado ospocinl

:.CARIACICA, ES
— Bebeto foi rece-
bidp com tanto ca-
rinho pela torcida
capixaba — princi-
palmente por cen-
tenas de rubro-ne- ATLANTA
gros — que, entu- nV^siasnwdo com a rc_ VN;fV
cepção, prometeu T
fíjzer uma grande exibição no amis-
toso de amanhã à noite contra a
Pòíônia, no estádio Alencar Arari-
pe. 

"Todos 
querem saber quando

vou fazer minha estréia no Flamen-
go. Como ainda não tem data cer-
ta,1 quero que a torcida vá assistir
ao jogo da Seleção como se eu esti-
vesse usando a camisa rubro-negra
da Gávea. É o meu primeiro jogo
coín a amarelinha depois que voltei
para o Brasil. Só que agora já sou
jogador do Flamengo. Isso também
me'réce uma comemoração. A torci-
dá pode ir ao estádio que não vai se
arrepender", avisa.

Bebeto está muito animado. Lo-
gq.que chegou ao hotel Praia Sol
foixercado por torcedores, como o
grande ídolo da delegação. Com
muito carinho, atendeu a todos. No
entanto, foi obrigado a dar mais
atènçào para a bonita Grazieli A/e-
lisH6 anos, que. ao pedir autógrafo
na camisa rubro-negra que vestia,
entregou ao jogador um albúm com
3.204 beijos dedicados ao seu ídolo.
Grazieli levou quase três anos dese-
nhando beijos para Bebeto. Gastou
12 tubos de batom.

"E, 
pelo que estou sentindo ago-

ra, ao vé-lo de perto, valeu toda
essa espera. Bebeto é muito mais
bonito em pessoa do que na televi-
são e nas fotos dos jornais", co-
mentava feliz a jovem torcedora. Só
que, atrás de Grazieli, estavam ou-
tros* admiradores de Bebeto e nem

->'
SS"

mesmo as insistentes chamadas do
supervisor Américo Faria para al-
moço — já passava das 14h —
adiantaram. Bebeto só foi embora
depois de atender a todos.

"Estava sentindo falta desse
amor que o torcedor brasileiro tem
por mim. Na Espanha me tratavam
muito bem. A torcida era genial,
mas na casa da gente o carinho tem
algo mais e é isso que estou sentin-
do agora".

A alegria em voltar ao Brasil fez
Bebeto ignorar o forte resfriado
que o deixou adoentado nos últi-
mos dias. O jogador ainda está sob
tratamento, mas acha que mesmo
assim dá para jogar. A mudança do
clima de La Corufta para o Rio foi
a causa do forte resfriado. Sobre o
jogo contra a Polônia, o jogador
diz que está otimista. "Sei 

que o
adversário é muito técnico".

Doping — Logo depois do al-
moço, os jogadores da Seleção Bra-
sileira tiveram que dar material pa-
ra o exame aptidoping realizado
por médicos do Comitê Olímpico
Brasileiro. Este exame será analisa-
do em Atlanta, mas o médico Lídio
Toledo, da delegação brasileira, fez
questão de dar um esclarecimento."Nem eu e nem a CBF vamos nos
responsabilizar pelos resultados. Os
jogadores estão vindo de casa. O
Bebeto, por exemplo, estava res-
friado e nem sei os remédios que ele
tomou."

0 A CBF e o Bamcrindus formali-
zaram ontem a assinatura de um con-
vênio para o lançamento do plano de
capitalização TC Copa 98, que possi-
bilitará aos participantes o pacote tu-
rístico para assistir a Copa do Mundo
da França, com direito a passageas
aéreas, hospedagem, traslado e ingres-
sos para jogos a partir da segunda
fase. O Bamerindus destinará de dois
a três por cento da aplicação de cada
participante ao Instituto de Assistên-
cia ao Futebol Brasileiro (IAFB).

Alemanha fica sem

E 0
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O CD que Júnior lançou com temas rubro-negros estará cuiisposição ao torcedor domingo no Maracanã. Mas o ex-jogador, preso a compromissos, não irá ao jogo

Antônio Lacerda — 10/5/96
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Válber (D) voltou a lamentar o pênalti perdido no jim da partida com o Barreira. O atacante esta pessimista para domingo

Renato recebe

proposta 
de

clube 
japonês

Exatamente um ano depois de conquistar o
Estadual de 1995, o Fluminense corre o risco de
perder sua maior estrela e herói daquele campeo-
nato. 0 Cerezo Osaka do Japão — time do
ex-goleiro do Flamengo e da seleção brasileira
Gilmar — ofereceu ao atacante Renato Gaúcho
cerca de US 1 milhão por cinco meses de contra-
to. , .

A ameaça de perder Renato não é o único
motivo que o Flu tem para não comemorar o
aniversário de um dos Fla-Flus mais emocionan-
tes da vida do tricolor. 0 gol que Renato marcou
de barriga não só deu fim a um jejum de nove
anos sem ser campeão, mas também iniciou um
novo jejum que já dura doze jogos. A vitória de 3
a 2 contra o Flamengo foi a última do Fluminen-
se em clássicos cariocas. Desde então, o Flu
empatou cinco jogos e perdeu sete. No Brasileiro
de 95 foram três empates, mas a situação piorou
mesmo em 96. Este ano, o Flu só não perdeu dois
jogos para seus rivais cariocas — 2 a 2 com o
Flamengo e 0 a 0 com o Botafogo no Estadual.

Entre os clássicos que jogou, o tricolor teve a
vitória na mão em pelo menos dois. Contra o
Flamengo, no lu turno do Estadual, vencia por 2
a 1 até Romário marcar a dois minutos do final.
No mesmo turno, permitiu que o Vasco virasse
um placar de 2 a 0 para 5 a 3.

O Fluminense não venceu nem quando teve
um jogador a mais durante a maior parte da
partida. Contra o Flamengo, no último dia 16, o
meia Pingo foi expulso aos 20min do primeiro
tempo e nem assim o tricolor conseguiu vencer.

Jejum tricolor

07/9/95 0 * 0 Vasco. Brasileiro
18/10/95 0x0 Flamengo, Brasileiro
03'12/95 1*1 Bolafogo Brasileiro
04/2/96 0 * 2 Boialogo. Carioca
11/2/95 1*2 Flamengo. Carioca
14/2/96 2*4Vasco Carioca
15/4/96 3 * 5 Vasco. Estadual
21/4/96 2 * 2 Flamengo. Estadual
28/4/96 0 *0 Botalogo. Estadual
09/6/96 0 * 2 Vasco. Estadual
16/6/96 0*1 Flamengo. Estadual
23/6/96 1 * 3 Botalogo. Estadual

GILMAR FERREIRA
A simples conquista do título estadual no

próximo domingo já seria, depois de um jejum de
cinco anos, um belo motivo para o torcedor do
Flamengo comemorar. Mas ontem à tarde, o
estatisco Ayer Andrade, funcionário do departa-
mento de futebol do clube, descobriu algo mais a
ser conquistado. Com um empate diante do Vas-
co, no Maracanã, o time garantirá não só a
conquista antecipada da competição como tam-
bém a melhor campanha de toda a história do
clube em campeonatos estaduais. Um feito para
marcar o início de uma nova era.

"É um dado, realmente, de encher os olhos.
Sem dúvida, será uma bela resposta aos maus
resultados obtidos no ano passado e um fator a
mais de motivação para todos os profissionais
envolvidos nessa campanha", reagiu o presidente
Kleber Leite, ansioso pela volta olímpica que lhe
faltou no ano do centenário do clube. O título
invicto será o quarto do Flamengo desde 1914
(os outros foram em 1920 e 79). E a campanha
supera até mesmo a de 79, ainda no início da Era
Zico, quando o time venceu 13 e empatou cinco
das 18 partidas que disputou.

A marca entusiasma o artilheiro Romário.
"Nunca escondi de ninguém que meu desejo era
entrar para a história do Flamengo. E essa marca
é boa", disse. Hoje, com 21 jogos disputados, o
Flamengo acumula 18 vitórias e três empates,
marca, no entanto, bem parecida com a do time
que conquistou o título estadual de 78. Naquele
ano, uma derrota para o Fluminense (2 a 0, dois
gols de Luís Fumanchu) depois de uma conquis-
ta antecipada da Taça Guanabara tirou a inven-
cibilidade rubro-negra.

O técnico Joel Santana, porém, não quer
saber de outra coisa que não seja trabalho e
respeito ao adversário de domingo. Ele reconhe-
ce que o Flamengo teu uma excelente vantagem
mas não admite euforia exagerada. Por isso fez
questão de marcar treinamento em tempo inte-
gral para hoje.

~j 
Flamengo X Flamengo |"WawJfWWMmmw

Equipe de 79 Equipe de 96
CantawlW ..Roger |

Tonlnho,. MZ6Marja
Rondirtail. ...Jorge Luis

Mangulto Rpnajdao
JOnlolpl ...Gjlberto

Caperglanl MarcioCosta
Adilio Mancuso :

Zjco Marques j;
Tita N6lio

CteudioAdaq Rpm&rio
..Julio.C6.sar Savio

Jogos: 18 JogoB: 21
yitorjas: 13 Vltirlas: 18
Empales: .5 Empales: 

Oils pr6: 51 Q.ols pro: 58
Gols contra:, 12 Cols contra: 15

Art jlheiro: Zlco/26 Artilhelro: Rom4r!o/2 6
Malor goleada: Maior goleada:

7x1 (Govtacaz) 6x2 (Olaria)

Título 

para 

ficar na história

¦ Empate contra o Vasco garantirá ao Flamengo de Joel a melhor campanha de toda a sua história em campeonatos estaduais

Vasco mostra desânimo

MAURÍCIO FONSECA
O Vasco é o time da virada, é o time do

amor. Esta semana o refrão será repetido
diariamente em São Januário. É a única
forma que a comissão técnica tem para
tentar levantar o moral do time, reduzido a
zero depois do empate com o Barreira (0 a
0), domingo em São Januário. Mas pelo
visto será mais fácil o time derrotar o
Flamengo domingo e forçar um jogo extra
do que convencer os jogadores de que
ainda pode ser campeão estadual. Podem
até surgir discursos otimistas, mas no fun-
do poucos acreditam num milagre. "Ficou

muito difícil. O campeonato acabou", dis-
se um desolado Juninho. A mesma opinião
tem Carlos Germano. "Faltou uni pouco
mais de força de vontade. Agora compli-
cou". afirmou o goleiro.

O vice de futebol Eurico Miranda é um
dos poucos que ainda acreditam no Vasco.
Ontem os jogadores estavam liberados,
mas á tarde foram convocados ás pressas
para uma reunião em São Januário. Eurico
foi quem mais falou e tentou mostrar que o
empate com o Barreira não alterou muito
as coisas. "Continuamos tendo que ven-
cer", resumiu.

O dirigente encontrou no técnico Carlos
Alberto Silva uma aliado na sua cruzada.
O treinador não admite que o time entre-
gue os pontos quando ainda existe uma
esperança. "Não 

podemos nos abater. No
futebol não existe o impossível".

Válber. crucificado pela torcida por ter
perdido um pênalti no fim do jogo, era o
mais abatido. O jogador chorou muito e
ontem continuava arrasado. Carlos Alber-
to Silva isentou Válber. "Ele é o batedor

oficial do time. Treina todo dia em São
Januário. Se perdeu, paciência. Faz parte
do futebol", disse o treinador.

O que a torcida não perdoa é a falta de
determinação de Válber. Jogador técnico,
que se destacou no Mogi Mirim na mesma
época que Rivaldo. Válber jamais conse-
guiu se firmar num grande clube. Nem na
Seleção Brasileira. Foi convocado por Par-
reira em 93 para o amistoso com a Alemã-
nha, em Colônia — o Brasil perdeu por 2 a
1 — jogou poucos minutos e nunca mais
foi lembrado. No Brasil, passou pelo Co-
rinthians, pelo Palmeiras e pelo Internacio-
nal antes de chegar ao Vasco. Em todos os
lugares a história foi a mesma. Começou
bem, fez belos gols. mas acabou caindo em
desgraça com a torcida e foi dispensado.
Pelo visto não será diferente em São Ja-
nua no

Jogadores

do Botafogo

sem dinheiro

O Botafogo tem agendada para
o próximo mês uma excursão pela
Ásia e Europa, mas antes terá de
resolver um problema delicado. Os
jogadores são aceitarão viajar se
antes o clube saldar pelo menos,
parte da dívida que tem com eles.
Alguns jogadores estão há quase
quatro meses sem receber salário.
Sábado, o lateral Paulo Roberto
cobrou pessoalmente do presidente
Carlos Augusto Montenegro uma
atitude. "A situação está caótica e
ninguém fala nada. Estou no Bota-
fogo há quatro meses e jamais rece-
bi salário ou bicho. Não tive como
trazer minha família para o Rio,
tanto que até hoje moro no Hotel
Flórida", desabafou o lateral, que
tem o passe alugado ao Botafogo.

Um coração rubro-negro na França

mArcia penna firme

No sábado ele faz 42 anos, mas terá
que comemorar parte de seu aniversário
dentro do avião, viajando para a Fran-
ça. Embarca sexta-feira para um torneio
de futebol de praia. Mas o ex-jogador do
Flamengo, Júnior, que ficará um mês
fora do país, tem outro motivo para
lamentar: por conta desse compromisso
não vai poder ir ao jogo do Flamengo
contra o Vasco, domingo, no Maracanã.
Não é nem pelo resultado — "esse eu já
sei qual é porque vai ser muito difícil o
Flamengo perder" —, mas pela vibração
de coração rubro-negro e a oportunida-
de de acompanhar ao vivo o jogo e pia-
car.

Júnior acaba de lançar o CD Uim vez
Flamengo sempre Flamengo, já no merca-
do, onde estão documentados os hinos
do clube, os bordões das torcidas e sani-
bas que se referem ao clube, interpreta-
dos pelo ex-jogador e por flamenguistas
como Moraes Moreira e João Bosco, em
11 faixas, como um time de futebol. Ele
não tem dúvidas de que o técnico Joel
Santana não vai deixar escapar a chance
do time vencer o Campeonato Estadual.

No Flamengo de hoje só vê progres-
sos. "Os erros do ano passado não estão
sendo repetidos pela estrutura e organi-
zação da própria equipe. O Flamengo
tem um treinador que agrupa e coloca a
equipe num ótimo ambiente. Além disso

tem jogadores de bom tilvel técnico",
elogia. Júnior diz que antes hão havia
Uma identificação dos jogadores cotn o
time. "Jogar no Flamengo é diferente
porque tem uma torcida de 28 milhões
de brasileiros. É um compromisso com a
vitória", acrescenta ele que, no entanto,
acha importante controlar a ansiedade,
principalmente, no jogo de domingo. O
ex-lateral canta vitória antes do tempo,
mas cobra: "Quero ver depois do cam-
peonalo ganho. Espero que não fique
só na conquista do Carioca, e que o
clube valorize o título e não faça como o
Botafogo, que deixou desmontar a sua
equipe", lembrou.
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Ingressos à

venda amanhã
Os 92.500 ingressos que serão

colocado à venda para o clássico de
domíflgo começarão a ser vendidos
á partir de amanhã. E os dirigentes
do Flamengo estão certos de que
pelo menos 80 mil torcedores esta-
rão presentes no Maracanã.

Serão colocados à disposição do
público 70 mil ingressos de arqui-
bancadas, 20 mil de cadeiras e 2.500
de cadeiras especiais. Os de arqui-
bancada custarão, antecipadamen-
te, RS 15; os da cadeiras azuis, RS
10; e os das cadeiras especiais, R$
50.

No dia do jogo, eles passarão a
custar RS 20, 15 e 75, respectiva-
mente.
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A publicidade e a informatica sao parceiros como rai'dia, a fim de definir a publicidade a ser os clientes. "0 Rock in Rio Cafe, um bar que se-

que dao ccrto. Muitas agencias de propaganda veiculada nela. "E 
preciso saber quantas pessoas ra aberto no final do ano no Barrashopping, es-

estiio seguindo o exemplo das concorrentes es- usam a rede por quanto tempo. Tern que se bus- ta na home page preparando as pessoas para o
trangeiras montando suas home pages para mar- car uma mancira de usar o potcncial interativo, que vem por af com chats e links com os astros
car presengl no ciberespago. Afinal, chamar que ate hoje nao e bem utilizado. A velocidade e gravadoras ligadas ao rock , diz a redatora
aten?ao e com publicitario mesmo. Imagina se das linhas tambem atrapalha", diz Barreto. Beth Jeancorelli. 0 cafe terd ainda terminals on-
eles vao deixar de aparecer na Internet! A Intervalo usa sua home page de os fregueses vao acessar a Internet.

Mario Barreto, dono da Intervalo, produtora (http://www.easynet.com.br/intervalo) apenas Ja a agenda de propaganda Denisson usou a
de filmes de animagao com efeitos para comer- com fins institucionais, divulgando sua produ- Internet para fazer promogSes. Antes de langar
ciais foi um dos pioneiros. 

"Para fazer o site vi- gao, premios e a equipe. Mesmo assim, a empre- sua home page (www.iis.com.br/denissonrio),
sitei agencias de outros pai'ses e vi como esta- sa jd teve uma especie de retorno comercial. "U- a agenda fez um concurso relacionado a campa-
mos atrasados nessa area. Muitas agencias do ma pessoa nos Estados Unidos viu o nosso site nha do Ballantines, entao no ar. Na promogao, ^ ^
Brasil jd tem seus proprios sites, mas tudo ainda e queria nos contratar para um evento. Nao era quem desse sua opiniao sobre os comerciais no -I
esta sendo mal explorado", critica. nossa area, mas encaminhamos para outra pro- site da agenda, concorria a um kit de produtos ^ _

A Intervalo tambem usa a informatica em tra- dutora", conta o diretor. da marca. "Foram 250 participates, o que e um 
§§i|ife~-i- =
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Informatica

como os publicitários usam a informática e se preparam para a internet

l. do 'Monorail', para o Barrashopplng, produzido pela Intervalo
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NAS PROFISSOEScias de publicidade mais

modernas do Brasil estão l^^^UBLICIOADE
aposentando as potentes e

veneradas impressoras a laser nas provas de seus anún-

cios e substituindo-as simplesmente por máquinas copia-

doras coloridas, vulgo xerox, de altíssima qualidade.
Além disso, já vêm realizando, via comunicação por on-

das de rádio à média distância, retoques nas imagens di-

gitais de seus trabalhos na gráfica contratada, economi-

zando tempo e dinheiro.

Essas são algumas das medidas adotadas por agências

como a W/Brasil e a DPZ, consideradas de vanguarda e

que acompanham de perto as novidades da informática no

mundo da criação e da new media. Os computadores Ma-

cintosh, evidentemente, continuam sendo os preferidos da

maioria dos diretores de criação, já que o Mac, apesar de

considerado uma ilha dentro do mundo dos micros pes-
soais, foi criado justamente para computação gráfica.

A publicidade e a informática são parceiros
que dão certo. Muitas agências de propaganda
estão seguindo o exemplo das concorrentes es-
trangeiras montando suas homepages para mar-
car presença no ciberespaço. Afinal, chamar
atenção é com publicitário mesmo. Imagina se
eles vão deixar de aparecer na Internet!

Mário Barreto, dono da Intervalo, produtora
de filmes de animação com efeitos para comer-
ciais foi um dos pioneiros. 

"Para fazer o site vi-
sitei agências de outros países e vi como esta-
mos atrasados nessa área. Muitas agências do
Brasil já têm seus próprios sites, mas tudo ainda
está sendo mal explorado", critica.

A Intervalo também usa a informática em tra-
balhos como o comercial do Monorail do Bar-
rashopping e o do Credicard em que diversos
produtos saem voando. "Os desenhos animados
e os efeitos especiais são todos feitos em com-
putação. Usamos PC e Silicon Graphics e mais
um monte de programas que variam de acordo
com o nosso objetivo. Mas os nossos preferidos
são o Flinti Matador e o Alias", conta. Para ele
a grande questão atual é como qualificar a rede

como mídia, a fim de definir a publicidade a ser
veiculada nela. "É 

preciso saber quantas pessoas
usam a rede por quanto tempo. Tem que se bus-
car uma maneira de usar o potencial interativo,
que até hoje não é bem utilizado. A velocidade
das linhas também atrapalha", diz Barreto.

A Intervalo usa sua liome page
(http://www.easynet.com.br/intervalo) apenas
com fins institucionais, divulgando sua produ-
ção, prêmios e a equipe. Mesmo assim, a empre-
sa já teve uma espécie de retorno comercial. "U-

ma pessoa nos Estados Unidos viu o nosso site
e queria nos contratar para um evento. Não era a
nossa área, mas encaminhamos para outra pro-
dutora", conta o diretor.

Outra agência que usa o recurso institucio-
nalmente é a Artplan. A empresa já tem a uma
home page há algum tempo e a grande atração é
a página do Rock in Rio, com os números do
festival e todos os seus recordes de vendagem.
No Rock in Mail, a Artplan promove um fórum
com sugestões de atrações para os próximos
eventos. Recentemente a agência criou um de-
partamento para a Internet que faz páginas para

os clientes. "O Rock in Rio Café, um bar que se-
rá aberto no final do ano no Barrashopping, es-
tá na home page preparando as pessoas para o
que vem por aí com chats e links com os astros
e gravadoras ligadas ao rock", diz a redatora
Beth Jeancorelii. O café terá ainda terminais on-
de os fregueses vão acessar a Internet.

Já a agência de propaganda Denisson usou a
Internet para fazer promoções, Antes de lançar
sua home page (www.iis.com.br/denissonrio),
a agência fez um concurso relacionado à campa-
nha do Ballantines, então no ar. Na promoção,
quem desse sua opinião sobre os comerciais no
site da agência, concorria a um kit de produtos
da marca. "Foram 250 participantes, o que é um
bom número quando se fala de um meio ainda
elitizado como a Internet. Queremos fazer com
todos os nossos clientes. A própria Ballantines,
empolgada com o sucesso, quer repelir a dose",
diz Eduardo Torres, analista de suporte da De-
nisson, que pretende fazer uma home page para
cada um de seus clientes.

"colaborou Judilh Moraes Renzi

Veja na página 2 os programas usados pelas agências para produzir comerciais
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Photoshop : edigSo de imagens e fotos

QuarkXPress : edigao de textos, imagens e fotos

Hustrator : edigao de desenhos e ilustrag5es

Freehand : edigao de desenhos e ilustragoes
| ''n"

| 
painter :. edigao de desenhos e ilustragoes U;;

prego
paginas

explica Ana

INFORMATICA^ 
JORNAL 1)0 BRASIL

¦ continuação da 1" página

Programas para

desenho dão uma

força ao talento

lápis c papel na mão já não resolve o

problema de quem precisa ser genial a cada
instante. Para criar uma imagem convincen-
te, as agências investem pesado na tecnolo-

gia e aposentam até mesmo equipamentos

que ainda têm cara de moderninhos. Paulo
Guirotti, diretor de criação da DPZ, explica
o porquê da substituição das impressoras a
jaser pelas copiadoras coloridas de última

geração, por exemplo, a nova tendência do
mercado.

"Nós não usamos as máquinas como co-
•piadoras. Criamos o anúncio nos computa-
'dores e mandamos imprimir direto nesses
equipamentos. A resolução é bem melhor
xjue a das impressoras", considera Guirotti.
Segundo ele, o layoul da prova do trabalho é
.muito parecido com o resultado final que se-
rá alcançado na gráfica.' 

Para chegar até a prova final de um anún-
do a ser veiculado cm jornais, revistas e oul¦
iloors, os publicitários têm à disposição di-
versos softwares. Ricardo Aiello, responsá-
vel pela produção gráfica da W/Brasil cita os
mais utilizados nas agências: os editores de
.imagens e textos Photoshop e QuarkXPress;
¦os editores de desenhos e ilustrações Ilustra-
;tor e Freelumd; e o provedor de fontes para
: redação Bitstrcam.
> As preferências, no entanto, nem sempre
isão as mesmas. Enquanto alguns profissio-
•nais apostam todo seu talento no Frechand.
outros consideram que o software não dá a
.devida liberdade para desenhar no monitor,
•porque seus recursos seriam pouco maleá-
veis. O Painter, que simula pintura com tinta

. a óleo e lápis de cor, por exemplo, também já
caiu no gosto da mera.

Pari o trabalho de criação das agências,
os scanners são peças consideradas impor-
tantíssimas. "Passamos todos os tipos de

O cliente aprova

o anúncio direto

do computador

Um sistema de transmissão de dados, voz
c imagem, que permite retoques à distancia
nos trabalhos das agências enviados para a
gráfica Burti é o que há hoje de mais avan-
çado no trabalho dos publicitários. Dezes-
seis agencias estão conectadas ao sistema
Transburti, que exigiu um investimento de
US$ 4 milhões e está em operação desde se-
tembro de 1995. Na semana passada, a
W/Brasil iniciou testes para a terceira fase
desse projeto, que é a comunicação através
de videoconferência entre a agência, a gráfi-
ca e o cliente.

"Fizemos contatos com o Unibanco, nos-
so cliente, o que permitirá, no futuro, que a
diretoria dele acompanhe os retoques nas
imagens digitais já na gráfica, evitando o en-
vio de provas para a agência e para o banco",
afirma Ricardo Aiello, responsável pela pro-
dução gráfica da W/Brasil.

On-line - O Transburti utiliza estações de
trabalho da Silicon Graphics e Sun e trabalha
com unia velocidade média de transmissão
de dados de 10 Megabits por segundo. Cada
agência de publicidade tem um terminal de
computador que permite visualizar on-line a
imagem do trabalho a ser impresso na Burti.
Uma antena parabólica e um roteador, ligado

Helvto RomüfO

PaiiloGuirotti, diretor de Criação da DPZ, acredita que as modernas impressoras a laser já não têm vez nas agências 'high tech'

imagens e fotos para es-
ses equipamentos, que as
transferem para o com-
putador. A partir daí, Ira-
balhamos com elas, po-
dendo mudar as cores,
selecionar parte do con-
teúdo e inserir textos",
explica Paulo Ghirotti,
da DPZ.

Se as grandes agên-
cias investem uma boa
grana na aquisição do
que há de mais avança-
do, as pequenas também
Com menos dinheiro, mas
dade, elas inovam com os
ao alcance. Nelson Catto,
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não fazem feio. Comunicações MM, afirma ter inventado
usando a criativi- uma nova maneira de economizar tempo e
recursos que têm dinheiro na criação de filmes publicitários,
diretor de arte da "As outras agências fazem seu histM

board, os desenhos que apresentam a histó-
ria de um filme publicitário antes de sua fil-
magem, e mandam editar as imagens só de-

pois deste trabalho. A gente faz no próprio
computador uma simulação da filmagem
com o iiistory board e decide se é melhor um
dose up ou abertura maior da cena", explica
Catto.

Todo esse trabalho da MM é realizado
cm um PC Pentium, ao contrário das

grandes agências , que preferem os Ma-
chintosh. Segundo Catto, essa técnica, cha-
mada de history board/shçwjing board,
economiza tempo para a agência e filmes.
A experiência que Catto tem como diretor
de cinema publicitário ajudou na elabora-
ção da técnica de pré-edição de filmes para
propaganda.

Pelo Transburti, agências, grafica e clientes trocam laeias sem suo uejnme uu ««u

a estações de rádios digitais em 20 pontos da
cidade, também são instalados nas empresas.

"Podemos fazer mudanças nas imagens
dos futuros anúncios que estão no computa-
dor da Burti sem sair da agência. O tempo
para a escolha definitiva do trabalho a ser
impresso cai de quatro para dois dias com es-
se sistema", afirma Aiello.

Para colocar o Transburti em funciona-
mento, a Burti instalou uma tone repetidora
na Avenida Paulista, que recebe os sinais en-
viados pelas 16 agências na sua sede. no
bairro da Moca. Divaldo Atílio, diretor co-
mercial da Burti, lembra que a meta princi-
pai do projeto é ganhar tempo. "Consegui-

mos realizar mais rapidamente nosso traba-
lho, já que o trânsito em São Paulo é uma
loucura, e evitamos o envio de provas. O sis-
tema permite também um estreitamento do
relacionamento com o cliente", explica Atí-
lio. A mela da gráfica é ler 32 agências liga-
das ao sistema.

Versão final - Gabriel Zellmeister. vice-
presidente e diretor de criação da W/Brasil,
afirma que a agência utliza o sistema para o
trabalho com vários clientes. "O sistema per-
mite escolher a versão final do anúncio na
segunda prova." Ele acrescenta que a opção
pela comunicação visual com o Unibanco,
onde também foi instalado um monitor e
unia câmera de vídeo, se deve ao grande vo-
lume de peças gráficas realizadas para o ban-
co e à sua filosofia de adotar inovações tec-
nológicas."Chegamos a fazer 50 peças gráficas em
20 dias úteis", calcula. O Transburti permite
uma videoconferência com até oito pessoas.
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Anuncie na 
'Net'

e apareça para

o mundo inteiro

Várias agências de publicidade de Sãd
Paulo já têm suas páginas Web, mas isso
não significa que tenham fechado novo-j
negócios, ressaltam os representantes d;í
DPZ, W/Brasil e McCan-Erickson. A
maioria dos cibernautas que se aventuram
nas suas nome pages são estudantes e umií

parte menor é de empresários, que apenas
navegam pelas páginas. Mas o uso da rede
mundial de computadores como veículij
para propaganda dos clientes é outra histó»
ria e vem crescendo cada vez mais.

A McÇan-Eriekson, por exemplo, rece{
beu um pedido da concessionária Pompéid
Veículos para criar uma página na rede d({
computadores. "Nós encomendamos entãtj
esse serviço à Midialog, empresa especilií
zada em novas mídias, No futuro, pretende»
mos criar links das páginas de nossos clienf
tes na nossa própria liome page", afirml
Luciane Coelho Gonçalvez, analista de mi»
croinformática da McCan-Erickson.

A Midialog está hoje trabalhando no seü
20° projeto de liome page. A diretora dé
atendimento da empresa, Ana Maria Nubiej
afirma que o preço de cada trabalho depení
de de sua complexidade gráfica e não da
número de páginas. 

"Nosso 
preço médio ^

de R$ 10 mil. A criação das páginas leva dê
um a dois meses", explica Ana Maria. !

Ao contrário da maioria das agências,
que terceirizam o trabalho de criação dai
páginas Web. a Norton resolveu investir era
uma outra companhia para esse tipo de sei*-
viço. associando-se com empresários argerf-
tinos. A InterNort. que existe há três meses,
está trabalhando com propostas de quatrp
clientes.

Elaboração - A criação de uma págink
Web não é tão complicada quanto pareci
Alberto Scarlate. diretor de projeto da Mi-
dialog, lembra que qualquer editor de lc>í-
tos, como o Word for Windows, trabalha
com a linguagem HTML. utilizada nas p^-
ginas Web. As imagens inseridas na liom'e
page podem ser elaboradas atrav és do pro-
grania Photoshop Web 3D.

As fotos e imagens a serem colocadas na
Internet são disponibilizadas separadamen-
te do texto e enviadas ao computador dp

provedor responsável pela liome page. 
"Só-

mente quando alguém acessar a liome peíjÊ
pela Internet é que as fotos ou imagens são
inseridas na página", afirma Scarlate.

A DPZ. primeira agência brasileira a
disponibilizar suas páginas na rede mun-
dial de computadores, em outubro passado,
decidiu usar a Internei em uma promoção
da Itautec que começou ontem. Através de
cartas enviadas à rádio 89 FM. a empresa
de informática sorteará um microcomputa-
dor lnfoway e os links da emissora e da
Itautec na Internet estarão chamando a
atenção para o assunto.

"Decidimos impedir que as mensagens
para o sorteio fossem enviadas por e-mail,
pois alguém poderia descobrir uma manei-
ra de enviar milhares de cartas pela Inter-
net". afirma Caio Barsotti. responsável pe-
lo trabalho de netv mediu da DPZ.

Assim como outras agências, a DPZ não
fechou nenhum novo contrato através das
suas páginas na Internet. A rede. ao con-
trário, tem surpreendido os publicitários
em outros aspectos. Recentemente, a agên-
cia recebeu um correio eletrònk o sni gene-
ris de um brasileiro morando nos Estados
Unidos. O rapa/ afirmava ter o direito, na-

queíe país. da marca de uma grande empre-
sa no Brasil, cliente da DPZ. Ele propunha
a venda desse direito autoral.

Disputa de rádios na Internet

Imagine ouvir sua música preferida na Internet
enquanto você fica por dentro de datas das pró-
ximas toumées e da biografia da banda. Ou ou-
vir um jogo de futebol enquanto acessa dados es-
tatísticos do time. A partir de setembro, um no-
vo serviço da Netcast Communications C orp.,
nos Estados Unidos, será provedor de 12 canais,
24 horas no ar, com programação ao vivo in-
cluindo música, notícias e esportes. Unir áudio e

imagens, texto, bate-papos e a rede é a chave do
sucesso, segundo o presidente da Netcast. Jim
Buttcrworth. O serviço vai competir com outros
sites de radio na Internet, incluindo o Auaionet e
o Pseudo Online Netvvork. Quem quiser bisbi-
lhotar os sites, os endereços são: Netcast: http:/-
/www.ncc.net; Audionet. http://ww\v.audio-
net.com: Pseudo Online Netvvork: http:/-
Avww.pseudo.com

Cheyenne cria novos programas

A Cheyenne, que responde por cerca de 65%
do mercado mundial de programas para backnp
e faturou US$ 175 milhões no ano liscal norte-a-
mericano que fecha agora em junho, fabrica
também programas anti-vírus e de fax. Nesses
dois ramos, porem, a empresa não tem uma boa

penetração nas vendas e seus softwares ainda
são fabricados somente para redes Novell. "Va-

mos lançar o programa de fax para W indows A/7
em agosto", diz Luis Sérgio Basíliig anmtn ma-
nager da empresa no país.

Segundo o IDC, instituto de pesquisas
dos Estados Unidos, a perspectiva para o merca-
do de programas para redes é de que a Microsoft
vai ultrapassar a Novell dentro de cinco anos,

quando teria 33''<¦ das vendas múftdiais e ^ua
maior concorrente 30°r. O Unix chegaria a 20' <
e o OS2. da IBM. em 11'v

A Cheyenne. que prevê um crescimento de
309? nos negócios em 1996. não quer perdei ter
renò e se prepara para lidar também com os ou-
tros fabricantes

CIRCUITO INTEGRADO

De olho no mercado indiano

Os produtores de programas brasileiros estão lutando para abocanhar uma fa-

tia no mercado indiano de software. O país que cultua vaquinhas é uma força

em exportação de serviços de desenvolvimento de softwares, a ponto de seu

mercado interno ser considerado estratégico para investimentos pela Microsoft.
A primeira ofensiva brasileira nesse sentido foi dada pela Assespro Nacional e

o núcleo Softex 2000 de Campina Grande, na Paraíba. A entidade publicou um

anúncio em um semanário de Bombaim convocando empresas interessadas na

cooperação com entidades brasileiras no desenvolvimento, marketing e comer-

cialização de serv iços e produtos de software. Mais de 120 empresas responde-
ram. As listas das interessadas podem ser encontradas na Assespro Nacional no

Rio de Janeiro e em todos os núcleos Softex 2000.

'Smart 
cards' Hora de Comdex

Funcionários do Banco do Estado
do Ceará (BEC) que ganham até três
salários mínimos por mês poderão rc-
ceber seus pagamentos através de s-
mart cards. A solução foi desenvolvi-
da pela Unisys e os empregados terão
seus cartões carregados com o valor
do ordenado. O cartão poderá ser des-
contado em casli dispensers ou usado

para fazer pagamentos em locais que
já aceitem o seu uso.

Para acompanhar as mudanças na
área de informática, executivos, pes-
quisadores e estudantes nao podem
deixar de participar do Congresso
Comdex/Susesu-SP Brazil 96 que se-
rá realizado entre os dias 9 e 13 de se-
tembro, no Parque Anhembi, em São
Paulo, com a participação do vice-

presidente da Enterprise Custmeis.
Ròbert Mc Dowell e o Chainnan da
Novell Inc.. Robert Frankengberg.

Semana de

Engenharia

em julho
O programa de Apoio ao Desenvol-

vimento de Software para Exporta-
ção. Soltex 2000, junto com o Insti-
luto de Automação do Centro Tecno-
lógico para informática, CT1-IA, am-
bos vinculados ao Ministério de
Ciência e Tecnologia, estão promo-
vendo a Segunda Semana de Enge-
nharia de Software. O Congresso
acontece entre os dias 8 e 10 de julho
no Centro de Convenções Gazeta
Mercantil, em São Paulo. Muitas das
conferências serão dadas por enge-
nheiros americanos, entre eles, Dr
Watts Humphery, coordenador do
modelo de maturidade do software
CMM - Çapability Matiirity Model-
da l Jniversidade de Carnegie Mellon,
nos Estados Unidos. O encontro vai
discutir as novas ferramentas de
desenvolvimento de programas.
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install em uma de minhns maquinas. Foi a primcira cla- As novidadcs da ultima versao do Navigator estiio
horada a partir dc uma succssao de softwares beta (foram concentradas na area dc plugin| (littp://liome.nelsca-
seis betas!). Agora e assim. Langa-se uma versao nova pc.com/comprod/products/navigator/version-2.0/plu-
depois de uma badalada tcmporada de betas publicos. gins/index.html), entre eles o Live 3D e o Cooltalk. 0
ideia toda 6 estar na nn'dia constantementc. Depois, a re- primeiro permite a visualiffcao de ambientes 3D e
ceita e pareccr que esta trabalhando mais rapido que VRML. Normalmente, eu acharia que e cedo para valer
concorrente. a pena navegar por ai em busca dc experiencias nesta

Quando vi a versao 1.0 do Microsoft Explorer, fiquei area. Mas fiquei maravilhado quando visitei uma galeria
interessado mas parecia claro que o Netscape era supe- em VRML (http://www.graphconro.com/vrml/galle-
riojf Isto ate que a Microsoft lan^asse sua versao 2.0. An- ryO.wrl). Exemplof de Live3D podem ser encontrados
tes que eu tivesse tempo de experimenta-la adequada- em http://www.paperinc.coni/wrls.litml. Nao perca!
mente, a Netscape comegava sua succssao dc betas da ?
versao 2.0, claramente superior ao concorrente. Desta Uma das novidades mais uteis da versao 3.0 do Navi-
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0 WWW acaba de 
ganhar 

mais um W

Se você pensar bem, é mesmo muito estranho que as
empresas Netscape e Microsoft se vejam hoje envolvidas
numa quentíssima briga de mercado para emplacar um
produto - o browser - pelo qual não cobram nada (em-
bora você até possa comprar o Navigator se desejar).

Por outro lado, não é para isso que a Internet está aí?
Para gerar novos comportamentos e atitudes? E o mundo
dos negócios não escapa disso, assim como as empresas
de software.

Dizem que o WWW agora virou WWWW: World \Vi-
de Windows Web.

Fui dar uma olhada em http://www.inter.se.
coni/wcbtrends/. O Netscape Navigator é utilizado por
90% dos usuários do World Wide Web. O Microsolt Lx-
plorer tem uma fatia de apenas 4%. Em maio, destes
90% que usam o Navigator, 17% ainda mantinham as vc-
lhas versões 1.0 e anteriores; mas 64%
já estavam com a versão atual (2.0x) e
outros 19%. como eu. se dispunham a
experimentar a versão 3.0 em fase be-
ta.

Neste cenário de interesse total pe-
lo Navigator, parece impossível a tare-
fa da Microsoft. Mas a história tem
mostrado que muitas lideranças de
mercado podem ser instáveis. O NC-
SA Mosaic - o primeiro browser grá-
fico - chegou a ter 60% do mercado
em novembro de 1994, quando o en-
tão recém-lançado Netscape tinha mo-
destos 13%. Hoje, o NCSA tem 1%
do mercado.

Não fosse apenas a instabilidade
característica deste tipo de posição de
liderança, ainda por cima a Microsoft
tem um histórico fantástico de derru-
bar líderes "consolidados". O que
aconteceu com o Lotus 123 e com o Word Perfecí depois
dos lançamentos do Excel e do Word for Windows?

?
São 6:32 da manhã de um sábado c eu estou, neste

momento, conectado na Internet e com o Netscape Navi-
gator Gold beta 4 e o Microsoft Explorer 3.0 beta I ins-
talados debaixo do Windows 95. Neste horário, minha
conexão está ótima. Tanto é que acabo de baixar estes
dois software* da própria Internet. No total, foram 9.7
Mb de arquivos - 6.8 do Navigator c 2,9 do Explorer
(mas não se deixe enganar pelo tamanho modesto do Ex-
plorer. porque é preciso pegar em separado os programas
de nutil. M c de conferência). Você já viu que eu açor-
dei às cinco da matina para fazer isso...

Baixei os dois simultaneamente, a partir do Netscape
Navigator 2.02, então a última versão final de um brow-
ser da Netscape. A versão 2.02 foi a mais estável que já
instalei em uma de minhas máquinas. Foi a primeira ela-
borada a partir de uma sucessão de sofiwares beta (foram
seis betas!). Agora é assim. Lança-se uma versão nova
depois de uma badalada temporada de belas públicos. A
idéia toda é estar na mídia constantemente. Depois, a re-
ceita é parecer que está trabalhando mais rápido que o
concorrente.

Quando vi a versão 1.0 do Microsoft Explorer, fiquei
interessado mas parecia claro que o Netscape era supe-
rior. Isto até que a Microsoft lançasse sua versão 2.0. An-
tes que eu tivesse tempo de experimentá-la adequada-
mente, a Netscape começava sua sucessão de betas da
versão 2.0, claramente superior ao concorrente. Desta

navegações. Já para quem usa a versão 2,0 do Netscape,
a atualização pode até esperar pela versão definitiva,
mais estável.

As novidades da última versão do Navigator estão
concentradas na área de plugins (http://lionie.netsca-
pe.com/comprod/products/navigator/ver.sion-2.0/plu-
gins/indcx.html), entre eles o Live 3D e o Cooltalk. O
primeiro permite a visualização de ambientes 3D e
VRML. Normalmente, eu acharia que é cedo para valer
a pena navegar por aí em busca dc experiências nesta
área. Mas fiquei maravilhado quando visitei uma galeria
em VRML (http://www.graphcomp.com/vrml/galle-
ryO.wrl). Exemplos de Live3D podem ser encontrados
em http://www.paperinc.com/wrls.litnil. Não perca!

?
Uma das novidades mais úteis da versão 3.0 do Navi-
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vez, ninguém quis perder tempo, e mal a 2.0 se acomo-
dou. as duas empresas anunciaram os testes da versão
3.0. E pode acreditar: a Netscape já fala sobre sua versão
4.0, antes mesmo que a 3.0 tenha ficado pronta!

?
Francamente, gosto e odeio isso. Gosto da idéia de

que há cabeças sempre pensando em melhorias, mas
odeio saber que meus sofiwares não duram nem três me-
ses antes que eu lenha que substituí-los. Em todo caso.
recomendo aos que ainda usam as versões 1.0 destes dois
browsers que atualizem urgentemente seus sofiwares.
Faz diferença sim, e muita. Para quem está com a versão
2.0 do Explorer, eu recomendo a versão 3.0. Houve um
avanço muito grande e a diferença será visível nas suas

gator é o sistema de procura de hosts. Definitivamente,
ninguém mais vai ter que escrever http://www quando
quiser acessar uma página. Quer um exemplo? Quando
vocc desejar ir à' home-page da Playboy (http:/-
/www.playboy.com) bastará escrever na barra de loca-
liou. no alto (ou usando a combinação de teclas CTRL +
L): playboy. (No caso de páginas brasileiras, é preciso
escrever o nome do host acompanhado do domínio.
Exemplo: para ir ao JB Online (http://www.jb.com.br)
você deve escrever: jb.com.br.

Há mais ainda: quando o que você digita não faz sen-
tido como endereço, o Netscape trata as palavras (com
espaços) como termos de busca na Internet e aciona seu
mecanismo de search exibindo os endereços que contêm

as palavras utilizadas.
As novidades da versão 3.0 do Microsoft Internet Ex-

plorer começam com o suporte às implementações de
HTML da Netscape (como os frames) e inclusão de no-
vas idéias exclusivas, como os frames sem borda, os flu-
tuantes e as chamadas stslesheets (folhas de estilo), que
permitirão um excelente controle da visualização das pá-
ginas, tanta pela sugestão do autor como pelo gosto do vi-
sitante. Suporta Java Scripting e vai suportar Java Ap-
plets, além dc controles de ActiveX (uma novidade da
Microsoft que pode desafiar e até mesmo incorporar o uso
de Java, permitindo controle, interatividade e adição de
conteúdo não HTML nas páginas Web), e mais a promes-
sa de integrar Visual Basic nisso tudo.

?
Quando há novidades, sempre há alguma apreensao.

Sugiro a você (se não for paranóico)
que está usando o Internet Explorer 3.0
a visita a http://miso.wwa.com/-
~sam/desktop.html. Observando esta
página, concluí que não preciso de
mais nada, a não ser meu browser, pa-
ra trabalhar no computador. Criei uma
página cm HTML com os ícones dos
principais programas que eu uso no
dia-a-dia. Sinceramente, é mais fácil
criar uma boa e arrumada página de
ícones em HTML do que tentar arru-
mar a tela do meu desktop.

Nesta home-page você vai encontrar
links do tipo:

a href="file:///c:/windows/note-
pad.exe". Clicando neste aí, por exem-
pio, você vai acionar o sen notepad, no
seu computador. Se quem escreveu es-
ta página pode fazer um link que. clica-
do. aciona um programa no meti com-

putador. imagine se ele for mau caráter, colocar um íco-
ne bonitinho e convidativo mas que. uma vez acionado,
realiza a seguinte operação: echo Yl I dei c:\windows.

?
Tenho mais coisas a escrever sobre estas versões beta

e ainda sobre os programas de telefone das duas empre-
sas (Netmeeting e Cooltalk). Portanto, vou voltar ao te-
ma semana que vem. Até lá, você tem a oportunidade de
me enviar mensagem com alguma pergunta ou comenta-
rio, de modo que a coluna fique sempre cada vez mais
próxima do que você deseja ler.

charlab@ax.apc.org
http://www.jb çom.br/charlab.html

»TJ| HEWLETT®

ABRA O OlHO. SÓ NA REDE AUTORIZADA, O REVENDEDOR E SEU CLIENTE TÉM CERTIFICADO DE GARANTIA, MANUAl EM PORTUGUÊS E SUPORTE TÉCNICO NP. HIgjpfl PACKARD
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Importado

interessa?

NÃO É PECADO DESEJAR UM APPLE

• Performa 5215CD + Impressora Color
Proc. Powor PC, 8 Mb RAM, 75 MHz, HD 1 Gb, Fax-modom f
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Uma linha direta com o futuro
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Aprendendo com o micro

Congresso debate a informática na educação

Estudantes 

e professores ca-
riocas vão ter contato direto
com o mundo dos computa-

dores e da Internet. Desde ontem, a
primeira Feira e o Congresso Esta-
dual de Informática na Educação
invadiram o 1ERJ - Instituto de
Educação do Rio de Janeiro, na Ti-
juca. O projeto, realizado pela As-
sociação de Apoio à Escola (AAE),
conta com ajuda da Secretaria Esta-
dual de Ciência e Tecnologia e da
Secretaria Estadual de Educação,
além de empresas da área. Até o dia
29 de junho, os participantes pode-
rão discutir a viabilidade do uso da
informática entre os alunos da rede
pública. A entrada custa RS 2.

Xerox do Brasil, lbmédia, Wtd,
Tech-open, Nct Control, Copunet,
Tema Informática e Falco Tecnolo-
gia Educação e Consultoria Ltda
são algumas das empresas presen-
tes no Congresso que acreditam do
desenvolvimento da idéia. Todas
prometem anunciar novidades tec-
nológicas no campo pedagógico
durante o evento. A Tema Informá-
tica participa da sessão "Relatos de
Experiência" e faz a exposição dos
trabalhos que vem realizando em
54 escolas conveniadas, sendo que
uma delas é pública. 

"O convênio

com o Colégio Estadual Alcina Ro-
drigues, em Niterói, não tem qual-
quer vínculo com a Secretaria Esta-
dual de Educação, foi uma iniciati-
va particular", explica Filinto Bran-
co, supervisor pedagógico da Te-
ma. A empresa traz ainda livros di-
dáticos e softwares educacionas.

A Falco mostra diversos softwa-
res educativos que ajudam na fixa-
ção do conteúdo e ainda apresenta
um projeto de robótica controlado
por computadores. A empresa já
tem convênio com mais 15 escolas
particulares do Rio, entre elas o
Colégio Palas e o Grupo Tamanda-
ré e estuda também a possibilidade
de fazer acordo com escolas públi-
cas. "Os estudantes serão capazes
de construir maquetes de estruturas
móveis com sucatas", diz Fernando
Malburg, gerente de qualidade da
Falco.

Além dos estandes, professores
c alunos vão ter a oportunidade de
participar das mesas-redondas, de-
bates, cursos com pequena dura-
ção, oficinas e palestras. Pelo me-
nos vinte professores universitários
confirmaram a presença para tratar
de assuntos bastante diversificados,
como Internet, programas regio-
nais, universidade virtual, novas

tecnologias, criação de biblioteca
básica e computador na pré-escola.

Segundo o coordenador do Pro-
grama de educação à distância da
Secretaria de Estado de Educação e
professor da Faculdade Carioca,
Celso Niskier, dois aspectos são
extremamente importantes nesta
feira. "O 

primeiro seria a iniciativa
do governo em instalar computado-
res nas escolas estaduais e, o se-
gundo, ligá-los na Internet". Nis-
kier conta que o Ministério da Edu-
cação está começando a colocar em
prática o projeto de instalar 10
computadores em cada escola pú-
blica com mais de 250 alunos. "A

Secretaria Estadual de Ciência e
Tecnologia, através da Rede Rio de
Computadores, teria a responsabili-
dade de ligar esses colégios à Inter-
net".

Para a Secretária Estadual de
Educação, Mariléia Cruz, o Con-
gresso de Educação será uma exce-
lente forma de fazer com que alu-
nos e profissionais do ensino pos-
sam entrar no mercado de trabalho.
"Nosso objetivo seria promover a
participação dos estudantes e pro-
fessores para que, juntos, possam
conquistar a cidadania e assim ter
acesso à tecnologia".

O custo de

uma maçã na

ponta 
do lápis

O leitor Eduardo Carvalho, gercn-
te Geral do CompuSourcc, escreveu
ao JORNAL DO BRASIL sobre as
observações de Ricardo Serpa, em
sua coluna:

Nos dias 21 e 28 de maio, a colu-
na O Mundo das Maçãs abordou a
questão dos catálogos de produtos
para Macintosh que começam a sur-
gir em nosso mercado. Como res-
ponsável por um deles (Mac Zone)
eu gostaria de, em primeiro lugar,
agradecer ao Ricardo Serpa os elo-
gios e garantir que continuaremos
nos esforçando para ter sempre uma
qualidade igual ou melhor.

Em seguida, gostaria de tentar es-
clarecer para os leitores o porquê dos
preços que tanto o incomodam. Ser
caro ou não é um conceito relativo,
que podemos exemplificar dessa for-
ma: um Macintosh tem no Brasil pre-
ço competitivo com outros computa-
dores importados, portanto não é ca-
ro; um Macintosh, assim como qual-
quer outro computador importado re-
gularmente, custa aqui pelo menos o
dobro do que custaria nos EUA, por-
tanto é caro.

Como o consumidor mora no Bra-
sil e não em Miami, a segunda com-

paração não tem nenhum efeito prá-
tico, pois ele não pode comprar aqui
pelo preço de lá, exceção feita a mé-
todos que não aprovamos. A frustra-
ção que isso gera no consumidor aca-
ba sendo expressa através de críticas
aos fabricantes, distribuidores e re-
vendedores, que são, na maioria das
vezes, injustas.

O complicado sistema tributário
nacional, somado aos diversos com-
plicadores que tem sido chamados
recentemente de Custo Brasil, é o
principal responsável pela diferença
de preços. Trocando em miúdos, este
dinheiro que sai do bolso do consu-
midor vai para o bolso do Governo e
não dos distribuidores e revendedo-
res. Se fosse diferente, estaríamos
vendo grande prosperidade entre as
empresas do setor e não esta epide-
mia de falências e concordatas que
têm tido grande destaque na impren-
sa especializada.

Cálculo - Vamos fazer um exerci-
cio simples de cálculo para demons-
trar como isso ocorre: um computa-
dor paga impostos de importação
(33%), de produto industrializados
(15%) e de circulação de mercado-
rias (estadual, sendo 12% no Estado
de São Paulo). Se uma empresa com-
pra um computador por mil dólares
nos EUA, ele terá um valor de impor-
tação de US% 1.080, sendo 8% uma
estimativa razoável para frete, seguro
e despesas aduaneiras. Como os im-
postos são em cascata, o preço do
computador colocado no estoque do
importador será USS 1.080 x 1.33 x

1.15 x 1.12 = USS 1.850.
Supondo que o importador quéifa

ficar com 1Ü% de margem de lucro
(para cobrir os seus gastos com salá-
rio, aluguel, telefone, como qualquer
empresa), ele terá que vender o cum-
putador por USS 2.250. Deste valor,
ele terá que pagar 2.65% de PIS/Co-
fins e diferenças de 1CMS e IP1. que
dão-USS 165, sobrando apenas USS
225. que são os 10% sobre o valor de
venda.

Resumindo a novela: dos USS
1.250 de diferença entre o preço deiá
e o de cá, o importador fica com USS
225. prestadores de serviços córh
USS 81 e o Governo com USS 944.

É bom lembrar, ainda, que este
exemplo é simplificado, com o pró-
prio importador vendendo para o
consumidor, o que não é comum em
nosso mercado, onde o produto tipi-
camente passa por distribuidor e re-
vendedor, o que implica em ainda
mais impostos, margens e custos.

Eu posso entender que o consumi-
dor ache que isso é um absurdo, até
porque eu também acho. Só que não
adianta vociferar contra os empresa-
rios brasileiros. Eles não são míopes,
gananciosos, acostumados ao lucro
fácil, nem tratam seus produtos e
clientes com descaso como parece
acreditar o Ricardo Serpa. Isso só
pode ser creditado à falta de informa-
ção. Portanto, desde já convidamos a
ele e a qualquer de nossos cliente*
para que nos visitem. Venham conhe-
cer a MacZone, a CompuSource e a
Apple Brasil.

New Media'96 traz

ao Brasil 'experts'

em comunicação

Marketing interativo é o grande
ponto de interrogação de hoje, tanto
para as mídias que veiculam campa-

, nhas publicitárias, quanto para os
¦ profisionais que definem as estraté-

gias de ataque ao consumidor. Co-
! meçou ontem em São Paulo o New

Media'96, o terceiro encontro inter-
nacional de marketing interativo.

Da mala direta à Internet, os
novos meios de comunicação se-
rão discutidos por cinco pales-
irantes internacionais e mais de

dez brasileiros.
Paralelo ao evento há uma feira

onde estarão expostos serviços de
multimídia, marketing direto, data-
base, telemarketing, veículos de co-
municação on-line e TVs por assina-
tura. O JORNAL DO BRASIL es-
tará presente representado pelo JB
ONLINE.

As mudanças que a new media
impõe ao mercado na conquista e
consolidação de clientes, a maneira
de investir nesses veículos e como
usá-los de maneira rentável serão al-
gumas das questões discutidas em
painéis e debates com profissionais
da área de marketing, mercado fi-
rianceiro, informática e entreteni-
mento.

Celso Niskier, da Faculdade Carioca, considera essencial a instalação de micros na rede pública de ensino

Hoje, o presidente do Forrest Re-
search, George Forrester Colony
aborda o tema Interatividade, para
que, quando e como. Ele foi um dos
primeiros a prever a revolução das
redes de computador, e não está en-
tre os entusiastas da TV interativa.

"A TV é um meio relaxante e pas-
sivo, e isso é uma parte de sua atra-
ção. As pessoas não querem que ela
responda. Acho que o computador
pessoal será a máquina tecnológica
básica. Em três anos, pelo menos 33
milhões de domicílios americanos
terão um PC", avisa Colony .

Para ele, no futuro os comercian-
tes vão dar computadores de brinde
aos clientes para venderem os seus
produtos.

PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO

HOJE
Interatividade: para que, quando e
como. George Forrester Colony -
Forrester Research (USA). New
media e segmentação: está na
hora de investir? James E. Miller -
Datalistas (USA). A interatividade
no varejo: a guerra no ponto de
venda. Ana Maria Dmi/ - Pão de

Açúcar. Varejo eletrônico: o
shopping center na tela. Do home
shopping à Internet. Steven Dreyer
- Andersen Consulting (USA).

AMANHÃ
Fidelização: como ampliar o ciclo
de vida de seus clientes. Thomas
Manning - Frequency

Marketing - USA. TV por
assinatura: mídia passageira ou
veículo do futuro? Daniel Barbará ¦
DPZ. O meu caso é de mídia
interativa? Alcance x eficácia.
Walter Longo. New media e
criatividade: está na hora de
trocar de agência? Coby 0'Bryen
Saatchi & Saatchi Interactive.

O MUNDO DAS MAÇAS

Seus dados em CD-ROM II

Authorized Reseller

A coluna da semana passada acabou ficando pe-
quena para os gravadores de CD's, e retomo o assun-
to hoje, primeiro para atualizar os dados. Os CD's
virgens, com capacidade de 650MB ou 74 minutos
de áudio, já podem ser comprados nos EUA por vol-
ta de USS 7, dependendo da quantidade de discos que
você pede de uma só vez'. O que era barato ficou uma
pechincha (650MB eqüivale a uns 462 disquetes...)
Para quem viaja, uma boa maneira de comprá-los é
através do mail-order, ligando do hotel para uma
MacWarehousc da vida. Você não paga taxa, é rápido
c, se uma nevasca não reter o avião por uma semana,
no dia seguinte o pedido está em seu quarto de hotel.

A outra correção é sobre a vida útil de um CD,
que eu imaginava ser de 30 anos. Um e-mail amigo
me avisa que essa vida útil está sendo estimada ago-
ra em torno dos 100 anos. Se a estimativa valer, óti-
mo, os netos dos nossos netos poderão se deliciar
vendo o que seus antepassados antiquados faziam
com os ainda mais antiquados computadores pes-
soais. Seja como for, continua valendo o conselho:
mantenha seus CD's afastados dos filhos pequenos,
ou eles não passam da semana que vem.

Durando 30 ou 100 anos, os CD's vieram para fi-
car. Apesar dos filhotes mais evoluídos dos CD's que
deverão estar batendo em nossas portas logo. logo
(os DVD e os CD's regraváveis são os primeiros da
fila), acho muito difícil que tudo aquilo que já existe
gravado em milhões de CD's espalhados pelo mundo
venha a se tornar inoperante por evolução da tecno-
logia por detrás de cada CD. Se isso não for verdade,
e os CD's em um dia próximo virarem peças de mu-
seu ou curiosidades do mercado das pulgas, não tem
muito problema, não. Qualquer desenvolvimento dos
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As cartas para O MUNDO DAS MAÇÃS devem
ser endereçadas ao caderno Informática. JOR-
NAL DO BRASIL: Avenida Brasil, 500, 6o andar,
São Cristóvão, Rio de Janeiro. CEP 20.949-900.
Fax: (021) 580-3349.

Ricardo Serpa
ricaseipa@openlink.com.br

discos, imagino, deverá levar em conta os discos que
existem hoje. Os preços dos gravadores andam mui-
to baixos, o gasto é pequeno em relação aos benefí-
cios e vale a pena investir agora. Perder dados irrecu-
peráveis é a pior coisa que pode acontecer a quem
confia em um micro, e acho que é questão de mais
um tempinho para os consumidores adotarem o CD-
R como alternativa de peso para uso caseiro ou em
pequenos escritórios.

Preços? Modelos? Não dá para falar aqui de todos
eles, cito apenas os da Pinnacie Micro, excelentes
para backups e que, apesar de terem preços entre os
mais baixos do mercado, não costumam apresentar
problemas de uso. A velocidade de gravação e de lei-
tura é dupla no modelo RC- D 1.000 ( que já não e
produzido, mas ainda é encontrado no mercado), e o
RCD 5040 lê em velocidade quádrupla, apesar de
manter a mesma gravação do modelo antigo. Em
anúncios da Mac Week americana, você encontra pre-
ços que vão desde os USS 600 até USS 1.300 para a
série de modelos Pinnacie. Só um detalhe: leve cm
conta a velocidade e o tamanho de seu disco rígido,
já que os gravadores não costumam gostar muito de
discos lentos e pequenos. Se esse for o seu caso.
aproveite a compra de um CD-R para atualizar o seu
HD.

JORNAL DO BRASIL INFORMATICA
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Oracle, instalado em um servidor Pentium.
Para colocar a aplicação em tuiicionamenlo foi instalada

uma rede de fibra ótica com um servidor Windows NT, on-
/.e clientes Windows 95 e cinco impressoras. 0 módulo de
informatização de contéincres deve ser inaugurado em ju-
lho e é o primeiro passo para a implantação de um sistema
de gerenciamento completo das atividades portuárias de-
senvolvido pela mesma empresa, que ficou responsável,
ainda, pelo treinamento dos funcionários do Horto.

"0 
principal objetivo do Ncrcu é a agilização do movi-

inento do terminal. Vamos reduzir perdas e aumentar a pre-
cisão no controle das cargas. A administração do porto po-
derá, ainda, analisar seu desempenho através do sistema,

que deve também ser utilizado no Porto de Sepetiba', diz
Marcelo Machado. Numa próxima fase, o terminal estará li-

gado à Internet, o que vai possibilitar fácil acesso para o
agendamento de cargas de qualquer parte do inundo.

Nova versão

0e antivírus
Çs micrciros xenófobos já podem co-
memorar. A Symantec está lançando no
Brasil o Norton Antivírus (NAV) para
Windows 95 em português. Ele detecta
ó vírus australiano Bo:a, o primeiro
criado para atacar o Windows 95. O
yírus age nos arquivos 32 bits executá-
yeis na plataforma e pode ser transmiti-
(Io via Internet, redes ou disquetes. O
Aiito-Protrct, um dos principais meios
de proteção do NAV, verifica aulomati-
camente e em tempo real os arquivos
transferidos das portas de contamina-
tão. Quando o vírus é detectado, o pro-
grama dá a opção de reparo do arquivo.
{Esse recurso opera em segundo plano,
t. portanto, não há interferência no de-
kmpenho do aplicativo em que se está
trabalhando. 0 produto não corre o-
risco de se tornar obsoleto pois tem um
iistema it/>dutc de atualização que man-
tini o software em dia.

Localizar um contêiner carregado no meio de milhares
iguais muitas vezes pode ser mais difícil que encontrar uma
agulha em um palheiro. Para resolver este problema, o Ter-
minai de containeres do Porto do Rio (Tecont), que movi-
menta hoje cerca de 11 mil containeres por mês em opera-

ções de comércio exterior, está automatizando seus siste-
mas.

Atualmente, o controle de entrada, saída e circulação pe-

Hi&®(M§I1 IJtyfMíJbski ÉfeN »

TELEVENDAS
Cultura do Rio já

está na Internet
'/\ programação cultural carioca
Iganhou sua Iwnw pnge e, a partir do
próximo dia 29, passa a contar com
mais dados na agenda. Os usuários
também vão ler informações sobre
1 todos os filmes e peças em cartaz na
cidade - desde a capacidade da casa de
Espeláçjuló e preços dos ingressos até
Horário das sessões. Os dados serão di-
S itlidos por regiões. 0 endereço
Eletrônico da agenda cultural do Rio é
Mww.novanet.com.br/culturario. A
«Secretaria Municipal de Cultura é a
principal fornecedora de informações.
Jiias outras empresas públicas e priva-
Jdas tamolm divulgam suas novidades
i culturais pelo e-mail
culfura@novanet.com.br, em um link
localizado na própria Iwine page.

Tec Toy cria

jogos para micro
No mês das férias a Tec Toy lança seis
jogos para computador. De animais
domésticos a domínios extraterrenos,
tem para todos os gostos. No Dogz
vour computei pet, por exemplo, o
jogador encontra cinco raças de
cachorro e escolhe uma delas para
começar a partida. Já no simulador de

combate Terra Novo Strikc FORCE
Centari o jogador passa por diversas
missões, enfrentando obstáculos até
d legar em quatro mundos diferentes.
0 preço dessas novidades varia entre
,RS 39 e RS 79. Quem quiser mais
detalhes; sobre os lançamentos da Tec
Toy - ou sobre qualquer produto da
empresa - deve se ligar no endereço
eletrônico da Tec Toy:
www.tectoy.com.br..

532-6206
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PRESARIO 5220CD
-X Processador Pentium 100 MHz, 8 MB RAM.HD de 840 MB

secretária eletrônica com viva-voz, CD 4X, modem.
S^JSS-ss^
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I NOVOS MODELOS DE SERVIDORES DE REDE COMPAQ

. l a th àii d r
Cartão da TVellis

para fax-modem
A empresa especializada em produtos
de comunicação de dados, Trellis
DataCom. está lançando um cartão
PCMCIA (foto) que incorpora o uso
do fax modem e interface de rede. O
cartão permite aplicações de
escritórios virtuais e acesso remoto em
redes locais assim como nas páginas
da Internet, já que possibilita a
transferência de dados e o acesso a
redes ao mesmo tempo. O Winfax Lite

; $0 chega às lojas por RS 722. Inclui
üm,manual de instalação em
português, adaplador de telefone-
padrão Telebrás. suporte telefônico

j gratuito, assistência técnica no Brasil e
Garantia de um ano.

|
Scanners Océ
chegam ao país

í A Océ Brasil está lançando no
; mercado sua linha 4700 de scanner.
; Os novos produtos apresentam maior
; velocidade e melhor desempenho. Os
| quatro novos modelos se classificam
í pelo índice de resolução e pelas faixas
| de uso. A rapidez é um ponto forte:

em média as versões de scanner da
; Océ levam 15 segundos para escanear

um desenho típico de linha formato
: A-0. Os novos scanners também

! apresentam um software de captura
inédito que define parâmetros antes' mesmo da operação, além de permitir

¦ ' a pré-visualisação dos acertos
automáticos, a gerência de arquivos,"conversões e plotagens. Vale dizer
.nada que toda linha é compatível* com a maioria dos softwares,

» operando com interface e podendo ser
» utilizados em plataformas
; independentes.

SERVIDORES E ESTAÇÕES COMPAQ

PROLIANT 1500 PROLIANT 4500PROSIGNIA 500PROSIGNIA 300
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Bill

saca as armas

e contra-ataca

Microsoft quebra exclusividade da

Netscape no acesso ao Bradesco

CAKI.A BAIENSE

A 

Netscape, que vai muito
bem por aqui. como cm to-
do o mundo, desembarcou

na Feira de Automação Bancária
com uma enorme pedra rio sapato:
o acordo que garantia ao Navigator
exclusividade no acesso ao liome-
banking do Bradesco fez água na
véspera da feira e a emergente cm-

presa de Jim Clark teve que engolir
o sapo de dividir espaço na página
com a rival Microsoft. Os clientes
do banco, agora, podem utilizar os
serviços de saldo, extrato, transfe-
rências. investimentos c solicitação
de talão de cheques pelo computa-
dor usando tanto o Netscape 2.0
quanto o Explorer 3.0. Basta pas-
sar, antes, pela agência e obter a se-
nha de acesso.

Mas esta não é a única investida
da empresa de Bill Gates no milio-
nário setor de automação bancária.
A bondosa fabricante de software
resolveu criar um pacote para de-
senvolvimento de homeçbanking e
distribuí-lo gratuitamente às insti-

í tuições interessadas. O kit sai cm
agosto e traz o Internet Server c o
ExpWrer 3.0, com direito a livre
distribuição entre os clientes. De

quebra, o banco ainda leva um con-
junto de páginas HTML orientadas

I a objeto, para implementação do
serviço.

Para garantir a segurança, a Mi-
crosoft criou um sistema de auten-
ticação eletrônica e encriptação.

baseada numa chave de 40 bits.
Adicionalmente, o banco pode ad-

quirir um kit, desenvolvido cm par-
ceria pela Scopus, 7COM e Pro-
comp, que transforma os 40 bits
cm 128 bits. Dentro dos bancos, a
empresa espera emplacar o seu
Back Office, este ano, em 45% das
agências da rede bancária nacional.
O gerente dc Soluções Financeiras
e Comerciais da subsidiária brasi-
leira, Dagoberto Hajjar, tem uma
explicação simples para a estimati-
va. "No Brasil, 98% das agências
estão automatizadas, mas, em boa

parte delas, os sistemas não permi-
tem um serviço integrado. A plata-
forma Microsoft oferece um siste-
ma único, com uma única interface
para o cliente, este é o diferencial."

No Back Office estão incluídas
licenças para uso do Windows Aí,
SQL Seiver, SNA Serve! SMS e
Exchange. O pacotão sai por US$
2.500, mas, pelo programa Micro-
soft Select. os bancos podem ad-

quirí-lo por US$ 1.200. O pioneiro
na implantaçãofoi o Bradesco,
mas, das 2.500 agências, apenas
170 já implementaram o sistema.
Dagoberto Hajjar diz que os dois
sistemas - o Back Otfice das agên-
cias e o lume-banking, na casa do
cliente - vão se encontrar.

"O Bradesco tem um projeto de
transformar suas 2.500 agências
em pontos de acesso à Net. Cabe
ao banco restringir ou não o acesso
do cliente a outros sites", explica.

Novos 'casli dispensers 'da Sid aceitam cántera, leitor de digitais e entrada

para 
'smart curds'. Segurança é a palavra dc ordem dos equipamentos que

associam a imagem do cliente | operação realizada e subsititejn o código
secreto pela impressão digital, para inibir as fraudes

As soluções para quem 
não gosta 

de encarar fila

Algumas das mais importantes
empresas da área dc automação esti-
veram, semana passada, no Hotel
Transamérica, em São Paulo, para
mostrar as novidades tecnológicas
que vão tirar o cliente da fila dos
bancos. Ao lado do tradicional Con-

gresso Internacional dc Automação
Bancária, que a Febraban organiza
há seis anos, 43 fabricantes de pro-
gramas e equipamentos montaram a
agência dos sonhos dos brasileiros,
na Exposição de Equipamentos, Pro-
dutos e Serviços de Automação Ban-
cária.

Para começar, esta agência aboliu
o dinheiro de papel. Os smart cards,
os cartõezinhos inteligentes lançados

por aqui ano passado, prometem

substituir de vez a moeda por impul-
so eletrônico. Empresas como a Sid
Informática mostraram a possibilida-
de de rodar, no mesmo casli dispen-
ser (terminais dc autoatendimento
que emitem dinheiro nas agências
bancárias), aplicações envolvendo
cartões magnéticos tradicionais e os
espertos smart cards.

Com as novas máquinas, os
clientes podem fazer transferências
da conta corrente direto para o porta
moedas digital e vice-versa.

Já a 7COM mostrou como reali-
zar as mesmas operações só que sem' 
sair de casa. Associado ao nome-
banking, os smart cards eliminam o
último motivo para o cliente se des-
locar até uma agência ou uma ATM:

a necessidade de retirar dinheiro.
Usando um device (acessório que laz
a leitura e a transferência de impul-
sos para os cartões inteligentes), aco-

piado ao próprio micro, o sistema
transfere para o cartão o valor desc-

jado.
A empresa também mostrou, pela

primeira vez, o Money Connection.
um programa desenhado para trazer
os dados do banco para dentro do
Money, o organizador financeiro da
Microsoft. Funciona assim: através
do Money Connection. o cliente
acessa o banco e realiza a operação.
Depois, importa os dados, já consoli-
cados para o Money. O produto está

pronto para operar através da Inter-
net, e, como não podia deixar de ser,

pode trabalhar com tantos bancos

quantas sejam as contas do usuário.
A agência do futuro, mostrada no

evento, também reduz os riscos de
fraudes que perturbam o sono dos
clientes que tremem só de pensar em
tecnologia. No estande da Sid. um
novo casli dispenser demonstrava
duas soluções de segurança bastante
convincentes: o leitor de digitais, que
dispensa a desgastada senha, e a
câmera digital. Com ela. o sistema
registra exatamente quem fez. que
operação e quando."É um sistema modular que. acre-
ditamos, inibe o roubo ou a fraude
com o uso dos cartões", avalia o di-
retor Comercial da empresa, Antônio
Carlos Mascaro.

Mortiblawdo - N0TEC

0 cMMI Temm* M «*.* <'•" <"# l"f ««* " "f, 
—— &£££?** W:5''

HIliapmtdo do Congresso Feoo.sofl'96 voce pocitrd exeUter deture 24 Seminmm «»»«•","'/m B)nn|

em 6 urunos temdtieos, compomlo sua agenda de actmlo com seas interesses. Mem cltsso, 7 Semnanos ¦tiUQayikMlli*
' i i / p,,r,.;lvlc vnhrp nKKIintni espectficos. moo'elodequc/ifcde-oCopot»'f> Mofjnfy A/vtHti*Opttxmi1/xm

eiirigidosa Usudrios estarao fazendo parte Ja sua agenda. Palestras, sotneassunws espeujiu ^ 
c 

*

Plendrias e outros Eventos Especiais honiplementaruo sua partwipagao m Congresso. cabAl&Coiii-Gwwiitaw jS-Swifempkm Sk«®w*

New deixe de participar do mats completo Congresso de lnfomdlica da America Latino. *

taftJrttoCcftjNsb-UMyiBrciillJiia ferroflKfltil pj'oo Jo* Meto Arvittjei Conidttng JuoflCorloiGcrca
MMpill ConoGa'a-f^i^Cr^^d, StnM ¦Saimhttge'ttpmVtmeMait'rg Wttmo (»•« poc Sesmxs
BllVfnlTrl flM SoWt Cotfal. Mrioi-Wgo ViofoJoM^w ' u
MmMmmBBBZBtmMBMMm woGfemwjWoAini 

,, imBI i ¦—BI—1II I I TITiTi C"~-<~<^'. fcmki(»"e01 fmcipoa iKnct^ci WK ^ IHIHBTT7!^77TflRBC8
rS5n 

"in. 
in— meSS mrmmm

. ImIcIku-I l>. /.isirnn • Ij>iiis\ SobeooCorfoiMayer MBI CoHosAlbetoSdiwoget Nwdiech d*pftKdioittytwm
Show Internaaonat <te MBBaaEEBM ZratTliriM MEtZESEEBM ¦ggCTgM J^^I^IVoCobc MaUoq* S™*

lciki oy,ia semimirloUsprcin! pi JowGiodo OJCUxxW! [>Oifli MerahoipwWmitV1™ lback<ydogei"dt V^aoifc-'oC'-. ' / 'h^'
Houienagem ceo,.chh || || rie„<irt<, || -¦ Wo,^ _

l-enasoft 10 (inns || Daw Wood-Om-r.ui II PoW^onkes EduordoVMsdeAnxfoe ArnondoV^cl;r4Fetoono
^uw—w— HIHUfilwXBS BcordoMarqw«i-'Wo*ert»ou»e Wai
BBpasB ¦bum tesr£«r*TTH Ull' —Bl iBBfiiMJdiAii* ^Microiollbcbwge5tmtcoino

mmaaMM* BBBHIEEM paraoNotml&txip«0'r Irteraeie(SON 'rJe!
f i)mHO idin ilium" , , . u, Bmli3 Hi i llll LUM

ffljgjKm /ii/iirmn® Mccnat NtoCotdoc Equw . v .. ..
B?TOWWBH|HWI|B nay C-^"f iy. -'f.y'f,
BUjk'MW r.a-tni Stmhll*< COHoiE&OM*-^ At«roJ<m«»«90>»» :

Moooli .iVodto-toeifcfiwfcpwMaNfl ^
HnTPr^T^TTTTnB pBBfflHtESHB pjEBSEMEESB .WodgroopCompvhfigthierMt AfrtorjoCoH«Moi»Ileto -»ufliofdejs^irosdtso^cs«o

vli.' l*ritce%sumrnio tte * T*cnoloKlas MuliimMia Ha 07v CoocoW*l»Co<r^«nlOTi INTEE NET Coffwmcot&tFowteCoSro NUIEC foit: V;occ
UHdHPHH Imogens «• Workflo* 1 'Mun'irnMUt" "\fuUlmMUt 

I uciana^Dbs (lnis»t>j4k.r A. I*.uct\<h Mchel So<3«r IcM DtKrhro^ioeftlo Ccno tncK w eoptw vts.^ no 'NTf?N?T pO'O w:i a; ITGS
Kicarilo Ny^ut. ir.i Marco A. ilc S.Kibcln Abel Re is. CompucetUtr htfohonst -A Iniewel D> wn»nodo no Pcicfano Mcvo]«cW Gf'tXWJ

IIBBinHi  ATR Multimedia Mtduila^ ~~~~~ZZZZ^ M<roioh (M} Li Ocudc Mojcflef Gvtrwiei Ccrvv) Hci/y :^<kKV*

_JHH| P" Z11„7 1

BBS aoN.Cort,! Fcrnamioxiiiwni's I « prccch.r,«dadosahaixosclcciona.ulooschasd^a-U,: i
HHHHHBIL4-^—-J J -i  _j1 

-j jN„me 1:.....;:.:..........:.... a^^iBdo0.^.1 j
Hm ¦ IM'I-Tlr-*"™ workuraun I1  QDl\RI.\I¦ • BwMKSb internet Keilet LocniS Redet Corporattras ""SSJj' Computing . Cargo  «n pirlkipafto«»'!Alberto Suzaiio ' Vinla M. Fcito An.« I Kovcsi I;ablo Ortiz Jr I j ni|)ri.si| { j--j j—-j j 1

¦"BB pEECnBmj 
[K1SBIE8EB| H1EBSEB3HIJBSEHSISBH | cgocpf r~''~ZZ"Z~ZZ~Z. Q: ^5 m 

j
DQbJPHHBiB OS/2 V»i"i/«HJ 95 e t\ I JoMi ,|os Ssmlo". Tlionias rU'chcr Jf 

iQigg ddudloQuarcsim. 
l.uu Du.Um/a Afipl^do Bmsil

T Se^urun^u ill! impneto I Tl'ltTonC ^ t*A\

mmfM Uny M'.-riy JlrL-,., I Fichos de inScrl?ao ,ncomple<a5 ou inccelos nflo 5e-flo proce.cda, a.« que .eiom pi — 
R$ 
~

f'U. Data Lorpontliot Unisys \frfdulo Price Witerhouse I complemenlodas Bariw
1 L It  — <j. I Pora maiotes Informntfles ligue (0481224-4305 Romat ISO ¦ Dep. da Congrasios iMjMwjwwgWW

^ A parlir de 14 de julho'96 so serdo ace.ias inscri?6es na Secrelana do Congresso no
b.t iV mm I Paldcio do$ Conven^Oes do Anhembi * SPou pelo Televendos
/||N MM 1QLBXESX Arqiiltctm r I "emeto sua licha de inscii?flo para Fenosofl Feiras Comardois TELEVENDAS

'"ul"MM"" coT^t? H-nciH. EnwcniKiB,( aec I Av. Prof. Othon Camo D'Efa> 900 - Centra Executivo Case do BarOo Torre 1Q^n
" iiiVhio i.uui c. nov«. 'v'",', Ciuio^J.i''ereir» 12' ondat -88015-240 • Florion6poli» -SC (011)829 6612

Congresso Aberto INTERNET
http://www.fenasoft.com.br15/07/96

18/07/9617/07/9616/07/96

Congresso Técnico
19/07/9618/07/9617/07/9616/07/9615/07/96

Não perca na Abertura, grande
momento de arte e tecnologia,

comemorando a 10» edição dai Fenasoft

1 fl IO ái I 7 30 1 B 30 6. 1/30 1 8:30 >,17^"

tlOOKÍNG TO THE
FUTURE

MULTIMÍDIA

DEStNVOLVINttNTO

TKC.IIA'INFORMAÇÃO

Congresso Usuário
RéST™" >¦ t 11 00 ò» 19*00

15-19 julho'96

Palácio de Convenções do

Anhembi - SP

&JÉ8Í

Abertura
Sltiw Internacional tle

Tecnologia
lloiiieiiagiitt

ienasoft 10 anos

Coioi ítéi ét Skhwj de «"00Í" a
Ei(ntycw PfífOfií.AS
Aroorelo Vdo:1 |t i felcono Olritira
Pe»obfó>
.tfukrij-ow ídi<o:j:
NeklitítjlaiC VI
t&Jil 0 Nc*0 W'C0Á? X'C

TornSÍ1^ Vv^
•V>CÍ «p"Ctx"6es Jo K>':
AhorotaéVeflígoidoiSòríos
IQÍ( r;.' .\l "í 1! «C 'y V» íí
O&owveh. sí O " x \k c v-ve
Omò; óc- w*. Nejocc

Seminário Kspecial p/
c/:os t ci Os

Dave W<nxl • Cincom
PlentirlaPlenáriaPlenária

Mcroioh f tefage 5«w co«o
bfroeitty^ra poro 0 Nohfiol G'0up»Q'(
Moosdl

¦A Atqyfeh/o dt Daertvcvwio GW
Serww 3 kl
Microjoh
¦Wvigiovp Com pvKig (§tm»l
Concerto (M ComçkrwKyti
Michel Soder lohji Dtí«ft*olvm«nío

¦A Iniemel Diixnmdo na floiahyno
MtrotoblM)

BEBBBBSS31
¦fede j imel^en'n
Jorge CKc*«i dê Medò«*c4
Syn M<ro^yVe^i
•ifonwç«5 xgum òew^ci v M
PcJoCotiro NU1EC

¦ Corw«v.'.'Jf ?0'0 «ooes a.
Gfoçb i
UJ Ocudc Mcscfler Gwnyíei Ctívf

•li» Cwt«ate « h*"«' e SON
N CofdoK Eqg«l
¦he<v{*rri**xióe ISDN/SMOS no í*W
CorbsttwtopWo -fq»
¦IVoCcco ftítjde&*odbpon!)INTfíNET
KfcCototwMffl'
INT£5 NET CwnumcoçôeiS-siefTXj
Cot «rvy w eoptw vóÁel «o WTffNfF
Mcvro Jeclel

Infttrnuilion
Siiperliifili »«y

lUlson I oiitenellt
Sn/mu

Muhimútia na
lirfucaçilo

I.uciana Dias
Compurenier

TecnologiasIntegradas em
MullimútiaAbel Reis.Midi dlon

PriHtnçrio e
Publicação em

Mullimiitia
Marco A. tle S.Kibein

Mii HiiUkuaUsi

ais
C lHtSlt^^fc-T A I\ULTMH!

htfohouse
Processamenlo de

Imtigens e Work/Ioh
Ricardo Nogueira

SMI
AirWt* 'v>* '-'y
b^ÒQ HCi/» GOKXKO^

Amhienles de
Desenvolvimento
WllMill C. da Silva

MSA-hifor

II PA t Engenharia
do Conhecimento
Eliunaiiucl Passos

Grani

Desenvolvimento
Orientado a Objetos
Fernando Xiinene.s

KPMG

ClletileSServiiUr e
Distribuindo de Dados

l entaiulo N. Corbi
Itautec Philco

Ejco^o suo ooçôo de pcr»ic»poçõo
I llMKCRAl lpjrlnip#,*'«n

|.»dtrs trs diaN tk) CnngrrtNí»!
I I Dl\R1 \ inuri|üfiH>l J1

sua parlidpa\'50 n«« Cun^vw

1" l)LA ? V DIA
r dia Ds-wa
r DLA

Data Wareliouslng
Aiuln* L.. Zanibrini
Jouiputer Associate.

Workgroup
Computing

Fábio Ortiz Jr
DOS SI

Computação
Móvel

Ana 1.. Kòvesi
Microsoft

Redes lutcais
e Remotas

Fábio li. Cilas
Novell

Redes Corporativas
Vânia M. Ferro

JCom
Csirn<> LrLmpresu i.

Internet
Alberto Suzano

Valtcr Ide
Sun do fírasil

CGC/CFF
EndereçoApple

1 boinas Fischer
Apple do Brasil

UNIX
José O. ilos Santos
linind In/oiwdtica

Windows 9S e NT
l.uiz Banhara

Microsoft
OS/2

Cláudio Quaresma
IIIM Cldiidc  ¦'

I CEP r~~ ! UK 
I Telefone L__ —-—'  
I Fichas de inscrição incompletas ou inconelas nõo serflo processados até que sejam
I complementadas
| Paro maiores Informações ligue /0481224-4305 Romat 150-Dep. da CongfOJfO)
' À partir de 14 de julho'96 só ser8o aceitas inscrições na Secreloria do Congresso no
I Palácio das Convenções do Anhembi • SP ou pelo Televendos
| Remeta sua licha de inscrição para Fenasoft Feiras Comerciais Uda.

Av. Prol. Otbon Gamo D'Eça, 900 ¦ Centro Executivo Casa do Bardo Torre 1

I 2' andar -88015-240 • Florianópolis -SC

R$810,00 R$900,00 j
R$270,00 R$300,00 I

Impacto nos
Negócios

Roberto Miranda
Price Waterhouse

Segurança da
Informação

Fernando Nery
Módulo

EIS
Ixny M. Ilnriy

Unisys
ttenchmarklng
José P. Martlnes

hit. Data Cvrporuliot

TELEVENDgS

(011)829 6612

ContabilidadeIlâiitula llclluy//// Consultou*
Ad vuhhíhCarlos J. Pereira/M.'> 

Arquitetos «r
Kn^enhelro* (AKC
Kohvm J H Au^uslo

Si\f!iof>h

Au(oinu4,u4>
IlaruúHu

Muco liinnch
Cincom S\Mfn'

Autoiiiu^üo
Comerelul

un I C. Nuvatfc
IAN limsd

MfEEESmmssmBsm

BH3BM

HjBBBl

B1F«

&

MM 
j



I I l<CA ! I 1RA.2S nu HINHO DE !<>% INFORMÁTICA
JORNAL DO BRASIL

7.

Conferência por 
micro é

o forte da linha Updating

Um anão com 

'performance' 
de 

gigante

IBM lança linha de portáteis ThinkPad 560 e agita o setor

A distribuidora New Tech Upda-
ting está de olho 110 fuiuro. Paracon-
quisiar o mercado Soho e aumentar
sua produtividade, a empresa acaba
tie fechar um contrato com a Creati-
ve Labs. O lançamento dos novos
produtos já tem data marcada: acon-
tece durante a Fenasoft 96, que será
realizada no próximo
mês, em São Paulo.

"Não temos idéia do
que poderá acontecer
na feira, mas estamos
bastante otimistas com
a nova fase da empre-
sa", conta Arlindo Ver-
langieri, gerente de
marketing da Upda-
ting.

Entre os novos 1110-
delos com a marca Up-
dafng e tecnologia da
Creative Lab estão o
Melody 600 TCA, um
Pentium de 600 MHz

que oferece recursos de telefonia, o
Melody 600 VCA, um Pentium 100
MHz com sistema de vídeo-confe-
rêneia, a 15 frumes por segundo, que
custa R$ 3,9 mil. Além dos compu-
tadores, a Updating anuncia um kit
multimídia de oito velocidades, a R$
450.

/•*/'. '¦ ? v'v'*'7' rY «•.• '11.1 ¦ :.m 7 1 rr

r>w Jr;, i
Mclod\ VCA, estrela da linha New Tech Updating

MARIO ANORADA E SILVA
MIAMI-A IBM perdeu a guerra

dos computadores portáteis logo após
ter iniciado a revolução dos computa-
dores pessoais. O gigante da informá-
tica foi o primeiro a pensar em compu-
tadores do tipo Lap-top mas cometeu
um erro ao lançar sua invenção no
mercado. Os PCs da IBM eram muito
fáceis de serem copiados. Potências de
hoje como a Compaq e a Dell só exis-
tem no mercado dos computadores
portáteis porque copiaram um IBM pe-
Io sistema de engenharia reversa e de-
pois produziram seus clones. Resta sa-
ber agora se estas mesmas empresas
terão tecnologia suficiente para copiar
o último lançamento da Big Bine, a gi-
gante azul, apelido carinhoso que a
IBM recebeu dos concorrentes.

Com a nova linha de notebooks
ThinkPad 560, a IBM lança um novo
desafio no mercado dos computadores
pessoais. O desafio da altíssima tecno-
logia. A primeira prova a ser vencida
pelos inimigos da International Busi-

ness Machines é a prova do tamanho.
Os ThinkPad 560 pesam cerca de 2 kg
e têm 3,04 cm de espessura, quando
fechados. Quem aparecer com uma
máquina mais gordinha já sai perdeu-
do antes de a IBM ligar o seu Think-
Pad na tomada.

Anão por fora e gigante por dentro,
os ThinkPad 560 foram lançados em
três versões, com processadores Pen-
tium de 100, 120 e 133 MHz. Veloci-
dade garantida ou seu dinheiro de vol-
ta. Espaço no disco rígido dos novos

IBM só representará um problema se o
usuário tiver mais de 1,08 Gigabytes
de informação para armazenar.

E na hora de conectar o seu novo
ThinkPad 560 na Internet ou em qual-
quer rede remota surge outra surpesa:
cadê o fio? Não precisa. Os ThinkPad
estão equipados com um sistema de
transmissão de dados por raios infra-
vermelhos que envia 115kbps, para a
impressora ou para a linha telefônica
mais próxima sem a necessidade de
um simples, porém vulnerável, fio.

-es
]—

21-
O VIGOR DO PESO-LEVE m

Modelos - 2640-50A; 2640-EOA;
2640-FOE
Processador- Pentium lOOMHz;
120MHz e 133 MHz
Tela SVGA- 11.3"DSTN; 12.1" TFT
Disco Rígido- 810 MB e 1,08 GB
Memória RAM- 8MB-40MB
Preço - R$ 8.500 a R$ 8.900 (nos EUA)
Espessura- 3.04cm
Peso- 2,05 kg

Portas Periféricas- Standard l/O mais
Floppy e áudio.
Teclado- 85 teclas, descanso de palma
e TrackPoint III
Sistema Operacional- Windows 95
PCMCIA - Dois tipo II e um tipo III.
Interfaces adidonais- Modem de 115
bps infravermelho para transmissão
sem fio via impressora ou linha
telefônica.

Caso o usuário prefira os modens
convencionais ou não tenha o receptor
operando com raios infravermelhos na 

'

outra ponta, o ThinkPad oferece esta ;
opção como acessório.

Outras vantagens opcionais incluí-
das na nova linha de micro-máquinas
portáteis da IBM são o sistema replica-
dor de portas que poupa a necessidade .
de uma rede de cabos ligando o com-
putador a todos os periféricos, espaço
para cartões tipo IJ e tipo III e garantia
internacional de um ano com serviços •
de reparos porta a porta através de
courrier de acesso mundial. Isso sem
citar os softwares incluídos no pacote
Smamuiíe da Lotus.

O principal argumento da IBM ao
lançar os ThinkPad 560 é lembrar que
qualquer concorrente que quisesse ten-
tar produzir um notebook tão fino e le-
ve seria obrigado a comprometer ou-
tras características como capacidade
de armazenamento de dados ou veloci-
dade processamento. No Brasil, chega
na segunda quinzena de julho.

Contrabando de micros

ainda domina o mercado

Ó mercado formal de microcom-
pMiadores. que segundo avaliações
otimistas beirou os 70'7c ano passa-
du. perdeu terreno para o contra-
hando neste primeiro semestre de
96, Segundo o diretor presidente da
Conexão, montadora de placas e in-
tegradora de sistemas, Celso Mo-
rues, o Sepin reuniu as empresas do
setor, comparou a expectativa de
vendas com a produção do mercado
legal e chegou a conclusão de que
70'7r das vendas ficou na mão dos
contrabandistas. Pior, 1 59í das pia-
cas que abasteceram o mercado in-
formal entraram no país legalmente,
sem.pagar imposto.

O artifício que vem driblando a
Receita é simples: empresas beneli-
ciadas pelo PPB, que reduz o peso
dos impostos de importação sobre
as empresas que fazem a montagem
das placas aqui. importam placas
prontas como se fossem componen-
tes. Para chegar a esta conclusão, o
órgão deduziu do total de compo-
nentes importados a produção das
montadoras. Resultado: descobriu
que entrou mais componentes do
que a indústria pôde montar,

O setor de montagem e integra-
ção que esperava um crescimento
de 2()'/r nas vendas deste ano viu as
expectativas se frustarem. Segundo
Celso Moraes, o volume de placas
montadas pela Conexão de janeiro a
maio caiu 50% em relação à dezem-
bro.

Somando o percentual de cresci-
mento do mercado com a parcela de

contrabando que, se esperava, mi-
grafia para o setor formal, o volume
de micros vendidos legalmente no
país passaria dos 600 mil. do ano
passado, para uni milhão este ano.

A Conexão, que não contava
com a queda de produção, investiu
numa segunda fábrica, também em
Alphaville, ampliando a capacidade
de inserção de componentes de 25
mil/hora para 60 mil/hora. Entre a
implantação da segunda fábrica e a
compra de novas máquinas para au-
tomatização da linha de montagem
foram investidos US$ 4.2 milhões.
A empresa, no entanto, opera a 1/3
da capacidade total. Apesar da que-
da. a empresa espera ver o dinheiro
de volta já este ano. A expectativa é
de bater os US$ 50 milhões de fatu-
ramento, contra os US$ 30 milhões
de 95.

Para isso. a empresa está invés-
lindo em automação, com a compra
de máquinas SMD (tecnologia de
montagem em superfície, feita 909r
por robô), e mudando o perfil dos
serviços.

O modelo de serviço a ser segui-
do é o já prestado para a Packard
Bell, desde 95: a partir de um escri-
tório nos EUA, a Conexão recebe as
peças, tira a nota de importação,
monta o todo o micro, e o entrega
para Packard Bell brasileira. Com
este perfil, a empresa pulou de um
faturamento de US$ 6 milhões em
94 para os USS 30 milhões em 95 e
espera atingir a meta traçada para
este ano.

HP 
põe 

no mercado nova safra de 
produtos

Lançamentos vão de sofisticada agenda eletrônica a plotter
Divulaacáo

Impressoras mais rápidas e melhor
resolução na hora de imprimir, agen-
das eletrônicas com grande capacida-
de de memória e notebooks de última
geração. Semana passada, a Leo- re-
presentante autorizada da Hewlett
Packard no Rio- lançou oficialmente
uma linha completa de produtos, que
vão da plotter ao micro de bolso.

A alta tecnologia das novas má-
quinas permite aos micreiros dimi-
nuir o tempo dedicado ao serviço,
além de aumentar a qualidade dos
trabalhos. O preço dos produtos de-
pende das novidades de cada um e.
segundo o diretor executivo da Leo.
Marcos Brito, as vendas podem ser
consideradas um sucesso.

No campo das impressoras muitas
novidades. A primeira delas é a
DeskJet 680 e a DeskJet 820 que são
capazes de imprimir cinco e seis pá-
ginas por minuto, respectivamente.
"Vale lembrar que a DeskJet 680.
com o preço de U$ 640, já pode tra-
balhar com formulário contínuo", ga-
rante o gerente de produção da Leo.
André Gonçalves. Ele diz ainda que a
DeskJet 820 deve custar em torno de
U$ 800 e só funciona em ambiente
Windows.

Outro lançamento da HP: a Laser
Jet Color 5 e a Laser Jet Color 5M.
Ambas substituem a antiga 4-plus.
"A 5M tem até o modelo de control
scfipt embutido, interface, eternet e o
control talk. que permite a utilização
da impressora em rede", explica. A
resolução de 1.200 dpi. o preço em
torno de U$ 12 mil são características
da Laser Jet Color 5, enquanto a La-
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HP DeskJet 6H0C. um dos lançamentos da HP, imprime cinco páginas por minuto e cifra perto de R$ 640

ser Jet Color 5M não sairá por menos
de U$ 15 mil.

As plotters são também lançamen-
tos da HP. A Plotter Design Jet 350 C
e a 330, por exemplo, apresentam al-
gumas inovações. O modelo 330.
além de ser monocromático, utiliza o
papel A-4 e tem resolução de 600
dpi. Enquanto a DesigiiJet 350 C é
colorida e pode utilizar dois tipos de
papel: o A-1 e o À-O.j Os preços des-
sas impressoras ficam entre US 4 e
U$ 5 mil.

Depois das impressoras, os 1111-
cros. A HP está com novos modelos:
o Vectra 500- máquina Pentium com
duas versões: de 75 MHz (US 2.8
mil) ou o de 100 MHz (US 3 mil). O
outro lançamento é o Vectra XU. que
segundo André Gonçalves pode ser
definido como um Pentium mais so-
lislicado, ou o novo 6S6. O preço
desse computador varia de acordo
com a velocidade do processamento
e pode chegar a casa dos US 10 mil.

A Leo não esqueceu dos note-

books. A maior novidade dentre esses
lançamentos é o Omni Book 5500 -
um Pentium de 133 MHz. com 111a-
triz ativa Super VGA. com 12 polega-
das. O preço ainda não foi divulgado.
Para aqueles que gostam de usar uma
agenda eletrônica, a HP traz algo
bastante diferente: o Omni Go 100.
com 1Mb de RAM e que oferece ao
usuário a entrada de informações
através de uma canela ótica. Esta so-
fistieada agenda eletrônica deve sair
por US 600.

saí-
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ta na lista de fabricantes reconhecida diretamente.
Eu especifico SuperVGA 1024x768. Agradeço des-
de já a sua atenção. Um abraço, Ivan Almeida Júnior
¦ RJ

Prezado Ivan,
Seu problema é de solução simples. Basta apenas

que você consiga os drivers para Windows 95 da placa
Trident. Você pode encontar informações e um reposi-
tório destes drivers em http://www.coni-
tech.com/vvindows/upmenu.html. Procure não utili-
zar os drivers de 16 bits de sua placa, pois estes preju-
dicarão o desempenho de sua máquina. Quanto ao seu
monitor, não se preocupe se ele não está na lista. Con-
tinue usando o monitor padrão SVGA 1024x768 e nao
ocorrerão problemas. Um grande abraço.

Um pouco mais de cor Som na medida certa

Caro Abel,
Possuo uni Pentium 100 MHz 16 Mb de RAM

com uma placa de vídeo Trident 9440 PCI com
2Mb e um monitor VTC de 15 polegadas. Possuo o
Windows 95 (Português) e gostaria de aumentar o
número de cores no mesmo. O máximo que consigo
através do Window s 95 é 256 cores, independente da
resolução do vídeo (640x480, 800x600, 1024x768).
A resolução que eu utilizo é a de 1024x 768. Como
usuário do Windows 3.1, eu conseguia atingir 32K,
64K e até 16M de cores, usando uma placa Trident
9400 VESA com 2Mb e os drivers fornecidos com a
placa. O problema estaria no driver de vídeo forne-
cido pela Microsoft 110 Windows 951 Caso seja isto,
adianta baixar o driver da própria Trident para
Windows 3. 1/3.1 /? Neste caso eu não estaria usando
11111 driver escrito para 16 bits e perdendo perfor-
mam e 110 Window s 95 ? A propósito, 11a definição de
hardware no Windows 95 o meu monitor não cohs-

Oi,
Tenho um 486 I)X2 66 com 8Mb de memória

sem kit multimídia, mas estava querendo comprar
um placa de som. Pesquisando os preços constatei
que a placa Sound Blaster é umu das mais caras.
Ela é realmente a melhor para justificar essa dife-
rença de preço? Senão qual você toe indicaria? Eu
também vi essa Sound Blaster de 32 bits. Ela traz
muita vantagem com relação à de 16?

Muito obrigado desde já. Lúcio Renovato ¦ RJ
Oi Lúcio!
A Creative Labs (fabricante da Sound Blaster) esta-

belecèu uni padrão para placas de som. Por isso mui-
tos programas que utilizam som sao feitos especifica-
mente para a Sound Blaster. Por isso. quando você
compra um produto da Creative Labs, você garante
compatibilidade com vários programas, além de um
suporte muito bom através da Internet e BBS s, Ape-
sar ile ter o nome de Sound Blaster 32. a nova placa da

Creative Labs não é de 32 bits e sim de 16 bits. O 32
se refere ao número de notas reproduzidas em um sin-
telizador polifônico incluído 11a placa. A SB32 iam-
bém possui sons de instrumentos reais gravados em
uma memória presente 11a própria placa, fazendo com
que os sons do tipo MIDI sejam reproduzidos de for-
ma mais natural. Se você fa/ composições com áiixí-
lio do micro este tipo de placa pode ser interessante.
Se o uso da placa for essencialmente doméstico não
vale a pena comprar a Sound Blaster 32. Um abraço.

Para comprar bem

Prezado colunista,
Vou ao exterior em julho e gostaria de trazer

uma placa de memória, placa de vídeo e talvez um
HD de 1.2GB. Quanto a memória, meu computa-
dor possui 8 Mb de 72 pinos. Para que eu possa ad-
quirir mais 8 Mb, o que eu preciso saber mais, já
que a minha memória é de 72 pinos? O que você me
recomenda a respeito de placas de vídeo? Quanto
ao HI), que tipo de informações você me dá para eu
fazer uma boa compra? Precisa ter a mesma mar-
ca e a mesma velocidade? A única coisa que sei é

que é IDE e que tem 420 Mb. José Gustavo - RJ
Caro José.
Procure trazer produtos cuja dilerença de preço no

Brasil e nos EUA seja significativa, como scanners.
impressoras, monitores, etc. O preço de memórias e
HD's não é tão maior aqui 110 Brasil do que nos EUA.
Bem. mas você quer saber como comprar sua memó-
l ias c seu HD. No caso da memória basta saber qual
sua velocidade de acesso. Para isto você vai ter abrir o
seu micro e examinar a memória já existente. Nos
chips da placa de memória está escrito um código de
letras e números que deve terminar em 6 ou 60 (quan-
do a memória for de 60 ns) e 7 011 70 (quando a me-
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mória for de 70 ns). No Seu caso, para compiar uma
nova placa de memória, basta que lenha a mesma ve-
locidade.

Já 110 caso do HD. você deve comprar qualquer HD
compatível com o padrão IDE. Se possível, compre
um do novo padrão F.IDF. e com a maior capacidade
possível. A placa de vídeo deve ser de pelo menos 2
Mb e de uma marca de prestígio como Diammorid.
ATI. Matrox, etc. Lembre-se que todo o material deve
ser acompanhado dos respectivos manuais Espero ter
ajudado.

As cartas para O SOLUCIONÁTICA devem ser
endereçadas ao Caderno Informática. JORNAL
DO BRASIL: Avenida Brasil. 500. 6o andar, São
Cristóvão, Rio de Janeiro. CEP 20.949-900. Fax:
(021) 580-3349.

Abel Alves
abelalvesíã ax.ibase.org.br
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Uma 

'canja'

para 
a tribo

ligada ao 
jazz

Aretha Franklin é uma das cantoras de Jazz que estão na página da JCS

Que 

tal assistir a Aretha Frank-
lin soltando a voz no Carnegie
Hall em Nova Iorque amanhã?

Ou talvez prestigiar o Viva Brazil com
Paulinho da Viola e Zizi Possi no Ave-
ry Fisher Hall esta sexta-feira?
Distância não é problema. O JVC Jazz
Festival, evento do qual os dois shows
fazem parte, vai poder ser acessado

através do Jazz Central Stalion (JCS),
site oficial da Festival Productionsí
empresa responsável pelo JVC Festi-
vai. Além disso, o site ainda vai dar
informações detalhadas sobre os arti-
tas que participam do evento que en-
globa 27 concertos cm 16 lugares em
Nova Iorque e está acontecendo desde
o dia 21.

O endereço do JCS é www.jazz-
centralstation.com/festivals e lá o
internauta lê entrevistas com os artis-
tas, entra em clmts onde pode conver-
sar com outros aficcionados, e vê fo-
tos, biografias. Pode-se ainda comprar
CDs no catálogo de Jazz Music Boule-
vard e ver trechos de festivais históri-
cos com textos, fotos legendárias e vi-

deoclipes. O JVC Jazz Festival é um
dos maiores festivais de Nova Iorque,
tanto em termos de duração quanto de
estrelas que se apresentam. Os shows
de Herbie Hancock, Ahmad Jamal,
Dianne Reeves, Kenny Barron, Chick
Corea, David Sanborn, Joshua Red-
nian, Eddie Palmieri, entre outros, es-
tão disponíveis para seus fãs on Une.

Como ficar maluco com a Internet

Novo livro revela

as aventuras dos

viciados na rede

JUD1TH MORAES RENZI
"Esqueça o oba-oba da mídia

quanto a aldeias globais e salões
virtuais; a Nct é mais um saloon do
que um salão. Não há muitas mu-
lheres por essas bandas, pouca dis-
cussão de filosofia e nenhum salga-
dinho." Essa é uma das muitas defi-
nições de Internet dadas por J.C.
Hertz, americana, 24 anos, autora
de Surfando nu Internet: uma àven-
lura on Une, que será lançado no
Brasil no próximo mês pela editora
Domínio Público. Aos 21 anos ela
passou muitas madrugadas conecta-

da ao IRC (Internet Rclay Chatlba-
te-papo na Internet) à base de café
frio e cereais açucarados. É como se
Charles Bukowski estivesse passan-
do sua adolescência no ciberespaço.
Completamente junkie. Hertz chega
a chamar a vida real de vida off Une.

"Fiquei na frente daquela tela
por seis horas(...) Estou absoluta-
mente chapada." A informação é o

principal vício deste fim-de-século,
e este é um relato de viciado daque-
les de comover Bispo Macedo. Isto
é, se ele conseguir entender o que a
menina conta, pois o glossário no
final do livro não chega a ser sufi-
ciente. Em um estilo meio caubói,
atirando frases de efeito à queima
roupa, a autora faz um gênero aven-
tura-altamente-perigosa-e-excitan-
te, com paradas reflexivas para filo-

sofar sobre a vida na net, que se di-
lui um pouco para o leitor que ain-
da não se transferiu de vez para uma
existência on Une. Suas transcrições
literais de diálogos nos chats e o
uso excessivo de cibergíria enjoam
um pouco.

E engraçado seu momento de
crise quando estão prestes a cortar
seu meio de acesso à rede. E tam-
bém quando é descoberta como mu-
lher em uma sessão no IRC e acaba
sabendo que a maior parte dos ne-
theads está na puberdade - pelo
menos em termos de celebro.

As lendas urbanas e os flames
(respostas grosseiras) internado-
nais são interessantes, mas há coi-
sas americanas demais como os
newsgroups de incendiários e a dis-
seminação e culto dos hackers. ph-

reakers e crackers.
Overdose-Ela mesma fica cheia

do seu vício e em um momento de
overdose tecnológica resolve cortar
seus pulsos virtuais. Não sem antes
dar uma passada em MudAnon, es-

pécie de alcóolicos anônimos da net
onde se acham depoimentos tipo:
"Sim, já experimentei IRC, MUD,
MOO, MUSH...Comecei com e-
mail e então...parti para coisas mais
pesadas." É como um diário de me-
nina que desperta a curiosidade pe-
lo voverisino. Mas logo desanima
pela mesmice na narrativa. Ajuda
como um guia para o assunto, c vi-
ciados em Internet deverão apreciar.
É um bom livro para quem quer se
tornar um surfista. Mas é como o
surfe da boa e tradicional água sal-
gada: antes fazê-lo do que lê-lo.

Cursos de Computação Gráfica

CorelDRAW 6.0

Para profissionais ligados a artes gráficas,
desenvolvimento de desenhos ilustrativos com cor e

inúmeros formatos e estilos de letras.

Word for Windows 7.0

Considerado atualmente a ferramenta mais

poderosa para organização, elaboração e

diagramação de textos em colunas, tabelas,

cabeçalhos e rodapés, dentre muitos outros recursos.

IC+Windows 95

• Para pessoas que desejam ingressar na área

de informática e obter conhecimentos de Sistema

Operacional e do Ambiente Operacional Gráfico mais

usado mundialmente.

Cuiisos A PARTIR DE l8 DE JULHO
Horários Diversos

Equipamentos Pentium com monitores coloridos e impressoras

Material didático personalizado • Biblioteca especializada

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:
Av Epitácio Pessoa 1664, sala 401 - Ipanema - Tel 525-1041 - EMa.l far.daadadeÃax ibase org br

O médico de família

em uma nova versão

Nestes dias em que um dos as-
suntos da moda e a Contribuição
Provisória sobre Movimentação
Financeira (CPMF), defendida
com unhas e dentes pelo ministro
Adib Jatenc, uma alternativa apare-
ce para ajudar o sistema de saúde
brasileiro. Lançada há um mês na
Internet, a liome page Médico Vir-
tual começa a realizar consultorias
pela rede, seguindo um caminho
que, nos Estados Unidos - de ma-
neira coletiva - tem feito uma ver-
dadeira revolução. Se por um lado
a CPMF do ministro da Saúde re-
presentaria uma injeção de R$ 6 bi-
Ihões por ano em hospitais e equi-
pamentos, lá nos Estados Unidos,
segundo uma pesquisa realizada
cm 1992, o uso da Internet poderá
representar uma economia de USS
36 bilhões no sistema de saúde.

"Com a capacidade limitada de
leitos nos hospitais, os custos da
saúde estão sendo reduzidos pela
Internet. Os clientes não precisam
mais vir fisicamente ao consulto-
rio, deslocando-se de uma cidade
para outra", afirma um dos coorde-
nadores do projeto Médico Virtual,
Antônio Oscar.

Consultoria-0 principal servi-
ço da home page é a consultoria
médica. Através dele, médicos de
qualquer lugar dentro ou fora do
país, já podem se comunicar com
uma equipe de 215 professores de
35 especialidades que trabalham

no Hospital Universitário da UffU.
na Ilha do Fundão. Pela rede. po-
dem ser trocados sons e imagens,
como um raio X ou um eletroence-
falograma, e se discutir a melhor
forma de curar o paciente. O preço,
do cadastramento está a RS ZO.porí
médico e as consultorias para em*
presas públicas ou privadas
rão ser obtidas através de convêjwçíi
ou de parcerias.

Compjomisso-0 trabalho fiiP
ciona assim: depois de receber orfjrf
ficha com os dados do paciente,
como sexo. cor e idade e a queixw
principal, a equipe se compromêt^
a responder a cfflrespondência^dfe
trônica em menos de 24 horas'.<

Além da discussão sobre o tnÍRP
mento de pacientes, a home />^r.
Médico Virtual pretende começílPít
promover cursos de atualização-e
especialização médica para oscijí
dastrados. :

Um serviço que já está em fúnr
cionamento na home page é (ráen}
tro de informações toxicológitas -j
um atendimento on liiie de primei-
ros socorros que indica, a qualma
hora do dia e da noite, como prorç-;
der depois da intoxicação com drp;,
gas ou produtos químicos. 

"

Em breve, a home page vatT-üffi
zer a opção Auxilio ao paciente
com textos sobre doenças e asíforj
mas de prevenção. Organizadores
acreditam que a iniciativa poderá
ajudar na prevenção de doenças-.^

Liderança da Novell

pode 
estar ameaçada

.InstalaeaoFisica 
»nnnr\ IT 

' Contratos de Suporte I

(ate 15 anos de garantia) * Vendas de Bay Networks,

• Projetos e auditoria iB> " 3Com, Accton e Digital r~r~l
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LÁSZLÓ VARGA
SÃO PAULO - A norte-ameri-

cana Cheyenne, maior fabricante
de software para backup de rede de
computadores locais, prevê uma
reviravolta nesse mercado nos pró-
ximos anos. Atualmente, a Novell
detém três quartos das vendas
mundiais de programas para redes
locais com seu NetWare, mas a
Microsoft, segunda colocada com
o seu Windows NT, vem ganhando
espaço e pode passar à liderança
no ano 2000. Segundo o diretor da
Cheyenne no Brasil, Sérgio Basí-
lio. mudanças devem ocorrer em
breve."No ano fiscal de 1995 a Novell
tinha 90% do mercado de redes e a
Microsoft 5%. A Unix acumulava
5%. No resultado do ano seguinte,

Classificados

JB

Disque 0800-23-5000

a Novell baixou para 75% e a Mi-
crosoft cresceu para 1¦ A Unix
foi para 79T, afirma o executivo.
"Não 

podemos estar nas mãos na
Novell. E se um dia ela resolver
fechar?" j

É de olho nesta transformação
que a Cheyenne está investindo no
lançamento de programas de bm
kup compatíveis com progranias
de outros fabricantes de redes. No
último dia 17. a empresa lançou
nos Estados Unidos o ARCsene
para o Windows NT 4.0. que será
lançado somente em setembro pe-
la Microsoft. Além.do backup, que
salva os arquivos do sistema, o
ARCsen e apresenta novidades CO.-
mo o Disaster Recovery. que recu-
pera em poucos minutos dados
perdidos.

DDB Sistemas Prontos'FolMa de Pagamento ContabitidaOe. Faturamento. Es-
toque. Pedtdos. Comas a PaoafReceber. CobfA/K*.
Bancária. Correção Monetária. DARF. Controle da Pro-
duç&o. Estoque. Controle de Clicas Adm
Cheques. Controle Acadèfixo. Relôgo de Ponto

Tel 301-7423

Destubra.
As maravilhas Ja Jam com esperis credenciados
pela Sunsoft.
Experimente.
Com informações valiosas para programar com
Ja\'a imediatamente.
Crie.
Desenvolvendo aplicações de multimídia
Interativas e poderosas para a Internet.

Junte-se a nós por
um dia tom Java.

Profissional dc software! Com o enorme
sucesso obtido com os Seminários Java
F.uentlaU, a SunSoft e a Prisma estio
anunciando os próximos eventos do Jav» Tour
Braill, em parceria com as principais
Universidades do pais, num inédito programa
de disseminação dc novas tecnologias.

Agora você está convidado a aprender
diretamente com experts credenciados pela
SunSoft a programar esta nova e
revolucionária linguagem orientada a objetos,
participando do Fórum Java Ksscntials.

Em apenas um dia intensivo dc instruções
especializadas cm português Você aprenderá a
escrever um Java "applcl" c desenvolver
aplicações interativas cm multimídia para a
Internet ou para sua rede interna (Intranet).
GRÁTIS - Pacote de Software
no Valor de R$ 1.492,00!

Você receberá inclusive - gratuitamente - seu
próprio Java Solution Suite (Sistema
Operacional Unix Solaris e Java CD Workshop
para ambientes Solaris e Windows 95 e
Windows NT) no valor de RS 1.492,00. Os
materiais do curso intensivo, produzidos pela
SunSoft exclusivamente para este Fórum,
serSo seus. Você receberá também um
certificado de conclusão dc curso.

.. SunSoft Jffl
Instructional

WÊBÊBSS 'il

|m^Fprum;
JAVA ESSENTIALS

FOR WINDOWS

Não perta esta Importante J |
Oportunidade!

Inscreva-se agora. O seminário custa
apenas RS .195.00 por pessoa, o que inclui
também coftcc-brcaks c almoço Par^j
inscrcver-se, escolha o local c a data do"
próximo evento que melhor lhe convier, ç il
entre em contato através do número de'i|
telefone indicado

Em caso dc dúvidas ligue para a Prisróã
Tels: (011)5589-1128 ou 5585-1444

Inscreva-se logo. Número de vagas limitadas. J
Junte-se a nós para um dia

gratificante com Java.
Realiiaçáo:Apoio:

PUC-RJ #SunSoft
A
«rTMiiti

Local C'idaile Datas Tclcfdnc j Fax Contato

PUC-RJ Rio dc Janeiro 02 e 03.07 (021)274 4935 j(021 >274 4197 j Renala

Java Tour Brasil - Agora mais perto de Você.

M
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SPECIAL MASTER [1

... • Processador 586/100 CYRIX • Placa Mfle PCI/ISA Processador .586/1OO CYRIX • Placa Mfio PCI/ISA
.... Protojsador 586/100 CYRI>|g.Rlacai Mfio_PCI/ISA c/256 Kb Casho Real • 8Mb RAM • HD 1,2 Gb c/ 256 Kb Casho Real • 16 Mb RAM • HD 1,6 Gb ¦ JfelIBii] c/ 256 Kb Casho Real • 8 Mb RAM - HD HSU FAX/MODEM 14.400 C/VOICE • Drive ds 1,44 Mb FAX MODEM 14.400 C/VOICE ™1-Drive de|l ,44 MIb.•Teclado de l 01 »« °* -Teclado de 101 tedas • Monitor SVGA Color 14'(dp.28)NI KIT MULllMiDIA 4X CREATIVE ¦ Drive de 1,44 Mb 1

EHm M°T Mh M.ni TorTo .mLo^ado MoITso com Pad Placa de Video SVGA com 1 Mb -Teclado de 101 .eclas • Monitor SVGA Color 14 (dp.28) NI

atom -Mlnl-Torre 

Importado • Mouse com Pad -Placa do Video SVGA com 1 Mb
-Mlnl-Torre Importado • Mouse com Pad HBB
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DECISION PENTIUM 100 
—

SRASIC^ 

"'' 
' 

'^KIAL 
^ 

MASTER 

^ 

^ 

spEC1^ MASTER __
BASIL 0rL,V-lnL >Procassador Pentium 133 INTEL

>--roPcpr^r100,NTEL ^«Ad.°pS7*r100,NTEL i^Mtprr100,NTEL Bcnasssr 
133mTtL ?Ba'sr.EfE. M

> ^VcaT^ >^t^0,hR00' >n/^bMC°'hRO°' ^"iS^ > 16 Mb RAM "
i HD 850^ >HDb|2AGb >HD 1,6 Gb >HDB50 > HD 1.2 Gb > FAX M^DEM 14.400 C/VOICE I W

I I' I.— > Drive do 1.44 Mb * FAX/MODEM 14.400 C/VOICE > FAX V^°0.^°'"|VI >T«ctadt"di'101"tetlos Mb"I! > KIT MULTIM<DIA «X CRBATIV* W
W > Teclado de 101 tedai * Drive de 1.44 Mb >KIT MULTIMlDIA 4X CRSATIVI > Jclado d. 101 »clo» . > Drive do 1.44 Mb > Drive de 1.44 Mb §»

M > Monitor SVGA Color 14'(dp 2B)NI wjadado dn 101 tedas > Drlvo do 1.44 Mb > Placo dn Vldoo SVGA com 1 Mb PCI > T"t,ad° ^wr-A r°f °*14'fdn 2B1 Nl > Teclado de 1 01 loclas• gA > Plato do Vidoo SVGA com 1 Mb PCI ^Monitor SVGA Color 14'(dp.28) Nl >Todado do 101 teclas umi Tnno imoortado > Monitor SVGA Color 14 (dp.28) > Monitor SVGA Color 14'(dp.28) Nl _____[tm > Mlnl-Torre Importado >^la"adoVidmjSVGA cora l Mb PC. >Mon.,or SVGA ColorN. J mLuII com > T?£ VSSZSST' 1 > £aTd* Video SVGA cora 1 Mb PCI «
i >Mou.e torn Pad ' Mlnl-Torre Importado > Plata de Video SVGA com 1 Mb PCI > Minl-Torre Importado > Mini-Torre Importado ||§§f
|Of  .  >Mouso com Pad > Mlnl-Torre importado JJJj > Moucn rom Pod € Mml„ «om Pod §§^&
j^Kf JESji / J >Mouse com Pad Pi™

W 
Ai5pri 

1.685, 2.277 
' 

1.899, 2.491, a
P®5 13Xm«171, SXmm380, ^ ISXdcm 194, 5Xmrs«9, 5X d« r,s S62. [ZZJ
P^H 13X D£ RI 186, oc n* 13X M M 209, 13Xmm274,L^J 13XKN231. ijammx/-.,
1: ¦' SH
B Y MICRO COM OPqiAO DE s  ~

' PARA CONFlaURApAO MASTER/SPECIAL ACRESCERt MARLXN | 
~",Cy" 

IMPRESS0RAS m
MSB Pa* Modsm HB.BOO US ROBOTICS R$ 215, 

^HTOCmL | 
BB

^PIBI Fax Modem 14.400 US ROBOTICS C/VOICG ... R$ 103, ^CZOMPRE^ hp Deskjet 680 epson stillus color 11 s

I¦ I DOS/Windows Acrcscer R$ 154-, a SEU KIT E A. VISTA R$ ©30, A VISTA K$ 576, raBHn

MwM Windows 95 Acrescsr.  R$ 142, ACES,Vrf*^ 
I 5x DE R$l42, 5x DE R$130, L3CJ

[ v 1 u t j£^^oacjonocicjcr^ »¦¦ ¦ ¦Mouse Microsoft Acrescer ^TONEXA^MEDI^A^^ : HP DESKJET 820 EPSON STILLUS COLOR II f|| 
|

til TROCA DE PROCESSADORES DA UMHA PENTIUM! A VISTA R$ 775. A VISTA R$ 704, 18 II
I I IOO MHZ PARA ISO MHZ R$ 379, lUSXaiAUiAB —R6"l 7EL 5X DE R$159, nrk » D a jurvx C>X UI-/ El.^ M- m & ||||

133 

MHZ PARA 166 MHZ g|

 «!™iiw«y  ¦

|fl ^WINDOWS 

(Hi 

-to -fMULllHfDIA 
|t,^f:^°BES S

m rsssiss r v«t- modem zss&gssz. zzrjz »

PA 

VISTA MJ-I/*/* IUUUI  KIT CREATIVE AVENTURA Par de Caixa< Acutticav. SMS A r j
WINDOWS 95 UPGRADE ' FAX - MODEM 14.4 KBPS INTERNO C/VOICE Drive CD-ROM QUAD SPEED. Placa de Som SOUND BLASTER 16, A VISTA KS E9BB '
. W.CT* n< too US ROBOTICS Par de Catxas Acuslica*. Tltulo< TOP DE LINHA em Software. NO-BREAK' a vista. RS 170 placa de Som SOUND BLASTER 16, Fdcll Instala^Ao r—«¦A VISTA R$ 1 70. Tjiu|Dt TQp DE UNHA Bm So|N<orri x V(STA R$ SMS so 500 Bl Ol BATE.,A ,NT r"||

B!«H I FAX - MODEM 28 B KBPS INTERNO C/VOICE Facil In.talaqdo ^ avisTaKS 244, |||
m -i®-MOUSE YANCO C/PAD us robotics a vista r$ 459, 5x de R$ ws, ws s^oooso? L_jb

Ll ' A VISTA R$ 13. L A VISTA R$ 316. J 5x DE R$ 104. 
"'vis°a'R«"a*D° r~B

SB ^—~ ZI7—

Tc,clt?nQo re, 
™7c 

mL ~= 
=-~= 

~~ 

16 VEZCS FIXAS

UMK, FAX: 532-3144 FAX: 275-2733 ". . 
" | "{BoSf

^1 P § mg g> n A ft A ¦ C0N1UITI.*0» rA»A OUT.OJ TLANOS /7TTOT i

XXF^L hPreidcntEWlson.IS5Gr.Q02 3° PISO Lj C -14 § N t VJ K M AI I t ^ .
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PARA TODOS
OS NOSSOS PRODUTOS

PERFORMANCE SUPERIOR
AO PENTIUM 75

ACRESCENDO RI 50,00
vocf fOüt AUMEMIAK em MAIS I ANO

AGAIAKTIADESEUMICIO

SPECIAL MASTERBASIC
•Processador 586/1OO CYRIX - Placa Mfie PCI/ISA
d 256 Kb Casha Real • 16 Mb RAM • HD 1,6 Gb
•FAX MODEM 14.400 C/VOICE•KIT MULTIMÍDIA 4X CREATIVE - Drlve de 1,44 Mb
-Teclado de 101 teclas • Monitor SVGA Color 14 (dp.2B) NI
•Placa do Vidoo SVGA com 1 Mb
•Mlnl-Torre Importado • Mouse com Pad

Processador 586/1 OO CYRIX • Placa Mfle PCI/ISA
c/256 Kb Cashe Real - 8Mb RAM • HD 1,2 Gb

FAX/MODEM 14.400 C/VOICE - Drlve de 1,44 Mb
¦Teclado de 101 teclas • Monitor SVGA Color 14'(dp.28)NI
•Placa do Vldoo SVGA com 1 Mb
¦Mlnl-Torre Importado • Mouse com Pad

• Procossodor 586/100 CYRIX • Placa Mfio PCI/ISA
c1 256 Kb Casho Real • 8 Mb RAM • HD B50
- Drlve de 1,44 Mb ¦ Teclado do 101 teclas

Monitor SVGA Color 14'(dp.2B) NI • Placa de Vld
com 1 Mb • Mlnl-Torre Importado • Mouse com Pa

• •///>< • A.

WÈm&íSÊÈm

MO MELHORCURSO DE
INFORMÁTICAP/CRIANÇAS
smartKidsINPOIUATIMAIICA

Df Ktwt MAS (0HmUUC0f\Dosmcttn vuua i «uurt P«U

maXlin

üíhHÍ
MASTER

Processador Pentium 133 INTEL
Placa Mãe PCI/ISA

c/ 256 Kb Cash Real
16 Mb RAM
HD 1,6 Gb

>FAX MODEM 14.400 C/VOICE
KIT MULTIMÍDIA «X CBBATIV*
Drlve de 1,44 Mb
Teclado de 101 locla*
Monitor SVGA Color 14'(dp 78) NI
Placa de Vídeo SVGA com 1 Mb PCI
Mini Torro importado
Mouse com Pad

SPECIALMASTER BASICBASIC
procotiodor Pnnflum 100 INTEL
Placa Mflo PCI/ISA

c/ 256 Kb Cash Real
8 Mb RAM
HD 850
Drlve do 1.44 Mb
Teclado de 101 teclas
Monitor SVGA Color l4'(dp.2B) NI
Placo do Vldoo SVGA com 1 Mb PCI
Mlnl-Torre Importado
Mouse com Pad

processador Pentium 133 INTEL
Placa Máe PCI/ISA

c/ 256 Kb Cash Real
8Mb RAM
HD 1,2 Gb
FAX/MODEM 14.400 C/VOICE
Drlve de 1,44 Mb
Teclado de 101 teclai
Monitor SVGA Color I4'(dp.28) NI
Placo do Vldoo SVGA com 1 Mb PCI
Mlnl-Torre Importado
Mousn com Pod

Processador Pentium 133 INTEL
Placa Mflfl PCI/ISA</ 256 Kb Caih Roal8 Mb RAMHD 850Drlve de 1,44 Mb
Teclado de 101 teclas
Monitor SVGA Color 14'(dp.2B) NI
Placo de Vldoo SVGA com 1 Mb PCI
Mlnl-Torre importado
Mouse com Pad

f MICRO COM OPÇÃO DE s

PARA CONPiaURAÇAO MASTER/SPECIAL ACRESCERl
Fax Modem 20.8OO US ROBOTICS 215#
Fax Modem 14,400 US ROBOTICS C/VOICG ... R$ 103#
DOS/Windows Acrsscsr R$ 154,

R$ 142,
.. R$ 47,

TROCA DE PROCESSADORES DA UNHA PENTIUM!
IOO MHZ PARA ISO MHZ R$ 379,
13 3 MHZ PARA IS6 MHZ R$ 4-03,

IMPRESSORAS

EPSON STILLUS COLOR II S
À VISTA R$ 576.
5x DE R$130,

HP DESKJET 680
Á VISTA R$ ©30,
5x DE R$142Windows 95 Acrescer...

Mouse Microsoft Acrescer EPSON STILLUS COLOR II
À VISTA R$ 704,
5x DE R$159,

HP DESKJET 820
Á VISTA R$ 775,
5x DE R$175

ESTABILIZADORES
SAAS AVR aoo S-3 TOMADAS
À VISTA KS 34.
SMS AVR 1 SOO S-4 TOMADAS
À VISTA R$ 70,
NO-BREAK
SMS SD SOO BI OI BATtRIA INT
À VISTA RS 114,
SAAS SBIOOO 5 07 BATERIA IMT
AAlCRO PROCESSADO
Ã VISTA R$ «24,

WINDOWS BHflaia
-FAX - MODEM ^UN
FAX - MODEM 14 4 KBPS INTERNO C/VOICE
US ROBOTICS
Á vista R$ 170,
FAX - MODEM 28 8 KBPS INTERNO C/VOICE
US ROBOTICS
A VISTA R$ 316,

WINDOWS 95 FULL
Á vista R$ 239. •KIT CREATIVE AVENTURA

Drive CD-ROM QUAD SPEED,
Par de Caixa» Acústicas.
Pluca da Som SOUND BLASTER 16.
Titulo» TOP DE LINHA em Software
Fácil Instalação
Á vista K$ 459,
5x DE R$ 104,

WINDOWS 95 UPGRADE
a vista R$ 129,

MOUSE YANCOC/PAD
avista R$ 13,

16 VEZES FIXAS
AFROVAÇÁO Dl CRÉDITO

AMNAI COM A DOCUM1NTAÇAO ÇOMfllTA.
. CONSUITI-NOS PARA OUTROS PLANOS

CONSUITI-NOS TAHA OUt«A5. ACEITAMOS ULASING DE QUAIQUCR IU.NCOA/ Ptt5idf fitf Wison. 165 Gr 1302

TODOS OS PREÇOS INCLUEM IMPOSTOS
AS FOTOGPATIAS USADAS NESTE ANÚNCIO SAO MERAMENTE IlUSTRATISfcS

PRCÇOS VÁLIDOS CNQÜAMTO DURAREM NOSSOS ESTOQUES
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AM PM IAO sm - 133 li l^c°s ||

Illlls ; ««N.r .3.11 
1 ssfflHpss EisisssrvE I

Ml HHUb § SESB ««£! SSSSffifcSSS ilB. ' 7..;,-Vi • PLACA VGA I MB PCI PLAlAVbA I MB ill tW ESTABIUZADORVOKVA Rv 40,00 cramnfrrniORGFNIIK3200DPI RS 22900 0 ¦
r&li • MONITOR SVGA MONO • MONITOR SVGA COLORO.28 § estabiuzadorsaycor 1.5 kva r$ so/jo hp Laserjet sl (600 dpi IIrS 869'oo *11

S; estabiuzadorsaycor2 0 kva rs tijoo hp Deskjet >20 rs 749,00 sm
' |WTTfl WKVTiTiM 2 estabiuzador polyvolt 1.5 kva r$ 60,00 hp Deskjet 6Boc r$ 650,00 3 R
• 

' 
JjikAVjJ p|LSU^ g HO-BREAK-SMS1 KVA R$ 459,00 HP DESKJET 400 g 389,00 3 

g
I, . -a ISI!BKK9ld BHDHI i ISiiiStZIZZ!!IIIIvA^^^ modelos epson lx-3oo Rmoo
I' ' -;M — 2 mYcT|fK5 VARIOS MODELOS KIT COLOR P/ EPSON LX-300 ,.R$ 68,00 g- gg

Pentium ioo mm ioo ==g^i sr=j| sl

1 • PLACA VGA 1 MB PCI • PLACA VGA 1 MB PCI g> mouse Logitech"!! R$ 36,oo placa vga pci!ZZ!!varios modelos § Sl
• MONITOR SVGA COLOR 0.28 • MONITOR SYNCMASTER 3 - mouse microsoft home r$ 53,00 NE2000 R$ 42,00 * 

g

rannw 120 ramw m 
I l§2i^ \pS ||

• PR0CES. INTEL • 8 MB RAM ' 
KU^mnl^uS^ 

* 
tAY/kAnncu il

I * HD 1.08 GB • FDD 1.44 MB • HD 1.2 GB •FDD 144 MB 
| FAX/MODEM INTERNET il

I 'ffiSiJJSfficDiu I umirffiwrui^me i mc/secretariaint. rs 75,00 comprando um micro com puca fax modem, f I
'MONITOR SYNCMASTER 3 Ne MONITOR SYlMAtf^lte^ <= 33.6001NT. RS 210,00 voce ja sai pronto para acessar a internet §1

. ft MuKkld wUmUfl US ROB. 14.4 INT. C/VOICE _.R$ 164,00 Mi HexaNfT i I
¦¦ M K11M1R a US ROB. 14.4 EXT. C/ VOICE. R$ 196,00 K9 gu unroot ottago a iwran

I PARA VOCE NA0 SE 
pfurr/uM 150 Pentium 166 1 iElsSslis y^,I

A a - —. A ¦ Bfc ¦ It ¦ 4% ¦ It ¦¦¦¦ 11 will ¦»» ¦ ¦¦¦¦¦will I »" d US ROB. 28.8 EXT.C/VOICE R$ 369,00 |g

1 E&IDfll AD DADA DAflAII -PR0CES.INTEL-16MB RAM • PR0CES.INTEL- 16MBRAM S\=^T1 il

I -NRUlAK rflKA MivAly 
I pucavga*2FmbDpci4 

MB 
• PUCA DIAMOND VGA2WMB PCI 1 

jfggfBgjSSS* i
I a INFATPADE FINANC A 

,M0RS"N.e., 
:BS, I IISimTRADt Wj I

I H inrVIIUWK IllWIIVin WftkiA MEDIA IWML% 3 rua marechal camara, 350 Gi 901 ¦ centro - fax.: 532-2250 ,|

• 
iTODOiMATiitmLJLZM- 

1533-0772 1

586 133 om=%=s!:

I 8£ik. K^teBi5SlXitt.cional I DCI1TIIIKI4AA fl GftTlffl 278,««"WHDijGb 14.40# - 
79, H

^sua"ifior 
rCNTIUm 1UU IIavjJviJviJo i.u««»osi8i,s»«cownj»*e , -239 h

DEUTIIIRI ill tl "<F1X*S06 321,«lfcRU,.H01/)Gl), .qabinetemini-TORRE - 63, H
j ii' W'S'r^lnFn SV^A^IMt TO I EH 1 IUM I t> . *J i.»b»mdc209, SYWCMAgrtBJ^ • ESTABIUZADOR BST 0.5 KVA 11OV c/3 ahosoemwk™ - 44, y

_g' •aiMGAADouicio ¦kPllVIIIII i *A fTifuliTi ..m.,n, 342 8m>ram.hoi.oci). .NC-ePE«e$io;KVJi!o.- Vi^~ *¦•»•*¦ •• ¦ • 239, F4

I 
'T 

,1" 
s. PENTIUM 150 I ssas :3??:Q

I * mjv I I >» iUSAfe i«w««i sfls&9tfRHHM8lBSMili£ ft ft. ft. ft ft • h¦ 1 111 «•¦» 1 '- E-mail: mbm«lis;com.br WATAb - m ' L M M M f.|
_ 

'•¦¦¦¦''i::. _£ | Atendlmento de 2* a 6* do 9:00 is 18:00 llllcjllll # mum BB m & m ' H

l*j rt A: r A una»»«g=aH ihibHII S^T,lfe!^Tr11:¦ 
_v ^\j um 

'jr\ri/*4i 
J 11/** iiMTrawT [0fflmm_^A><(O222£i2^^Lii

^RGO^^ie^PAasia^ooiH!^^^ 
IE31

PENTIUM 100 MULTI TV . v;4-.

IMoiSGACoto^DEPcfi bo^rd ^ ^' 256K ^ C3Che l 

j
• Placa deSom Sound Blaster j I |^jS| i|; ¦; 1

IXIT joe nV4 <infl OCCI/HffioM 1 99Q SSltMllJoSJ • Placa de TV e AM/FM Padrao Highway 11 Kije)
MIT 486 DX4 100 256kn»a .i6MbRAM.HDi.2Gb I ^

f ¦¦¦* RCilTIIIHfl inn 1 chj i + 9 x 201,71 • Gabinete Mini Torre • SVGA 1 Mb PCI jlmjjpjh
i MIT PENTIUM 100INTEL2S6k l.O^L —« .MonitorSyndWIasterIIIN#Ve|color.28

Bl MIT DCNTIIIM 1QQ 1 ™K SllSlSS • Teclado Microsoft • Mouse Microsoft ^S^UM

II MIT 
PENTIUM 133INTEL256k I. iU^j OU1.15 X 183.3B .Windows95

¦j • Softwares

H MIT PENTIUM 150iNmz56h Y.8tt ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

14 _ g%g%*\ ou i + e x mo? k#^ ou 1 + 9 x 451,60 A A v k* W ^ 
^Hps

n MIT PENTIUM 166 INTEL 256k 2.023, Z\:«A»% 1+15xVl I J 
ou ^ vista 3450,00

H RECEBA SEU EQUIPAMENTO MIT INSTALADO EM SUA CASA TOTALMENTE GRATIS E AINDA M0USE E JOGO DE

H PENTIUM 100 MULTIMIDIAPRESflRIO 5220 ¦gaafM .'A''// *PR0JET0.

&1 • PENTIUM 100MHZ • HD 850 • 8MB RAM • CD ROM 4 SPEED J\ ;¦¦ • V®W • INSTALAQAO
88 • CaixasacusticaseMicrofoneEmbutidos• CentralTelefflnica AJ (( | a nnnmATA r\c I SHrV HoflB BK W A n ¦mud
E9 • SecretSria ElelrSnicac/ VIVA V0Z• FAX/MODEM 14.400 • OON I HAIU Ut 

| WTl <1 'riiy 
"' 
!^^BI ^9 ¦ _ V

fcl . 31 PR0GRAMAS ji instalados Garantia de 3 anos g'^ j1."''.'. l^K M MANUTENQAO
Il GRATVS 30 HORASDEACESSO A INTERNET RCdCS . SUP0RTE TECNICOM^^jjfl^^^^wHHH^^^K'|

j 

A COMPAQ. Novell ESPECIALIZADO

N C Rua Ernesto de Souza, 13 - L<ya, Tljuca Esquina c/BarSo de Mesquita 779 *• <l Hi I
1:1 SHOW-ROOM ABERTO AOS SABADOS ATE 13:00 hs, TeleFax. (021) J 

PARA QUEM EXIGE QUALIDADE

A MBM OFERECE AS MELHORES CONDIÇÕES

GARANTIA

.Hl TOTAL

E A SATISFAÇAO DE TER

;¦ f/. " . • * ., • .' '. ./• —. ¦ * :;y;m
\J ."'.v v -*!v _ '• Y " 'Iv^v' 5| *-*tCW}i

UM EQUIPAMENTO MIT

TERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 19,90
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SCANNER HP 4 C 2.400 DPI RS 1.469,00
SCANNER SIC0S SICSCAN R$ 1.100,00
SCANNER GENIUS PAGE 2.400 DPI R$ 717,00
SCANNER 0E MESA SIC0S COLOR R$ 659,00
SCANNER COLOR GENIUS 3.200 DPI R$ 229,00
HP LASERJET 5L (600 DPI) RS 869,00
HP DESKJET 820 RS 749,00
HP DESKJET 680 RS 650,00
HP DESKJET 400 R$ 389,00
EPSON FX1170 RS 670,00
EPSON LX-300 RS 280,00
KIT COLOR P/ EPSON LX-300 RS 68,00
CANON BJ-610 RS 799,00
CD-ROM 8X RS 235,00
CD-ROM 6X RS 200,00
DRIVE 1.44 RS 45,00
PLACASOUND BLASTER16 R$ 150,00
PLACA IDE VLB RS 18,00
PLACA VGA PCI -..VÁRIOS MODELOS
NE 2000 RS 42,00

KIT MULTIMÍDIA DISCOVERY 8X RS 589,00
KIT MULTIMÍDIA ADVENTURE 4X RS 430,00
KIT MULTIMÍDIA VALUE 4X RS 415,00
ESTABILIZADOR 1.0 KVA. RS 40,00
ESTABIUZADORSAYCOR1.5 KVA RS 50,00
ESTABILIZAD0 R SAYCOR 2.0 KVA RS 68,00
ESTABILIZADOR POLYVOLT1.5 KVA RS 60,00
NO-BREAK-SMS1 KVA RS 459,00
TECUDO RS 25,00
MONITOR VÁRIOS MODELOS
JOYSTICKS VÁRIOS MODELOS
CARTUCHOS VÁRIOS MODELOS
ZIPDRIVE- -RS 360,00
DISQUETE P/ZIP DRIVE RS 35,00
MOUSE ....RS 13,00PR0CES. INTEL • 8 MB RAM

HD 1.2 GB • FDD 1.44 MB
PLACA VGA 1MB PCI
MONITOR SYNCMASTER 3 Ne

MOUSEGENIUS..

INTERNET
RS 75,00 COMPRANDO UM MICRO COM PLACA FAX MODEM,

,R$ 210,00 VOCÊ JÁ SAI PRONTO PARA ACESSAR A INTERNET

Jj'2S MM»
.rs 164,00 mm HexaN£T
,R$ 196,00 sawfEixxKUBsoiiimjtxn

14.4 C/ SECRETARIA INT.
33.600 INT.
USR0B. 14.4 INT.
USR0B. 14.4 EXT.
USR0B. 14.4 INT. C/V0ICE..
USR0B. 14.4 EXT. C/V0ICE-
USR0B. 28.8 INT.
USR0B. 28.8 EXT.
USR0B. 28.8 INT. C/V0ICE.
USR0B.28.8 EXT.C/V0ICE.

DE 2o A 6a FEIRA, DE 9:00 AS 18 00 h.

IISIS9ÍTRADE

RUA MARECHAL CAMARA, 350 Gi 901 - CENTRO • FAX.: 532-2250

CONSULTE-NOS OUTRAS CONFIGURAÇÕES

Colirknte li AullKincity

Peças & Acessórios
EPSON STYlUSCaOR II

«KIT CREATIVE LABS 4X
KIT CREATIVE DISCOVERY 8X

•MOOEM FAX 14.400
•MODEM FAX 28.800 COM VOZ

MODEM FAX 28.8 P/WINDOWS USRotxücs
•MEMÓRIA DE 8 MB ««ws

GABINETE MINI-TORRE
ESTABILIZADOR BST 0.5 KVA 110V c/3 «sota»*™
ESTABIUZADOR BST 1.0 KVA 110V d 3 «os oc cuawij
NO-BREAK BST Oi KVA 110V

•NO-8REAKBST1.0KVAI10V
WINDOWS 3.110U 95 »ca»« 00 moi

Certificado
de Autencidade
Microsoft de
Sistema Operacional

Original.
A sua maior

garantia.
«DRIVE 1.441*)-MOUSE LOGITECH

® IS • IDE PCI COMPLETA ON BOAROPLACA OE VÍDEO SVGA IMb PCISISTEMAOPÇRAClOmi DOS 622
lÈÓKá^PM • BfíRAGA A DOWICtlO«KbShB £h--^K>i*s t "Ouse '«

1*4 fixas oc 248, 8»RAM,HDÍ50»
i«t2 focas o£ 161, SVGA COLOR J8 NE

i«4F1Xasdc 278, 8MbRAH.H01.0Gb
1.12RXASDEÍ81, SVGACOlOnaHE

14íFIXASoe 321,«»fWH01X)Gb,
i*tsfixasDC 209, SYNCHASTEH 3HE

1*4 FIXAS DE 342, ••WHO 1.0 Gb,
ui2 fixas DE222, SYHCMASTEB 3HE

Av. Òhurchlll, 129 grupo:204 - Centro: RJ
- ErmaÍI:.mbmj»l!sj:com'.br :

Atendimento deZ^a 6'.da 9;00 às 18:00
LOJAS NA http://www.iis.com.br/mbm/
INTERNET htip://www.lshopplng.com/

mm

ERGON
PENTIUM 100 MULTITV

8Mb RAM • HD 1.2 Gb'SVGA1 Mb
Monitor SVGA Color .28 • IDE PCI on board
Drive 1.44 Mb * Gabinete Mini Torre • Teclado

• Pentium 100 MHz • 256K de cache
• Multimídia CD-Rom 4X

• Placa de Som Sound Blaster
. Placa de TV e AM/FM Padrão Highway

• 16 Mb RAM • HD 1.2 Qb
• Drive 1.44 Mb • IDE PCI on board

• Gabinete Mini Torre • SVGA 1 Mb PCI
« Monitor SyncMaster III NE SVGA Color .28

FAX/Modem 14.400 USRobotics d VIVA VOZ
«Teclado Microsoft • Mouse Microsoft

»Windows 95
• Vários Softwares

MIT 486 DX4 100 256km

INTEL 256K

INTEL 256k

INTEL 256k

INTEL 256k

COMPAQ.
visla J

consulte financiamento

m

ii

U
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' :- — ^.;*.».»r^- ^ MICROCOMPUTADOR APTIVA K45 MULTIMiDIA

¦I f „ , I |;< *X |! i*;« I I I' | I'f ][§P®6l!t^9Q1 "*¦¦ ¦ ¦¦ IBM
k S ' ^ j J: I'«: » J ) I 4 I i .. nmTW I ¦ Xlf I If Processodor Pentium 100 MHZ, mem6ria de 8MB Avsia 3 420 00 0Ufe 5 !- ifil »*•,»» 10 M M ^1 W ¦ W , ^ 0(6128). clbco rigido 1.2 CB, fox Mocfem. i5i» -
8 t J: *V VVVVV ri" *\pifem' ?\«*> •*H^fepKL oil NAS 9 LOJAS «*«»apneas30**«»,cB-iiom*x, 15Hiuios 4* 855 00 simjurosoi

I M r «'Vr »•?.",? J. Off •|,nrJC'f\ .ilvHVi^.r^i^i^A .m CD. softwares jA i««olodo».43 one de garanHa ™ OMjfW «M JUWB «
¦ • I 2 J 

' f j' . I | $ fSjl ULTRALAR INFORMATICA e 1 ano para o monitor no balcfio. 16 unidades 13X 346,75: 4.507,75 OJ
& I 

' -—' L'"' '"rtf 18X^11)339,98 = 6.119^4

III. 
(NFoWiy B 

mM»®wse MMMM|

';¦; 
| 

KSUlSUl microcomputador MOD. PRESARIO 5220

I MICROCOMPUTADOR INFOWAY MULTIMiDIA ITAUHC „ JCSEM JUR0S F-™',. j i Processodor Pentium 75 MHZ, upgrade Pentium 90 MHZ, /^V| #1 a« Avtsta 2.997,00 ou
M ! 1.2 Gbde HD, mem6ria de 8 a 128 MB, coche 16 KB interno " 11+ 2) IV OOO Art rru nin«r

* e 256 KB exlemo, 3 slots da expans&o, ploca de som 16 bits estireo, JA VWJI SiMJIKM^
I i 4 watts, CD-ROM quod speed (4X), Fax-modem, Windows 95 13X 289/00 " 3.757^00 ou I
I | j6 instalodo, 8 Htulos em multimidio. 3 anos de gorantia 18X (Otll) 297,93 = 5.362,74 I

1 1 a no para o monitor no balcfio. 13 unidadev  •* procejsodor Pentium 100 MHZ, CD-ROM de velocidode
I   

PENTIUM qu6drupla, somestireo 16 BITS tri-dimcnsional, caixos MICROCOMPUTADOR MOO. PRESARIO 5226
;.N ! A vista 1490,00 OU ocusticas. lelefone yiva-voz, fax, secretorio e agendo PENTIUM 100 MUUTMiPIA COMPAQ 
pM..^ 10X307,11 * 3.071,10 OU ' ; * elelr6nica, CD sound system, display SVGA colorido 1. OB DE WINCHESTER |COM RECEP^AO PARA TV |
i 11 J 13X 252/46 = 3.181,91 OU memdria de 1 MB video DRAM (expansivel ote 2 MB), 12 unidades.

18X'(*"'247,53 tIMiM 

^ ^ ^ 

3l onoi dc gorontio induindo o monitor no bolcflo »sa 3 3W.OOOu I

|! Olivetti
? i h El PACKARD HPSSSS -' IMPRESSORAIASER JH 5L HP " ' 

I
MAr COLORIDA Velocidode de iPPM, resolutoo 600 x 300 DPI ^:|

j mais a tecnologia de resolu?6o meftwodo HP,
I 8 imprime em popel comum, envelopes, ^ J « ^8 vl I < |
| Ikp^'-j j -i% tronspartneias, corties, fidws e etiquetas. Mg 1!

j f •'« 
j 

, 

' ™ de gorontio. 12 unidodes. |

1^ 

l 

^ ** 

^ 

MATR1CIAL I

MOD. DM95 OUVETT1
I 9 ogulhai, 80 colunas, interface porolela¦ = IMPRESSORA DESKJET MOD. 820Cxi HP . COPIADORA PESSOAL (centronia|, impnmeem Wha solta,
\~ Resolu^o 600 DPI em PB, 300 DPI em cores, ^„Pnnv MOD. 5305 XEROX lomiulino conrtnuo. I ano de garantia.

J imprime em papel comum, tranipartncias, envelopes, ^ ' • • > . Ytl^lJY Bandeja de popel de 50 lolhas, M unidades.
5 carBes e etiquetas. 1 ano de garantia. 17 unidodes. J||l|gS»< v i' i 1 a 9 c6pias multiplas, ate 3 c6pias

i; »*.. I 
4gF-t^Si 

j 
-a-- zsr ;

m i \ lilt 1
111 '¦ 

• 
I PBMigt jl8X" 79/12 . .wji,

M\ EPSONT y^'T^ti 1 EPSON
^j.l cncrtKT f ,>T iimprissaoi
4-J CTOv" IMPRESSORA MOD. U 300 COIORIDA IMPRESSORA MOO. STYLUS
> ^ EPSON  COIOR 2 EPSON

UWPRES^SORA MOD. 820 ,¦ Matricial, 9 ogulhas, imprime '£e*m*sm« 
Joto 

de Unto, impnjeeni I

Hi PWNI Iov^mTt™ / 
 

18M8W49!i.raJ! [ ;
'I"! '——-t—^ 1 oX1^ "38/67 e&96,06 ^r. i8XikMi30,71 «$$vi ^£HiIPtlf

: |l MENSAGENS VIA
- c>hi»HJ*0w:<r:vu:v«@ internet H H

IliilM^ m utelac I
I | ^MMMBMpH8K|5praBpgffi|f$»^ Atendimento hoie das 8li as 21 \j
I k 111 BI (tf«HHJ iTT'^fc HJ&Jl ¥' BKWmaiBHn ^ .| 14»] m W jj J | JI c 1IM •!>] 4 * 1> I»'? m H ff#* porn avnorcn 6 vijta. cartdo ou em J
I at^ 10X fixm (1-f9) com cheques jm H
1 -8 WYfTTlWEufV^MMmrl^TX pre datodovCH podutw *5 veroo RAiM #^0%^ ""ii V\ S

|] ^^drx0^0 inaOiTiiaKICa u I
I« <t <L —— It %' "'

mm*. COMPRE UM MICRO
E RECEBA SEU KIT

PROMOÇÃO FUTUREKIDS
N0 VALOR DE B&400,

15"
TELA PLANA

14"SVGA
28 DOT PITCH

CAMPO GRANDE • Rua Viúva Dantas, 60

Tel.: 413-3363
CENTRO • Uruguaiana, 148 • Tel.: 224-7711

COPACABANA -N.5. Copacabana, 673 • Tel: 236-4991

NORTESHOPPING • Av. Suburbana • Tel.: 596-0450

DUQUE DE CAXIAS • Av. Presidente Kennedy, 1.499
Tel: 671-7278
MADUREIRA • Estrada do Portela, 51 • Tel.: 350-0147
MÉIER • Dia» da Crux, 92 • Tel.: 592-7979
TIJUCA ' Conde de Bonfim, 255 -Tel.: 234-3261
BÁRRA • Via Parque, Loja 102 • Tel.: 385-0460

JORNAL DO BRASIL
INFORMATICA
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Centro de Computação
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MICROCOMPUTADOR APTIVA K45 MULTIMÍDIA
IBM
Processodor Pentium 100 MHZ, memória de 8MB
(expansivel até 128), disco rígido 1.2 GB, Fax Modem,
caixas acústicas 30 watts, CO-Rom 4X, 15 títulos
em CD, softwares j6 insta Iodos.43 onos de garantia
e 1 ano para o monitor no bakõo. 16 unidades.

4X 855/00 stM juros
13X 346,75 S 4.507,75 ou
18XIO+I*Í339,98 = 6.119^4

OU NAS 9 LOJAS
ULTRALAR INFORMATICA

MICROCOMPUTADOR MOD. PRESARIO 5220
PENTIUM 100 MULTIMÍDIA COMPAQ
848 MB DE WINCHESTER
14 unidades.

MICROCOMPUTADOR INFOWAY MULTIMÍDIA ITAUTEC
Processodor Pentium 75 MHZ, upgrade Pentium 90 MHZ,
1.2 Gb do HD, memória de 8 a 128 MB, cache 16 KB interno
e 256 KB externo, 3 slots de expansão, placa de som 16 bits estéreo,
4 watts, CD-ROM quod speed (4X), Fax-modem, Windows 95
já instolodo, 8 títulos em multimídia. 3 anos de garantia e
1 ano para o monitor no balcão. 13 unidades.

ÀreüjW^OOou
3X 999,00 SiM JUROS
13X 289,00 = 3.757,00 ou
18X (Ml) 297,93 = 5JM,74

Processador Pentium 100 MHZ, CD-ROM de velocidade
quádrupla, som estéreo 16 BITS tri-dimensional, caixas
ocústicos, telefone viva-voz, fax, secretária e agenda
eletrônica, CD sound system, display SVGA colorido e
memória de 1 MB video DRAM (expansivel até 2 MB),
disco flexível de 3,5" 1.44 MB, Windows 95 já instolodo.

3 anos de garantia induindo o monitor no balcõo.

MICROCOMPUTADOR MOD. PRESÁRIO 5226
PENTIUM 100 MULTIMÍDIA COMPAQ 
1. GB DE WINCHESTER |COM RECEPÇÃO PARA TV
12 unidades.

À vista 2.490,00 ou
10X 307,11 «3.071,10 ou
13X252,46 = 3.381,91 ou
18X<W,1247,53 s 4.455,54

3X 1.133,00 sem juros
13X 327,28:4.254^4 og
18X 337,89 : 6.082,02

Somente os computadores Compoq poderòo ser vendidos
em 3X j«m juros |U2). Computador IBM em 4X sem juros (1+3).

Os produtos só serõo entregues opôs o oprovoçóo do crédito.

olivetti
IMPRESSÃO
COLORIDA IMPRESSORA LASER JET 5L HP

Velocidade de 4PPM, resolução 600 x 300 DPI
mais a tecnologia de resolução melhorado HP,
imprime em papel comum, envelopes,
transparências, cartões, fichas e etiquetas.

1 ano de garantia. 12 unidodes.

10X 120,74:1.207,40 ou
18X« 97,32 : 1.751J6

MPWB

IMPRESSORA MATRICIAL
MOD. DM95 OUVETT1
9 ogulhas, 80 colunas, interface paralela
(centronics), impnme em folho solta,
formulário contínuo. 1 ano de garantia.
14 unidodes.

IMPRESSORA DESKJET MOD. 820Cxi HP
Resolução 600 DPI em PB, 300 DPI em cores,
imprime em papel comum, transparências, envelopes,
cartões e etiquetas. 1 ano de garantia. 17 unidodes.

COPIADORA PESSOAL
MOD. 5305 XEROX
Bandeja de papel de 50 folhas,
1 o 9 cópias múltiplas, até 3 cópias
por minuto. 6 meses do garantia.
18 unidades

§«É$
v;:-'.Avista 799,00 ou

10X 98,54 : 915/40 ou
18X^)79/42 : 1.429,56

10X 32,97:329,70

10X98,54:915/10 ou
18X«®,,,l79/42 I U29^6

IMPRESSÃO
COLORIDA IMPRESSORA MOD. STYLUS

COLOR 2 EPSON
Joio de tinto, impo me em
papel comum, envelopes,
transparências. 2 onos de
garantia. 14 unidodes.

IMPRESSORA MOD. IX 300
EPSON
Matricial, 9 ogulhas, imprime
planilhas, etiquetas e
correspondência, alta velocidade
de impressão. 2 anos de garantia.
15 unidodes.

IMPRESSORA MOD. 820
EPSON
Jato de tinto, imprime em papel
comum, envelopes, transparências.
2 anos de garantia. 16 unidades.

ÀvBts 389,00 ou
10X53,67: 536,70 ou
18X^38,67 :696,06

À«sa 309J00<xi
10X 42,63 >«6,30 ou
18X^30,71 :552,7!

10X 84,98:84940 ou
18Xi°*»i 68,49 > 1.231,82

MENSAGENS VIA

@ INTERNET
ult«jila*»üniiítcom »»

Alendimento hoje das 8h às 21 h
poro compras à vista, cartôo ou em

até 10X fixas |1-f9) com cheques
pré datados.Os produtos sò verão

entregues após o aprovandodo crédito informática

S

m

EM

Avsta 2.490,00 ou
10X307,11 : 3.071,10 ou
13X 252/46:3.181,98 ou
18X^)247,53 s4.455,54

Avista 799,00 ou
1 OX 98,54:985/Wou
18X0"') 79/42 « M29^6 j

IMPRESSAO
COLORIDA

A vela 389,00 ou
10X53,67: 536,70 ou
18X(°«,(l38^7 « 696^6

PENTIUM
75 MHZ

PENTIUM
100 MHZ

Ajristo_30?,00ou
IPX 42,63.47640 c
18X°"" 30,71:5sut

A vista 979,00 ou
10X 120,74: lJ07/40ou
18X-'«97,32 : 1.751,76 j

A vista 799,00 ou
IPX 98,54 »915%) cu
18X^'" 79/42 : M29^6

A_veq 2.997,00 OU
3X 999,00 SEW JUR05 ou
13X 289^)0 = 3.757^0 ou
18X (0*ii) 297,93 = 5.361,74

Avisla 3.399,00 ou
3X 1.133,00 sem juros ou
13X327,28:4.154/64 ou
18X 337,89 : 6.081,01

Avista 3.420,OOou _ ._
4X 855,00 stM juros ou
13X 346,75 :4.507,75 ou
18Xlo*iij339,98 : 6.1'.9^4

Avista 239,00 ou
IPX 32,97:329,70

IMPRESSAO
COLORIDA

Area 689,00 ou
IPX 84,98:849,80 ou
18XP"»68,49 : 1.23141 1

1.2 OB
DE DISCO
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INTERNET 
|¦~L——tan Unas Placa 486DX4-120 0KbId.onbo.rd... R$ 220, ¦ L_ m

¦ I N F O I! M 1 I C A 1BKHKBS „ _ M p» oca ¦ — . 55H. Placa 5x86-133 0Kb IdB on board... R$ 261), ¦ W A ® __
I ¦•¦-¦¦¦¦-, oy\'t piaca Pentium 100 oKb id. on bo.rd.R$ 430,1 Z.

I" V-— ' I A 1 Placa Pentium 133 oKb ida on board.R$ 595, ¦ ^ I lid, VII flU^/ JLfc9 §
ItSIIAII VGA PCI 01 Mb R$ 80,| -p^
t Hf HD 1.0 Gb IDE R! 310,1 —— —7 Z~~ >

I:" f.. E sela dono de nrna Web Site na Interl\«»t

I Mon SVGA Color .28. FDD 1.44 Mb,IDE SIMM 4 Mb 72 Vias R$ 85,1 "" |8

ii^nVG4'"'"'C''™"'eC'PA0 ¦ InterNot i como pigln.. n. Int.** Sfc, gr.nde. GARANTIA TOTAL |
I Bill R$ 1.270,00 Modem USRobotics 14.400.... R$ 145, H 

TVaCabo.voc* empresas, fabricantes, iojistas, insti- —¦ —, S
1 wmm - 1+ 6 de R$230, Drive 3 1/2 1.44 R$ 50, R^4H ,6 node ver com tulgdes gerais, profissionais liberals, Nossa jwlltica6 a satlsfacaode nosso^
I VUwB 1+12 de R$159, Ne2000 Coaxial+IOBT. R$ 45,1 urn computador. profissionais autdnomos, ou seja, vocA assMladQS^Garantlmos 3

I BM R$ 1.315,00 Para ver TV pode explorar este negdclo de loca^io MEMBRO c
UMl)''? n 6 do R5240, e-mail: kontrak@br.homeshopping.com.br Cabo voc« de pSfllnas (home page) e Endere$o ""'- H a DO 25

| 1+12 de R$165,  '~H 
™ 

Drecisa de um Eletrftnlco de PSglnas Classificadas do grans ao ^

IJSS5. R$ 1 695 0o VaIV.aVa televisorecabo8deumae»ta9aopro- Clube 
Empresarial na InterNet praties- ^"okit ClUBE fi

IS3B- ?!RHpRfi310 H IAA I AAA vedora de canais. Para ver InterNet mente para qualquer empresa listada Mqumr o 
do F mddcca D t a §

IBSBM 1+12 de R$21o' M PABX MDiSllK 1 vocd precisa de um computador e uma no Quia TelefOnico e ou outros lnter^£ EMPRESARIAL
WMMMm 

fan ™FAX™4V iM® i| empresa provedora de acesso via dlretdrios. C,ube-  *5
II Adicional 4Mb ......+R$ __, ^ _ e|_B telefone. Cabos s8o iguais linhas .. » nSo nrecisa de ¦ 2 - Garantimos tamb^m que enviandg.
I FaxModem 14.4Kbs telef6nicas; canal de televisSo 6 igual VOC6 naoprBCI formu|4rio 

que vem com o nosso ki£
web site (enderesos); Poranaiogia, computador ou telefone tem asqsegurado a 8ua Site ^

aw 

—j- ter8UafJLcLTt!rna!rdrtXtSo Mesmo 
que voc£ nsto tenha compu- InterNet, mesmo que vocA n3o tenhr

¦n ¦raSVl 
liTrTFlHHHH e^Sl 2** #"*> dorlna os aspectos ttc- um computador ou telefone. 

|
U " nicos da InterNet, mesmo assim, voc6 Kb, S
D clubeempresarlal.com/ medicos/ fulano ainda pode ganhar dlnhelro neste i . i ¦ 3 - Garantimos que si^;
"H ¦ U3I| |k i 13 B convenlo.com/dentlsta/ beltrano neg6cio.  Site tem uma capacidady
X cmpfesas.com/ correlos/rto/barra/37228 Basta adquirir o Kit InterNet do Clube de gerenciar mais d^

ft iwyOOBftSICO PS^1°!ANCED O 
que* WEB SITE \>4

4Mbaut+HDB0OMb l 1MAQ it Uma Site na InterNet 6 como um p^inafs), e tamb6m as que voc« aluga terceiros a um pre?o que voc6 quisefi^

Tl DTTO™L1fuhIOT+I 
+ ' 

obA-1* itavideoiKbpq+ II "terreno, ediffcioou condomlnio" para terceiros. AI6m de todo material mas sugerimos R$100,00. |?
fflTitoHnmi+Maio 101 + d» 154,00 QfcanMjmj-fcMaMft-i; .1 eletrfinico e 6 extremamente lucrativo necessdrio: formulirios, anuncios ¦4-Garantmos mm -

itojae+8ya«ato3Bc+ <n«°) 11 para as pessoas que queiram esta padronizados, etc. Voc6 s6 precisa tamWmasua W MB %
EaaUiodnrTnS^™ i Kva BstaWtadofdfiwliaesn l Kra 3 oportunidade de ganhar dlnhelro sendo contratar locatirios e receber aluguel. participa^ao na V

ZL <—^r;—•— . 

mmmobUIS si donos, alugando ou sub-locando esse rr\mana r\ co/l Flltlim Rede de ftjiB £
(^faaiSiix 1.679,002l\ gMMu,|jfin»iiu|.i.in..i... Comece o seu i-uwro 

Empres4rios pJ™™TB1 JIp-Wo) 1| Uma Site 6 um endere$o onde as . Hqiq . f CMPRESARlAt
S 71 p&ginas sio colocadas na World Wide ' ' Independentes coNVEMO «

X) SI Web da InterNet. A hora 6 essa. do Clube, como _« jej
n DCMTIIIH IfifiMWTFR _ „ micros com \ | Sendo dono de uma Site voc§ ganha A recompensa agente autfinomo S
U PTIUMIWlWCtt 8.464,00 ^3 5| dinheiro colocando piginas (de outras 6 sua... WHWh ficando portanto apto a intermediar

E&HL al ^88Oa8)HOb8UaT%TSie00d^ Compequeno iBjjr ^ 
oportunidadesdeneg6c,os. 

^
G*. 101^+1^101+Mouse + ^"f.00 QAKAmw 11 O pre^o de mercado 6 R$100,00 por inu„t7mgnlo e
gjE£Ha6&3He+KBlab.iJewlia^mlB« (p.nska) . <¦ pigina. Mas, voc6 pode cobrar o pre^o mvesiimemu e ^

» W ________ ~q Vbb 21 que voc6 quiser e s6 paga ao Clube pouco tempo EmShmimI
B  I i| uma 

fra98o disso. de dedicagSo n3o exclusiva, AGENTES AUTORIZADOS (RJ)
B S !   g39,oo \ i| Qualquer retorno r^pido e atto. alexI 493-0473 -

" 
IBMWL \  400100 \ anunclante Flexibilidade, lndepend§ncia infovision 263-6341

H H \  610,0° V nasListas Seguranga Financeira, janine 288-5082 =

-In 
¦ \ ^-S£ \ tomd.com**. w*BA mgg 

|
.EH H \  te»f> \ I podealugar agir. CAIXA POSTAL 37 225-

\  ee»^® \ I umapdgina Adquira j& a sua SITEnos ce?22 
622-970 Rio de-

B^PI 89°'^ \ I e colocA-la sob a sua Site, nossos dominios na Internet CEP .SSifpo oj^f 1
M V 1 \  3®®'^ \| com uma audifincia estimada em mais comege a ganhar dinheiro h—

- i flB 1 1 \l de 50 milhfies de computadores usando impriiatamente As marcas mencionas sao registra aj|

.1 W I 1 \ ^^BUS^SsaS800' „. a®8'^ \l a InterNet, cada dia mais e mais imeCliatamenie. g

1 -pCl VI empresas 
est3o colocando suas

-I KlH | 1 ' > \ ^Favorenvi»-n» nwlsiSomasSresobreo Clube Empresarial eseus produtos-servifos:
110 1 <1 \ 435,00 \ i D InterNet Kit (sites pdginas e endere^os eletr6nicos) ? Conv^nio Empresarial ? Locagio de Computadores t

"i " ™ 
1 ^,00 \ !p Des^^artidpar da Rede de EmBTO^riosj^e^aOT^do Clutejnte^rmediando neg^io^com^genteji^finpjTTp^—

IhM | J l~Nome~ 
2

TH| * 
 I Empresa -lFone<3' 4

s  262-1020 , Enderego r_ r— —A
J wamum ^T7T«, 3D™_ 240-B215 i Cidade 1UF - - ^
IHH 

^Wto^ranrojaB^^l^PfcO ggQ.ygg^i 
OS dominios ?clu^ty^arlaLcom. ?_empLega_8i:°rD co_nve_nio_cgm_sjo d ^nossajropriedade. ^

i wser&^sbs \, i 
¦." 

77"^TT7TTT" 111 i / <

I\' il M VM &' 11'. L*LiU^

1'^;;; ^magitronic'

Ouallflaflealxcelfincla z J nui I.
2) V»* ^S»b6<lo 

de 9 h as 12h PI

rraww!,®':s COMPAQ. I I jj .1 | gsaBBBa
Simm4Mb 72 Pinos R$ 70,00 ¥ 

^ . ._A ""a L Aventura*4x JRS 420,00

Simm 8 Mb 72 Pinos R$ 130,00 UPDATING V ^son SONY 4x M 300,08
Simm 16 Mb 72 Pinos R$ 260,OOj ••;••• Epson FX-1170 RS Discovery 

8x R$ 580,00
Pre$os especiais consulte-nos

H^DJ 6003 
R$ 485 

00

. „i»r 3 c.ioev Pt0,n0^«ov> HP DJ 680c RS Woo ¦HHffljrWmW

%SiZ 586133MHZ* RS 999,00 00 HP820«y. R$ 7«m» BMUMMII WH
I FH i.44,Mouw, ' 1 

uS45"' US 60°'" HP LASER 5L R$ 810,00 tagms&& 11~W^JgM<
'»"• Pentium 100 RSI.150,00 

. 
 LO)OVO ,R$ nn

Tom DOS +Win 3.11 com llcenCa dc use. Ocsp,.cl.am»<. |»>ra todo o Brazil ImpO&tO II 

"Bòlnf comercial (Base 10/06/96) Validado 25/06/96
Impostos Inclusos Preços emjjeais^sujeito!

EPSON

ü %¦¦¦

INFORMATICA

INTERNET

Página Grátis

Web Site na MerNei

GARANTIA TOTALInterNet é como

, só pode ver com
um computador.

wSSÊinfÊw 
Para Ver ^ °

precisa 
de um

televisor e cabos de uma estação pro-
vedora de canais. Para ver InterNet

vocô precisa de um computador e uma
empresa provedora de acesso via
telefone. Cabos são iguais linhas

telefônicas; canal de televisão é igual
WEB SITE (endereços); Por analogia,

ter sua SITE é como ter sua própria
estação (canal) de televisão,
ex.: http://www

clubeempresarlal.com/ médicos/ fulano
convenlo.com/denBsta/ beltrano

empresas.com/ correlos/rio/barra/37228

CAIXA POSTAL 37.225 5
CEP 22.622-970 Rio de £

JANEIRO. RJ g
As marcas mencionas são registradas^

Fone(s)i Empresa
i Endereço
Cidade

Os domínios ? clubeempresarM-goPL ?_emjrega_8i:°rD J1Ç0^!"!0-^-8^ d^ossajropríedade

ájspnwnM

pwwjjpww
WiliLliUljU:

8 Mb RAM [P^r^1>nO=QCfífDHD 850Mb 
Drive 1.44 ^ (0X0) 1.649,~16x162.7»IDE PCI on boaid 

^.SSSSSS 1,799wi6x177.5.
Placa Vídeo SVGA PC11 Mb ^ QAQ <cv1Q9 4n

Microsoft OEM 1-949,-16x192.40

> WMows95+105, 1.449.-16x143.04'

b> MWM ^^^1.225-16x120,93

MACINTOSH
PERFÒRMA 5215CD

Monitor 15" CD Rom 4X
Fax/Modem 14.400 c/
secretária Eletrônica

Processador RISC
Power PC de 75 MHz

HD 1,0 Gb 8Mb
21 SottwaresSíl,

MAGITRONIC
586133 MHz MULTIMÍDIABMb HD 540 Cotoí Soünd Blaslef

COROOHX-3299,
DX2 66 4W)HD5iocoi«

SoundBlaslef • 2199,
DX4 100 8WIHOSIOMOI»

Soux] Biaster - 2299,
DX4 100 BM) HDBIOCotof ativa

Sound Biaster * 3199,
PENTIUM 133 16Mb hd UGbCokx, Sound Btastec

CD Hom 4X - 6350,
i ZENITH

486 DX4 75<i*i HD <20 Mb
Coto» Matrú Alva 2299,

pentiMrn

VV»ia.rg

MESA
MOGNO OU
CEREJEIRA

Stylus Color II 750,
Stylus Color tl-S 580,
LX 300 299, tí
LQ 1070 675, \

E-mail: compuhooseGp'o!ink.com 0(2
28 do Setembro, 210 - Lj 13 - Vila lsabe£
aberto aos sábados até 13nsj

HP 680 - 629,
600 dp< • 5 págnas por rrrtlo
tomnitàfo continuo e fc)ha io<a

W7.JM HEWLETT
§i!SM PACKARO
TO0* *IINH* DE IMPRESSORAS HPPENTIUM 133 SWS

HD 2.0Gb CD6X THE '
ÍA/<» M c-

Pinos R$ 70,00
Pinos RS 130,00
Pinos R$ 260,00

•Com DOS +Wln 3.11 com licença tle uso.

TERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 19%

JORNAL DO BRASll

InuElnaoin
24 masas

 OUMTl
' 

I tg I C A 13líHKaS

(/- >

•Jt

SVGA Color .28, FDD 1.44 Mb,IDE
HD 1Gb,VGA 1Mb PCI, mouse d PADMon

PCI,
R$ 1.270,00
1+6 de R$230,
1+12 de R$159,
R$ 1.315,00
1+ 6 do R$240,
1+12 de R$165,

TSRllWiTl R$ 1.695,00
mnMw'# 1+6 de R$310,
tliitJga 1+12 de R$210,

Adicional 4Mb +R$ 80,
FaxWlodem 14.4Kbs

No»rilAurfioiilcdRtttlli-'

486 DX4100 BÁSICO

Promoção

Placa 486DX4-120 OKbldoon board... R$ 220,
Placa 5X86-133 OKbldeonbo»rd... R$ 260,
Placa Pentium 100 0Kbid«onbo«t<i.R$ 430, j
Placa Pentium 133 oKbid«onbo»rd.R$ 595,
VGA PCI 01 Mb R$ 80, j
HD 1.0 Gb IDE R$ 310,1
HD 1.2 Gb IDE R$ 330,
HD 1.7 Gb IDE R$ 350, |
SIMM 4 Mb 72 Vias R$ 85,
SIMM 8 Mb 72 Vias R$170,
Modem USRobotics 14.400.... R$ 145,
Drive 3 1/2 1.44 R$ 50,
Ne2000 Coaxial+10BT. R$ 45,

e-mail: kontrak@br.homeshopping.com.br

^ TELEVENDAS

ê 620-5228
hasag

Rua da Conceição, 132/2°and - Niterói

TECNOLOGIA J

PELO MELHOR PREÇO

4MbRilí+ HD860Mh
Ertw 1.4410) +1DB PCI +
Faca Vídeo 1 Mb K2 +
fhh lfciHnrm + Thclado 1014-
Ifaiae +fiyntiíaatEr3Bc +
gBtahffiadoríoltaffmlKTO

um

¦de 154,00
¦ Ip. feita)

PEWTI1IHIOOADVASCED
fllíbRAM + EDU)6flb +
Wvel.441lb+n*ía +
PtaVtolllhPCI +
Qah. Ifionorre + fefedn 101 + ^ i
Mouse + qjmJíaster 3 He g
Fn Hotel 14400ÜBBcboücB cftdoe a
itenHltiaflnf itegctoam 1 Kva ^

1.679,00 Si^o l(p.fi*a) 9

PESTIliH 166 WftSTER w6400
8 Mb RAM-tED 2.0 Gb + Drtve 1.44 Mb '
HKPCI + Placa Vídeo 1 Mb PCI níl
(iè.MinHorre + talado 101 +Mi*m + , iílr
SyrxMaEtET 3 He + Bstab. òe voUa^an 1 Rsa (P™™

MICROS COM B

ANOS DEGARANTIA*

710,00
MIOS  339^  499I°°

ne«S2>"  «i».»

 906,0°
CD ® CB^JSb800 ^,00

 80,00

mm?ê

T  714,00

262-1220

....RtoBrancD,15B-LJB21 -2nPiso
SiüHBigAvenitfaEErtral reO-IMII^1

O que 6 WEB SITE ?
Uma Site na InterNet é como um
'ierreno, edifício ou condomínio"

eletrônico e é extremamente lucrativo
para as pessoas que queiram esta

oportunidade de ganhar dinheiro sendo
donos, alugando ou sub-locando esse

espaço (endereço) eletrônico.
Uma Site é um endereço onde as

páginas são colocadas na World Wide
Web da InterNet.

Sendo dono de uma Site você ganha
dinheiro colocando páginas (de outras
pessoas) sob sua Site, seu endereço.

O preço de mercado é R$100,00 por
página. Mas, você pode cobrar o preço

que você quiser e só paga ao Clube
uma fração disso.

Qualquer
anunciante
nas Listas

Telefônicas
pode alugar
uma página
e colocá-la sob a sua Site.

Com uma audiência estimada em mais
de 50 milhões de computadores usando

InterNet, cada dia mais e mais
empresas estão colocando suas

páginas na InterNet São grandes
empresas, fabricantes, lojistas, insti-
tuições gerais, profissionais liberais,
profissionais autônomos, ou seja, você
pode explorar este negócio de locação
de páginas (home page) e Endereço
Eletrônico de Páginas Classificadas do
Clube Empresarial na InterNet pratica-
mente para qualquer empresa listada
no Guia Telefônico e ou outros
diretórios.

Você não precisa de
computador ou telefone

Mesmo que você não tenha compu-
tador ou não domina os aspectos téc-
nicos da InterNet, mesmo assim, você
ainda pode ganhar dinheiro neste
negócio.
Basta adquirir o Kit InterNet do Clube
Empresarial e terá a Inserção e manu-
tençâo diária de sua(s) site(s) e ou
página(s), e também as que você aluga
para terceiros. Além de todo material
necessário: formulários, anúncios
padronizados, etc. Você só precisa
contratar locatários e receber aluguel.

Comece o seu Futuro
- hoje.

A hora é essa.
A recompensa

6 sua...
Com pequeno
investimento e
pouco tempo
de dedicação não exclusiva,

retômo rápido e alto.
Flexibilidade, Independência e

Segurança Financeira,
mas você tem de começar a

agir.
Adquira já a sua SITE nos

nossos domínios na Internet
começe a ganhar dinheiro

imediatamente.

Clube Empresarial

AGENTES AUTORIZADOS (RJ) g
ALEX 493-0473 =

INFOVISION 263-6341 Z
JANINE 288-5082 =

MARiZA 221-8809 r.
SALETEl 222-3128 S

Micro 586 133MHz, 8MB,
HD 1.0 Giga, 1 FD 1.44,

SVGA 1MB PCI, Mouse,

ITeclado, Monitor 0.28NE,
DOS 6.0 + Win 3.11

com licença de
uso + Brinde.

HP Scanjet 4c

R$ 1.399,00

GENIUS Color II

Pág. 2.400 DPI...RS 690,00

RS 1.410,00

| Promoção especial para
Niterói e São Gonçalo

Tudo

.. »«**. em até:

Qualidade & Excelência „ «u

580,0° 
Sabádo de 9 h às 12h

jÉj 
COMPAQ. * 

™

jéhbr «Lh». a*
UPDATUHG Y

II jj.1.14.14.1-M-J
Aventura*4x JR$

Epson LQ-1170 R$ 1.100,00 çnNV oc
coMFutAooMit Garantia de 3 ano* Epson FX-1170 R$ 640,00 *yiy J

Preços especiais consulte-nos Epson LX-300 RS 280,00 K3,
V nCa0 

HP DJ 600 R$ 485,00 —

,,t„r 3 Me Clinet?t0 i»Dr»HPDJ680c RS 600,00

IÍ:.V;": 586 133MHZ* RS 999,00 00 s|"Fs 
c»^!1 HP820cx, rs 7so,oo

.. ncoeiwin US45"' R$ 60°'" HP LASER 5L RS 810,00
«*¦• Pentium 100 .RSl.150,00 LQ1070 ,RS 

«o.oo
Deapâlhamos para todo o Brastl Impostos mciusos

420,00

300,0®

580,06

8Mb,SVGA IMb
PCI.HD

I FI) I.
Teclado.

RD

ri
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• Intel Pentium 100 Mhz • Acelerador Grdfico Avance Logic 1Mb DRAM PCI ' »ntel Pentium 100 Mhz • Acelerador Grdfico Avance Logic 1Mb DRAM PCI 8

-8Mb Memoria RAM • 256 Kb Cache Pipeline- Drive 1.44Mb • HD 1.2 Gb ' 8Mb Memoria RAM • 256 Kb Cache Pipeline* Drive 1.44Mb • HD 1.2 Gb M

• Monitor Philips 14" 0.28 NE Plug and Play • Mouse Microsoft 2.0 • Tedadoem * Monitor Philips 14" 0.28 NE Plug and Play • Mouse Microsoft 2.0 • Teclado B

Portugues 104 tedas • Kit Multimidia 8X • Windows 95 com Manuais em Portugues ,ec'as 
* 

f| Multimidia 4X • Windows 95 com Manuals ||
¦h em Portugues H

R$ 2.985, a vista R$ 2.660, avista 1

ou 13 X 336,11 ou 13 X 299,51 I

9 • Intel Pentium 100 Mhz • Acelerador Grdfico Avance Logic 1Mb DRAM PCI • Intel Pentium 133 Mhz • Acelerador Grdfico Avance Logic 1Mb DRAM PCI ||

;9 . 8Mb Memoria RAM EDO • 256 Kb Cache Pipeline • Drive 1.44 Mb • HD 1.2 Gb • 8Mb Memoria RAM EDO • 256 Kb Cache Pipeline' Drive 1.44Mb • HD 1.2 Gb El

• Monitor Philips 14" 0.28 NE Plug and Play • Mouse Microsoft 2.0 • Teclado • Monitor Philips 14" 0.28 NE Plug and Play • Mouse Microsoft 2.0 • Tedodoem gj

9 em portugues 104 tedas • CD ROM 4X • Windows 95 com Manuais em Portugues portugues 104 tedas • CD-ROM 4X • Windows 95 com Manuais em Portugues H

R$ 2.264, a vista R$ 2.525, a vista 1

ou 

13 X 254,92 ou 13 X 284,31 I

| Desk Jet 400 Desk Jet 600 Desk Jet 680-C Desk Jet 820 CXI I

! R$ 395, a vista R$ 499, a vista R$ 664, a vista R$ 79i'o* 
v 

SQO 
OA 1=1

of 13 X 44,47' ou 13 X 56,18 ou 13 X 74 ou 13 X 89^ 

|l

II 253-9242 ft
*H ¦ • Exija o Certificado de Auteriticidade de seu Processador l| | 1 | | SKm 01
;B 

j 
INTELe do^ seu Sistema Operational H| I jgHI 11

| 

http://www.mppz.com.br gl

I Visite nesso Showroom 
* Ed, Meehottee fewer 

* Av. Rio Brance, 89 ¦ 3*oed«r

m

JORNAL DO BRASIL
ERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 19%
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Microsoft*
Windows'95pen^iuirr

Consulte-nos sobre outras

configurações da

Nova Linha MPPZ Pentium 96
WW:

:»4»iJjjr

Intel Pentium 100 Mhz • Acelerador Gráfico Avance Logic 1Mb DRAM PCI

8Mb Memória RAM • 256 Kb Cache Pipeline* Drive 1.44Mb • HD 1.2 Gb

Monitor Philips 14" 0.28 NE Plug and Play • Mouse Microsoft 2.0 • Teclado

em Português 104 teclas • Kit Multimídia 4X • Windows 95 com Manuais

em Português

Intel Pentium 100 Mhz • Acelerador Gráfico Avance Logic 1Mb DRAM PCI

8Mb Memória RAM • 256 Kb Cache Pipeline* Drive 1.44Mb • HD 1.2 Gb

Monitor Philips 14" 0.28 NE Plug and Play • Mouse Microsoft 2.0 • Teclado em

Português 104 teclas • Kit Multimídia 8X * Windows 95 com Manuais em Português

Intel Pentium 133 Mhz • Acelerador Gráfico Avance Logic 1Mb DRAM PCI

8Mb Memória RAM EDO • 256 Kb Cache Pipeline* Drive 1.44Mb • HD 1.2 Gb

Monitor Philips 14" 0.28 NE Plug and Play • Mouse Microsoft 2.0 • Tedodo em

português 104 tedas • CD-ROM 4X • Windows 95 com Manuais em Português

R$ 2.525, à vista

Intel Pentium 100 Mhz • Acelerador Gráfico Avance Logic 1Mb DRAM PCI

8Mb Memória RAM EDO • 256 Kb Cache Pipeline • Drive 1.44 Mb • HD 1.2 Gb

Monitor Philips 14" 0.28 NE Plug and Play • Mouse Microsoft 2.0 • Teclado

em português 104 teclas • CD ROM 4X • Windows 95 com Manuais em Português

1 • Exija o Certificado de Autenticidade de seu Processador
! INTEL e do seu Sistema Operacional MICROSOFI^^^
| • Não adquira produtos falsificados.
¦ • Pirataria de Software é crime. «MglMBBK e-mail: mppz@mppz.coin.br

Visite nossa página na Internet:
http://www.mppz.com.br

nosso ShowrooM 
* Ei fMnltan Tewer« ks, Rio Branco, 89 ¦ 3°andar

¦BKISIiinH
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^ 

JURO^ 
A VISTA: R$ 3.199,00 I

i 

~~ 

MICRO PENTIUM 100 
""" 
lft I

FIFA-96 65,00 I .2^GB MEM6RIA: 4 MB RAM 80,00 1
ACTUA SOCCER 60,00 1 DRIVE 31/2 ir_ 

MEMdRIA - 8MB RAM 130.00 |
INDY CAR II 85,00 SYNC MASTER3NE FILTRODEUNHA6TOM. 13.00
DESCENT II 79,00 PLACA DE VIDEO 1 MB PCI \FAX-MODEM 14.400 ¦ INT-US ROBOTICS 140.00 I
HISTORY OF MUSIC-4 CD 76,00 TECLADO, MOUSE, CAPAS FAX-MODEM28.800-INTFOR WIN.-US ROBOTICS 260.00 |

Mnlrn^HF1?UUROPE 62 00 4 XR$ 471,43 FAX-MODEM28.800-EXT-USROBOTICS 290,00

pSwriin/MP 70 no A VISTA: R$ 1.620,00 FAX-MODEM 28.800-EXT VOICE-US ROBOTICS 340,00 j
I FONTS PRO 3003 41 00 ¦' PLACA PENTIUM 100 ¦ 350,00 I

' AIJRFI ID + CORRETOR 159 00 * COM SISTEMA MULTIMIDIA DE 4 VELOCIDADES + R$ 330,00 PLACA PENTIUM 150 820.00 I

REBELASSAULTU 69 00 * com sistema multimidia de b velocidades + r$ 460,00 PLACA 
PENTIUM 166 990.00 J

THE DIG 80,00 DRIVE 3 1/2 49.00 |

MEGAPACK5 69,00 SCANNER MESA COLOR - GENIUS 690.00 j
ESOTERICA 54,00 SCANNER MESA COLOR - HP 4C 1420,00
WING COMANDER 99,00 HD 1.6 GB 350,00
KIT INTERNET + SOFT 45,00 HD 2.0 GB 480.00 1
MICKEY ABC 45,00 VGA 1MB PCI |
BOOKSHELF 58,00 VGA 2 MB PCI 160.00 1
VOYAGE IN FRANCE 78,00 IMPRESSORA HP400 399,00 I
FINEARTIST 45 00 IMPRESSORA HP 680 (NOVA) 650,00 1

l^ngr^M/Tgp l£""» mi 
|

o conTcmpoRnncn 1

Tel.: 247-6076 I 247-6077 - Fax: 247-6153 I

Rua Visconde de Pi raja, 414 Loja - 109 - Ed. Quartier - IPANEMA __I

—— r~"""TSNTTuwT-*Tr*COhlRGURAgAO BASICA J!
, ,i,n Tlinn EM ATE fxTv Vy\|nI , ur,, „ r.n 8 r video pci 1MB,s. idepci, ! \

r^*" I'm ) ^ lUUUItlV^t^ Hv t I 8MB/ HD 1.0 GB » DRIVE 3.5'1.44, MINITORRE, ?
¦ — /If O 100 MHZ R$ 1.697,001 TECLADo, mouse E mouse pad, PlocClflPflflnQal U "

L ^^ Lg VAt' 133 MHZ R$ 1.895,00 I MONITOR SAMSUNG NE vldooultdiUUoUM j

PREQOS PROMOCIONAIS - Pague somentc na entrega. Ortificado Lojft IP 311C Kid <\
c/ Kit Multimidia. 1999,^ de Garantm. ^ 

Rua Visconde de Piraja,
HP 680 C (langamento)  619," ron/d 991
EPSON Stylus Color II  624," § MM BIWfHrffljlllffi 58°/Sl 221

epson lx 300  299,09 C/u^7nA Ja Tel.: 294-4191
KIT Multimidia VALUE 4x  379," yfflfrv WiWBWgWlWiW#iPi^
Scan Jet HP 4C  1312,22 jrJEKJk Mug
Fax Modem 14.400  99,10 I jjESmk.

Pronta Entrega y^^8$|Z^^SBk j EKITACESSO fl^E J|m EM-leasing / i;

p,'^^n?T',fT77r!7T^Tff>335ESSBSE*"'r*n 
Proximo j 14.4= BS 160,00|M^^L^^^B -.Mposros /

Greyhound Computers Corp. • R. Costa Lobo. 372 - Benlica - RJ 
^ 

- > 1

(021) 204-0803 • 568-1963 ® 204-2769 iklimimBStfiHlIB
PromocAo vAllrla ate o final do nosso csloquc. Impostos inrlusos.

MAQUINA DE FAZER BONS NEGOCIOS

PORQUE APRESENTAÇÃO É FUNDAMENTAL

Pentium
EXISTEM MELHORES

MANEIRAS DE ENTRAR NA REC

PROVEDOR PA IN ET DE ACESSO A INTERNET

k 
'R$ 

49^)0^ lios SABADOS DE 9J)0A^I3^00h

''Atendemos também aos sábados.

SH0WR00M:

TERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DH 1096

INF0RMATICAJORNAL DO BRASII.

mttn

COMPAQ
MO0E1O522OCD

PENTIUM 100 MhZ

8 MB RAM

HD 840 MB,

CD ROM - QUADRUPLA VELOCIDADE

FAX MODEM E TELEFONE

DIVERSOS SOFTWARES

6 X R$ 533,16 sem juros

À VISTA: R$ 3.199,00

MKKO PUmUM 100

8 MB RAM WÊ0SÊÊ
hd 1.2 gb ^apa
DRIVE 31/2 m
SYNC MASTER 3 NE
PLACA DE VÍDEO 1 MB PCI

TECLADO, MOUSE, CAPAS

4 XR$ 471,43

A VISTA: R$ 1.620,00

MEMÓRIA-4 MB RAM 80,00
MEMÓRIA-8MB RAM 130.00
FILTRO DE UNHA 6 TOM. 13.00
FAX-MODEM 14.400 - INT-US ROBOTICS 140,00
FAX-MODEM 28.800-INT FOR WIN. - US ROBOTICS 260.00
FAX-MODEM 28.800 -EXT-US ROBOTICS 290,00
FAX-MODEM 28.800 - EXT VOICE ¦ US ROBOTICS 340,00
PLACA PENTIUM 100 ¦ 350,00
PLACA PENTIUM 150 820.00
PLACA PENTIUM 166 990.00
DRIVE 3 1/2 49.00
SCANNER MESA COLOR ¦ GENIUS 690.00
SCANNER MESA COLOR - HP 4C 1420,00
HD1.6GB 350,00
HD2.0GB 480,00
VGA 1MB PCI 80,00
VGA 2 MB PCI 160.00
IMPRESSORA HP 400 399,00
IMPRESSORA HP 680 (NOVA) 650, Oi
EPSON STYLUS COLOR II 590.0

FIFA - 96
ACTUA SOCCER
INDY CAR II
DESCENT II
HISTORY OF MUSIC - 4 CD
HISTORY THROUGH ART
MUSEUS OF EUROPE
COREL PRINT HOUSE
FONTS PRO 3003
AURÉLIO + CORRETOR
REBEL ASSAULT II
THE DIG
MEGAPACK 5
ESOTÉRICA
WING COMANDER
KIT INTERNET + SOFT
MICKEYABC
BOOKSHELF
VOYAGE IN FRANCE
FINE ARTIST
VAN GOGH
FLIGHT UNLIMITED

COM SISTEMA MULTIMÍDIA DE 4 VELOCIDADES + R$ 330,00
COM SISTEMA MULTIMÍDIA DE 8 VELOCIDADES + R$ 460,00

Tel.: 247-6076 I 247-6077 - Fax: 247-6153

Rua Visconde de Pirajá, 414 Loja - 109 - Ed. Quartier - IPANEMA

ÍKpjpatej
tltõií 1- 'L-lgK{M;ükJSiiZ

• SOM 16 BIT STÉREO
•TELA SVGA COLOR 1Mb

• DRIVE 1.44Mb» BATERIA B1V0LT
INTELIGENTE P/ 3 HORAS

• SAÍDAS PARA DOCK STATI0N
WINDOWS 95 E LOTUS SMARTSUITE

•MALETA

1+6 FIXAS DE
8 Mb RAM, HD 510 Mb, DUAL SCAN
CD-ROM 4XINTEHN0 373, 1+12 FIXAS DEA VISTA

1+6 FIXAS DE

1+12 FIXAS DE16 Mb RAM, HD 1.0 Gb, CD ROM 4X, MATRIZ ATIVA 1 ANO 0€ GARANTIA TOTALE ASSISTÊNCIA TÉCNICANO RIO 0€ JANEIROESPECIALIZADA PELAFABRICA NOS EUAREVENDA AUTORIZADA

A VISTA

CONSULTE OUTROS MODELOS E SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO EM SEU ESCRITÓRIO SEM COMPROMISSO

Ay. Churcbill, 129 grupo 2041Centro.-' RJ,
l 

'¦ E-mall: mbm@ll3,com.br >'
Atendimento de 2* a 6» de 9:00 08 18:00
LOJAS NA hllp://wwiifJis.cont:br/mbm/
INTERNET http://www.lshopplng.com/

CONFIGURAÇÃO BÁSICA
f. VÍDEO PCI 1MB, S. IDE PCI,
DRIVE 3.5" 1.44, MINITORRE,

TECLADO, MOUSE E MOUSE PAD,
MONITOR SAMSUNG NE Classificados JBH

GREYHOUND COMPUTERS TEMOS TUDO EM GAMES,
MÓVEIS E SUPRIMENTOS

PARA COMPUTADOR.
CONSULTE-NOS.

PREÇOS PROMOCIONAIS - Pague somente na entrega. Certificado

82555553100 c/ Kit Multimídia. 1999," de Garantia

HP 680 C (lançamento) 619,"
EPSON Stylus Color II 624,"
EPSON LX 300 299,"
KIT Multimídia VALUE 4x 379,"
ScanJet HP 4C 1312,22
Fax Modem 14.400 

Pronta Entrega

Loja Ipanema:

Rua Visconde de Pirajá,

580/sl. 221

Tel.: 294-4191

FINANCIAMOS
EM ATÉ 13 VEZES•LEASING

•IMPOSTOS
INCLUSOS

a 
Próximo
à Estação
Triagem

Metrô - linha 2Greyhound Computers Corp. • R. Costa Lobo. 372 - Itenfica - RJ

204-0803 • 568-1963 • 204-2769
PromoçAo válida até o final do nosso csloqtic Impostos lnrlusos.

B5

IE

TEMOSTUDO EM GAMES,;
MOVEIS E SUPRIMENTOS

PARA COMPUTADOR.
CONSULTE-NOS.

KIT INTERNET |FAX/MODEM i
EKITACESSO I

14.4= US 160,001
28.B«= RS 290,00;
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DO BRASIL 
J ^

; ¦11N I.T.I"l.MJILj.uil:ji-»TI=?=i. OTgmii frnirorai 
i nm» rnMDan mmm 

|' "'. ~ *~~ 4 MB RAM ¦ HD 630 Ml 16 MB BAM - HD 1.0 OB ^______T___—yj-i r t vn r 1""" MONITORSVOA 
COLOR NE 14' MONITOR SVGA COLOR NE14' flHsSSSSsissfiHI^

^ MM R$ 1.356, OU ifffN R$ 2.121, Oil /$&) TELA COLOR- 486/50 MHZ- 4 MB RAM TELA COLOR-486/100 MHZ-8 MB RAM

^^||| 

' + »X««3. 1 + 12X1$ 251, M»^Srm

486 0^-100^^ PENTIU^M MHZ jjgjg ,' HTtg '

MOMITORWGA COLOR N( I<-^^ "aiiH^voACOioSHE PR0SIGNIA 300 - 500 ;_ KIT MULTIMIDIA VALUE 4XC0MPLET0 KIT MULTlMiDIA DISCOVERY IX
DRIVE + TECLADO + GABINETE MINI-TORRE pucawio(videoLASER) W|MnW Proliant 1.500-4.500

' ESTABIUZADOR 1.0 KVA + MOUSE + PAD + JOGO DE CAPAS ou mix mho, UiMipMHixuaal Eoutros._consuite.nos.supojueitcNigESPEciAuzADo.

A QUALIDADE t INDISCUTiVEL. VERIFIQUE ? CUSTD E BENEFICID ND SEU INVESTIMENTD!
—J— ^ —— —

3 ¦ MONITORES ¦ MATRICIAIS ¦ SCANNER ¦ FAX MODEM [nenee LOCAISl
v-l .... ... FX 1170 ( 136 COLS. 9 AG.) ii649,oui.uh150, GENIUS DE MAO 1200 DPI (COLOR] is 349, on 11« x is 80, ZOLTRIX 14.400 (INT.) « «/ RLB» WU4II
£ SVGA C. 17-28 Gl SAMSUNGi « .199, 183, LQ 1070 (136 COLS. 24 AG) .s 686, ou.. .x B157, GENIUS DE MAO tVB a 135, ou,. i x u 70, ZOLTRIX 28.800 (INT) «170, «m . » « 61, gk\V*jS jjR g
r- i SVGA C 17 .26 GLSI SAMSUNG 11 1.685, ou I.; >« 556, KIT COLOR PI LX-300 is 80, GENIUS DE MESA 1200 DPI (COLOR) is 999, ou i. l x u 157, US ROBOTICS 14.400 (EXT.) is 180, ou i . n is 64, g
T 3 SVGA C.2D-.28GLS SAMSUNG is 2.499,™.. fxis 334, JATO DE TINTA GENIUS DE MESA 2400 DPI (COLOR) IS 1.199, ou i. {X IS 183, US ROBOTICS 14.400 CI VOICE (EXT.) b200, ou .. )x o 56, BjaSaf ^ 5
^ ¦ LASER HP 1600C (COLOR) H 2.398,OUHIXIS 320, HP 3C/4CDE MESA (COLOR) „ 1.699, ou I. n x B192, US ROBOTICS 28.000 (INT.) «s290, ou .. ,x is 80, HH;"P |
5 I HP51 (s998,0U1i7Xb157, CANON BJC 610 (COLOR) IS 750, out <1X1)207, ARTEC DE MAO 1200 DPI (COLOR) rs 299, ou 1. 1 x is 83, US ROBOTS 2000 (EXT.) b330, ou.. u e 76, ESSMi g
±\ HP5P B 1.759,OU.UXB276, CANONBJ210 H420,ouMJxB 116, ¦ SOFTWARE ¦ DHWRSOS J5 services em |Ti KIT COLOR HP 600 CONSULTE-NOS MS-OFFICE SIANDART 4.2 B620, JOYSTICK J-08 GENIUS FIBRA OTICA 19
^ MATRICIAIS ¦ FAX MODEM FIRST MOUSE LOGITECH « 45, -cabeamekto .
= MP 20 (40 COLS.) b524,ouh<ib120, ¦ HDEMOFERTA: BOCA 2B.B00 (INT.) b240, ou. ,»xb 55, PAR DE CA1XAS GENIUS B 70, .coNEcroRizAyo 11

IX 300 (80 COLS. 9 AG.) B 319,oui.«xb 73, 1.0 GB (IDE) R$ 293,00 B0CA 28.800 (EXT.) b285, ou. . ix is 50, TRACKBALL GENIUS " 60-
i MNM* mm   i j,i „„ .ill mmImmmmmZZmmm, ¦ ..ulu , ¦¦¦ i   i  
* VISITE-NOS NA INTERNET: http://www.lshopping.com/w0ydata/wdafa.cgl

TEL.! 233-0542 • FAX: 263-0405 TEL/FAX: 535-1823* 535-5878 I UU!M HUHII[HI1 TELS.: 281-8737 •281-8805

I CM DtStNVOW UM P0IKMI £ VIM

ffl ^OUtSttODE0P0RTVNIMDI.

g 

MICROS^mM

F 486 0X4190 5m i33m KWTIUM190 j PfHTWM 133 4t6 0X4IM PEHTIW 111 I 
|

f? 4 MB RAM-HD 850 MB 4 MB RAM - HD 850 MB 8 MB RAM - HD 850 MB 8 MB RAM - HD 850 MB fTiTmb" tecWo fTiTmb" TECLAM §1
15 FDD 1.44 MB-TECLADO FDD 1.44 MB-TECLADO FDD 1.44 MB - TECLADO FDD 1.44 MB-TECLADO GABINETE Ml NIT0RRE GABINETE MIN1T0RRE i|
l: GABINETE MINITORRE GABINETE MINITORRE GABINETEMINIT0RRE GABINETE MINIT0RRE ^^Sg^alSno ^MTtimidia^XCOMPS I 1

MONITOR SVGA COLOR 0.28" Ne MONITOR SVGA COLOR 0.28" Ne MONITOR SVGA COLOR 0.28" Ne MONITOR SVGA COLOR 0.28" Ne E FWM0DEM 14 400 C/SECRFTARIA E FWMODEM 14 400 C/SECRETARIA ||

5 
« 1.190,00 RS 7.255,00 

RS 7.690,00 
RS 1.850,00 * 1.670,00 *s 2.090,00 j|

] OU 2 X S/JUR0S RS 595 00 0U 2 X S/JUR0S RS 627,50 0U 2 X S/JUR0S RS 845,00 OU 2 X S/JUROS RS 92.5,00 OU 2 X S/JUROS RS 835,00 OU 2 X S/JUROS RS 1.045,00 ||
i OU 4 X RS 328 00 OU 4 X RS 346,00 OU 4 X RS 465,00 OU 4 X RS 509,00 OU 4 X RS 460,00 OU 4 X RS 575,00 1 |
1; OU 13 X RS 134^00 OU 13 XRS 142,00 OU 13 X RS 191,00 OU 13 X RS 209,00 OU 13 X R$ 189,00 OU 13 X RS 236,00  |

CONSULTE-NOS SOBREOUTRAS CONFIGURATES. |
| n | limn rrm " l n P W > \1 ffTTTTTT— • consulte-nos sobre leasing em 24 x. plantao aos sAbados i
I 

^ ¦ pgnl'j n I f| |11 
*J 

Ti'iMM ¦ 
' 

iTl 111 I d 1111BBBH ATE AS 13:00 h.

[I METR0N4X R$ 390,00 14.400 INTERN0 (J SECRETARIATS 100,00 • NA COMPRA DE UM MICRO, GRATIS a i ,
M TR0PVISI0N 4X c/ FAX/M e SECRa R$ 430,00 28.800 INTERN0......._. .KWO UM CURS0 DE MS-DOS 0U WINDOWS. ACEITAMQS CARTQES: A I
i nwvrmn «40<; nn 28.800 INT. C/SECRETARIA R$ 220,00 MRB nB ¦¦¦ jM , Iff §
1 2S 28 800 US ROBOTICS RS 250,00 • MANUTENCAO E ASSIST£NCIA TUNICA Mj 1/KiS mL A $i | DISCOVERY8X R$ 550,00 2 400/9600INTERN0 ...RS 55,00 EMLABORATtlRIOSPR0PRIOS IrUH a. . A

I.M jriH-MiM-i.'.M,'in?nTaM ^BBEs

I sssssf" !1 ss KSX==s 5 Z iasST!!5t|S8 VIDEOCCMPO ^:m£Mcomp informaticsCSTA8ILIZAD0R RT-1000 RS 35,00 CAB. MINI TORRE C/F0NTE 250 RS 60,00 EPSON STYLUS COLOR II R$ 575,00 o/ta rni no 14" nOT n ?R N» R? 435M •ESTABIUZADOR 1.5 KVA R$ 55,00 N0BREAK METR0N 650 VA RS 260,00 EPSON STYLUS COLOR IIS R§ 445.00 ™{WLUK w UUIU7 k> «»,uu '^imm MS 
ABSk BSI

ESTABIUZADOR 2.0 KVA RS 67,00 N0BRCAK METRON 1.2 KVA RS 350,00 USER 5L (600 DPI) R$ 890,00 SVGA COLOR 15 DOT 0.28 Ne RS 545,00 ^ 
^ Jg ^ ¦ MM ¦

GABINETE TORRE MEDIA RS 110,00 TECUD0 RS 25,00 g™ET 
400E;;:—gg 

7 HNOfn T)F mnnNTin ** **" "

I 
gabinetetower ...  r$ 160,00 |jnte250watts. RS 39,00 

SnES 1 42500 RUA SAO JOSE, 90 Gr. 2001 ¦ CENTRO - RI - FAX (021) 533-7017 
I

-t

NA CGMPRA DE MICRaCDMPUTADDRES COM FAX MODEM, GRÁTIS: KIT DE ACESSD A INTERNET

NOTEBOOK 430

KITs MULTIMÍDIA FAX/MODEM

mrnrnti
MM

IMPRESSORAS MONITORESRICOS

JORNAL DO BRASIL
TEfÇA-FHIRA, 25 DE JUNHO DE 1996

INFORMATICA

b compaq. mssmmiEMXEEEi)
16 MBRAM- HD 1.0 OB

VGA PC11 MB
MONITOR SVGA COLOR NE14'

4 MB RAM-HO «10 Ml
VGA PÓ! MB

MONITOR SVGA COLOR NE 14'
TEU COLOR - 486/50 MHZ - 4 MB RAM

HD 350 MB ¦ DRIVE 1.44 MB
MATRIZ ATIVA

R$ 3.450, ou
1 + 12X11$ 389,

TEU COLOR - 486/100 MHZ - 8 MB RAM
HD 720 MB-DRIVE 1.44 MB1411X1$ TS3,

16 MB RAM-HD 1.3 GB
VGA Kl 1 MB

MONITOR SVGA COLOR NE 14'
IMB RAM-HO 1.0 GB

VGA Pai MB
MONITOR SVGA COLOR NE 14'

R$ 1.756, ou $5)
MixBin,

8 MB RAM-HO 1.0 GB
VGA POl MB

MONITOR SVGA COLOR NE 14'
16 MB RAM-HO 1.6 GB

VGA PCI 1MB
MONITOR SVGA COLOR NE 14' PENTIUM 75 MHZ

8 MB RAM - HD 630 MB
DRIVE 1.44 MB

MONITOR SVGA COLOR
R$ 2.675, ou

1 + 12 XR$ 302,

DRIVE + TECLADO + GABINETE MINI-TORRE +
ESTABILIZADOR 1.0 KVA + MOUSE + PAD + JOGO DE CAPAS

REDES LOCAIS
COMI
«cm

m/K!
tamx

SERVIÇOS EM
FIBRA ÓTICA• CABEAMENTO.CONECTORIZAÇÁO

VISITE-NOS NA INTERNET: http://www.lshepping.com/waydata/wdata.cgi
¦:lM']|f:VNI:MTTTTi TEL.« 233-0542 • FAX: 263-0405 M-Ü-I J-HHIMBÉI TEl./FAX: 535-1823*535-5878 TELS.: 281-8737*281-8805

2 X SEM JUROS, 4 X CHEQUE PRE OU DE 3 A 13 X

VISITE-NOS NA INTERNET http://www.lshopping.com/

mDX4100 JÂO& IMAHID
4 MB RAM - HD 850 MB
FDD 1.44 MB-TECLADO

GABINETE MINITORRE
MONITOR SVGA COLOR 0.28" Ne

" 1.255,00
OU 2 X S/JUROS RS 627,50

OU 4 X RS 346,00
OU 13 X RS 142,00

8 MB RAM - HD 850 MB
FDD 1.44 MB-TECLADO

GABINETE MINITORRE
MONITOR SVPA COLOR 0.28" Ne
KIT MULTIMÍDIA 4X COMPLETO

E FAX/MODEM 14.400 C/ SECRETARIA

8 MB RAM - HD 850 MB
FDD 1.44 MB-TECLADO

GABINETE MINITORRE
MONITOR SVGA COLOR 0.28" Ne
KIT MULTIMÍDIA 4X COMPLETO

E FAX/MODEM 14.400 C/ SECRETARIA

« 1.670,00
OU 2 X S/JUROS RS 835,00

OU 4 X RS 460,00
OU 13 X RS 189,00

8 MB RAM - HD 850 MB
FDD 1.44 MB-TECLADO

GABINETE MINITORRE
MONITOR SVGA COLOR 0.28'

8 MB RAM - HD 850 MB
FDD 1.44 MB-TECLADO
GABINETE MINITORRE

MONITOR SVGA COLOR 0.28" Ne

4 MB RAM - HD 850 MB
FDD 1.44 MB-TECLADO

GABINETE MINITORRE
MONITOR SVGA COLOR 0.28" Ne

« 1.190,00
OU 2 X S/JUROS RS 595,00

OU 4 X RS 328,00
OU 13 X RS 134,00

OU 2 X S/JUROS RS 1.045,00
OU 4 X RS 575,00
OU 13 X RS 236,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS CONFIGURAÇÕES.

OU 2 X S/JUROS RS 92.5,00
OU 4 X RS 509,00
OU 13 X RS 209,00

OU 2 X S/JUROS RS 845,00
OU 4 X RS 465,00
OU 13 X RS 191,00

PLANTÃO AOS SÁBADOS
ATE AS 13:00 h.

CONSULTE-NOS SOBRE LEASING EM 24 X.

14.400 INTERNO C/SECRETÁRIOS 100,00
28.800 INTERNO RS 170,00
28.800 INT. C/ SECRETÁRIA RS 220,00
28.800 US. R0B0TICS RS 250,00
2 400/9600 INTERNO ....RS 55,00

METR0N4X R$ 390,00
TR0PVISI0N 4X cy mu. [ S£Cüet..R$ 430,00
DISCOVERY 4X R$ 495,00
DISCOVERY 8X R$ 550,00

EPSON LX-300 (MATRICIALEPSONLQ-107Ò
EPSON STYLUS COLOR II....
EPSON STYLUS COLOR IIS.
USER 5L (600 DPI)
DESKJET 400 
DESKJET 680 
DESKJET 820 Cii
CANON BJC-210 
CANON BJC-4 100

VIDIsOCC
SVGA COLOR 14" DOTO 28 Ne....
SVGA COLOR 15" D0T 0 28 Ne

ESTABILIZADOR RT-BOO .
ESTABILIZADOR RT-1000
ESTABILIZADOR l.í KVA..
ESTABILIZAD0R2.ÜKVA.
GABINETE TORRE MÉDIA
GABINETE T0WER
GABINETE DESKTOP

GABINETE SLIM
GAB. MINI TORRE C/ FONTE 250 W
N0BREAK METR0N 650 VA
N0BREAK METRON 1.2 KVA .
TECLADO
FONTE 25Ü WATTS

POiCCOMP INFOfíMRTICR

zoNog pc Gonoiino

—

j^j]22322i2uZI<I2ECIJ^3b

El

vrm
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Wlmmm l^g^g Financiamento Pr6prio^"^^j^

isoo 
oo jftrriTTSrHTTnTfl 

em 2x s/juros ou 1

H HAUKiiMvfin l.OVUfOO r «mp>^iuymy em 
ale 13 vezes. ¦:

H niH-ncuM 414 ^_ 1 
m m

|J 
wise • MU'Toni 13x /I«^i SPSSEEZSSk ¦ 

V

 

r|-t Consulte 
Impr*fiora, 

j||:

Kit 
Multlmldla e outrot. 

111!
¦¦mmiMHMI fJCflLu f —T-3 1 - 

I li
i nxuKiiwviiio A • «/ A K-Tem «oloca voce na I!

I 
STgE ,3, 171,73 

^i||||,f 

tl 

yV IglfyeRMir 

lii«orme-»e. | I.

1atHTIHII 1IMI Matrix: COPACABANA I
rwlPiifpfW ifw Filial: BARRASHOPPING (Nival Amirlcos) Mr

I EE 

*"»- PABX 

267-7601 t

mk MUtl-iWI-TOMI 13* iftfjfU A/'^p^P^AfAQ ><75.
LUl 1lUUlUUUI VU fTS HEWLETT /foWluS

^^Q?cen! v.TECHtf EM Quantum IHpackarii

DE MMMHSPMII

[ PENTIUM iooMhzBdsico PENTIUM 100 Mhz - Especial idem Pentium 120 Mhz ^^jgjjpP^^ jiiiiy JsKljiW MMlj >/Pent um 133 e 1S0;jfj|

CWtenmlOoStel ' • CPU teSum1oOMta°lntd l^Mhz

agss ifSs?'iS WWibb Pff/SH fi?MU v^jl s rt^rrs a*?,'" m
Hll 1 f8 GB WisJem Dkital -HD 12 GB Maxtor , n i ,mi HD 108 BU P'P®% » \ '\ \ "IVw' hip TAMiAl Mlctofone Speech Mate....ll,w Drrve 144 4ft,™
8 MB Ran 72 pines Simm (Ml • 16 MB Ram 72 pinos Smm (2x8) DBS7D5BO ¦¦ m iS u\\\\.M*l'i iL MST0FB0ID Placade video 1Mb PCI. J05."> Disquete TDK c/11.10,^

:8BSSHSSB-. JKH&. ;SggSsajrn MffT''' , 
**"<IM>"g SSSMSX^S ^sLaSH

sEssar" »«-''« r JB  
iTel/Fax:23f:'^i

II BPWMMW

. toVVsifc.,1• 
ou+iTxdR$R2$4i?0200 

@$@3855?™
Cinnn RiC41(X) RS575.00 Fax Modem 14.4OO US. Robotics c/voz 5§ !95'SS Ifc A 11^ y.™
Canon BJC 610 R$ 705,00 ModcS 28'.800 ul RobSuS g ig:|o I CONFIGURACXOBASIC/t f^w»1^4*Mou»e •Teclado • I ^gUBTiJkl IflffifiMaim 11EpsonLX300 Rj285.00 Fax Modem 28.800 us. Roboticss/voz Rg ^i.oo Monitor SGVAtX)LOR ^ 14" • Wln&W* 95• 8MbMem6ria• ^QBSUS* CENTRO: S^zr—NgSK llilgg ^EstabiMM^r«PlacmPCISVQA^MB*256deCache Real» j ig«F Av.RlT^™
»R^:::::::ioo gfiloo imnressoras.SenridoresdeRedeePlacas. 

^^ Tei.:232-4372
HP 820 CXI R$ 730.00 Scanner Genius Color I'aRc 2400 Dpi lfSgig'22 ll"WBggBL!l',l aBHIUUIWJ ¦¦ V»0 A*VX 'S^^S4 "
Epson avte Color II pro R$ 888.00 Scanner Pane III- Scanjet IC2400 Dpi  '.4.».».00 -j- AfiO *7COOMft<1 IY7f\A 332-4373 y—>../

mTOs^WrinP telefax: IV ofVControl 
262-7528/491-0704 <4§gi2§»^

INTEKwg.CORP 2 73-6341 llcl R. Mexico, 98 slj/101-Cento-RJ =S=W
'Tuti poiM mqjtbifje fM (orjba Ff 4 13 ——J 1^—^———^^———^—^——

r M ,f.RKPBICD t OUAUDflDE UUE HUEH ft BIHBtwyaj ——
Ifassastfy EM2KS/IIIROS0UEMmr£ 16KC/ 1UR0S ^ ^ ¦ ¦ hJ
i i »/ iMEM6RIA8MB 180,00 PLACA MAE PENTIUM 100....500,00 ¦ ^HMHM H| ¦ ___¦ ¦¦¦

I liinLl KIT MULTIMiDIA 4X...430.00 HD1.0BGB ••••••••••>•••311°i°° HV H| |H ¦ V flWUl^BUW FAX/MODEM 14.400 U.S. ROBOTICS 150,00 |MICROS^ H
SHOPPING CENTE^DO Vetlha
HJ| riff n| loja e as vantagens Jfflffijr
|H| BP B BS rfe ser am cliente cadastrado. x-2bb£L/

* 
MICROS: AT: 286/386/486 Monitores e Perifericos

lugfl"—PREgos especiais para micros • IMPRESSORAS: Matriciais, Jato de Tinta e Laser

CllJ OTffiJSKSBa: • FAX ¦ CALCULA00RAS ELETR0NICAS SHARP ¦ MAQUINAS DE ESCREVER IBM

tjKiVK 
HP660c ¦RJ540,W 16 MB 70 NS/72 PINOS...RS 200,°°

¦ ¦en^^rTciS505 M1MM ?IACA Wfil Dl£«5i ftfe«OOS .J
He DnDnoTirl rj"«07'"SIM*00 DX 4/100 AMD Ri 165," IDE 635 MB..210,°° ^us R°BORTJCS 1J>|00 e/ V0Z-.~W 150, 586/133 AMD JR|205,°° IDE 850 MB..J?} 225,°°
US ROBORTICS 28^00 .............W 250," p^tlum 100 INTEL...R$ 350,°" IDE 1.2 MB... AS 265,°° . J

DRh/E 1MW0Z ^ 40? Pantium150INTEL-^630''* jut MJLTIfilfom tfGQ3 6 instalacao incs .0 |I

,4'Wl PLACA5 BI'^llDS© [J 6 SO llQ3r : 253-6712 ou 253-6388 Ufcfg7IlklJil
/o33-T 1 T SJ SVGA 1 MB PCI...KS 70,'" --

B 
jciassificadosJB

Ho 'Pioco Woe PCI/ISA IDE ON B0AM) • INTEL INSIDE -Ploco Mae P0/ISA IDE ON BOARD '8MbMefflf*iaRam. MOUSE CLIXei GenlUS. ..R$24,00 , *' 
® 

H*" 
'0ABIM"1B Ul

-4Mb Memo Rom. •Ploca SVGA W 1Mb. -Ploca SVGAKI lMb.-Diive 1.44-HD 850Mb -ledodo 101 leclas QICQMETBC Pbca de Video SVGA - 1Mb *
Kl -Di'ive 1.44 -HD 850Mb Ouonlum -Tedodo 101 fedas -Gabinele Minitofie forte |250W) -Monitof Sansung SyncAAoiter III NE Placa Super IDE PLUS Kl *|
Hi 'Gabinele Minitocre -Monikx Sonnmg SyncMoslei III Verbatim 9f90 p,,, M6e RCI/ISA 486 c/IDE ON BOARD R$ 195,00 .

Hi 1MM M Mix 179,00 1J80M *• m 202,00 «,»_-=«  
:: J Sg }

B COM KIT MULTIMiDIA COM KIT MULTIMiDIA j fAN0N B]C ., Q0 R»(gQ aq Memorio SIMM 8 Mb • 72 Vios R$ 1 >M0 H : 
j

m WOMM 226J0 1.950.00249,50 ^1*^" ^^^==5 \\
H 8 COM KIT MULTIMiDIA + FAX MODEM US ROBOTICS 14.400 COM KIT MULTIMIDIA + FAX MODEM US ROBOTICS 14.400 CANON BJC 610 R$ 930,00 ^nitor Sansung Sinync-Master 14" NE R$ 485,00 

^9 I

Pi 1.920.00on i*12x^245,00 2.100.00»« 2611,00 H,66KOT,*,JW1"(«»o^ 
&MrtBBMei«s^iMP«rao**$ 

s?

pi I IVPiPIA 'LHI OUni!B$8»,M A JATO DE TIMTAI LASER H| «

JSz/^\ A LI VKAKIA W7WVTVSI 
] ? HIUMil'mij'liM TRAHSPAREHCIA Printer Special Paper - 250Fls - A4 • 90 Grs R$ 6,00 Ej I

ImCIENCIA MODKNAH^HI ^r—S 
SSSSa 8 ^ Copacabana: 4

glcENTROI*16W1H'161;17M 
CENTROMfMNf IPANEMA1287-3654 ^"SBSi MMIlllllliljlB i A* *|l

B?... J.JU-A,.568°42„96, jam ."^.ns-sm

$[mmm\mzinZttMWMn^MXISEm compre aqora e_pague 5 n«nh.ao zgs,SF5ES&. I
S UD AOA 11 ^ 400I/..I.I R$ 42*063 R$ 322,OO A 1e APOS 60 DlAS ^^^Inu^IncaS^SIA !

C HP 600C R$ 52'°2- Rf 39^-°° V ARIAS FORMAS DE PAGAMENTOf Lseucomputa dor j

i»EMK*S HP68OC R$ 78 93"" R$ 607'oo ACEITAMOS CARTOES VISA, MASTERWRD^AMEX; |H Es^do,PMem6riaSs; 
»S Zsi—SI 9^4.:::" ??«.oS mwltitqner; W „„r»?¦ ;rrvs. nn|&||n

o'n.1 I14ILIIIJI HP5P R$ 1 66,03.... R$ 1280,00 IO tOCALIgrtW^y^)!^T.1-1? .6 lugar pelo menor pre5o ^^T lDKIiylBB
HP4PLUS p< ^>«o no R ji 218Q/00 E AQUI kwMlff { 7U'i >118 Atend.mento no 

^cal
I I^IDQS HP 4V. .....] R$ ^8S,00....|R$ 3750,00]multiton@home.cybernet.com br 533~39 15

i, t

anos de 
garantia

EPSON

FINANCIAMOS EM ATE 13 X IGUAIS

Tudo que você procura,
encontra fácil ip*-*
nas lojas de |r ladern
Classificados JB. rF0RMÀ

ESTACIONAMENTO
NO SHOPPING;. W Rua Dias da Cruz, 255 - loja 326

Fone : 269-5772 ramal: 146 - Fax/Fone:591-5252

LIVRARIA CIÊNCIA MODERNALIVRARIA CIÊNCIA MODERNA LIVRARIA CIÊNCIA MODERNA

WTWm^Ê/JtUl.Wh IMPlRDÍVEISili
LIVRARIA CIÊNCIA MODERNA

OUTRAS CONFIGURAÇÕES CONSULTAR 589-0421

ACEITAMOS TODOS CARTÕES DE CREDITO
OU PAGUE COM SEU ;

CREDCARD/MASTERCARD EM ATÉ 12 VEZES
SÓ QUEM TEM 30 ANOS DE MERCADO

PODE OFERECER REAL GARANTIA

LIVRARIA CIÊNCIA MODERNA LIVRARIA CIÊNCIA MODERNA LIVRARIA CIÊNCIA MODERNA
LIVRARIA CIÊNCIA MODERNA

AVISTA:LANÇAMENTO

IPRONTA ENTREGA

TERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 1996
JORNAL 1)0 BRASIL

1NFORMATICA

Financiamento Próprio

em 2x s/juros ou

em até 1 3 vezes.

Consulte Impressora,

Kit Multimídia o outroí.m/m

* ImmmÊammm

Matriz: COPACABANA
Filial: BARRASHOPPING (Nival Américas)

Quantum

CONSLLTE-NOS:e fac» a sum configura <M
MICROS COMPUTADORES1
«/"486 DX4 100

¦«/Pentium 100
¦/Pentium 133 e 150;GMUinUDE

MARKVISI0N CONCim
5*86120 MIHp

¦MÉHPf
Gabinete Multimídia c^fciiW

amplificadas embutiidaim \
CD-ROM 4X C/24 TítV»M
Fax/Modem 1.44 •
Secretária Eietrônioa

R$2480,00lW^
ou Entoda R$480,00

PENTIUM 100 Mhz - Especial
Placa Mãe Pentium Triton

•CPU Pentium 100 Mhz Intel
Cooling Fan for Pentium

•SVGA PCI Trident 1MB
•HD 12 GB Maxtor

16 MB Ram 72 pinos Sirnm (2x8)
l-loppy Dróe l.^H MB Epson
Gabinete Minitorre 250 w. Peisonal
Monitor Samsung S^iicmaster 3 NE
Teclado 101 Mitsumi
Serial Mouse Genius/PAD

RS 2.340,80

Idem Pentium 120 Mhz
RS 8.407,80

Idem Pentium 133 Mhz
RSS.474,80

Idem Pentium 1EÁ Mhz
RS 2.561,80

idem Pentium 166 Mhz
RS S.705,80

Idem Pentium pró 150 Mhz
R$ 2.719.80

Idem Pentium pró 200 Mhz

PENTIUM ioo Mhz Básico
iKffiBHmBan diversos
Mou».r.~-;..-^._^íO FkBt TrackbalL .70JS3Mouse digtel Touche Pad.90,00 TM±)rtn 1D1 «oo
Auto falante Sound Mat 4.40/» Drtve •) 2Microfone Speech Mate....ll,o° Drtw
Placa de vídeo 1Mb PCUM,™ Disquete TDK c/11.10,WÇ
Placa de vídeo 1Mb ISA...85,<» Placa IDE 20,
Estabilizador 1 £ KVA 5S,°° IMPRESSORAS -r-
í>Credicard |TeI/Fax:231-1464|i> Diners '¦

H«a Mãe Pentium Triton
CFU Permum ÍOÜ Mhz Intd
Cooling Fan for Pentium
SVCA PC! Trident 1MB
HD 108 GB Western DkjtzJ
8 MB Rm 72 pina Simm (2x4)
Floav &m; 1.44 MB Efson
Gáunete Mnitone 250 wPersotvsl
Monitor Samsung S,mTastff 3 NE
Teclado 101 Mitsumi
Serial mouse Genius/PAD

RS 1.645,70

z UIST0PG0LD
fENTIUM 100 MHZ

HD 2.5 Gb
«Gabinete Mini-Torre •
* 

R$2.200.00
ou Entrada R$ 400,00

+12 x R$241,02PERIFÉRICOSIMPRESSORAS
Canon BJC 1.100 $ 575.00
Canon BJC 610 R$ 705,00
Epson LX 300 R$ 285.00
Epson FX 870 R$515,00
Epson Stylus Cokx II R$ 590,00
HP08OCRS -625.00:HP 820 CXI R$730.00
Epson Stylus Color II pró R$ 888.00

Fnx Modem l-l.-IOO US. Robotlcs c/voz
Fax Modem 14.400 US. Itobot Ira s/voz
Fax Modem 2B.800 US. Robotlcs c/vo/.
Fax Modein 28.800 US. Robotlcs s/voz
Kit Multimídia Value CD 4 Speed
Kit Multimídia Dlacovery 8 Speed
Kit Multimídia Performance 8 Speed
Scanner Genius I land Color 1600 Dpi
Scanncr Genius Color Pnge 2400 Dpi
Scnnncr Pn^e Ml* ScanJet 4C2400 Dpi

C 0 N FIG U RAÇÃO BASICAiíbrive 1 ^ * Mo0u»« ,Jecl?d,°
• Monitor SGVAcOLOR .2S14" « Wlndow* 95 * 8 Mb Memória

• Estabilizador.* Placa PCI SVOA1MB » 256 de Cache Real CENTRO:
Av. Rio Biuco, 135/lJ. C

Tell: 232-4372
232-4373 S

Control JORNAL DO BltASIL
'Tudo posso rtaquote qje me fortobc» F? 4, 13"

¦¦¦¦ffREÇO 

t QUALIDADE QUE FAZEM A DIFERENÇA
EM 2X S/ JUROS OU EM ATÉ 16* C/ JUROS

^^^^^^MEMÓRIA 8 MB 180,00 PLACA MAE PENTIUM 100....500,00
MULTIMÍDIA 4X...430,00 HD 1.08GB ••••••••••-•••31 M°

FAX/MODEM 14.400 U.S. R0B0TICS 150,00 (micros
shopping centeio Venha conhecer a nossa
BH r|[ H| loja e as vantagens j|||^
|H| Hi ra p BI de ser um cliente cadastrado. vZaiasEL/
lllB ¦¦ I Hm ¦ I HARnWARF - MULTIMÍDIA - SUPRIMENTOS - MANUTENÇÃO

> MICROS: AT: 286/386/486 Monitores e Pèriféricos

i 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

Joystick WingMon extreme RJ JyflQ
Erconomic TrockMon Logitech R$ 76^00

PLACAS 'PONTES «GABINETES
Placa de Video SVGA • 1 Mb R$ 90,00
Placo Super IDE PLUS RJ 25,00
Ploca Mõe PCI/ISA 4B6 c/IDE ON BOARD R$ 195,00
Placa SVGA PCI 1Mb RJ 96,00
Memória SIMM 4 Mb -72 Vias RJ 80,00
Memória SIMM 8 Mb - 72 Vios RJ 180,00
Gabinete Importado Fonte de 250W. RJ 73,00
Gabinete Desk Top com Fonte 250W RJ 79,00
Monitor Sansung SinynoMaster 14" NE RJ 485,00
Drive 1.44 Mb (3.5") RJ 50,00

PAPÉIS ESPECIAIS PARA IMPRESSORAS
À JATO DE TINTA E LASER

Prinler Special Paper • 250Fls • A4 • 90 Grs RJ 6,00
Prinler Special Paper - 50Fls ¦ A4 -180Grs RJ 4,50
Prinl Card (500 cartões de visito + Soít) R$ 20*00

Classificados JBMOUSE Omega (2800DPp$12^0
MOUSE CLIXes Genius R$24,00

DISQUETES
Verbalim3i/2Ho..e«..li$ 9,90
TDK 3 I/2hd 9,00

IMPRESSORAS
CANON BJC 4.100 R$ 680,00

OU 1 + 12 R$ 87,02
CANON BJC 610 R$930,00

OU 1 + 12 R$119,00
HP660C R$690,00

OU 1 + 12 R$ 88,30
TRANSPARÊNCIA

AVERY JATO M TINTA 52771a 20 ftS)..R$ 28,00
F0LEXA4 .B.«.{SHÜS..R$- 59,00

MULTIMÍDIA
MICROFONE VOICE DIRECTOR...R$21,00
METRON QUAD SPEED |4X) R$370,00

•Ploco Mãe P0/ISA IDE 0N BOARD '8Mb Memória tom.
•Ploca SVGA -PCI lMb.«Dtive 1.44 -HD 850Mb «ledado 101 ledas
•Gabinete Minilone fonle (250W) •Monitor Sansung SyncMastei III Nf

•Placo Mõe PCI/ISA IDE 0N BOARD • INTHINSIDE
•4/^b Memório Rom. 'Ploca SVGA-CO 1Mb.
•Drive 1.44 'HO 850Mb Ouontum «fedodo 101 fedas
•Gabinete Minitorie 'Monitor Sornung SyncMastei III•UUUIIKIU HlllllVIIC -IIWllllWI ^JlIJVIPy 1" _ _ _

1.400,00 ou m 179,00 1.580,00 ou mü\ 202,00

COM KIT MULTIMÍDIA COM KIT MULTIMÍDIA !

1.770.00 ou um 226£0 1.950.00 m MU 249JO

COM KIT MULTIMÍDIA + FAX MODEM US ROfiOTtCS 14.400 COM KIT MULTIMÍDIA + FAX MODEM US ROBOTlCS 14.400

1.920.00 ou Mh 268.00

A. LIVRARIA

Loja Copacabana:

Av. Copacabana, 680/lj. M

Tel.: 235-5539

Não se desespere!!! Ligue-nos e
tenha o sou micro consertado

no local, com garantia de novo.
CONSERTAMOS E DAMOS

TOTAL MANUTENÇÃO PARA
O SEU COMPUTADOR

Venda 

de Periféricos,
Estabilizador. Memórias.

Placas de Vídeos. Tudo para
o seu micro, celular e fax. num

ÍJ só lugar pelo menor preçol¦en Atendimento no local

BW.rih/iTW COMPRE AGORA E PAGUE l
R$ 322,001 A l9 APÓS 60 DIAS

S? lln nn VÁRIAS FORMAS DE PAGAMENTO?
» < AO? OO ACEITAMOS CARTÕES VISA, MASTERCARD E AMEX |
r! vío oo multitoner

r! i?ts:ss MMÕÈEMm
R$ 3750,00 multiton@home.cybernet.com br

HP 400....
HP óOOC..
HP óóOC..
HP680C
HP 5L
HP 5P
HP 4 PLUS.
HP 4V.....

•5 PAG P0SMMJI0
• WÜE5SÁ0 EW. FOiMUlÁÍIO
CONTÍNUO

•600 X íiOOOpt

B

a
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JORNAL 

DO BRASIL 
yj j

pQuemsoibe
I 

jAk Escola 
e cursos • ?? B

de informatica anos <a ® 1 introd- informatica + ms-dos + windows + word + excel invista em uma profissaq do futuro ¦
& -M __ JU 0 ? introducAo INFORMATICA + MS-DOS + WINDOWS + WORD Cursos totalmente prdticos para iniciantes. I
ffk ¦! TRADICAO E LIDERANCA !¦ Voc6 faz dois cursos (montagem »

I '' rnllm ^Sk, II N0 ENSIN0 DE 'nformATica || y © mntroduqAo informAtica + ms-dos + windows + excel e manuten9ao) e paga apenas um. H
i? ® *9 WINDOWS + WORD FOR WINDOWS + EXCEL diqit aqAoI Em pouco tempo voc§ se tornarS um H

MR mm I Aprendacomquemsabe &¦ ^ nn,.ir , n«n«i»»:D x rnannnouu apmhubm tfonico em microcomputadores (nao precisa pi
I; mtjl/ I 

coMPBTiNCA. quahdade »MODiRNtDADC ® ? windows + PAGEMAKER + CorelDraw saber 
getrflnlca).j|axa flnica de-Ri 120,00 

|
I IWmMM jk CURSOS ?•DIGITACAO • WINDOWS • AUTOCAD • CORELDRAW •POWERPOINT ou 1' de R$ 65,00 e 2' de R$ 65,00 M

/rS»uL Aceitamos c& beparados • msdos • word for • excel • access • internet Ao t6rmino do curso, certificado garantido. s-j
1 Cartdo de Cridlto SEPARAD0S . CUPPER WIN00WS • PAGEMAKER • VISUAL BASIC • WINDOWS 95 «u isnimiu  y

e 
c^e<,ue pr^~c'a<ac'0 iiSS^®S5il5S^^^0955f§ii^^^5SH[ 

PI

I 
•fBmm* !!¦ Ruf&as da Cruz, 188 S/L (MSior Oil Shopping) HuifSat'n da Coita, 26 S/LIM Wo do Shopping 45, ^^do^^ootad,, 

RuaBarata Rteo 774 Si |BSquina X.vi| 
|i «l Trtm m Tels 594-7522/594-2252 • Fax: 591-3539 ' em frente »o Motrft) Tel: 254-7595/204-2538 do CHe MoAiQ>o| tel. 450-1998 da Stotal Tel. 236-6847 , ¦

• Visual Basic cl B.Dados m

I 
CURSOS SNTEGRMO^^^^ 

Q^SOSDEextensao puc

, I FundamentOS - DOS - Windows • Adobe Photoshop - Fotografia Digital

Word 7.0 ¦ Excel 7.0 - Acces^MMM 
•«eModeb8emem

Corel Draw 6.0 - Page Maker - jWWBI |

Visual Basic 4.0 - lwternei^H^HI|l^i • Servigos da Internet

¦i 
325-7226/325-6891 ||§2gf 

Tmn.me.rtD em Informatica Ltda

000ill MI Cursos de Introducao a Microinformatica

com DOS, Windows, todos os Programas do Pacote Mi-

ill lily HORARIO: 
Manha crosoft 

e do Pacote Lotus. Vagas limitadas, novas turmas 
j

TURMAS* Db comepando no mes de Julho. Pacotes para Profissionais

Liberals e Empresas de todos os portes e Atividades.

 Av. das Ameriias, 4790 - SI. Horarlos: Manha, Tarde e Noite. InformacSes pelo tele-
Intormatica com .... fone: 240-2322 ou na Rua Debret, 23, salas 1116/1117 -

ResponsnbilidnJe CCNTRO PROFISSIONAl | Centr0

J pt—¦————— Qunlldadf Quaiidad*

I M Autodesk. 
COMPU1A?AOGRARC*.ns?^JS?^^ ^

CAU 
& tunuKAvAu ¦gBaagaaamaaamsBBaaxaBm maaaizaaaaBEM

<J>Tranforme sua Mapoteca para MS-DOS ^USSSLco* %MS-DOSmeio 
digital J~95 l^ORELDRAW ^WINDOWS 

95
r ;FA(^A COMO TODAS AS MELHORESEMPRESAS, ESCANEAMENTOdegrandesfomiatos ^ORD7 yMONTAGEM

APRENDA DE VERDADE NA DESKGRAPHIC!!! I Plotagem Mono & Color( R.12 e R.13) Sf£cESS7 0 hPHOTOSHOP WnutenqAo 
,

Treinamento especial - Direcionado gutfte, Veg^ B^GIOSSy Paper) Mirf£4. j IJ Klf fjJH'W
Treinamento Profissional ^ Plotagem RENDERIZADAS. ~~~ «. 

~ 
| ^oOTE co.pl.to; Lpacote complkto

Vetorizagao (Manual & Autom^tica) Av. N. S. de Copacabana, 500 Sala 501 gf 27Q-6249 3g|
AutoCAD 2D e 3D / CADOVERLAY ^ Edigao em Cad b=Sgjj==

b AUTOARCHITECT / ELETRICA / HIDRAULICA ^ ApanhamoseEntregamos nasua aa 

yatflokiK0 
DC TKNKASDE .

- Professores graduados pela Autodesk e Softdesk VENDA DE SOFT e HARD ^

- O Melhor Material Didatico ran plotters, scanners grandes, mesas digitalizadoras

UrmaS 
aos'd a os PROMOgAO 

# AutoCAD R. 13 Maker e moito mais!

Co -T, p -J \ Oy 6 O 
SOFTDE DE • AutoArchitect ^^senvolva! eartaz, display,

EPB/SR /^oOZTF"/^ 224-4026. SOFTWARES •Hidrfilica Ffrom™iui<*DTP ,^^|ler, faixa, prospecto, livro, ,, 10
grnrrnnr • EI6trlca »moterio'*opo^^M^ iomal, revista...

^ 

jti ^

PACOTES EIVIl PROMO^AO VAGAS LIMITADAS •POWERPOINT4 didAticos inclufdos •Aceitamos cartSes de crtdito
MATERIAL DIDATICO E CERTIFICADOS INCLUIPOS 

ImMLIWAWS 5CSOFT iMFoanAnm£ 5£^<os iro".
"n'foducao 6 + Dos + WINDOWS + WORD + EXCEL Infcio em: •3DSTUDI04 Casashopping-Bi. C-Gmpo221 -8ooas22oo

R$ 1 70,00 ou 2 X R$ 90,00 ^ SEMAMAS 24/07je 02/PZ^ •AUTOCAD 12 WIN Tels.: 325-8916/325-9885 -Tel/Fax.: 325-0016
T_ Introducao d u. QOS + ^^INDOWS + WORD OU EXCEL Infcio em: I I ^INTERNET E-mail: grsofxamonrreaLcom.br )

' 'SsTlSToo 
ou 2 X RS 75.QO 3 SEMAt^S 24/Q6 e Q7/Q7 == ==

WINDOWS + WORD + EXCEL OCAv4 ^. Iyvc 7 /n7 I Im ¦T«J«^SHWiR$ | 50,00 ou 2 x RS 80,00 3 S£/v1ANAS 24/06 e 01/07 gj 
||^| n^l

Introducao d + DOS + WINDOWS + WORD + EXCEL /r;
; <b^o^ " ° a + COREL + ACCESS + POWER POINT '"'c!?f>™0l/07 Tn 

TI k i A k A T k \Tr\ basico,

R£ 
390,00 ou 3 x RS 1 30.00 7 SEMANAS 24/06 e Q7/Q7 | 

|<^| M A/Vl tN I U « avan^do

i^Mj Molemotkofinomeiio 
") 

AULAS EM SsSs grg3ZB^2ZZZ^^B^^EEZ2i!ZSB!^^ inirouu^ao >io£ /i^AI At) Ruu «)o Assombi6io, 10 *uio 311 MgaW^igiuwi p#i- 6 Informatica + DOS C0IH CXC6l(?fTl pOrCGTIQ C0IT1Q 4oO/vULUK< || j INVEST PAR iK"u,d"(lasCAnd"loMc"d"s)'$ 
% R$ 35,00 t FoculdadeCondidoMendesJ APOSTILAS 

| I criacao • produqao grafica • prosramagao visual

I 
l°"'"""' 8,°""' s.r°js 533-8500 | 

Tel.: 532-5233 -220-3511 (Juliana)

CU.RSO DE MONTAGEM
E MANUTENCAO DE

MICROCOMPUTADORES

INf-Of^MATI/t SI APRENDA
micfioinformáticaTRFlNAMENTO

PARA IWM SAS
MANHA

ÍAHOf E NOITECURSOS PARA INICIANTES
E AVANÇADOSCada vez mais perto de você

ESTAMOS INAUGURANDO

_ 
g* 

NOVOS

_L C LABORATÓRIOS ^

INSCRIÇÕES ABERTAS COM INICIO IMEDIATO

PACOTE GRAFICO

CURSOS 100 % Práticos

O CURSO DF INFORMATIÇA
junto com o suporte c ;i iiumutençao tlc seu micro

JORNAL DO BRASI1
INFORMATIÇA

TÈkÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 1996

INVISTA EM UMA PROFISSÃO DO FUTURO
Cursos totalmente práticos para iniciantes.

Você faz dois cursos (montagem
e manutenção) e paga apenas um.

Em pouco tempo você se tornará um
técnico em microcomputadores (não precisa
saber eletrônica). Taxa única de R$ 120,00

ou 1" de R$ 65,00 e 2a de R$ 65,00
Ao término do curso, certificado garantido.

Aprenda com quem sabe
COMPCTtNC/A 0 QUALIDADE # MODERNIDADE

CURSOS ? • DIGITAÇÃO • WINDOWS • AUTOCAD • CORELDRAW • POWERPOINT
SFPARADOfi • MS-DOS • WORD FOR • EXCEL • ACCESS • INTERNETbtrAltADua WINDOWS t PAGEMAKER • VISUAL BASIC • WINDOWS 95Aceitamos

Cartão de Crédito
e cheque pré-datado

CopacabanaRua Barata Ribeiro, 774 S/L (esquina Xavier
da Silveira) Tel: 236-6847

Madurelra:
Rua Dogma do Fonseca 16 ao todo
doCIneModuoko) lei: 450-1998

Méier:
Rua Dias da Ctuz, 188 S/L ( Méior Otl Shopping)
Tels. 594-7522/594-2252 • Fax: 591-3539

Rua Soarei da Coita, 26 SIL1 ao lado do Shopping 45,
em frente ao Metrô) Tel: 254-7595/204-2538

NOcLo d« Profittlonaí»
CURSOS DE REDE

^ FORMAÇÃO DE ANALISTA DE REDE
PARA 0 MERCADO DE TRABALHO (Prático)

Infase em Rede Novell
FORMAÇÃO DE PROGRAMADORES

PARA 0 MERCADO DE TRABALHO
Ênfase em Visual Basic

*. Umgumtmnm. BB/813
Tolofax: (021) 224-3355 Tel: 221-0852
Emall: unltec&.lsm.com br

. MS OFFICE d Internet

• Visual Basic c/B. Dados

1 ALUNO POR MICRO

(021) 532-5253
(021) 533-0428 WEBNET

POS-GRADUAÇAO
"LATO 

SENSU"

• Análise, Projeto e Gerência de Sistemas

CURSOS DE EXTENSÃO

Fundamentos - DOS - Windows

Word 7.0 - Excel 7.0 - Acces:

Corel Draw 6.0 - Page Maker - 5

Visual Basic 4.0 - Interna

Adobe Photoshop - Fotografia Digital

Animação e Modelagem em

3D Stúdio
Autocad Básico e Avançado

Programação de Computadores
Serviços da Internet
3D Studio Oficina de Computação Gráfica

Informações: CCE - Coordenação Central de Extensão
Telefones: 529-9212, 529-9335, 529-9376, 274-4148. Fax; 259-1642 ^Rua Marquês de São Vicente, 225 • Cavea - Casa XV • CEP 22453-900
Horário: 8:30 ás 20:30h.
e-mail:infoKxe®cce.puc-rio.br

Treinamento em Informática Ltda

DOD U vllL VÍ'lLl Cursos de Introdução à Microinformática

com DOS, Windows, todos os Programas do Pacote Mi-

crosoft e do Pacote Lotus. Vagas limitadas, novas turmas

começando no mês de Julho. Pacotes para Profissionais

Liberais e Empresas de todos os portes e Atividades.

Horários: Manhã. Tarde e Noite. Informações pelo tele-

fone: 240-2322 ou na Rua Debret, 23,salas 1116/1117 -

Centro.

HORÁRIO: Manhã 
| 

l

TURMAS: De Segum

Av. das Améritas, 4790 - 51, *

CENTRO PROFISSIONAL
Informática com
Responsabilidade

Qualidade

M Autodesk Tintai
tsEBsn^Mmmiaa

^MS-DOS
WINDOWS 95

%WORD 7.0
'b EXCEL 7.0
&ACCESS 7.0

% MS-DOS
^WINDOWS 95
<bCORELDRAW

PAGEMAKER
%PHOTOSHOP

MS-DOS
<*>WINDOWS 95
^MONTAGEM
|MANUTENÇÃO

Av. N. S. de Copacabana, 500 Sala 501 27Q-6249 *SBf

ISO DE TECNl

TORAÇÁO EL
Professores graduados pela Autodesk e Softdesk
O Melhor Material Didático |mimi
Turmas aos Sábados |y\j|

Sítótol®
SOFTDESK

i os Softwares Integra»
Corel Draw, PhotoShoj
i Maker e muito mais!
¦envolva: cartaz, display,
ler, faixa, prospecto, livro,

jornal, revista ••• MULTIMODUS
PLOTÁGKM

MONOCROMÁTICA
E COLORIDA

C/ CÓPIA

Início em:
24/Oó e OI/07 básico

e avançac

¦ 

MATRIZRua da Assembléia,41/12"andai
CENTRORua da Assembléia, 1 0 sala 3 1 I

rj |Md%ff|CC1PB)A (Faculdades Cândido Mendes)
INVR9lrAK COPACABANACompelência em cursos ». Copacabana, « ju »oio aoi

de Informática te.qo^a com BoM«r|
Marciuô» lUiSftoVictmln. 3 7"0%/vvr («,r* tronfo ao Shopping)

Introdução
à Informática + DOS

R$ 35,00
(apostila grátis!) çaõ • produção gráfica ® programaçao visua

Tel.: 532-5233 - 220-3511 (Juliano)MANHA - TARDE
NOITE - SÁBADOS

'OTSSSj

H
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.ioknm.DO INFORMATICA

S2S^ j! ^mm
ffWsm.Aih 

mmmm&s r~s 1 flsl® \5S^S\ W^«MNKKKKBm
mjmuSSmrn SSfia !msw'"\ / »fe»vsHH

DOS' windows omuISSdia -^Ti6«i.rt<k>.| 
Sf^rivo ?oVqitac'Ao+ 4) i \ R^So 4 sema^LJ \ °u,aS \

J~3». RmwifiSim.. fftg? t_---T5s»7 ^r^f 
° 

A v77?k KtKCj^H
mmvon'-^"Vois g^STAFF INFORMATICA EfXgjCtl

JLSOft 233-1500 ^Jl o.v.sAo dHreTnamIntd r^T-g'Trfl

I 
11 agw--------—Yr~ ™I

~F=Tr—A 
T It ftfil BSiiS ilrilW^aV-T.t^li cnKsooEmroRMATicAl (g Computapao Gr^floa |

CLAIM IS I * 0 DRJLHQ QUE FALTAVAEMSEUCURRICULUM * 
||T^ 

'cAm^.iJ^MATirA I SUPER PROMOCAO 4

TREINAMENTO DE INFORMATICA Vtt&*BSJBEXA£P SABIN INFORM^ICA
mmmmmmmmmmmmammmm Pacote com D 0.s + WINDOWS 3.11 ou 95 ~VrTic°antes * INTR0D. + DOS * WINDOWS 3.11 D08 - WIN - WORD «r EXCEL mj

WINDOWS 3.11 E 95 I + WORD 6.0 + EXCEL 5.0 (VAGAS LIMITADAS) I - fnn« • iflfihrinmrr *WORD6.0 
* EXCEL 5.0 Mfihhfi - lards - Notte *V

WORD for WINDOWS ,i ^Xo 
" 

11 • Introdu^ao c/ DOS • Windows . mLA direta, etiquetas, cart6es, •B0JurmM Mpeolato paw Empre8at
excel fe^lk I fstf.anunciovAi.FiiMAaulagrAtisIk • Excel • Power Point CARTAZES
ALDUS PAGEMAKER ¦ Horirioi e»pcclal» com 01 aluno por micro V3 Intornot * Pnrpl Draw MAX. 6 ALUNOS - TURMAS PI CRIAMQAS
POWERPOINT I Equlpamentos 486 DXMOO colorldos com • iniemei • OUICI l-h aw DESCONTO 

DE 30% - PAG. FACILITADO
rnMPUTAcAo crafica 'ffi iLapEammSl^mBMiS Aulas particulares - Pacotes p/empresas pfeixoTO 207/ 610 7193917 ¦ (021) 237-2280/ 23S-8367
ZSSWwt fUg 1'SSmTll Batata Ribeim, 411/201 Tel: 235-1484 I am. peixoto 207 7iw»i/| -no ,,. 3|4 |
COREL VENTURA '

access 
BAS'C Seja tecnico em informatica COMPUTAQAO EM 1 MES||

S& 
CAD 

¦¦Ifl
275-6984/225-0877 ^gSgggSSE^ 5S^ 5££Ess^raS£r

 _J PKUrl33l*JrN/\l3 Urt A\l\cr\ Instalar urn novo (foco rfgido, o ainda passa a ser urn If Montogem avan^oda _

..i—..— 
•e^^,iArCAO DOS,WINDOWS, WORD, EXCEL E COREL DRAW |

(MniRMMMNMHI IPERS0NT|f^gA0 DE MENUS . 100 - Turmos com S turnos ^3 3 V D
l-|.DESENHOSPARAMETRICOS .^X^^^^n,ep...lnda^| 005 So6o£/°S ^^TT £
^^pCcURSOS DE INFORMATICA) ,4, ETRUSKUS ..^iSrc^^SoNausAo. NjmINFORMATICA

/^MNTRODUCAO + DOS  
Engenharia e isemas 

l¥C.Laftrelo Vuconealo*compuUeSo-Af.AZE-j-ech Tel/Fax: (021) 263-4346 Rua do Catete 310 /201, ao lado do

( 
"SS 

.Znciorkta Rua luiz^oldoJnteKKI/1303 Av. .S^os.E,,c/»¦ MigueLCouioj MetroLg. do Machado 285-0249, j
) * WORD 6.0 .1 Aluno por Micro CentrO - »/lV-V/3U  
1 * EXCELL 5.0 - Apostilas Gritij ~~

Classmwdos Disque JB 0800 23-5000

Rua do Catete, 310 sala 306 Tel.: 205-4087^

IHSrraeXiDsEl
TTTp /°vn Suprimento para Informatica INI7OSHOP 1
V Jl VjV^X J\. e Manuteil^ao Ltda. flFi rnri 

* 
Informaiica tern endere^o certo aqui S

grande promoqAo de supiumentos em i^QuinArios. '%>mj mBm 111 rUrl I ? SUPRIMENTOS 3CONSULTENOSSASTABELASPELO TELEMARKETING. Sj^M 1 ljf£ ? llLi? ^££J LltL 3 H
/q21) 351-9249 liCi^V s ucM; 5 ? EQUIPAMENTOS 3

CONSULTE NOSSAS FORMAS DE PAGAMENTO. j ? ASSISTENCIA TECNICA ?
FATURAMOS 28 DDL, ACEITAMOS CHEQUES PRJEDATADOS.CARTOK^DE UAume P Eauioamentos | ? 1NSTALAQAO DE REDE |CRtDITO E OUTROS TIPOS DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA OU JUR1DICA. UOVBIS e tqUipameniOS H . r arac r CONECTORES S

GRANDE LANCAMENTO IBM/PC/ paraescrfttrtoiMi
R.Viscondede Itaboraf,309Centra -NlteriJi -RJ-let 719-7602FacKM55Jj ^BlIlnnniHl^Sgll^ffiBlllllp'

-10 pdginas por minuto l_—_
- Rendimento 10.000 copios/mGS nepfeKntomet; POR )5\

1 
ptT^ PARA:

I - bravacao termica e etc. . Bobina de fax rs 3.50 PFOIIFNO^ .~iTii^BBiMllMB - D.squete 31/2 RS 7.50 =::=::a^' "SflPI i nil tP'' /?/ \X\
{Fitasdetodasasmareas ¦-•^M ESPAQOS I' - |i [<[ ^ifa 1"'\

- Impressora termica porlatil ¦ Todalinhademicro 486 e 586 100-K25e 100-K45 UMA Trett.|\#Y AjjUfc y®/
c/ carregodpr compatfvel a IBM^® WT"^MrNSK

If/rftP |P1 ® Wa JOBKALDOEBAflg.
VrWjft l'--^ri.. ll- - Hr M«A »T- Rua Dr. Odilon Benevolo, 158 Berifica - RJ 2i ^x2^°o , wmmmmmmmm 

: '•"

n6S FAZEMOS O FUTURO E£ j
—————————I ——————

' 
.vKP-E|,iip«5AJMi^ si ;f , USEcadeiras ^

TECNOLOGIA SUI^A . ^ ERQONOMICAS IMP»
. i.2oo dpi/16,7 .:.^k %iMmM \A^r-+iU r/

MILHOES DE CORES y. fCt lllv / {

automatico /5LiiLH' 9^0-04/^0 V^W1^
PARA so folhas /CJaK^jTI; ,^°v u^ou Xjn

ACOMPANHA3 BT^TrlFinnRnni ATACADO/VAREJO r~_J
SOFTWARES: OCR I———--—-r-—
PARA PORTUGUlS, LANQAMBNTO NO BBASU — J!...... . g 
i photo plus, ,021) 253-6438
fax/copy W (021) 263-1892 

'
Garantla de 1 ano JMC INFORMATICA ft |1 i-] 1 [§f» V

REVENDEDORAS representante txciusivo no brash 1 ' 

INF0TRADE CENTRO 533-0772 COMPUHOUSE VILA ISABEL 567-4456
MICROIAND CENTRP 533-1355 BLUE E GOLD CENTRO 253-5084 ¦ ¦" :"...•¦¦¦• V"«

NITEROI 719-4109 HOFFMAN NITERbl 61U4047 ® 
I 42^ * X I I ( v( S

I BITMANIA CENTRO 533-5683 AV Km mOf ^;L^.L\. \_ L Xl \w V_. ^
Bubs BiB *T' ¦-•--¦¦- •• ¦;**?.'..

MMC INFORMATICA INFORMATICA I'S 
(02V 253-6438 i fTK

fr Pw ; 
\^y

EH IMPRESS0RAS LASER, \ Q) jP 
V^S>>

JAT0 DE I7NTA

EINFORMATICASHCERAL

rmsmmWM

1591-8098 595-2919 ^ 
^{f 

"j

^rImentos EIA'SAL W

UM SISTEMA DE VERDADE A MENOS DE 100 REAIS!
Esioques. contas a o a fec*-t>e* Impfoss^o de notas, p<.*didos «
ofcamcnlos Cltenles. fomecedorfes vendedotes EmissSo de Inw'tas
bancarids Codifjos de b«iffas C MUITO MAIS' 1UD0 em um s6
pu)<jr,iina MULTI USUARiOS E MULTI EMPRESAS

(031) 226 3006 ENTREGAS PARA TODO 0 BRASH'

™^cBSg;

!$¦ *^1 IT 1 . Como montar, conligurar e eKpitidtr• JL ^ ^ »eu PC 4«6;Pentium vol 1 e 2
^ IH - Como cutdar b«m do »eu mtcro¦ Contigurando wki PC para |ogosA. • Oicat e macetes de software I e 2,8BEeBA^n®9l ' ,nlrwlu<;4o & multlmldla. Como comprar um micro »em »e»ertganadoAv. Rio Branco 156/2811

(! 

Certificados e apostilas incluídos
Qualidade lotai no ensino
Computadores de 120-Mhz Color

Rua 7 de Setembro, 67
6o Andar - Centro - RJ

Serviços de Btueau
Plotagem Corol Draw? »Ca$t, Bic

i II: II VII VT.l HlllElltll. :nil 1.1 I lli - COPAI AII.VNA |
18 TKL.: 23«-0«i)í) i

p ENGECARD
D Computação Qráfloa

SUPER PROMOÇÃO |
CUR808 DE INFORMÁTICA

008 -WIN - WORD & EXCEL m
Manha - Tarde - NoHe \

Turmas ecpeciaia para Empregas

"M/fmc 
(021) 237-2280/ 236-8367

Rua Bartrta Ribeiro. 37Q >j. 314

m M!r.«4.1J:WJ:LÜIJÜ^WT\V Wi-ij

PUJÍi&USE

INFOSHOP
Informática tem endereço certo aqui

SUPRIMENTOS
EQUIPAMENTOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
INSTALAÇÃO DE REDE
CABOS E CONECTORES

^ 1* r Móveis e Equipamentos

^rÇ"™1 f para Escritório Ltda.

l Visconde de itaboraí, 309 Centro - Niterói - RJ ¦ Tel: 719"7602 Fax: 622-1552

SOLUÇÃO 
^ B
MESA DE CANTO

Rua Dr. Odilon Bènévolo, 158 Benfica - RJ 2xR$2tó0o
1ZPlfít*e£.—é5 & RS 530.00

L_

USE CADEIRAS
ERGONÔMICAS

TEL7FAX

239-0460
ATACADO/VAREJO

'-V^:K

COMO.
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INFORMATICAJORNAL DO BRASIL

tULvSUS \ 
• 

,
«:¦; •. :

CENTIO Dl ENSINO BRASILEIRO DE MICR0INF0BMÁTICA
MILITARES E CIVIS 

IriiPRO DE INFORMÁTICA!
Sempre 1 Aluno por Wlicro
COREL DRAW tPAGEMAKER

X VISTA as 180,00
Aprenda • fucr jornais, revistas

foldcn,etc.
PACOTES P/INICIANTES

DOS • WINDOWS C/MULTIMlDIA
WORD 6.0 * EXCEL S.0

AULA d£ vmíNTAçio grAtk
PROMOÇÃO RS 140,00

ILSOft §33-1500
AV. PRESIDENTE VARGAS - N° 590 - SALA 701

Próximo ao Metrô Urugualan»

Micro» 41» colorido»CetHlica<lo« «
ApoitiU» Gráll»

Ambiente refrigerado

MCOn 1 - IPD ? M6DOS + PM
+ FORMAX + WORDSTAR
MCOTI 2 - LOTUS 1, 2, 3 + DBASE
INTERATIVO + OIGITAÇAO
MCOTi 3 - SIDEKICK + DBASE
PROGRAMADO + COMP. CLIPPER
MCOTI 4 - MSD0S | WINDOWS t WOflO + EXCEL

INFORMAÇÕES E RESERVASt
mOIMINTO lAMfAIOl Vila MilitarAv. Duque rim Caxloe, 1 .A72~ijlRICINOi Padre Mlgual"""• fyZTaaZaSTB/331-7493 ,

CLAIM'S
TREINAMENTO DE INFORMÁTICA

WINDOWS 3.11 E 95
WORD for WINDOWS
EXCEL
ALDUS PAGEMAKER
POWER POINT
COMPUTAÇÃO GRÁFICA
COREL DRAW E
COREL VENTURA
VISUAL BASIC
ACCESS
INTERNET

DATANET informática
0 BRILHO QUE FALTAVA EM SEU CURRlCULUM *

PR0M0CÂ0: APENAS R$ 135,00 ou 2 x R$ 75.00
Pacote com D.0.S + WINDOWS 3.11 ou 95

+ WORD 6.0 + EXCEL 5.0 (VAGAS LIMITADAS)
ATENÇÃO

Informática em

COPACABANA

ESTE ANÚNCIO VALE UMA AULA GRÁTIS!
Horários especiais com 01 aluno por micro
Equipamentos 486 DX$-100 coloridos com

MULTIMÍDIA e INTERNET
PREÇOS ESPECIAIS PARA EMPRESAS E ESTUDANTES

li
TELEFAX 532-SS9S (CENTRO)

MDQINFOMÁTICA
CURSOS PARA

INICIANTES
Introdução c/DOS «Windows

Excel • Power Point
Internet • Corel Draw

Aulas particulares - Pacotes p/ empresas
I Barata Ribeiro, 411/201 Tel: 235-1484

«USO DE INFORMÁTICA

JJJF EM NITERÓI I»

I SABIN INFORMATICA I
INTROD. + DOS * WINDOWS 3.11
WORD 6.0 * EXCEL 5.0
MALA DIRETA, ETIQUETAS, CARTÕES,

CARTAZES
MÁX. 6 ALUNOS - TURMAS PI CRIANÇAS
DESCONTO DE 30% - PAG. FACILITADO

AV. AM. PEIXOTO 207 / 610 71 9391 7

Como Fazer Negócios Através da Internet

275-6984/225-0877

CURSOS DE INFORMATICAJ
"introdução 

+ DOS
WINDOWS . Diversos Horários
WORD 6.0 .1 Aluno por Micro

* EXCELL 5.0 . Apostilas Grátis
* DIGITAÇÃO . Turmas Reduzidas

* COREL DRAW 5.0
 Reserve já sua matrícula

Rua do Catete, 310 sala 306 Tel.: 205-4087

DESENHO
TÉCNICO & CAD

cuRSOS MINISTRADOS POR
PROFISSIONAIS DA ÁREA
CONSULTORIA EM IMPLANTAÇÃO

DE SISTEMAS CAD
PERSONALIZAÇÃO DE MENUS
DESENHOS PARAMÉTRICOS

dr ETRUSKUS"V Engenharia de Sistemas
Rua Luiz Leopoldo Pinheiro, 551/1303

Centro ¦ *719-9750

Lnércio Vnsconcelos Computação apresenta:
CURSO DE MONTAGEM DE PCs em

DISQUETE
Hardware Básico e Montagem de PCs 486/Pentium:
Você aprende a montar seu PC, expandir a memorta,
instalar um novo (foco rígido, 0 ainda passa a ser um
expert em hardware de micros.
Em 5 dlsquttM d* 1.44 MB Í3V» "HD). Roda »m
Windows 3.1/3.11 ou Wlndow»B5.-Sío 260 telas, com texto altamsnta didático e 100
figuras coloridas, Incluindo fotos.-ConUm HELP para 120 termos técnicos e ainda 260
perguntas e respostas ds todos os níveis.

lnfom»«s alndasobisoCERTflCADO DE CONCLUSÃO.
Lvc - Laírclo Vatconealo* computação - Ar
156/2111 Cnb M (021) 2S2-177B/tu (021)

. , J. Mo Branco
 _(021)2S2-3824.

Carta ptn aba fühil 4$91 - CEP20.001-970 - RJ.

Seja técnico em informática
Cursos totalmente práticos, para iniciantes,
com apostila e certificado de conclusão
tB"Montagem Básica de Micros
•"Manutenção de Hardware
•"Montagem avançada
DOS,WINDOWS, WORD, EXCEL E COREL DRAW
- Turmas com 3 turnos

- inclusive aos sábadosCurso do ^IniPrnntGO ) • Crio^óo de Home-Poge»!jniern Grátis: Kit pora navegarão na WWW
AZETech rei/Fax: (021) 263-4346

Av. Pres. Vorgos, 482/1408. Esq. c/ R. Miguel Couto

COMPUTAÇÃO EM 1 MÊS
Introdução + DOS + Windows f .

Word + Excel = 2x R$98,00
1 aluno por micro 486DX colorido

r^ala 
Vip

INFORMÁTICA
Rua do Catete 310 / 201, ao lado do.

Metrô Lg. do Machado 285-0249;

Classificados Disque JB 0800 23-5000

x tt /°\]J Suprimento para Informática

V AxJVylV. e Manutenção Ltda.
GRANDE PROMOÇÃO DE SUPRIMENTOS EM MAQUINÃRIOS.

CONSULTE NOSSAS TABELAS PELO TELEMARKETING.
(021) 351-9249

CONSULTE NOSSAS FORMAS DE PAGAMENTO.
FATURAMOS 28 DDL. ACEITAMOS CHEQUES PRE DATADOS, CARTÕES DE

CRÍDITO E OUTROS TIPOS DE FINANCIAMENTO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA.

GRANDE LANÇAMENTO IBM/PCI

FAX F-32 (RS 684,00 ATÉ 1 2 VEZES) | LASER 4019 fBM
Entrada p/ sec. eletrônica
Velocidade e transmissão até 15 seg.

• Transmissão c/ hora marcada
¦ Gravação térmica e etc.

5183 IBM
Impressora térmica portátil
c/ carregador compatível a

qualquer PC.

10 páginas por minuto
Rendimento 10.000 cópias/mês

¦ Bobina de FAX RS 3,50
• Disquete 3 1/2 RS 7,50

Fitas de todas as marcas
Cartucho jato de tinta
Toda linha de micro 486 e 586 100-K25 e 100-K45
IBM em até 12 vezes

Grande Promoção de formulários
continuo 80-1" Via RS 29,80

V/gor
NÓS FAZEMOS O FUTURO

CONFORTO E VERSATILIDADE EM MOVEIS PARA ESCRITORIO

- TECNOLOGIA SUÍÇA
. 1.200 DPI/16,7

MILHÕES DE CORES
ALIMENTADOR
AUTOMÁTICO
PARA 50 FOLHAS

• ACOMPANHA 3
SOFTWARES: OCR
PARA PORTUGUÊS,
I PHOTO PLUS,
FAX/CO PY
Garantia de 1 ano

REVENDED0RAS
INFOTRADE CENTRO 533-0772
MICROLANü CENTRQ 533-1355

NITERÓI 719-4109
BITMANIA CENTRO 533-5683

R$ 670,00

LANÇAMENTO NO BRÂfl
» (021) 253-6438
® 1021) 263-1892

MMC INFORMATICA
REPRESENTANTE EXCLUSIVO NO BRASIL
COMPUHOUSE VIU ISABEL 567-4456
BLUE E GOLD CENTRO 253-5084
HOFFMAN NITERÓI 611-4047

PROFISSIONAL DE

INFORMÁTICA
Empresa com sede em Miami procura profissio*
nat da área de Informática com o seguinte
perfil:Profundo conhecimento de rede Novell (ver-

são 3.X);' Experiência em instalação e administração de
rede;' Domínio de Windows 3.11 e DOS;

' Sólido conhecimento de Hardware;
Experiência em análise e programação.' Programação em qualquer linguagem DBX;

' Conhecimento profundo da lingua inglesa.
A empresa oferece salário compatível, bônus
aliado a produção, cursos pagos pela empre-
sa estágio na matriz em Miami Enviar
curriculum detalhado p/ Av Luís Carlos Pres-
tes, 410 sala 116 Barra da Tijuca Rio de.
Janeiro, CEP: 22775-030.

OCR
PI LÍNGUA PORTUGUESA
RECOGNITA PLUS V.3.0

MMC INFORMÁTICA |
U (021) 253-6438
w (021) 263-1892 \

ATÉ QUE ENFIM!

UM SISTEMA DE VERDADE A MENOS DE 100 REAIS!
Estoques, contas a patja» <; <i ft-Ccbfcf Impressão do notas, pwltdos e
orçamentos Clientes, fornecedores vendedores Emissão de l>oi<'i3s
bancárias Códifjos de barras E MUITO MAI5' TUDO em um só
«oortroí MUtll USUÁRIOS EMU11I EMPRESAS

(031) 226 3006 ENTREGAS PARA TODO O BRASIL!

Laércio Vasconcelos
Computação LTDA Com até j20% de '

desconto i

RGB ílwe//orio Empre/oriol Udo
JISTEfflfl lílTEGRflDO

CUSTOmiZADO OU PROOTEI
fflUlTIUIURRIO REDE DE IRICROI

PE.-IDO VENDA ESTOQUE
FATURAMENTO COMPRAS
PATRIMÔNIO MRP
FINANCEIRO PCP
CONTABILIDADE FOLHA
MÃO DE OBRA CUSTOS
262-9533 274-5038 §355-1094)

: E ainda:
i mais de 600 programas de
ISHAREWARE

Como montar, conligurar e expitidlr»eu PC 4«6/Pentium *ol t e 2Como cutdar bem òo *eu mkcroConfigurando mhj PC p«ra jogo»Otea* n macate» de »ottw»ra t e 2¦ Introdução à multimídiaComo comprar um micro »«m terenganadoAv. Rio Branco 156>2811
(021)262-1776 Fax 262-3024

Cartas para Caixa Postal 4391
CEP 20 001-970 R J

( aderno do

Esportes
2" feira no seu

informática

ASSISTBíCiA IECNIM ESPECIALIZADA

v.v.

Bll IMPRESSORAS LASER,

JATO DE TINTA

E INFORMÁTICA EM GERAL

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E

CURSOS DE MANUTENÇÃO

591-8098 595-2919

.SUPRIMENTOS ENI GERAL

CONFIGURAÇÃO DE MICRO
EXPANSÃO DE PLACAS .
MONTAGEM F. MANUTENÇÃO
SCANEAMENTO DE IMAGENS

GRÁFICA RÁPIDA
CRIAÇÃO DE SISTEMAS

Rua Cândido Honicio, 644 casa 02 21)2441)1»
Praça Scca - Jacarepaguá ' •
Cep.: 21320-061 CmliRn 121 c»4.«

AMAI0RMEM0KIA

DE COMPRA E VENDA

D0MERC\Dft

COMP II TA D ORES.
TODA 3' KtlKA. NOS CUSS1HCAD0S

txiCUlffiW 1.WSRHAT1CV.

m

mi
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"" .„Ilt,tll,„ rm 
nirilTA/AO Apo.tilar. rno- Hit rOHAl.AO III IHfjHICA liaije 260-2876'

fe-—•  r:r.i;ri: zr™.onir r^jss.0*# stffiasw* r.T
Ifertmm.taHnrM iinK^ LrI'S IiZ; # T"g,m d! "'T' Tc^oTJ 1°« ^2522^2'^¦aOmpUlaQOreS JsMHrUSI 318,00. CDR40J0I HpBlmldl.,m»m&rlM,Bo! Zip Drlvn 100Mb. R» M5.00 »•¦ R» 13,00/ hor. G«r«mo 0(lmli«?»0 mc«nn^ yl.ii» canto Oualidad./ Rapid.*. scanner,i«io. mala dicta. l,J^,o7Tu°" cunha
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fliS^ 
- 

rsuprimentos HSf1 =T aprend,zado SHSE

32 Bits 8x °«Dn®'AmlnV'Mmi5'oO-,aCO S?''p^ AULAPARTICULAR-Ac.be ^l^CSs''gS 
""o ^"caUa Epson"0 Lasenol (Gllsonnujjlbr.homeshop- ^ ^^eU e CaX'oV Ro^Io 

"""SUf'"^WO/

Placet d,as,er 32 18 lltu- Room NEC *4X 5« Ui «. CONFIOURO/tNSTALO • Equl- ™ SoMf PAGE - Des,gn. man. . T_.
fess rsas rHpa SST!^.rr--—T- . r>aa;: cadas RS 50,00 Dou garantia riiiiiUn MACINTOSH AULAS - Particu- Solutes de problemas. inata QualQuef 0f0blema Todo dia. direta. monogralias. trabalhos www wp com/sunbrokers/ tos prollssionais. lotos para

,P c entrego. Ricardo Tel 256- * nnnif UD ... 0 rh (ares Iniciacfto. Photoshop. latfode programas. vend. d« SSlWDfeeo escolaros. curnculuns. etique- jac* htm Tel. 577-9821. Vic- trabalhos Grave suas lotosve, USij 36j.OO Kit Multimldia I 9gn NOTEBOOK - HP P90 8/1.2 Gb AUla PARTICULAR - Win- |n|ernot Word Filemaker. Pa- perilfiricos. virus e otimiza- Q . 2tQ.j*io Alestandro I las cheque cartdes de vtsita. tor em CD-Rom Guilherme 541-6x Creative. USS 450.00 Drive matriz ativa RS 3.920.00 Tel. dows/ Word. RS 10.00/ hora 2"^!;Tie, Finale tfo. Tenho o melhor pre*). Tel 259-2539. Alessandro. I IransDarfencias lEDArc Pa.Cna,.. 0819CD IDE 4« Creative. USS CD-ROM - 4 speeds Hitachi RS (011)282-1041 om seu oscrilSrio ou rosid6n- rrr„,lnn^ Pr-n-n™" (|.*«1 Antonio 261-2639 CONSERTOS/ MONTAOENS S®,M ^ i T.l i f. ^ in nrn^T -rrnrTARIA Nlvil'PENTIUM - 100MH2. 16MB. Cla Tamb4m lajo manuten- ^ d'e .?uL aSSISTENCIA UCNICA - In. U^r.d _e ^^'clo XZZZl
VI y," a',?; S,.W47 041 VGA PC/HD 850MB k;t 4X. lax em ingies Prol. G-eenville. ,sMo. manuten,lo . ven- OIOITACAO - T..IO. em geral ™,eira com br/hpp sos em computador. impres-I118/ 719-7423/072 324T. modem I44Q0. teclado. mou- 4601352 Newlon. tel .322-3549 das: Micros, impre.soras re- ros_^ndemo. Rio. Bl «4d« m» ^, Tratar Lucia Email andrwccard com br sora iato de linla Trabaii-o

MEMORIA 32 MB - EDO - 60 pj Dnm RY so Novo. RS 2 mil. Tels . 986- AULA PARTICULAR — Para de Novell. Multlmldla/ ^ ™ Tel 591-2821 Tel 228-7146 Andri Enlreem perla.lo Pre?o de mercado
Ns. USS 550 00 Memoria OU HUH IDA 3199/ 594-7660. apis 19hs adllnos I„|roduc4o lntorm4li- kn peritirlcos RS 30,00 visita. do Tels 772-5852 . ' T . 7~7 rnnlnln S(T.»08. Ceres'16MB-EDO60Ns.USS2I0.00 I ICt 10(1 fifl ca Windows, Word. Excel. Ac- ASPrUlPO^ Tel 409-5326/ 292-4499 cftdigo CURRICULUNS • Tabelas. M»- OIOITACAO • Trabalhos Cur- ^ —r-nuPllTAnORl
Memoria 6 MB EDC-60NS. USS | Ub!J> 1JU.UU | I cess Material did4lico protis- ^OB'VllrUS 2^5441 Ferreira nuscrilo, em ger.l. Monoflf^ | rlculun.._E,iq«l_.._p/eMque. HOME PAQE - Promova sua | SEWICOS^COMPUTADORI-
,11Q,00 Memdria 4MB. USS MemOria 4MB (USS 55); 8MB Pentium 100 sional. RS 15.00/hora. lias TraUr nolle. Teleloo. etc Tel 26Q-607B Roberta empresa pela Internet servi- 7M0S S Env.li»P«-='
55 00 Tels 622-1118/ 719- (USS 100) H'J 1 2 GB (USS ori Anal,sla/Adminislrador Con- a 0 0 0 0 0 0 - AssislSnca . . . , 273-3354 Jan OIOITACAO - Trabalhos es- 9° ; fJ.") «| imbraao scanner7423/ 972-3247 250)_ zoic.; R$ 330,00 talos 467-3447/ 393-9936 Jo- ,6cn,ca a mais baralo do Rio- ASSISt§nCia OESCUBRA A Melhor said, j ool.r.s, le.es, r.laldrios, con- Vinculum, conv'iles p/ casai
Mpmnria 8MB ,— 586 133MHZ RS175.00. Memo- Conligurag4o geraL e iriais T(^mira para sua ld«i.: Tran.par»rv vile., wiquelas. .tc \mfim- tro4hlnl To, 325,tJ49 Agnes memo. inlantlt e/toto. convi-»jyicfIIUlla OIVID CD WRITE HP 40201 - & Sony „a EDO 8MB HS 110 00 VGA AULAS DE INFORMATICA DOS/Windows e Hardware I eClllCd clas. Slide., ImpresiSo Colo- «4o de 1. Luciano T.I tM em geral, carlies da Di!
 I |Q$ QQ HO Espressa 9201 (RS 1 500.001 3? Bils RS 60 00 Tel 268-3883 Windows. Word. Excel. Power Tenho peijas p/roposicSo Te- Do Microcomputadores. im- nda/Laser. Carties de Visita. 511-2029 —- e,c 359.120a ou" ^ HP Externo IRS 1 700.00) Ro- „.,.m Hn Point e oulros Realuamos lelax 531-2793/ Tel.. 531-1092 pr0s50,as. drives, monitores Apresentacdes. Multimldia DIGITACAO • Trabalhos esco- HOME PAGES - Colocamos 504.9616

72 pinos, 16 Ch|p4 070 ou 0.60 d„go Tel 771-6555 PENTIUM133USS 510,M,HD ag d|g||a Telelrim 546-1636 c6d:458ie48 ln5la|0?a0 de Placas e Kit Tel 622-2469 |„„, monogralias, texlos em »d»...P«gl"» "» "".V.TNS 16MB USS 220 208-1460 COMPRO MICROS - Usados 133 USS 26500 HD 1 7 USS (4o P/lodas as idades e nl- Douglas Multimldia. Atendimenlo no nngenvolvimento geral. carties vislla. convites. jJJJJJJLJj) QUahdade pro-MEMORIAS - 72 pinos. 8MB IBM. PSI ou PS2 Pauo um ™oO hD fo^JSS 360 00 qa- veis Em sua residdncia ou A 0 0 0 0 - Conligura 0 inslala local 268-8896 Arlmicro DOSenVO ^imeniO panlK,|os. logolipos. curricu- cdm.litil^ '^4 PMl.
•~J«f «"•«[• ~ Te'552.7919 placa do todoi os tipos. mon- ASsist£nc,aTCCNiCA M~- I'.r%5^' I
S ^ ^ !'0-!U3   AULAS DE INFORMATICA lagens do computador. solu- c,0computadoios. impresso- snlislagio garanllda Ligu. s/ nahzados Otlmos preeos. Tel contiourac4o J

5 00 FAX MODEM-UMC 14 400 voi- Em sua casa ou escrildrio ciono problomas no seu mi- ,a ,aI e p6nl4rlco«. Or?a- compromisso 610-4524 256-3391 He
T^rt-766-2461 ce RS 75.00 Drive 1 44 HS PlaCa 486 Windows, Word. Excel. Inter- cro 596-6291. Adnano  men,0 gr4,i5 Conlrato do ncqcMVOLVIMENTO SISTE- DIOITO TEXTOS - Monogra- °Cnu^tores tax m^dtm Ml{ MICROCOMPUTADORES - 566 36,00 Mom Edo 72 p-6 8 Mb ZTZ, not. Assessoria de Internet. A 0 0 0 INSTALO - Winches- manutene4o Temos transtor- 0E8ENTOLVIMENTO SISTE L liM, trabalh0S escolaros, cur- eomputatfoirss.HI miode 5
j RSji50,00. Pentium 100/ 120/ RS 135,00 16 Mb RS 270.00 SJf ' o ¦inS' Conslrueio Homepagos. Digi- ter, tax-modem. CD-ROM. loco maeOes Device lnlorm4tlca MA • Emff|MGL rlculuns (RS 0,80 a 1.00 a p4gi- multl"'J™'"* • J ,} 133/ 150/ 166i RS 1.520.00/RS I 235-5066 | 200.00 Pentlum JOO. 360.00 | WQa0, E5Canoamonto 235- mon,agom. manulencao. mo- 252-6149/232-6234 uilf" J I "»• C"'^ °° I '
I^R^I^a" hAX'M0DEM • U5R°1'0"" Sl,,UsW 5338. Auguslo Cesar  d,l,cac». do micros Consorlo ASSISTENCIA TtCNICA - com Jo4o ou Ro- 24 horas 258^.676 I j

J natj Financiamos/ Enlrega- ^0®6je'"0 
"S 280 °° T01 m°'™r,A1 Wm^o^lWor^Orou^'Ban- iSu80.^&^i5cS"S Brow- gramls" p'acaT'et'c9 4ll5i4^ g4rio 231-1818. d. 9 4. 17 ho- c<,nlc>) T,| ;3M939 (Norma) iNFORMATtCA DOMtCiLIO I

j ^22.9599/ 
254-0388 ^.5,^ 

- Conti- ? TTSFEZZ ***** 
JSSSTT

{ Pentium 100IRS 1 380 Todos RS 425,00 Garanlia/Financia- zip Drive, lOOMhz 299,00. Mo- AULAS DE PAGEMAKER • 5 scanner. AtendoodoRio/Re- CONFIGURA0AO - Contlg au- elc Al« 4. 22h OuscamoV I ^^mlw.nOowsV^d, 2277 Paulo I mos/ Entrogamos Tols 228- mbrias. 4MB, 60.00, 8MB. 1 Perlodo do 14 dlas corn OS ou gi o ago.,. • toexec c/problemas mo ligue: Entregamo.. Rapidez e eon- I W((KjowJ 95 fe| 228-4048 INSTALACAO - Conligurai;4o II 9599/ 254-0386 Compuhard | 95.00. 16MB, 235,00 Conlira | mlercalados Oloroco esl4glo 267-1637 546-1636 v liabllld.de 512-6574 5 u^SS. .ir I
GRAVAOORES - CD Room III (S/imp V Fazemo. Instaia- Llgar: 233-6944 Edjoftr. c6d 1162679 I ^ZlHST. H'S. nnV win. I
Smart and Friendly 2 voloclda- cSes a domicilio Com menu- -11 EDaORAQAOl DESIONER Exc<.„ RS ,0.00 hora
des RS 1 600.00 4 velocidados tonc4o pessoa lis e ,ur d Tu- Jl- Ronaldo Tel 39(M171 Tele-I ns ? 3CX) 00 Melhores arava- I do cI total gnr.Tntia c/ nota I flens, acanaamento, ca aa ci/tima r<s<i 5008692 I
doros do momenio Enviamo. Iiscal Inside Into Tels. 235- f|HA fflllSinHn £1 »°! Seounda a dom,ago .
rrs:s:r  ™ m ^ 

"eja o que ac©niece quango a

^r.:^r;oa5

545.00 Fa, 28 6 USR USS 210 221-6362 Instas Teses Card4p?os Mo- b^m'aula, pa,glares Tels
Cd-rom 4X USS 113 MemOrla PLACA 586/133MHZ - 4 slots. ™"i,„ u.'i. rt.- 265-4864 Junio,6 MB USS 115. T°l 222-6695/ 72 pin us ,^31/900 PmcavW A 0 0 0 INSTALACAO - Con„-?36-787B d P ' Mc.no mingos Tel 25^0939 gurac4o - Seu computador
270 OOM^6^RS*33o'oO/ 2 1 RS hS'LmS/S ED,TORA?AO ELETRONICA ^

HP-660CRS 499,00 -imposlos 220.00 Cartucho eolor: RS "'ir^licafllp^o O^Z%TnTnT,^-inclusos Celech Tols (011) 38.00 Embalagem Entrego HaMHM ftVgl BM P4B liltW^miM "» Teletrlm 546-1636 c4d853-6771/282-1041 Rio/Niteroi 717-7584. Tostos W&BSSJJM " ¦ 1 IB l ^ Til" 4587470
IMPRESSORA BJ-4100| - Na ^pg^m vemuinha USS j/far 293°78M/ 293-7857 ho,4rio CO- INSTALACAO/ MANUTENCAO
490.00 Monitor semsung Sine 330 133 "HZ pCI com v«n- JT' FniTORACAO ELETRONICA - scanneT,Uolc Soluclono pro-
StaSUSS34^%Uel$26M335°'d 5TJ2J! « W Ca^sde^n. elSas p/ Wesia, MS Window., m.-

colo?2.SUSS 490.00.PStillus 620, PLACA PENTIUM 100 256KB ^r^Sb'ara'mj cotolidV 35.00 Tel 581-9695 .
USS 300.00. HP820. USS DX5/133.0X4/100 4 Mega Mo- WlfelV. Tel 767-7211 Andre Luiz. INSTALAMOS SOFTWARE -

IMI>RESSOHA HP~-660C - Co- ySMM 00/T|j'sS555 M" pla'S ' EDITORAQAO ELETRONICA ¦ Internet iI lor,da. vendo na otnljalagem 5^,33'^. 4 al0ti. 72 plnus Protissionals d. 4,e. Cu„l- CoriSUtlOrlA em WWW. Eudor.,
t"T .* I eSl!5Sin USS179.00 Complotas Tola culuns, texlos. apostilas. ma- ftp, MIRC. ln«tal»g4o, tonfc

I 480.00 Tratar tel 220-9200 | 39(j.7142,537.3737 Bip 6109 | nuais. IransparCncias Produ- „urac4o Aulas poMiculares IIMPRESSORA IIP 660 • Eslilo PLaCAS PENTIM 100 • 586- «4°" R™'0<1^4,0 ^P'6"60' Solwares para windows Elia-
pr6. Mom,or NE Sigmaslor III ^NTIM ™ ^686- Mpias Pfl e Colonda. Enca- nfl T„, 44,.,2,4/«3.0 teclado por um bom prego ,|a 4Mb/8Mb C/P U5S 63/USS T0lS n98Tel. 232-9665  116, USR 14 400/ 26 BOO USS , _ _ Intomot 
LTe~Khlxp: Noticias a todo momento na Internet. internet

^r'S.=rP^ r989 
0"' . Consultor,l„ :

ca. 486. Pentium, conlroledo- L n ... llzados pa.a comemoracSes e 15 anos expense,a eman4th
rtriuo«. nr> r T?4?.7683/ k PpriTPriPHQ/ ... visitas/ monogralias/ teses se de Sistemas. Impiantacao o

716^2150 cnrios Bk ici 11 cl luUo/ Voce i6 conhoce o primeiro jornal brasileiro atualizado diariamente na Internet. Textos e desenhos a sua es- configuracAo do Hardware-r^linr mpntnq ' ^oJB Online (http://WWW.ibase.br/-jb). oolha Arac. tel 284-7672 Sott*are. com aulas pr^caaI IMPRESSORA — Jato do linla. W OUUI IlllvlllUd . . . IP nqtTrT alininntando a todo momento O JB Online. r— Tudo para Internet Momepa- I
xorox. 4003. nn caixa. ci nota Agora, a equipe de jornalismo da Agencia JB cstara aiimentanao a loao editoraqAo eletrOnica g0 Atesao progtamas Cur
tiscal. garantia 3 anos RS SCANER COLOR — 1 G00 DPI Voc6 nSo precisa Omar no relOQlO para saber quanto tempo Iaua Cria^Ao, Mala d.rela Textos. sos. ult"T»«% novtdailes Fer- JI 417.00 T» alar a Rubens Tol genius RS 205 00 Faxmodem para chegarem nOVaS notfeias. Com jornais arte final, camisetas; nando Amar.il Tel (021)
232-2200 USR 14 400 RS 120.00 28 ft, RS Agenda JB e O JB Online VOC6 tern novas ades.vos logtvnarcas car 294-9101 dta/ node/ shb> dom
mImOhia e00-8/16MB - Q. 240°0|P-,"e 144 rs ^o° noticias a todo momento. «* tt^254WW INTERNET - E ComputKto
,ant.a 1 eno USS 79,80/ USS Entr«g»mos. Traiar B2W?8»^ M9-4MI O"1"" "ul" dp
IBS.00 F memoria 4/ Hi 16MB SCANNER DE MAO • Genius InrlilQIVP Hfinral produ?*o de Home-Pao«s
cf ou sem pandado USS 39.50/ color PRO 1600. DPI. complo- Hiuuaivc ayuiu. CLASSIVENOE JB - On<Je esti Photoshop 3D Studio e

I US$79.50/ USS 159.00 liyuo lo e novo Prego RS 200.00 quam quer comprar' Onde e»ti Windows a macintosh Te'
I |d' rots 396-7142/ 537-3737 I Tratar Ci Victor (parte da tar- J ^mm—mm—mmmMmmammwmttmmmmmmmmmammmmmmammmmKmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm qu«m quer vender'W0O-23-5OOQ 265-0261 *

k)t*HD300MB,
Jfa caixa,1 750.00B'P 6109 

fom software¦ RS 1 200.00 Tel
mi# 2430.

8CANNÊR QENNIU8 8P2 •
2400DPI. RI 668,00 Impresso-
ra Styilui Color 2, B$ 585.00
Zlp Drlve 100Mb, RS 205.00
Tudo na calas. T.I.: 461-2260

IMPRESSORA LASER ¦ J.l 4P
6MB. RS 1.550.00 600 C. 600.
HP-500 RS 300.00 Monitores.
KH-multlmldla. mamôrlaa. HD.
M.lhot preço Enlregamos
Qarnnlla. Tratar 220-7077.

PENTIUM IMMHz — Tomalo,
USS 550,00 Pantlum IOOMHi
Tomalo USS 370.00. P.nllum
76MH». USS 318,00. CDH 40201
HP Windows #S, USS 1.460,00.
T.ls,: 822-1118/ 718-7423/ 972-
3247..

Pentium 133
SyncmMtar 3 NE, 16 MB RAM,
EOO. HO 1.2 Caviar, Placa de
Vldao Diamond 2MB, Kit 8x
Craatlva, Modam 14400 U8R,
Longltach Mouia, Drlve 1.44
Nec. Mini torre, teclado USS
2 400,00. 822-111B/ 719-7423/
972-324f.t

AkitflA 120 HDI70MB - 2 Orl-
!va*5«lainos. 360 programas.manuais, revista»
,lmjtolBda«. RS 850,00 ou Iro-
coTOr PC. Atila 249-0164'.AtílBe DX4/ 100 • 4MB RAM.' HCMtO MB. 8VQA. RS 995,00

, AISM 0X2/80 RS 895,00 AT
.48rtX-2(68RS 795.00 Al 488' D»CoRS 895.00. At 388 OXI 40
Rè^s.OO. Al 388 8X/ 33 RS

. 48190. Qarantia. nota tlscal,
, mSbtiÇAo. paças 296-3806/
: 29 $>7319 

ÃT406 0X4-100- Pentium 100
rMIU Intel. Ótimas conllgura-
1 QMHLcom ou »am Kit Mui-
J KW®. v4rlos sottwsres Ins-
J WIjAjs. inclusive logos.
LEoÀaçlo ludo em atô llx a

partir RS199.00. Tal: 220-1433.
CtM Computer.
AT 588/133, 10X USS1.100.
Pontlum 100/133/166
ÜSS1 290/U8S1 450/US$1 760.
BMB H0-840 1MB-PCI SVGA-
NE. Up-Grado. Garantia. Faci-
Hio *í4h. Pronta entrega Tel.
»7-fl891. 

IMPRCSS0RA3 - Epson Stylus
Color II US 500, Epson Stylus
820 US 240 / 1X300 US 250
Monitoras NE . Kll Multlml-
dia Tela; 695-2884/ 583-7190
Roberto.»
IMPRESSORAS • HP820CXI US
695, HP880C US» 610; HP880C
US 490 Cannon BJC4100 US
470. Tais; 595-2884/ 593-7190
Roberto *
IMPRESSORAS • HP-400/
BJC-210 RS 340,00. HP-800C
RS 390,00 HP-880C RS 850,00.
HP-820C/ BJC-flIO RS 880.00
Stylus 2 RS 495.00 Garantia/
linanclamotf Entregamo».
Tels 2289599/ 254-0388 Com-
puhnrd
IMPRESSORAS • HP 880c (RS480|, HP 680c (RS 495). HP
850c (RS 850.00) Monitor NE
(RS 410). lacrado, na calsa,
com garantia Tal 592-8788
KIT MULTIMÍDIA • Creallva
Labs Dlscovory 8X, 12 títulos:
ris 470.00 Tel 580-0162.
KIT MULTIMÍDIA - Creallva
Lnbs Value CO 4X, 11 tllulos:
RS 360.00 Tel 560-0162
KIT MULTIMÍDIA • 8«I2. 32
Bits. Discovery. US$470. Fax-
modem U S R 28 8 Volce In-
temo USS 250. Faxmodem
U.SR 28 8 interno, verde
WINDOWS OOS USS 230. HD
1 28 Quantum USS 250 Tel
542-1135
MEMÓRIA - 4MB/ 72 pinos •
60 RS 40.00. 8MB RS 85.00.
1.6MB RS 170.00 Marca Te-
xas Instrumento Dou garantiae entrego Sô em dinheiro Ri-
enrdo Tel 256-9911/ 237-
3318 

PENTIUM 488/588 ¦ CD ROM.
Kit Multimídia, HDs, Placas.
Modemi, Monitora» Temo»
todat as marcns/modolos. O
melhor preço do Rio. Fazemos
em 2k tlflua III Tels,: 771-
45061871-1334 Falar Cl Fer-
nando,»
PENTIUM 588 - CYRIX 120
Mht, 268Kb cacliô, 16Mb
RAM, HD Quanlum 16 OIQA.
Monitor No 14" 0 28. SVOA
1Mb, PCI, IDE. I/O ON BOARD,
Teclado. Mouse, Gab Mlnitor-
re. garantia 1 ano US 1 449.
208-1460.

Pentium Intel
150Mhz U$ 690
133Mhz, US 579 lOOMhz, US
389 Cl 258 Kb cache, PIpeline.
PCI ISA IDE. I/O 208-1460

; £d Rom 6x
»-sWitach U$ 145
( à> UtS 89.00 Tol 208-1460
J OÇjiOM- Windows 95. Oltice
5 85.*Qèmm 95. Norton 95. Win-'* Ia* Vi$io 95 ? 40 programas* pronta entrega T 546-1636
( Çòd 4605773

PENTIUM INTEL - 150Mhl,
256Kb cachê. 16Mb RAM. HD
NEC 2 GIGA. Monitor No 14"
028. Diamond Stealth 2Mb
DRAM. PCI, IDE. l/O ON
BOARD. Teclado. Mouse.
Gab Minitorro. garantia 1
ano US 2 075. 208-1460 »

MEMÓRIA 8 MB - USS 74. 16
MB USS 148, HD I 7 USS 288.
Pl.ica Vidco USS 60. Teclado
USS 20 Drive USS 35, Garantia
6mesos Tol 287-5963. •
MEMÓRIA EDO- 4 MB. RS
70.00 8 MB RS 135.00 16 MB
RS 280.00 Fax modom UMC
14 400 voice. RS 75.00 T 235-
5066
IMPRESSORA LASER - Xorox.4504. na caixo, c/ nota fiscal,
garantia 1 ano. R$685,00. Tra-tar cl Rubens Tel: 232-2200.

Memórias
Originais

4 MB/ 8 MB/ 16 MB - 72 P. RS
50.00/ RS 95.00/ RS 210.00 Cl
total garantia Entregamos/
instalamos Tel 241-3519
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INFORMÁTICA

JORNAL DO BRASIL

COMPRO MICROS - Usados
IffllCPSI ou PS2 Pago um
hom preço Tratar Belôm,

| &10-2n3 « 
I COMPUTADORES - E Impres-
j korasTVendas e manutenção
? Tudo bom Nota Fi6cal e garan-
I ha dà Interativ Inlormôtica
j Tels 581-2483 ou 581-5182 .
j DIAMOND STEALTH - 64 vídeo

DRAM PCI. 2 Mb USS 175,00
( VRAM 2MB oxp p/ 4MB. USS
j SS0--SVGA Tridenl PCI. IMb' kxnj,p/ 2Mb USS 80.00 Tel;
j 208-1460 ®WW5ÕDÍN : US-Robotic"33690 interna RS 290,00 Pia-

ca Pentiun 166 RS 850,00 Apa-
relhos teletrin alè 3x Perso-
com Computadores pessoaisi Tel. 293-2920 

i GABINETE/ MINI TORRE —
. Trono Fome 250 watls. 3 digi-
\_lua. 6 meses de garantia com

disolay USS 55.00 Telelonc
MOSBãoi 

Gravador
mCD ROM
oSmart 4 Friendly USS 1 290

T 208-1460
HÍ4.2WESTER DIGITAL - USS

f 
Pentium Triton 100. USS
Memória 8 MB EDO USS
Especial Pentium Novo''grilar 596-3436

Tl HD Nec
2. Giga USS 389
C8 Giga USS 309 T 208-1460
tflj WESTERN DIGITAL — 1 6
60 USS 310.00 HD Western
foital 12Gb. USS 270.00 HD
Klstern Digital 850Mb. USS
Í26 00 Mouse Longitech First
Mbuse. USS 38.00 Tols 622-
yijlB1 719-7423/ 972-3247 .
l^ÜPSI 486 - DX2 modelo
ÇfiH^-KSI. completo com nota

Tratar T 207-0270
;rKií Creative"" 

32 Bits 8x
placa Sord blasler 32 18 tltu-
Iob 6 CD 3, tonos, caixa ampli-
ltCftd.-i •: ''.'."«u US 519 208-1460
KIT KULTí vUDIA — 4x Creati-
ye, USS 365.00 Kit Multimídia
éx Creative. USS 450.00 Drive
ÇD IDE 4x Creative. USS
120,00 Drive CD IDE 6x Hl-
tach, USS 170.00 Tels 622-
1118/ 719-7423/ 972-3247 .
f.lEMORIA 32 MB - EDO - 60
Ns. USS 550,00 Memória'16MB • EDO 60 Ns. USS 210.00
Memória 8 MB EDO-(jONs. USS
,110,00 Memória 4MB, USS
55.00 Tels 622-1118/ 719-
7423/972-3247 
^Memória 8MB

US$ 99.00
72 pinos, 16 chips 0 70 ou 0 60
NS 16MB USS 220 208-1460
MEMÓRIAS — 72 pinos. 0MB
60NS RS 85.00. BMB EDO
60NS RS 120.00 4MB 70NS• RS 50.00 Garantia e entrego

66-2461
\ MICROCOMPUTADORES - 5861 RS*Í.250.00 Pentium 100/ 120/
J 133/ 150/ 166. RS I 520,00/ RS

Í 
1 590 00/ RS 1 695.00/ RS
1 910.00' RS 2 130.00 Garan-
tiaij Financiamos/ Entroga-i mos Tels 228-9599/ 254-0386» GÕibpuhard' MICROS • 586 DX133 RS< 1 180 , 486 DX4/I00 RS 1 150 ,

! 
Pentium 100 RS 1 380 Todos
c' SVGA Sync 3NE. 8MB.
HD05O T 580-2118 ou 546-

! IffiEcod 4604202 .
Micros

Financiados
Kit Multimídia 4X instalado. À
Vista RS 3/0 Micro 5X 86. RS

500 ou 1 • 12 RS 155.95
Pentium 100, RS 1 974 ou 1 ?
12RS 202.42 Pontium 133. RS

4?1 ou 1 - 12 RS 220.5?
JNA' informática Tele-Atendí-
moptp 263-1097 N Fiscal. 1
ano garantia Contratos ma-
niilHnçào RS 50 mensais

PENTIUM TRITON - 100. USS
350 HD 1.2 Wesler Digital USS
275 Momôria 8 MB EDO USS
120 Especial Pontium Novo!
Tratar 596-3436
PENTIUN 100 - 16 MB HD 1 2
Monitor SYnc Master 3ME Por
apenas RS 1 800.00 Com mui-
timidia e Fax Moldem RS
2 200,00 c/garantia Parcola-
mos em 2 vezos Tels 273-
1237 Ale» o 273-5754 Álvaro .
PENTIUN 133 - cache 256. PCI
HD 2 5 gygabytes. drive 1 44.
Ram 16. cabinele. teclado,
mouse. USS 1 580.00 Tel 235-
6308
PLACA DE VlDEO — Tndonl
1Mb. PCI, USS 69.00 Placa do
Vldoo Diamond. PCI. USS
130,00 Momôria p/ placa do
vídeo 1Mb. USS 35.00 HD
Quantum 1 7. USS
320.00Tols 622-111B/ 719-
7423/972-3247 
PLACA PENTIUM 100 - Triton
RS 315,00 5* 86 133 RS
170,00. HD 1 2 GB RS 249,00
Tratar 610-3093/ 973-0688
RIO/NITEROl ¦ Kll Multimídia
4X 20 tllulos RS 280.00, Fa»
U S Robolics 28 8 c/ VI RS
260,00 Tudo p/ seu micro
Montamos o ontregamos 580-
2116 ou 546-1636 cOd 4604202
VENDO 486 DX4-100. com dri-
ve 1 4. IDE. VGA. HD 850. mo-
môria do 4MB, monitor Sync
Master 3. teclado, mouse,
completo RS 1 150.00 Tel
756-2095. 
VENDO — Powor Mac 6100 24
Mega RAM. CD. microto-
nc.Geoport. manuais e nota
Pouco uso Angela 288-4268.
VENDO SCANNER - Epson
ES12OOCPROC. resoluçáo de
1 200 a 2 400. Novo. RS
1.700.00. Tel 972-1763 Júnior.

US ROBOTICS • 14 4/ 28 8 RS
125,00 . RS 180.00 14 4/ 28 8
c/ volca RS 149.00 a RS 271,00
C.Uch, (011) 853-8771/ 282-
1041.
VEN0E-8E IMPRESSORA • d.
código da barra Tharo Fraa-
dom, nova, com manual na
cal*. RS 1 200,00 Tratir Tol
282-4948.
VENDE-SE UMA REDE —
Nova, na embalagem,varaAo
60 da marca Artiioft kit Lan,
8.0, Ac.lto olaria 671-68001
273-1088/ 293-3173
VENDO CD VIRGEM- Bocak
Up em C0'i, Gravamoa arqul*
voa, dlsquetaa/MD/ZIP DRIVE
Tratar tel.389-8274
VENDO IMPRE8S0RA — Rh
ma XT-220. RS 300,00 Tratar
tal. 390-2021, talar cl Luiz
VENDO MONITORES • Sync
Mast.t III NE. valor RS410.00
ou US408.00. Vando Impresso-
r. LX-300 á RS2SO.OO . I SVOAmono 14' ft RS120.00 Tratar
Tel: 987-0532 Flàvlo/ Eduardo.
ZIP-DRIVE - 100 MB externo
Iomega novo RS 290,00. Zlp
Dlsk RS 25.00. caina Cl 3 RS
70.00 Niterói/ Rio entr.go
580-2118 ou 546-1838
cód 4604202. 
ZIP-DRIVE • Iomega 100 MB
externo RS 305.00. Zlp diak lo-
mega 100 MB RS 29.00 Envia-
mos todo pais. Llguo FD Im-
port (021) 239-3001 »

AULAS INFORMATICA • Sua
reildéncla/ eacrllôrlo. DOB,
Wlndowa, Word, Excel, Ac*
cess RS 13,00/ hora Garanto
aprendizado Anallata Biite-
mas tormado PUC. Renalo,
tal 226-3520 
AULAS MICI10INF0RMATICATodos os nivela, ideal p/crianças a leigos, Inlorma-
çâes 987-4527 Blp 817-8400
COd 200513 ou r.cado 805-
4070. Wlllian 
AULAS PARTICULARES ¦ Win-
dovrs 3 1. Word 8 0. Enc.l 5 0.
Cor.l Draw 5 0. 100% prAtl-cas Editoração do textos, eti-
quetai auto adeiivas, cartões
visita, transparência, curricu-
luns. Tel. 258-5754, 
AULAS PARTICULARES - Win-
dows, Word, Excell, Vlaual Ba*
aic, Acesso Interno! Com
apostilas Em casa ou escrito-
rio. Gilson/ Wagnor Tol 273-
6732 (Ollsonnu/abr homas-
hopplncom.br) 

Aulas
Particulares

Qualquer aplicativo, consulto-
ria, configuração e instalaç&o.
Tol 201-3222 Marcelo.
AULAS PARTICULARES - De
Windows 95. Word. Excel, In-
tornei. OS/2. HTML Tratar
com João ou Rogério 231-
1818. de 9 As 17 horas. >
AULAS PARTICULARES —
Windows 3 11. Word. Corel
Draw 3, DOS. Turbo Pascal
7 0 RS 12 00/hora Luiz 287-
4138

Memórias Originais• 4 MB 72 vias US 55.00 8 MB
US 95.00 16 MB US 178,00
EDO Temos (garantia 1 ano)
Placas Diamond. HDs. Kit
Mult, Drives 541-0685. Entre-
gamos
MICRO PENTIUM • I00MHZ -
RS 1750.00 (BMbytes, HD 1
Gbytes, FaxModem). Outras
Configurações Nota. Garan-
tia. Entroga e Instalação. Tel
263-1094 TECNOPORTE
MONITORES SVGA — Pronla
entrega, non-inlerlacod. 14
Compaq Multimídia e 15" Mag
Innovision. Multiscon
1280x1024 Com nota fiscal
Tel. 438-1085

ZIP DRIVE - RS 290.00/ Jazz
Drive 1GB RS 650.00. Zip
Disk RS 25.00. Jazz Dlsk RS
135.00. Porta 5 Disk RS 30.00
Garantia o entrega imediata
Ricardo Tol: 256-9911

A00 AQUI > ConflgurnçAo Ins-
talaçAo Fax/modem. Kit mult»-
mldla, montagem de micro#,
otimização, scannor. vírus
Tratar Ul 342-1847/ 974-2688
Eduardo .
A 0 0 MANUTENÇAO ¦ Instala-
çlo Configuração em geral
(HS 26,00) Cursos Windows.
Corel Draw, Pago Maker
Transforma seu 386 ou 486
num Pentium. JUlio Tel 791-
1825. 
A0 CONFIQURAÇAO ¦ Você
tem um computador a nfto os-
tá sabendo configurar ou ins-
talar um novo programa ou
aparelho? Nõs fazomo» a ins-
talaçAo a os ajustes necessa-
rios pelo menor proçoTel 355-4078/ Mobi 53P-0770
cAdlflo: 4002244.
IIIAAHHHIII • 447-2737 Assis-
téncia Técnica • HíHio • Sysop"RPG BuslneSS BBS 24h"
(447-8080), configuraçáo.
hardwara, software, inlornet.
aulas etc 288-9595 (10 ia
19h) Mobl Tel. 632-0770 C6d
4010054
ACCESS •— Desenvolvimento
do aplicações e treinamento
Nível p/ básico o avançado
Analista/Administrador conta-
tos 467-3447/ 393-9936 José

ASSISTÊNCIA TÉCNICA • Em
micro-computadoros, manu-
l.nç«o, monia9«ns. up grade,•nitalaçées de placas, parife-ricos em geral. Atendamos
24l> sàb, dom t lerisdos
246-1508 (Marcus ou Alton-
Oro)/ 546-1638 cAd 1189888
ASSISTÊNCIA TÉCNICA • In»-
talamos hardware/ Software,
montagens, remoção vlrua,
vendemos hardware RS25.00/
h. inclusive fim de semana
Serviço garantido 281 8469
Thelmo 546-1636 cbd 4683013
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - No
local ManulençAo a Instala-
çAo de qualquer periférico pa-ra micros Vendemos a temos
preços especiais para monta-
doroa Tel 396 5148 
ATENDIMENTO DOMICILIAR ¦
Ou escritório Resolvo proble-mas hardware e softwaro. Ins-
lalaçAo. Kll mullimldia. pia-cas. disco rígido, fax/ modem,
ele Configuro, otimizo lodo
sistomn 221-1249 Oilberlo •

AO AULA PARTICULAR - DOS.
Windows. Excel. Word. Visual
Basic. OS2 e outros Ensino a
utilizar o seu computador da
melhor forma possívelTel 355-4078/ Mobl 532-0770
código: 4002244 
A INFOCUTURE- Ensina Intor-
mâlica na sua casa. Windows,
Word. Excell, Intornot. Pager-
maker. ole RS 20,00/hora
Tols 391-90591 351-4300/ 532-
0770 cod 401-8596.

MODEM USR — 28800 Voice,
US$ 245.00 Modem USR
28800, USS 225.00 Modem
USR 14400 Voice. USS 135.00
Mud em USR 14400. USS

nftToOTels. 622-1118/ 719-
vc-Um 972-3247. 

NOTEBOOK - 486DX2/50 co-
k>t*HD300MB. FAX/ MODEM.
BQdCIA. mouse, bolsa, etc
5a caixa, com garantia USS
1 750 00 Teis 396-7142/ 537-

COMPAQ - Con-4/25. mono, poucoe manuais372-7200 ra-Aurélioí\1) NOTEBOOK CTX • 486 DX4/75' 4MÜ RAM 400HD Colorido 3
i,wy{çs iguais Muito baratoí i Wnarao 10242142-9681
jJjgrLBOOK EPSON - Canon.: TosVtba. IBM VArios mode-
I los, acessórios periféricos
I Epson DX-2-66/ 8Mb. HD• 840/color/ trachball RSi 2.190.00 Lacrados, garantia(41-7062

BOOK TEXAS - Instru-Pentium 75 8MB• 810HD CD ROM 4 velo-
«os 

Drive 3.5" Lança-b Muito baralo Ronaldo
(0242) 42-9681

PTOTÉBOOK TOSHIBA - 486
DX2. 50 MHZ 8 RAM 350 HD.
vanos software, fa* modem.
PCMCIA Novo com garantiaTratar Ricardo Tel (0242) 31-3754
PENTIUM 120 - com 16 meyasRam .1 2 Giga bytes HD. Ia*-

í modem 14 400 CDRom 4*.í Wmdows 95 - vAriot progra-í tr Tenho também DX4-100W Tel 274-4486
(I1

TiUM 133,16MB - HD 12
SVGA, 2 MB PCI DiamomJ.nlor color NE. D D 1 44 te-
lo. mouse, miní-iorre, gaIO USS 1950 Tel 596-

CD MlDIA - Virgem p/ grava-
çào 74 min. RS 15.00. CD
Room NEC 4X RS 90.00; 6X.
RS 150.00; Mitsumi, placa do
som, RS 80.00. Caixas ampiifi-
cadas RS 50,00 Dou garantiae entrego. Ricardo Tel: 256-
9911 

i CD-ROM - 4 speeds Hitachi RS
90,00, impostos inclusos Ce-
lech, tels (011)853-6771/ 282-
1041

Cd Rom 6X
US$ 130,00

Memória 4MB (USS 55). BMB
(USS 100) H'J 1 2 GB (USS250) Fax Modem 28 8 cl zoice

j (USS 260) Tel 252-8370
CD WRITE HP 40201 - 4 Sony.
Espressa 9201 (RS 1 500.00)
HP Externo IRS 1 700.00) Ro-
drigo Tol 771-8555. •
COMPRO MICROS - Usados
IBM. PSt ou PS2 Paçio um
bom preço Tratar Belém,
210-2113 
FAX MODEM- UMC 14.400 voi-
ce RS 75.00 Drive I 44 HS
36,00 Mem Edo 72 p-6 8 Mb
RS 135,00 16 Mb RS 270.00 T
235-5066 
FAX-MODEM • Us Robolics
28 8 externo RS 280,00. Tol
580-0162
GABINETES RS 53.00 - Toclu-
dos RS 20 00 Mouse RS 11 00
Drive 1 44 RS 37,00 Estabiliza-i dor RS 31.00 Syncmastur NE
RS 425.00 Garantia/ Financia-
mos/ Entregamos Tels 228-
9599/ 254-0386 Compuhaid
GRAVADORES • CD Room
Smart and Friendly 2 volocida-
des RS 1 600.00 4 velocidados
RS 2 300,00 Melhores grava-dores do momenlo Enviamos
lodo pois Pagamento fucilita-
do Ligue (021) 239-3001 •
HD 1 28 • USS 260.00. HD 2 5
USS 400.00 Pontium 100 USS
385.00 Pentium 133 USS
545.00 Fax 28 8 USR USS 210
Cd-rom 4X USS 113 Memória
8 MB USS 115. Tel 222-66951
236-787
HD WESTERN - Oigltal 1,2 RS
270,00/ 1 6 RS 330.00/ 2 1 RS
385.00 HD Quantum 640MB
RS 190,00/ 1 7 RS 300.00 Dou
garantia e enlrogo Só dinhei-
ro Ricardo. Tol: 256-9911/
237-331

j HP-660C RS 499.00 - Impostos
inclusos. Cetech. Tols (011)853-6771/282-1041.
IMPRESSORA BJ-4100 - Na
caixa original Nova! USS
490.00 Monitor samsung Sinc
Master 3-NE USS 420 Gold
Star USS 400 Tel 266-6335
IMPRESSORA — Epson Stillus
color2. USS 490,00. Stillus 820,
USS 300.00. HP820, USS
650,00. HP660. USS 500,00, Ca-
non BJC4 100, USS 490,00 Tel
627-5192
IMPRESSORA - HP Lasor Jet
4L pouco usada, d 2 cartu-
chos RS 550.00 Wakl.r Tel
372-0733 
IMPRESSORA HP -660C - Co-
lorida. vendo na embalagem,
com garantia Proço RS
480.00 Tratar lei 220-9200
IMPRESSORA HP-660 - Estilo
pró. Monitor NE Sigmaster III
e teclado por um bom preçoTel. 232-9865
IMPRESSORA HP-680C. HP-
820. Epson Styllus Color. LX-
300. Canon4l00. monitores, kit
multimídia, fax-modern. pia-cas 486, pentium. controlado-
ras. drives. HD's T 242-7683/

i 716-2150 Carlos
IMPRESSORA — Jato do tinta,
xorox. 4003. na caixa, cl nota
fiscal, garantia 3 anos RS
417.00 Tratar a Rubens Tol
232-2200
MEMÓRIA EDO-8/16MB - Ga

| ranba 1 ano USS 79,80/ USS
185,00 F: memória 4/ 8/ 16MB
c7 ou sem paridade USS 39.50/
US$79.50/ USS 159.00 LigueiA' Tels 396-7142/ 537-3737

MONITOR SVGA- Color 17\
Sansung RS 1.100.00. Scan-
ner 1200 DPI. RS 700.00 Tel
430-6259
MONITOR VTC — 15" NI. USS
495,00 Teclado. USS 20,00
Drive 1 44. USS 38.00. mouse
USS 10.00. super IDE USS
17,00, placa vldoo PCI 1MB.
USS 69,00 Tel 627-5192
NITERÓI/ RIO - Placo 586/133
RS 200.00, 486 DX4/100 RS
170.00. 4MB 72P RS 55.00.
8MB 72P RS 100,00 T. 580-
2118 ou 546-1636 cOd 4804202
NOTEBOOK - HP P90 8/1.2 Gb
matriz ativa RS 3.920,00 Tel.
(011) 282-1041
PENTIUM - 100MHZ. 16MB.
VGA PC/HD 850MB. kit 4X. fax
modem 14400. teclado, mou-
se Novo. RS 2 mil. Tels.; 986-
3199/ 594-7660. após 19hs «

Pentium 100
R$ 330,00

586 133MH2 R$175.00. Memó-
na EDO 8MB HS 110.00. VGA
32 Bits RS 60,00. Tel 268-3883
PENTIUM 133 - USS 510.00, HD
1 09 W digital USS 247 00. HD
1 33 USS 265 00. HD 1.7 USS
300 00. HD 2 0 USS 360 00. ga-rantia 6 moses Tel: 568-3994

Placa 486
DX4 100. 185.00 586 DX 133.
200.00 Penlium 100, 360,00
Pentium 133. 550,00. Kit 8x
Discovery, 540,00 US 14400,
98.00 US 28800. 250.00 US
28800 cl voice. 265.00 SVGA 1
MB PCI. 65.00 HD 850. 220.00
HD 1.08. 230,00 HD 1.7, 340,00
Relil p/ LX 300 Color. 62.00
Impressora HP 820, 660,00
Zip Driver lOOMhz 299.00 Mo-
mórias. 4MB, 60,00, BMB,
95,00, 16MB, 235,00 Conlira
!!! (S/ imp ) Fazemos instala-
ções a domicilio Cont manu-
tençAo pessoa fis e jurid Tu-
do cl total garantia cl nota
fiscal Inside info Tels,: 235-
0917 / 235-0540 
PLACA 486 • DX4 100, AMB
RS 180.00. Memória 4MB. 72
pinos RS 55.00, Memória
8MB. 72 pinos RS 110,00 Tol:
221-6362
PLACA 586/133MHZ - 4 slots.
72 pinus USS179.00 Placa vl-
deo PCI. trident 1/ 2MB, 1 ano
garantia USS59.00/ USS98.00
Temos memórias 4/ 8/ 16MB
396-7142/ 537-3737 cód 6109
PLACA FAX-MODEM - Zoltnx
14 400 RS 75.00 Cl voice: RS
90.00 Vel 20 800 RS 180.00
Placa MAo 586 AMD RS
220.00 Cartucho color RS
38.00 Embalagem Entrego
Rio/ Nlleroí 717-7584. Tostus
PLACA MAE - Pentiun 100
MHZ PCI com ventuinha USS
330 133 MHZ PCI com ven-
tuinha USS 480 150 MHZ PCI
com ventuinha USS 610 166
MHZ US$900 Tel 266-6335
PLACA PENTIUM 100 256KB
DX5/133 DX4/100 4 Mega Me-
môria 8 Mega Memória VGA
PCI 1 mega Expansão VGA 1
mega Kit Multimidia 6X Kit
Multimídia 8X NE 2000 com
boot Outros materiais Tel
590-5465 Comercial
PLACA PENTIUM - 100/ 133/
150MIH Tnlon USS3I4.00/
US$454.00/ USS555.00 E placa586/133Mhz. 4 slots. 72 pinusUSS179.00 Complotas Tels
396-7142/ 537-3737 Bip 6109 •
PLACAS PENTIM 100 - 586-
133, USS 358/USS 180. memó-
ria 4Mb/0Mb C/P USS 63/USS
115. USR 14 400/ 28 800 USS
112/USS 230. HO 1 06/1 2 GB
USS 230/USS 250 Tol 593-
3989 Bittencourt

APRENDA EM CASA - Cursos
completos Windows, Word.
Accoss. DOS. Excell Apenas
R$ 80,00 Professores cl nivel
superior. Atendemos toda ci-
dade Tel. 351-3998
AULA A DOMICILIO - Treina-
menfo intensivo para iniciar»-
tes Ambiente DOS e Win-
dows. Banco de dados.
EditoraçAo eletrônica. Ilustra-
çAo. Editor de textos. Multiml-
dia. Planilhas. Internet o Win-
dows/95 Tel 257-0204 •
Aula de computador— Em sua casa Windows In-
ternet RS 20,00 por hora atô
duas pessoas 537-9400 Cod
205637 Prol Sérgio Maga-
IhÃes
AULA DE INFORMÁTICA -
Aprenda sI sair de casa. d
profissional experionte Intro-
duçAo. Windows. Word. Ex-
cel. Windwos 95 Cl certificado
o apostila RS 20.00 a hora
542-1665, Marcelo
AULA DE INFORMÁTICA - RS
12.00 hora/Leblon. Win-
dows95/ Homopages/ Corel/
Scanner/ WordI Outros. Môto-
do prôtico. 21 Anos de ox-
penéncia Tels 274-1168/ 546-
1636 Código 6503729. •
AULA PARTICULAR - Acabo
com suas dúvidas Windows,
Internet, DOS. Word. Windows
95 Instalo e configuro RS
20.00 a hora. Tel 255-3769.
CIAudia 
AULA PARTICULAR - Win-
dows/ Word. RS 10.00/ hora
em seu escritório ou residôn-
cia Também faço manuten-
çâo Tol 546-1636 código
4601352 Newton.
AULA PARTICULAR — Para
adultos introdução InformAti-
co Windows, Word, Excel. Ac-
cess Material didático profis-sional RS 15.00/hora.
Analista/Administrador Con-
tatos 467-3447/ 393-9936 Jo-
sé

AULAS PARTICULARES - P/
emprosas ou residências
Windows 95. Word 7, Excol 7,
Corei Apostilas grétis Mar-
cos 239-4589 (Marcos Fer-
razCa bbs centroln com br) *
AULAS PARTICULARES - Na
Borra (residônciaJ escritório)
Windows. Word, Excel, Corel.
Power Point. manutençAo. Ins-
talaçAo Software. oflmizaçAo.
FAX/ MODEM. RS 20.00 porhora. Prof Michael. 431-
3964,(egomeime(u,hlgh-way.com br), 
AULAS PARTICULARES - In-
tornot na Barra (residência/escritório) PrAticas. direta-
mente na rede. sem custo de
provedor RS 20.00 por hora
Prol Michael. 431-3964 (ogo-meimcn way.com.br). 
Aulas Particulares -
Profissional formado na PUC.
residência ou escritório Win-
dos. Word. Excel. Power Point,
Corel. Jorge. 710-2442
Aulas Particulares-
Em Nitorôl, residência ou es-
critório, adultos e crianças,
Windos, Word. Excel. Power.
Point. Corel Sônia 710-6561
CURSO DE INFORMÁTICA —
No Bit & Byte ... RS 40.00 p/mês. Ganhe um fim de soma-
na em Búzios. Telefone; 257-
3452
CURSO DE WINDOWS - (Paco-te Oflice) Duração 3 meses
informações pelo Tol: 255-
0014 Rua Tonelero, 219 • Co-
pacabana. 
CURSOS PRÁTICOS - de Inlor-
mAtica; DigitaçAo. Lotus. DBa-
se III. Word, Windows. Excel.
Matricula apenas RS 25.00.
Instituto 15 de Janeiro - Rua
Uranos. 1446 Olaria 270-5348

Acerte
Ligue 260-2876

Resolvo qualquer problemaInstalo, Oflmlzo. Configuro. A-
tualizo Discos rígidos. Memó-
rias. Kits Multimídia. Faxmo-
dem. Placas em gorat.Trolnamonto o Assessoria.
260-2876 e 974-4047 Cunha
A CONFIGURA - E instala, pia-cas do todos os tipos. fax.
HD s o klt-multlmldia Monta-
gem de micro Soluciono sous
problemas 596-6291, Adriano
ADMINISTRAÇÃO • Financei-
ra ManutençAo confAbil. folha
pagamontos. gerenciamentodo vendas, faturamento, osto-
ques. custos, mala dirota Em-
presas ou condomínios. Tele-
fax. 281-4629 Fernando César
A INFOCUTURE- Digita/edito-
ra trabalhos diversos Em pa-
pol/ transforôncia P.B/colori-
da. Rapidoz o qualidade. Tela.
391-9059/ 351-4300/ 532-0770
cod 401-8596
A INFOCUTURE- Inslala/contl-
gura programas (Windows. In-
ternet. etc).equipamentos
(Modom/Fax.impres3ora,olr.) RS 20.00/h Tels 391-
9050/ 351-4300/ 532-0770
cod 401-8596
ALÕ DIGITAÇÃO URGENTE —
Digito com rapidez seus tex-
tos. monografias, etiquetas.
transcriçAo do fitas. Impres-
sAo jato de tinta. Diversos
idiomas Gloria 294-6828.

AULA PARTICULAR • Domicl-
lio/ Empresa». DOS. Windows.
Word. Power Point. efc. RS
6.00 hora. E também trabalhos
curriculuns. digitação RS 1 00
folha Prol experiente. 756-
0892 
AULA PARTICULAR - Wofd 6 0
para iniciantes, menor preçoFaço também digitaçAo em
geral cartões, etiquetas, mala
dirota 281-9968 Jaquelirte

Aulas Niterói
Aprenda rApido Windows 3.1/
95, Dos, Word. manutençAo.
multimídia, etc. Ligue 610-
4524/ 548-1636 cí)d 6500932 •

A MANUTENÇÃO — Monta-
gem micros PC, instalaçAo kit
multimídia, fax modem etc. .
Consertos monitoros, impres-
soras, drives. Winchester. Or-
çamento grátis. T; 289-6769
Edson. • 
ANALISE.PROGRAMAÇAO -
Aulas, Textos, planilhas, car*
tões, scanor, digitaç&o, etc.
Tel: 234-1263 Mário, noilo

AULAS OE INFORMÁTICA -
Windows, Word. Excel. Power
Point e oulros Realizamos
também serviços de digita-
çAo PI todas as idades e ni-
veis Em sua residência ou
empresa Tel 552-7919
AULAS DE INFORMÁTICA -
Em sua casa ou escritório
Windows. Word. Excol. Inter-
not. Assessoria de Internet.
ConsfruçAo Homepages. Digi-
taçAo. Escaneamento 235-
5338. Augusto César
AULAS DE MÚSICA (MIDI) -
Windows (Work Group). Ban-
cos de Dados. Word. Excell.
soluções, configuraçõos Bar-
ra. Zona Sul. Niterói RS 20.00/
hora Marcelo. 541-5965
AULAS DE PAGEMAKER • 5 0
Período do 14 dias corridos ou
intercalados Ofereço estAgio
Ligar: 233-5944 Edson •

EDITORAÇÃO/ DESIGN - Pro-
jetos/ EdiçAo GrAfica para pu-blicações em geral. Marcas,
Logotipos, Folhetos, etc. Lúcia
552-7491
INTERNET APRENDIZADO —
Aulas de Internet. Instalo, con-
figuro. Apostilas grátis. 10
anos de experiência Hora au-
Ia RS 15,00 Tel 290-2933 Sr
Franklin. • 
MACINTOSH AULAS - Particu-
lares Iniciaçêo. Photoshop,
Internet. Word, Filomaker. Pa-
gemaker. Porlormer. Finale,
Freehand. Programas grAfi-cos. planilhas OpçAo de aulas
em inglês. Prof. Greenville.
tol 322-3549 .

Serviços

A 0 0 0 0 0 0 - Assistência
técnica a mais barato do Rio!
ConliguraçAo geral e mais
DOS/Windows e Hardware
Tenho peças p/ roposiçAo Te-
lefax. 531-2793/ Tel . 531-1092
Teletrim 546-1636 côd:4581848
Douglas 
A 0 0 0 0 - Configura o instala
placa de todos os tipos, mon-
tagens de computador, solu-
ciono problemas no seu mi-
cro 596-6291. Adriano •
A 0 0 0 INSTALO - Winchos-
ter. fax-modem. CD-ROM. faço
montagem. manutençAo. mo-
dificacêo de micros. Consorto
fax. Orçamento som compro-
misso Ex-fécnico do Brades-
co Tel: 222-7705 
A 0 0 0 MANUTENÇÃO • Conti-
guraçAo InstalaçAo CD-ROM.
HD. fax modem. Up-grade.
scanner. Atendo todo Rio/ Ro-
giAo Lagos. Altomar Tels
267-1637 / 546-1636
cód 1182879 •

ANUNCIE • Seu negócio na In-
ternet, mesmo sem compu-
tador, Home-pages a partirde: Edlçfio* RS 100.00/p4gi-
na. Armazenagem ° RS 20,00/
môs Tel. 292-4499 cOd 28372
ARTES ORAFICAS • Criação
do logomarcas, cartôe» d« vi-
sita, folders, revistai, cardá-
pios, etiquetas, indentidada
visual, convites e Impressões
Tel. 236-5018. • 

Autocad
Digitalização

De plantas, dúvidas, aulas,
consultorias, projotos em 2D e
3D, profiss. treinados na Auto-
desk 292-4499 MOBI 80945

OIOÍTAÇAO • Aposlllss. mo-
nografias. textos R$ 0,80/ pá-
gma Currículos R$ 0,501 pAgl-
na CsrtAo de visita RS 10.00/
cerrto. Qualidade/ Rapidez.
Busco/ Entrogo Tel 201-3885
Adriano 
DIGITAÇÃO - Conwitos casa-
manto e aniversArio. cartAo
de viaita, currículo e digitaçAo
em geral. Tel 273-5328 CIAu-
dio • 
DIOITAÇAO • (Curoculum. le-
ses. trabalhos escolares, uni-
versitArios. carlôos. etiquetas,
papel timbrado) Manutenção,
instslaçío do periléncos.montagem, limpeza (CPU. te-
ciado). Fernando Tel 386-
4213.
DIGITAÇÃO: • Currículos, mo-
nografias, teses, tabelas, li-
vros. cartas, texto em geralTranscrição de fitas aulas,
palestras, entrevistas, etc
Tel 264-7746 
DIGITAÇÃO — Currlculum.
etiquetas, cartas, livros, tra-
balhos escolares/ universitA-
rios, propostas. cardAplos,
mala direta, laudos Tratar
tels ; 756-3724/ 293-2998 Jacia-
ra e Eliane. •

EDITORAÇÃO eletrônica -
CartAo visita cento R$9.00, re-
ceituArlos, convites, etiquetas,
envelopes, papéis timbrados,
scannerizaçAo. mala direta,logotipo, fotos, cartazes En-
tragamos 258-5065 
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA -
Trabalhos escolares, livros,
apostilas, currículos, car d A-
pios. mala direta, etc Impres-
sAo alta qualidade preto e
branco/ colorido Tratar Tel
268-9697
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA -
DigitaçAo em geral, mala dire-
ta. scanner. etc Tel/fax. 230-
3257 Anna. 24 horas 
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA -
Editoração de livros, Jogomar-
cas, foldera, imagem corpora-
tiva, arte final, teses, revistas,
jornois, digitaçAo. grAficos.
panfletos Tel 710-0972 Mar-
cos 
EDITORAÇÃO GRAFICA ¦
Seus textos, currículos, mono-
gramas, livros, estatísticas,
mala direta, cartões, logoti-
pos. "folders" em editoraçAo
gréfica a laser de ali qualida-de Tel 392-3392 Fernando

Ligue 260-2876
Resolvo qualquer problema*Instalo, Otimizo. Configuro, A-,
tualizo Computadores e Pro-
gramas DA-se aulas Cunha
Ligue também 974-4047
MANUAIS DE IMPRESSORAS—- E Scanera Melhor qualid^-de e proço Entregamos Rio è
Niterói Temos de filmadoraa
e telefone# Sérgio Tel 2WV
7981
MANUNTENÇAO/ VENDAS -
Montagem, instalações, aten-
dimentos avulsos Contrato
micros, impressoras, softwa-
re. multimídia, fax modem, re-
de novell. garantia César Tel
350-4146 
MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO-Up grade de micros, softwa
re. periféricos (Kit multimídia,
fax/ modem, CD-Rom, HD,
etc), consultoria, atendimento
especializado (avulso/ contra-
to) Tel 205-5672 

DIGITAÇÃO DE TEXTOS • Em
geral Etiquetas, mala direta,
currículos, monografias, etc
ImpressAo a jato de tinta. Tele
396-6081/ 537-9400 c4d
213869. Kellen
DIGITAÇÃO DE TEXTOS —
EditoraçAo eletrônica, etique-
tas. mala direta, texto corrido,
curriculuns. trabalhos escola-
res, correspondência em ge-ral Sr* Yara Fone/fax: 392-
9853/ 512-2660 # 
DIGITAÇÃO DE TEXTO -
Currlculum. etiquetas, car-
tões. trabalho escolares, mala
direta, planilhas Word o Ex-
cel Deniso e Clolia 234-0475/
447-3886

AUTOCAD • Micro station 5.
Oferecemos serviços na Area
de Engenharia e Arquitetura
Vou buscar em seu escritório
Recebo e transmito via mo-
dem Tel 331-9847 

DIGITAÇÃO S EDITORAÇÃO -
Cartões, curriculuns. contra-
tos. otiquetas (cheque e mala
direla). monografias, trabalho
escolares, teses Impressão
(ato de tinta Tel 287-1224 a
partir de 16 30 hs cl Evanildo

CARTÕES DE VISITA • RS 9.f„J
o cento, etiquetas persona.i-zadas (160 etiquetas por R$
9,00). mala-direta. envelope,
panfletos adesivos e digitaçAo
de textos em geral. Tel; 293-
0104/ 290-3702 

DIGITAÇÃO EDITORAÇAO •
Folhetos, transparências, lo-
gotipos. etiquetas, mala dire-
ta. programaçAo Impressão
matricial e laser, duplicadora
Impressos rApidos 281-1810/
281-0898 C Postal 31544. Cep
20 780-970/RJ 

CCONFIGURAÇAO - Instala-
çAo OtimizaçAo. manutençAo
de computadores, fax-modem.
kit multimídia, scanners. im-
pressoras, wmdows, word. co-
rei draw. auto cad. sheroware
24 horas 258-4676

DIGITAÇÃO/ EDITORAÇÃO-
Qualquer texto, curriculum.
trabalhos escolares, teses,
etiquetas. cartAo visita Jato
de tinta P&B/ colorida Vera/
Leblon Tels 259-3701/ 988-
1288 *

ASSINTÊNCIA TÉCNICA - HP
Laser Toshiba Epson monito-
res samsung NEC Dell IBM
Deskjet Vídeo cornpo recupe-
ro cabeça Epson Laserjet
Kyocera Técnico autônomo
Tel: 205-0096. • 
ASSISTÊNCIA A DOMICILIO-
Soluções de problemas, insta*
laçAo do programas, venda de
periféricos, vírus e otimiza-
çAo Tenho o melhor preço.Antonio 261-2639 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Ins-
talaçAo, manutençAo o ven-
das; Micros, impressoras, re-
de Novell. Multimídia/
periféricos. RS 30,00 visita.
Tel 409-5326/ 292-4499 código
2105441 Ferreira.

Assistência
Técnica

Do Microcomputadores, im-
pressoras. drives, monitores.
InstalaçAo de Placas o Kit
Multimídia. Atendimento no
local 268-8896 Artmicro
ASSISTÊNCIA TÉCNICA — Mi-
crocomputadores. impresso-
ra. fax e periféricos. Orça-
mento grátis Contrato de
manutençAo. Temos Iransfor-
mações Device Informôtlca
252-6149/ 232-6234
ASSISTÊNCIA TÉCNICA •
Montagens, instalações pro-
gramas, placas, otc SoluçAo
de problomas. multimídia De
2* a domingo Atendimento
imediato Bip 292-4499 cod.
126584/ 568-5496. Cláudio •
CONFIGURAÇÃO • Contlg au-
toexec cl problemas me ligue:
982-1439,

Computadores
Serviços

DigitaçAo e impressAo Tratar
com Carol no Tel.: S41-0256
COMPUTHABIL - Contabilld»-
de (torceirtz&çAo) Consulto-
ria. desenvolvimento, treina*
mento. traduçêo. instalaçAo
configuração (software, hard*
ware), outros serviços (inclu-sive Inglês/ Francês). Tel; 285-
7943/971-2579. Paulo.
CONFIGURAÇÃO — E Instala-
çâo e montagem de Micros e
perilèricos Editoração eletró-
nica. cartAo de visitas, mala
direta, etiqueta pI cheque di-
gitalizaç&o de Imagens Cria-
cAo do home pages. Tetfax.
552-91881 546-1636 Cód,
4588504
CONFIGURAÇÃO • Instslaçío,
consertos, montagem, upgra-
de/ hardware/ software, remo-
çâo de vlrua. Tel. 273-8732 Gil-
son/ Wagner Todos os diat
(Gilsonnu<fíibr.homeshop-pin.com.br)
CONFIGURO/INSTALO • Equl-
pamentos, monto computado-
res, removo virus, resolvo
qualquer problema. Todo dia,
qualquer hora Melhor preço.Tel 259-2539 Alesssndro
CONSERTOS/ MONTAGENS •
Up-grad e manutenção pre-ventiva de micro-computado-
ros. Atendemos Rio e Baixada
Fluminense Serviço garanti-do Tels 772-5852 •
CURRICULUNS • Tabelas. M»-
nuscritoa em geral. Monogra-fias. Tratar noite. Telefono
273-3354 Jan.«
DESCUBRA A — Melhor salda
para sua Ideie: Transparèrv
cias. Slides. ImpresaAo Colo-
rida/Laser, Cartões de Visita,
Apresentações. Multimídia.
Tel.: 622-2469 >
DesenvolvimentoDe Sistema p/ Windows
Consultoria, cl garantia e rets.
SatisfaçAo garantida. Ligua sI
compromisso 610-4524 <
DESENVOLVIMENTO SISTE-
MA - Em: Foxpro lor Win-
dows. Delphi. Contabilidade.
Controle acadêmico. Vestibu-
lares. Tratar com JoAo ou Ro-
géno 231-1618. de 9 ás 17 ho-
ras •
DESIGN GRAFICO • Catélo-
gos. Folders. Logomarcas.
Apresentações, Letrelros. Pa-
pelaria. Uniformes, Vitrinas,
etc At» As 22h Buscamos/
Entregamos Rapidez e coo-
habilidade 512-8574. •

EDITORAÇÃO - Logomarcas.
apostilas, convites, transpa-
rências. prospectos. otique-
tas. cartões. curriculuns
Scanner. jato colorido, laser,
gráfica Marcelo 281-4916/
546-1636 Cód 4602219 
editoraçAo — Manuais,
apostilas, transparências, sli-
des. folders, catAlogos. mala
direta, certificados, cartões vi-
sita, conyites Rik2 Info 288-
2364 
EOITORAÇAO - Textos, eti-
quetas. currlculum. traba-
lhoes escolares, apostilas,
cartões visita, certificados
Apanhamos, entregamos Tel
273-6732 Gilson/ Wagnor To-
dos os dias (Gilsonnu'u br ho-
meshoppin com br)
EDUCATIVOS — Programas
em português, disquete ou
CD-ROM. pré-alfabetizaçAo à
Faculdade - Vestibular Intera-
hvo. etc Tel 263-6945 Talifa
EQUIPAMENTOS ULTIMA -
GeraçAo EditoraçAo. cartões
visita, etiquetas, transparên-
ctas. curriculum. convites
Traduções Inglês/Francês
Pesquisas via Internet Im-
pressões P8B/color 551-0347/
511-3019 Gregory/Moacyr
ETIQUETAS - Diversas a partirde RS 1.50 Cheque - RS 1.80 •
e0 unidades. cartAo de visita
R$ 10,00 o cento. Entregamos
A domicilio Tel 591-6438

DIGITAÇÃO E EDITORAÇAO— Eletrônica, para pessoa tl
sica e jurídica. Trabalhos com
qualidade, rapidez e profis-
sionalismo Tels 238-29861
268-0272/ 972-4130 
OIGITAÇÂO/ IMPRESSÃO -
Textos, trabalhos escolares,
escaneamento de imagens,
contratos, orçamento, mala-
direta, cartões Entrega rApida
a domlctHo Tel; 205-7147, So-
lange 
DIGITAÇÃO - Impressão,
curriculum, trabalhos escola-
res e universitários, cartões
visitas, etiquetas para che-
ques. /ornais, contratos Apa-
nhamos e entregamos. Tel.
537-0316 César HumaitA 
DIGITAÇÃO — Português/ In-
glês/Espanhol Trabalhos es-
colares e universitArios
Apostilas, livros, mala direta,
etiquetas. (Inclusive sab /
dom ) Busco / Entrego. Tel..
286-2816..
DIGITAÇÃO • Teses. Traba-
lhos escolares. Universitários.
Profissionais. Cartões. Etique-
tas, CorreçAo de livros digita-
dos. Mala Direla e Cardápios
Pegamos e Entregamos Tel;
358-9847 Vanja 
DIGITAÇÃO TEXTOS • Mala
direta, monografias, trabalhos
escolares, curriculuns, etique-
tas cheque, cartões de visita,
apostilas, transparências
Qualidade e rapidez ! Tel
254-2354 MArcio
DIGITAÇÃO • Textos em geralRS 0.80 a tolha Tratar Lúcia
Tel: 591-2821.
DIGITAÇÃO • Trabalhos. Cur-
rfculuns. Etiquetas p/ cheque
etc Tel 260-8078 Roberta.
OIGITAÇÂO ¦ Trabalhos es-
oolares. teses, relatórios, con-
vites, atlquelas. etc Impres
sAo de 1*. Luciana Tel
511-2029 
DIGITAÇÃO • Trabalhos esco-
lares, monografias, textos em
geral, cartões visita, convites,
panfletos, logotipos, curricu-
luns, jornais, sistemas perso-nalizados ótimos preços. Tel,
256-3391 . 

ETIQUETAS - Personalizadas
Pi cheques, código de barras
endereçamentos. embala-
gens. congelados, mala-dire-
ta. logotipos. correçAo Temos
cartões de visita, etiquetas co-
loridas. formulários personalizados e receituârios Entrega-
mos Tel 257-0204 .
FAÇO QUALQUER- Trabalho
em micro, p/ advogados, mê-
dicos e outros. Contratos, te-
ses, faculdades, transparên-
cias. curriculum. cartões, car-
tazes, etc. Entregamos
mesmo dia. T 627-4368/ 711-
6485 Tila
FAÇO TRADUÇÃO ¦ Do ma
nuais em Inglês / Francês
monografias. Curriculum Vi-
tae, ediçAo de textos, convi-
tes, cartazes Tratar José Ri-
cardo lone 511-4534.

MANUTENÇÃO/ INSTALAÇAOMultimídia, fax-modem.
scanner, outros periféricosSoluciono problemas DOS.
V/indows. memória Melhor
preço. Atendo todo dia Tels
247-8445/ 247-8443, Bruno
MANUTENÇÃO NOT-BOOK -
Monitor, fax-moden e placasem geral, scanners Editora-
çáo eletrônica Rua Oias da
Cruz. 255 sala 320 Tel 289-
5435
MANUTENÇÃO - Preventiva.
instalaçAo de programas e
periféricos, etc Melhor proçoTel 546-1636 código 4601352
Newton, 
MICRO 586 -133 PCI. 4MB. HD
650. Drive 144. Monitor 0 28,
Mouse. Teclado RS 1 300,00
ou 12 x RS 173.03 fixas pelo
Credicard Tel; 331-3325 Regi-

GRAVAÇÃO EM CD - Cópias
de CD para CO RS 35.00 e de
HD para CD RS 75.00. Temos
oulras promoções NAo Per-
cam! Tol. 273-1237 Felipe ou
Alex
HOME-PAGE - Criaçío. de-
senvolvimento. manutenção
Peça orçamento agora! Quali-
dade comprovada Traga or-
çamento de outros, tentare-
mos fazer preço melhor.
Guilherme 541-0819
HOME PAGE - Design. manu-
tençAo e divulgaçAo Tudo o
que você queria! http//
www wp com/sunbrokers/
jack htm. Tel.. 577*9821, Vic-
lor

DIGITO TEXTOS • Monogra,
fias, trabalhos escolares, cur-
riculuns (RS 0.80 a 1,00 a pAg»-na). Cartões de visita
monocromáticos ou policro-mAticos (RS 10.00 a 12.00 o
cenlo). Tel 23M939 (Norma).• 
EDITORAÇÃO - Curriculuns.etiquetas, cartões, trabalhos
escolares, mala direta, livros,
transparências. cardApios
Aulos DOS. Windows, Word.
Windows 95 Tel 228-4048 -
Jane

HOME PAGE - Pessoais e em-
presariais ElaboraçAo a con-
fecçào Confira' http //www m-
moreira com br/hpp
Email andre<ccard com.br
Tel 226-7146. André Entre em
contato. 
HOME PAGE • Promova sua
empresa pela Internet, servi-
ço profissional, conheça a In-
ternet. Aluguel por hora http /
/www rio com br/molica/casa-
tro4 htm Tol 325-1349 Agnes
•
HOME PAGES - Colocamos
sua pAgina na Internet
(WWW) PAginas pessoais e
comerciais c/ qualidade pro-
fissional Bernardo e JoAo Mi-
guel Tel: 247-6924 
IINSTALAÇAO • Conliguraçào
OtimizaçAo. manutenção de
computadores, fax-modem. Kit
multimídia, scanners. impres-
soras. windows. word. corei
draw. auto cad. sheroware
24 horas 258-4676

Periféricos/

SCANER COLOR - 1 000 DPI
genius R$ 205.00 Fax modem
USR 14 400 RS 120.00 28 8, RS
240 00 Onvo 1.44 RS 39.00Entregamos Tratar 625-2788
SCANNER DE MÃO • Genius
color PRO 1600 DPI. complo-to e novo Preço RS 200,00Tratar ci Victor (parte da U
de» Tel 200-1851

Veja o que acontece quando a

Notícias a todo momento na Internet!

Você iá conhoco o primeiro jornal brasileiro atualizado diariamente na Internet.
E o JB Online (http://www.ibase.br/-jb).

Anora, a equipe de jornalismo da Agência JB estará alimentando a todo momento o JB Online.
Vocô não precisa olhar no relógio para saber quanto tempo falta

para chegarem novas noticias. Com a
Agência JB e o JB Online você tem novas

noticias a todo momento.

Inclusive agora!

EDITOflAÇAOÍ DESIGNER -
DlgltelfxaçAo de fotos e ima-
gana, scaneamento, cardA-
pios, logomarcas. capas de
CO a folders Desenho em Au-
tocad Andréia Leblon Tels
259-3701 • 
editoraçAoidigitaçAo -
Textos geral. Laser 1000. Ar-
te-fmal. Livros. Jornais. Re-
vistas. Teses, CardApios. Mo-
nografias. Currículos. Mala di-
reta Inclusive Sábados/ Do-
mingos Tel 256-0939
EDITORAÇÃO eletrônica -
CartAo visitas. Curriculum. eti-
quetas personalizadas, outros
serviços em geral Impresso-
ra )ato tinta colorida Ligar
581-8670 Eduardo/Marisa
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA— Arto Gráficas. ImpressAo
Laser 600 P&B. jato/ térmica
colorida. Scanner 1 600 Tels
293-7833/ 293-2857 horArio co-
mercial

informática domicilio -
Vou sua casa/ empresa Au-
Ias. InstalaçAo. Configuração
de Programas. BBS/ Internet
Retiro Vírus Resolvo proble-mas RS 15.00 hora. Tel 481-
2277 Paulo 
INSTALAÇÃO - Conliguraçào— Software. Hardware, etc
Também dou aulas DOS. Win-
dows. Excell RS 10.00 hom
Ronaldo Tel 390-4171 Tele-
trim 548-1636 COd 5008692
Segunda a domingo •
INSTALAÇÃO - Conliguraçào
InstalaçAo de software e hard-
ware. up-grades. Internet
ConliguraçAo em geral, resol-
vo qualquer problema Tam-
bem aulas particulares Tels.
285-4864 Jurnor
A 0 0 0 INSTALAÇÃO - Conli-
guraçAo - Seu computador
nâo ò cobaia! Procure um pro-
fissional de verdade 12 anos
no ramo MArio/ Tachy/ Bra-
sielle Tel: 258-3713. .
INSTALAÇÃO • De acessórios
para InformAtica HDs. fax-
modem e memórias RS 35,00
Gustavo Fernandes, tel 577-
1138 Teletrim 546-1636 côd.
4587470 

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA -
Cartões do visita, etiquetas p/cheques, arte-final p/ gráficas,
papel timbrado, etc... Impres-
sAo preto/branco ou colorida.
Tel 767-7211 André Luiz
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA -
Programas de multimidias.
programaçAo visual, cornputa-
çào gráfica, ilustrações, an»-
maçóes 30 Maquetes Eletrô-
nicas e etc Marcos tel
595-0208 
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA -
Profissionais da área Curn-
culuns. textos, apostilas, ma-
nuais. transparências Produ-
çAo a ReproduçAo ImpressAo.
COpias PB e Coloridas. Enca-
dernaçAo Tols 242-7289 a
232-0144
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA -
Faço qualquer Trabalho no
computador Universitários/
Curriculuns/ cartões persona-lixados paro comemorações e
visitas/ monografias/ teses
Textos e desenhos à sua es-
colha Araci tel 264-7672 •
editoraçAo ellthônica -
CriaçAo, Mala direta Textos,
jornais, arte final, camisetas/
adesivos, logomarcas. car
»ôes visita Cor/ laser Scan-ner Ananete tels 254-0347/
989-4631 .
CIASSIVENDE JB - Onde esta
quem quer comprar' Onde esta
quem quer vender' 0600-23-50C»

instalaçAo; manutençAo— Kit multimídia, fax-modem.
scanner. otc Soluciono pro-
blemas DOS. Windows, me-
môria Retiro virus Atendo
também sAbado Serviço RS
35.00 Tel 581-9695 «
INSTALAMOS SOFTWARE —
e Hardware em geral Monta-
gem de computadores Solu-
ciono qualquer problema In-
clusive fim de semana Menor
preço Tratar Wagner/ Bruno
589-8514

PENTIUM 100 - PCI 8MB. HD
19GB. Drive 1 *4. Monitor

28. Mouse. Teclado RS
690.00 ou 12 x RS 211.63 II-

xas pelo Credicard Tel 331-
3325 Regma 
PLACA DX4-100 - Completa.
R$150,00 HD Western Digital
cl manual e disquete. 850' 1 2/

1 6. RÍ205/ 250/ 320.00 Mcrnò-
ria a 8Mb, RV45' 75.00 EDO
RS55.00 Tel 567-1879 .
PLANILHAS. GRÁFICOS • Ec3i-
toraçào. transparência eti-
quetas para mala direta e che-
ques, arte-fmal. sistemas,
logomarcas. assessoria Silk-
screen. desenhos, conte cl
Adin 201-7620
RECUPERAÇÃO - Digilaliza-
da Fotos antigas ou danifica-
das com atê 70% de perda PB
ou cor Orçamento apôs anàli-
se. Tralar lei 2-38-8083 César
REDE LOCAIS - Novell e Lan-
tastic. Micros, impressoras,
periféricos, softwares Instala-
mos. configuramos, otimiza-
mos Sistemas específicos
Build Consultores em Infor-
mAtica. T. 280-7097 
REDES LOCAIS - Instalaçào 8
ManutençAo. Netware. Win-
dows NT, Windows 95. OS/2 e
Lantastic Analista UFRJ e
CNE Alexandre Salgado
tel 571-9844 
REDES LOCAIS • Projetos,
instalação, suporte técnico.
manutençAo. cursos Novel',
tudo para Hardware e Softwa-
re de redes Tels 474-16001
987-5120 
REDES NOVELL — (3 IX). ins-
taiaçôes, configurações, e
cursos para iniciantes. Visitas
sem compromisso Ligue |A594-2423 ou 596-9836 Falar cl
Rosano
SCANEAMOS - Scanner * U-
MAX-S6 Fotos/ Artes/ Lay-
Outs, CriaçAo de Logos/ Car-
tazes/ Slogans. Ligue-jA. Tra-
tamento diferenciado Duda ou
Rogério lei: 235-4230/
fax 257-4305 
SCANNER SERVICE - Tenna
suas fotos no computador Fo-
tos profissionais, fotos paratrabalhos Grave suas fotos
em CD-Rom Guilherme 541-
0819 
SECRETARIA - Nivel universi-
tArio. oferece serviços diver-
sos em computador, impres-
sora |afo de tinta Trabalho
perleito Preço de mercado
967-9208 Ceres
SERVIÇOS COMPUTADORI-
ZADOS • Envelopes, etique-
tas. mala direta, cartões, pa-
pel timbrado. scanner.
curriculum, convites p/ casa-
mento e infantil c/foto. convi-
tes em geral, cartões da D't
ney. etc 359-1208 ou
594-9616
Se Você Quer!

ManuntençAo. equipamentos
qualquer configuraçAo de

mAquinas e impressoras E
venda de equipamentos Fale
com a gente 594-3590 Amauri
TIGER INFORMÁTICA • Edilo-
raçAo. Cartões de Visita. Eti-
quetas. Convites de Casamen-
to e Aniversários. Trabalhos
Escolares, Menus. Contraias.
Etiquetas. Cursos Tel 568-
2797 
TRABALHOS - Em CompuU-
dor Desenvolvimento siste-
mas. trabalhos editoraçAo
gráfica, trabalhos em CAD e
manutençAo de computado
res Ligar Alessandro. 5"
1650/ Marcos. 238-7501 ¦
TRADUÇÃO INGLÊS ¦ Guia 0"
UsuArio. Impressora. Modem
fax. Scan. Notebook. Agenda
Celular. Software em geralTel 285-5669 Laranjeiras. ¦
TRANSFORMAMOS - Seu
computador 2861 386 em su-
permAquma 486/ 586 conligu-
rada por vocô. no seu endôro-
ço rapidamente d garantiaMelhor preço 267-5196. Jose
WIN CLUB — Pi desenvoi-
vidores de sistemas de win-
dows Visual Fox. Power Bu<i
der. Visual Basic. Access
Java. Windows 95. DelfhT" D»-
cas e macetes Internet -
wdOJ ism com br
WIN CLUB — PI desenvol-
vidores de sistemas de wm-
dows. Visual Fox. Power Buii-
dor. Visual Basic. Acce&s
Java, Windows 95. Delfhi Di
cas e macetes 589-4226.' 53?
0770 côd 4000607 Afsooe-se
WINDOWS - Word, corei draw.
auto cad, sheroware diversos
instalaçAo. configurüçAo. oli-
mizaçAo de computadores tax
modem, Kit multimídia scan-
ners. impressoras 24 horas
258-4676

Vídeo e Jogos
Eletrônicos

Internet
Consuttoria em WWW, Eudora.
FTP. MIRC InstalaçAo . confi-
guraçAo Aulas particularesôofwares para windows E«»a-
na o Sueli Tel +41-1214/403-
7198

Internet
Consultoria

15 anos experiência em anAli-
se de Sistemas. Implantação e
ConliguraçAo de Hardware/
Software, com aulas praticas
Tudo para Internet Momepa-
ge. Acesso Programas. Cur-
sos. últ«m«* novidades Fer-
nando Amaral Tel (021)
294-9101 dia/ noite sAb/ dom
INTERNET - E ComputaçAo
Grâtica Aula particular de
produçAo de Home-Pages ,
Photoshop 3D Studio *• etc
Windows o macmtosh tel
265-0261 *

AGORA TAMBÉM - Na Ti|uca '
Jogos e aplicativos para PCs
Shareware Entrega a domici
lio Tel 258-0174 Rosangeia
JOGOS Pi PC - Em disquete
Duck NuVen 3D, Fita 96, War-
craft 2. Need lor Speed, EccoThe Dolphing Road Warrior
Wrestel Mama Tel 580-0506
Alexandre

Diversos

BBS Erótico
Já estA no ar o ALL SEX BflS
o mais novo e completo BBS
do Rio Interface grAfica, mui
titareta Mais detalhes, na re-
vista Ele-£ta 0fr'96 pàg 35 Í>
gue P'" nôs 205-3152 (Modem)
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Como evoluiu o conceito de banco virtual?
O banco virtual nada mais é que um novo canal de dis-

tribuição bancário, que permite maior comodidade aos
clientes. E para fazer banco virtual existem vários meca-
nismos. 0 banco virtual começou quando as primeiras
instituições iniciaram os serviços por telefone. Você liga-
va para a central e pegava seu saldo, por exemplo, com
alguém que falava. Este serviço foi evoluindo para as
Unidades de Resposta Audíveis e para o banco por fax.

Qual o futuro desta tendência?
Os smart canis têm um grande futuro. Dentro dele vo-

cê tem uma série de informações c é como se você tives-
se uma carteira de dinheiro. Com isto, o problema típico
do home-banking, a impossibilidade de se receber di-
nheiro cm casa, acaba. Os micros terão um leitor para s-
nutri card e o cliente passará a carregar o dinheiro de ca-
sa, através do hon&onking. É uma solução que vai
acontecer.

Como os serviços serão oferecidos?
O futuro está na ligação do Iwme-banking com a lnter-

net, desde que se tenha sistemas de segurança. A Internet
já tem uma série de portas de comunicação, as pessoas
estão se aculturando ao uso da rede. Outra forte tendên-
cia é o banco por cabo. que vai substituir o fracasso do
videotexto, porque trabalha com terminais inteligentes.
Muitos computadores já incorporam as funções de TV e
você vai poder ligá-los no cabo de TV.

Como os bancos têm investido para prover estes ser-
viços?

A alma do banco ç lazer captação de recursos, interme-
diar estes recursos, fazer empréstimo e tomar o risco en-
ire a captação e a aplicação. Para que ele faça esta ativi-
dade bancária, tem que prestar alguns serviços para os
clientes: entrega de talão de cheques, cobrança, serviços
por telefone. Wme?banking, transferências, enlim. toda
essa gama de serviços. A tendência, aqui no Brasil, é que
alguns poucos bancos continuem verticalizados, 011 seja,
terão o núcleo, prestarão os próprios serviços e farão a
distribuição. São os grandes bancos de varejo, que têm
uma estrutura toda montada. Os bancos de atacado 011
bancos médios, que têm esta estrutura mas com um eus-
to muito alto. vão terceirizar os serviços.

Mas são justamente as grandes empresas que mais
vêm tentando transferir para a casa do cliente parte
dos serviços das agências.

Claro, porque isso evita a necessidade de o cliente ir até
a agência. Se o usuário que tem 11111 micro em casa for
obrigado a ficar 11a fila, ele provavelmente vai desistir dos
serviços deste banco. Agora, o Brasil tem uma quantida-
de enorme de pessoas que não tem acesso nem a telefone
nem a computador. Quem ganha pouco não têm condi-
ções de ter homÊMiláng ou banco por telelone.

E neste caso qual é a solução?
Nestes casos, a solução do banco virtual para elas é car-

tão magnético. Um cartão destes, inteligente ou nao. é
muito mais importante para pessoas de baixo poder aqui-
sitivo do que um talão de cheques. É mais tácil gravar
uma senha do que preencher um cheque por extenso. O
Brasil é um país de contrastes e nem tudo é esta maravi-
lha tecnológica de que se fala. De acordo com o nicho de
mercado em que se está trabalhando tem que se pensar
numa forma alternativa de banco virlual. que provável-
mente não passa por estes computadores 32bits.

Então, estas tecnologias vão conviver por muito
tempo?

Vão estar todas juntas, mas para cada segmento de mer-
cado será oferecido 11111 tipo de tecnologia. Agora, a me-
dida que estas tecnologias vão se tornando mais baratas,
você vai permitir acesso a um número maior de pessoas.
Parte dos brasileiros não tem conta bancária. Se fosse
criado 11111 tipo de conta em que todo o dinheiro do clien-
te estivesse no cartão magnético, seria uni produto que
atenderia uma necessidade, não seria caro para o banco c
viabilizaria uma nova forma de distribuição.

Em termos de cultura, o Brasil aceita bem estas tec-
nologias?

Eu tenho uma dúvida sobre este processo cultural, que
é lento, principalmente porque você se acostuma com

certas coisas. Por exemplo, o cheque pré-datado. Não é
permitido por lei. porque é um financiamento, sem paga-
minto de imposto c sem garantia. E ainda há uma emis-
são de moeda indireta, que aumenta os meios de paga-
mento sem controle monetário. Mas todo mundo faz.
Quando tivermos todo este aparato eletrônico, será cria-
do um cheque eletrônico virtual.

Como será isso?
O cliente vai à loja, passa o cartão e os pagamentos vão

cair na conta mês a mês. É um cheque eletrônico pré-da-
lado. Outra coisa séria aqui no Brasil é que quem não
guarda recibo, paga duas vezes. Tudo que se paga tem
que ser autenticado por um banco. Como você vai aulen-
ticar a conta de luz paga via Itome-baiMigl Não é um
sistema de banco virtual que vai mudar isto.

O banco dentro de casa será via cabo coaxial?
Eu acho que a estrutura que vai vingar é o PC, ligado a

redes multibanco, ou seja, o cliente liga para um xatewa\
que o conecta a qualquer banco, via Internet, ou não. '

Como isto funcionaria?
Como hoje. O cliente liga para o banco 24 Horas, mas

fala com o seu próprio banco. Na verdade, ele sempre fa-
la com um canal só. Uma empresa consorciada pega va-
rios bancos e provê meios de acesso para o usuário. E o
que o presidente da Tecnologia Bancária. Renato Nasça
reti. diz que está fazendo 110 Banco 24 Horas. E um con
sórcio. que inclui a IBM entre os parceiros, para prover
serviço compartilhado de acesso às bases de dados dos
bancos. Só que quando este birô atende o cliente ele não
só transfere a ligação como também permite fazer down-
loatl do programa de home-bankiríg, como numa BBS,
Esta empresa não é um banco, mas um birô de serviços
de telecomunicações.

Quem paga estes serviços?
Para oferecer serviços de alta qualidade, tem que co-

brar. Nós vínhamos de uma época em que todos os servi-
ços bancários eram gratuitos, ou pelo menos se pensava
que eram gratuitos, porque a inflação era muito alta e o
dinheiro do cliente eslava lá, parado. Agora, como não há
inflação, o banco não se remunera pelos serviços presta-
dos. Ele quer cobrar, e os clientes se negam a pagar. O
banco agora só vai dar serviços a quem paga.

Quais são as chances do home-banking, via Internet,
dar certo?

Se houver de fato um software que impeça as traudes
110 sistema... Já vi alguns, em teste, mas as pessoas ainda
estão inseguras porque esta não é lima rede profissional,
que tem apenas gente bem intencionada. Quando isto
acontecer, todo mundo vai usar. Inclusive a tecnologia
usada está criando uma cultura. O processo de navegação
será usado pelos bancos porque todo mundo está se habi-
tuando a ele.

Além de prestar um serviço diferenciado, o Iwtiie-
banking também reduz os custos dos bancos?

Reduz. Home-banking sempre reduziu custos porque
funcionários, cafezinho, tudo custa muito dinheiro. Po-
rém, você não pode substituir todos os funcionários por
máquinas. Tem pessoas que entram num banco porque
precisam falar com alguém. É como num confessionário,
você quer receber um conselho de 11111 analista, uma
orientação financeira, Tem que se tomar cuidado para
não automatizar coisas desnecessárias.

Então as agências não acabarão?
A agência não vai acabar. O que muda e que as agèn-

cias não terão mais a área operacional, mas serão um
ponto de venda, 11111 escritório de representação. Alguns
funcionários estarão lá falando com o cliente e cuidando
daquele mercado regional. Este ponto administra toda a
rede virtual que está em volta. Nele. existe 11111 indivíduo,
que toma uma decisão. Tem coisa que computador não
pode fazer.

A Microsoft diz que tem contratos com 45% das
agências da rede bancária brasileira. Como o senhor
avalia esta afirmação?

Se todo mundo usa e depende do mesmo produto, pro-
vavelniente este produto vira domínio popular. Acho
complicado fazer este tipo de afirmaçao.

•Cariabatensetfopenlink.com.br

¦ O desenvolvimento tecnológico vai permitir a troca de papel-moeda por

dinheiro eletrônico, Jila de Inmco por home-banking e linha ocupada por

comunicação a cabo. Mas, em algum lugar do mundo, vai e.xistii uma agên-

cia com um funcionário em carne, osso, temo e gravata. E como um con-

fessionário. As pessoas entram na agência porque querem um conselho. Não

dá para substituir tudo por computador", acredita o diretor-superintenden-

te do Banco Antonio de Queiroz, Henrique Constábile. Apesar de passar

parte de seu tempo dentro de um banco pensando em alternativas para que

o cliente gaste o menor tempo possível nas agências, o engenheiro Consta-

bile não crê numa disseminação em massa das soluções de home-banking.
"O Brasil é um país de contrastes. Para um assalariado, a melhor aplica-

ção de banco virtual pode ser um cartão magnético", avalia.
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A arvore da elite brasileira
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Brasil, mas também para gerar uma elite colonial

JORNAL DO BRASIL

Professor aponta origem familiar de personalidades

como Chico Buarque a partir de trama de romance

Revista

expõe

fotos de

famosos
(Página 7)

À árvore da elite brasileira

CRIST1ANE COSTA

Rio de Janeiro — Torça-leira, 25 de junho de 1996
Nfto pode ser vendido separadamente

I 1 j em chegou às livrarias e o novo livro da
I 11 escritora Ana Miranda promete fazer muita
I W gente vasculhar sua árvore genealógica, à
I II procura de parentescos insuspeitáveis. Ba-

JL f seado numa carta em que o Padre Manoel
da Nóbrega pedia aos reis de Portugal o envio de
órfãs para o Brasil Colônia, por causa da absoluta
escassez de mulheres brancas, Desmando (Ed. Com-
panhia das Letras) é uma narrativa íiccional a partir
de um fato real. Só que a autora do romance histórico
não foi a única a se perguntar quem seriam e qual
destino teriam levado as protagonistas deste episódio
pouco conhecido da História do Brasil, embora sua
resposta tenha sido recorrer à pura imaginação.

"Eu sou descendente de uma das órlãs". declarou
o professor Francisco Dória, logo depois que soube
do livro através de resenha publicada há dois sábados
no caderno Idéias do JB. Sem dotes de ficcionista, o
doutor em física e professor titular da Escola de
Comunicação da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) organizou uma 

"equipe e passou anos
pesquisando o Arquivo Público e a Santa Casa de
Misericórdia da Bahia para descobrir os verdadeiros
nomes, origens e descendência dessas 14 mulheres que
chegaram ao pais em três levas, entre 1551 e 1557. O
resultado foi registrado em Os herdeiros do poder,
publicado pela Revan ano passado. Assim como o
próprio Dória, pelo menos 10 mil pessoas descendem
das órfãs enviadas para garantir a reprodução da elite
portuguesa no Brasil. Entre elas, gente ilustre como o
compositor Chico Buarque de Holanda, o ex-minis-
tro do Supremo Tribunal Federal, Luís Otávio Ga-
lotti, e o decorador Rodrigo Argoio.

A autora de Desunindo ficou surpresa quando
soube, esta semana, da verdadeira história das órfãs.
"E eu tinha o livro do Dória em casa. Nunca liguei
uma coisa a outra", afirmou, deixando claro que seu
objetivo sempre foi fazer uma ficção e hão uma
reconstituição histórica. O próprio Francisco Dória,
que chegou ao mesmo episódio por causa de uma
simples curiosidade sobre a origem da família, não foi
pioneiro. Na década de 20, o ex-diretor da Biblioteca
Nacional, Rodolfo Garcia, saiu ao encalço da trajeto-
ria dessas mulheres, publicando o resultado no livro
As órfãs da rainha. Também na primeira metade do
século, o pesquisador Gustavo Barbosa se debruçou
sobre o caso, procurando fragmentos da vida dessas
moças que. inadvertidamente, fizeram a História do
Brasil.

Criadas no Recolhimento de Nossa Senhora da
Ajuda, em Portugal — um orfanato fundado pela
rainha Catarina em torno de 1540 para educar jovens
cujos pais tivessem morrido da campanha das índias
—. elas pertenciam à elite portuguesa (os pais varia-
vam de nobres empobrecidos a comerciantes ricos) e
eram protegidas da Corte. Seus dotes incluíam im-
portantes cargos na Colônia, como o de tesoureiro
geral, algo como o Ministério da Fazenda hoje.

Na história real. as primeiras órfãs chegaram em
1551: as irmãs Mércia Lobo de Mendonça, Joana
Barbosa Lobo e Marta de Souza. Em julho de 1553,
chegaram mais oito: Clemência Dória, Violante de
Eça, Inês da Silva. Catarina de Almeida, Jerônima de
Goes. Ana de Paiva, Catarina Froes e Maria de
Reboredo. Em 1557, vieram Catarina Lobo e as
irmãs Apolônia de Góis e Damiana de Góis. O
objetivo de sua viagem era claramente político. 

"Não

foi só para gerar filhos brancos que elas vieram para
o Brasil, mas para gerar uma elite colonial destinada
a controlar as terras e a burocracia estatal. Este
sistema de reprodução foi extremamente bem-sucedi-
do e funciona até hoje", explica Dória.

A genealogia de cada uma dessas órfãs se inscreve
numa pesquisa maior, o Projeto Âquila, um laborató-
rio da UFRJ que busca conhecer em detalhe a estru-
tura social da oligarquia agrária brasileira e as rela-
ções de poder no país. Na longa lista de quem casou
com quem. e gerou quem, nesses mais de 400 anos, os
nomes revelam muito mais do que as microestruturas
familiares. São exemplos de como a macroestrutura
de dominação é reproduzida na Colônia por gente
ligada "sobretudo 

pelo sangue, embora á distância,
ao núcleo de poder em Portugal", segundo Os Iwrdei-
ros do poder.

O livro segue a mesma linha do clássico Os donos
do poder, de Raymundo Faoro. que mostra o proces-
so de reprodução do aparelho patrimonial® ibérico
para o Brasil. "Os autores deixam bem claro que
genealogias são antes de tudo formas simbólicas,
nascidas da sexualidade transformada cm estrutura
social, da sexualidade usada como instrumento de
poder político, da sexualidade transmutada em técni-
ca de dominação", como aponta o professor Muniz
Sodré na orelha de Os herdeiros do poder.

Músicos

trocam

a Rússia

pelo Pará

(Página S)

Pelo

menos 10

mil

pessoas

descendem

das órfãs,

entre elas,

Chico

Buarque
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0 sopro russo 
que 

vem de Belem

\nadfl a PAiVA  tocava num octeto que acabou por- dim. Outra dificuldade foi a lingua: ;
Musicos que se apresentam hoje no Rio relatam a aventura • • | musicos cluc l°d°s os musicos f°ram v'ver "NSo memos aula. Fomos apren-.

# 
„ «„ D/,coJq u If no cstrangciro", conta Vadim. dcndo na pratica", conta. "Os mil- i

de lr morar no Para para fugir da cnse economica na Russia brasileiros sonha trabalhar na cru- ..Quancj0 saimos de la, o musico sicos tem uma lingua universal.1
Sandra do sou,a d,t» ha '"52® tinha de arrumar uns tres empregos com muitas palavras em ilaliano.!

^ ^j

enfrcntando o color UstoS^rJ em massa. "Eu morrer de calor", lembra Va- Poulenc.
I

Teatros-monumentos buscam autonomia

marili riueiro mento que^ncaniinharSo.ao minis- da comunidade. 0 atual chefe de 2.357, e do de Sao Paulo, com 1.587
r jn pi,it n _ O Hicmrcn tro. No entanto, o diretor do re- gabincte da preleitura paulista, El- —, conslruido a epoca de ouro do . • i RS 2,5 milhoes e resgatou a arqui-

Jntieo mas a vontade de transfor- cem-restaurado Teatro Municipal ton Cardoso, critica a reforma do baronato do cafe, o teatro estava 1T0I"01 
QlV6r2C tetura original,

ma-lo em acao efetiva e nova. Os de Niteroi, Sohail Saud, alega nao Municipal de Sao Paulo, feita na semidestruido por um incendio. De Ja a autora do projeto de restau-
I dirctores dos teatros-momumentos ler sido convidado para a reuniao gestao Janio Quadros, que custou dimensoes arquitetomcas mais mo- 1 OQApi OpQ ra<?5°- a Muiteta Reeina Mattos

— aq Jcles que ^o partrimonio cul- ve a §ja|g da associate com re- USS 30 milhoes: "Porque o entao destas que seus s.m.lares, a reforma Qd dbbUUd\dU _ a mesma que fez a reforma do
tural da nagao — querem autono- servas {leia ao lado). ]ii Fernando prefeito fazia questao, repuseram do era Cl£'°u,.^S„C°^Smurilo 

fiuza de melo Municipal do Rio. na gestao do
mia de gestao. Ate agosto a asso- Bicudo, diretor do Teatro Arthur os maraiores Travertine a um pre- cos RS 4 milhoes nove vezesmenos diretor.execulivo 

do Teatro Prefeit0 Moreira Fra"co ~T e.fa\°*
cia?ao, criada ha cinco anos mas so Azevedo, de Sao Luiz do Mara- ?0 absurdo", condena. que o Municipal de Sao Paulo. 6j 

§ § ravel a associa?ao. "Na maiona das ¦

agora posta em pratica, apresentara nhao, ressalta: Queremos um con- . [q EUon Cardoso dla luxo nao fa ta. 0 lustre cm cnstal Mum^m de^terooon^ 
vezes, a restauragao de um teatro

ao ministro da Cultura. Francisco jrato de gestao para que a arte Teatro Pcdr0 fo. projetado por Tonne Ohtake £ce° u com re^rvas aweia oe 
ultrapassa um mandate eletivo. No

Wcffor,. algumas sugesuks. Os di- dc W P,e,°' como ««*> "" 
f™" 

*» »? d V 
froimoJumentos do pais, Scgundo f 

*> MunmPal *>** «® r-
retorts dos m associate (fao . KaJll dc 

rcc„pera(a0 bcm-succdida. Tcr- e»a Josprcndcndo da cupula que Soha„ n[nhum reprcse„(antc do demos termmar o Irabalho porque
ao Mo),sonham com um conselho ceiro do pais, com 1.554 lugares- "-'Proluz ondas. reatro foicon.idado a panicipar da 0 goremador que assumm era ,n,-.
supenor responsavd pelai manulen- a atencao depois do Municipal do Rio, com 0 lustre de Tomie, alias, f reunia0 em Fortaleza, quando mlgo do que tan. Rum Mattos. .
(;ao dos teatros publicos brasileiros. finiea interferencia no projeto origi- ideia foi apresentada. "Nao conhe- n0 entanto, acha, no mimmo, es-
independentemente de ingerencias naK concluido em 1930. A filha do ?0 a proposta, mas acho que nao tranho" a dire^ao do Municipal de
po itico parti anas u^em ainc a IIM L J -JTrTfTTTTl engenheiro que construiu o teatro, a melhor saida para dar autonomia Niteroi nao ter sido convidada para-

SrJ'io eixo Rio-Sao Paulo Joao Meira Junior'a PrinciPal con* a arte- Na verdade, esta autonomia a reuniao em Fortaleza. "0 (Emi-

ntpandn nistos e atraindo event lntegram o projeto os seguintes teatros: sullora, aprovou a mudanga. Dona ficara na mao da associagao". •><>) Kal11 <diretor do Muniapal do
' 

Im co-nroducao anronria- Teatro Municipal do Rio de Janeiro; Teatro Municipal de Sao Carminha, de 84 anos, rememorou 0 Municipal de Niteroi recebeu, Rl0> conhece o irabalho de restau-

dos a seus palcos e cox'ia's "Aqui Paulo; Teatro Arthur Azevedo (Sao Luiz — Maranhao); Teatro detalhes com o engenheiro El'rain em 1995, o Premio Rodrigo Mello ra(?a0 do teatr0, nc usl^e'

no Rio. por exemplo. fazemos isso Amazonas (Manaus - Amazonas); Teatro Castro Alves (Salva- Ribeiro dos Reis, responsavel pela Franco de Andrade, coneedido pe-
com o Colon, de Buenos Aires, dor - Bahia): Teatro Jose Alencar (Fortaleza - Ceara); Teatro restaura(?ao, e achou o trabalho fi- lo Instituto dos Arquitetos do Bra- 1

que barateia os espetaculos". diz Sao Pedro (Porto Alegre—Rio Grande do Sul); Teatro Deodoro nal perfeito. As qualidades do Pe- sil (1AB), pela restaura^ux C riado tes a reia erura. 
^

diretor do Municipal do Rio, Emi- (Maceio — Alagoas); Teatro Guaira (Curitiba — Parana); Teatro dro II ganharam elogios do maes- em 1833, come<;ou a ser re orma o ai preere nao comen a^^

lio Kalil. Claudio Santoro (Brasilia — Distrito Federal); Teatro Alberto tr0 'saac Karabtchevsky, que regeu em 1989 no governo e orge assun o. in a 
Teatro"

Capitaneados por Kalil, os dire- Maranhao (Natal — Rio Grande do Norte ); Teatro da Paz a no'te da rcabertura. A acustica . berto i 
yeira 

( , e oi rei N:terA; 
a ravor nronostaW

tores de teatros publicos, apos reu- (Belem - Para); Teatro Santa Isabel (Recife - Pernambuco); Perfeita- °s harmon,cf graves; su- naugurado emd^mbrode95, pe- JeNrteroua^dV. J.

niao em Fortaleza hi dois meses T.-.tm s-m.-i Rn flmo Piraih-i^ peram os do Municipal de Sao Pau- lo atual prefeito Joao Sampaio, do associapaoparaalorma?aoaeuma
niao em ortaleza, na uois meses, Teatro Santa Rosa (Joao Pessoa Paraiba). 

lo ociueeraro" diz mesmo partido. A obra consumiu programagao conjunta.
aceleraram a elaboragao do docu- ——  lu-u 1<1IU »u,/- 1

M
»» »

tConcom 

a um CD do Kid Abelha ou do de 
braSlMrO^

Earn Vemelho, sem nenhum sorleio. ANDRE BARCINSKI "

t /' 'I I. mi NOVA IORQUE-Cerca^

& Nunca foi tuo facu mm um LSI f—ith 
mil l0 

^i iiiii miifmn it I DWI'Stdgi' (piilCO C1C VCrUO) GO vCTF

PreenchaocupomeemieparaoJB. 
I

OresultadodasMmelkoresfrm I

premiadasserapublicadonodia05/67/96 
I

Voce so precisa de caneta e imgina(ao para ganhar esta promofao. I iTtSS^"^-4 
Ab|!

Escreva uma frase com a rnlavra FERIAS. I: W'J I mado dc brasileiros, que ustl^A
' -pi camisas da seleirao ou i^pVQMr

FRASE:   . 11 '"(11 H vam barideiras do pais. Caeiano
 ' 

"i1 
1 - enirou no palco sob aplauSOT®

tocou Qualqucr Coisa sozinho"ao
 ; violao. Logo depois ehamou N'uu-

NOME: .TEL.:  | eios Cantuaria para acompanhjl-#

pun. BAIRRO:  A Sony e a Radio Cidade e&tao lan^ando u» em Lua <> esirch. Em seguuft

 6iia melhor alternativa muAical: Alternative I
— 

World. Pela primeira vez na America Latma 1 seguido dp woloneelbta Jacquri.
voc£: £ assinsinte JU? o sim lj nAo 

. ^ cte rock alternative com (jaixa Morelenbaum e do produtorft
o ci> escolhii>o FOI: zn kii> ABBZJiA ? Bj\rAo vermei.ho muitim(^intemtiVa, 

que traz revelacoes guitarrista Arto Lindsay se junt|

Envie para: Portaria JB-Av. Brasil, 500 - CEP: 2(1^49-900 -Mode Janeiro, RJ. como Jhe PreiidentS Ofl the United Stated. ^oUmpositor deseulpou-se
0uentregiunasLo)asJB:Centro(Av.RbBraHco,135/Lj.Q,Copacabana(Aw.CopacabaHa,6S0/Li.M), QaAlA C SHVerchalr. Garailta jti 0 ACll. la desiifinagito da guitarra, causjj-

Ipanema (R. Visconde de Piraji, SHO/SL 221), Tijuca (R. Conde de Bonfim, 346/lj.202). da pelo sol intenso. o que purq£
• ^ , ¦ .¦ ~ .t , . nao importar a plateia vip que

JORNAL DO BRASIL HBB I ! 3 W 1 I 1 I I 1 I I I I L) nuluia Marisa Monte. Soma Bn-..
*,*'1" "!!!!!!!!!^ WmI fill I ill j j I | I ' » lj |a e Caa\ Diegues. que se de||i$a-»

^ 
rain ao soni ^irra~ ('4

Quem consagra a musica é o público.

Quem faz a promoção é o JORNAL DO BRASIL

MUSICA
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tocava num oeteto que acabou por-
que todos os músicos foram viver
no estrangeiro", conta Vadim.
"Quando saímos de lá, o músico
tinha de arrumar uns três empregos
para sobreviver. Muitos são músi-
cos de noite c de dia trabalham em
outras atividades", explica o flau-
tista Igor. Formados pelo prestigia-
díssimo Conservatório Tchai-
kovsky, de Moscou, todos tinham
uma carreira estabelecida: Igor tra-
balhava na sinfônica do Teatro
Municipal de Moscou; Konstantin
e Vadim, no oeteto; Olcg por 16
anos fez parte da Orquestra Sinfó-
nica da Ucrânia. Mesmo assim,
agarraram a oportunidade de dei-
xar o país quando a brasileira Ma-
rila Caputo, estudante do Conser-
vatório, lhes disse que sua mãe — a
superintendente da Fundação Car-
los Gomes, Glória Caputo — esta-
va à procura de músicos russos pa-
ra formar um quinteto no Brasil.

"Além da oportunidade de ga-
nliar melhor, havia a chance de vi-
ver em outro país. Somos aventu-
reiros", justifica Oleg. A bravura
logo seria posta à prova na chegada
a Belém. "Na 

primeira semana, não
conseguia fazer nada. Achava que
iria morrer de calor", lembra Va-

dim. Outra dificuldade foi a língua: ;"Não tivemos aula. Fomos apren- i
dendo na prática", conta. "Os mú- <
sicos têm uma língua universal. :
com muitas palavras em italiano. ,
Também tive ajuda de uma aluna", j
explica o ucraniano Oleg, que toca ;
clarineta.

Com salários três vezes maiores 
'

do que ganhariam em Moscou, lo- ;
go eles trouxeram as mulheres c ;
filhos. Diariamente, ensaiam por j
três horas e dão aulas para brasilei- ;
ros. Duas vezes por mês, fazem j
uma apresentação. O Festival In- ;
ternacional de Música de Câmera. í
que acontece em junho, é um alívio ;
nas saudades da intensa cena musi- :
cal russa. "È maravilhoso quando 

'

posso tocar novamente com uma i
sinfônica", di/. Igor. Também lá- ,
zem falta novas partituras para {
quintetos, diliceis de encontrar em
Belém. "Já estamos esgotando o :
repertório das que trouxemos de
Moscou", diz Vadim. Em seus eon- j
certos, o grupo se preocupa em >
apresentar compositores russos, i
Hoje, com uma baixa — Serguei. j
recém-operado de úlcera, será subs- !
tituído pelo brasileiro Cisneiros de ¦
Andrade — eles tocarão Prokofiey.
embora o destaque seja o francês 1
Poulenc.

ANABELA PAIVA
Enquanto a maioria dos músicos

brasileiros sonha trabalhar na cru-
dita Europa, há europeus que vêem
o Brasil — ou, mais precisamente,
Belém do Pará — como opção pro-
fissional. É o caso dos russos Igor
Kopatchevski, Konstantin Goro-
chenko, Oleg Andreev, Serguei Do-
rokhov e Vadim Klokov. Atraídos
por gordos salários em real, os cin-
co trocaram a vodka pelo açaí e
foram morar na capital paraense
para formar o Quinteto de Sopros
da Fundação Carlos Gomes. Dois
anos depois, tendo aprendido a
conviver com o calor, falar um por-
tuguês razoável e até ensaiar os pri-
meiros passos do carimbo, os rus-
sos se apresentam hoje no Teatro II
do Centro Cultural do Banco do
Brasil, ás 12h30 e 18h30. "Antes de
virmos para cá, nossa imagem do
Brasil era o Rio. Finalmente vamos
conhecer a cidade", alegra-se Va-
dim.

A ida do quinteto para Belém é
um dos exemplos do empobreci-
mento cultural da sociedade russa,
causado pela dramática decadência
econômica. Convidados por países
mais ricos, cientistas, médicos e ar-
tistas emigraram em massa. "Eu

Músicos que se apresentam hoje no Rio relatam a aventura

de ir morar no Pará para fugir da crise econômica na Rússia
Sandra do Souza

wM<

O Quinteto de Sopros (ía Fuiuhição Carlos Gomes (que faz recital desfalcado): enfrentando o calor

mento que encaminharão ao minis-
tro. No entanto, o diretor do re-
cém-restaurado Teatro Municipal
de Niterói, Sohail Saud, alega não
ter sido convidado para a reunião e
vê a criação da associação com re-
servas (leia ào lado). Já Fernando
Bicudo, diretor do Teatro Arthur
Azevedo, de São Luiz do Mara-
nhão, ressalta: "Queremos um con-
irato de gestão para que a arte
fique acima de qualquer ingerência
política." Kalil endossa Bicudo,
observando que é preciso acabar
com a prática política de usar as
instituições para chamar a atenção

MAR1L1 RIBEIRO
SÃO PAULO — O discurso é

antigo, mas a vontade de transfor-
má-lo em ação efetiva é nova. Os
diretores dos teatros-momumentos
— aqueles que são partrimônio cul-
tural da nação — querem autono-
mia de gestão. Até agosto a asso-
ciação, criada há cinco anos mas só
agora posta em prática, apresentará
ao ministro da Cultura, Francisco
Weffort, algumas sugestões. Os di-
retores dos teatros associados (leia
ao lado), sonham com um conselho
superior responsável pela manuten-
ção dos teatros públicos brasileiros,
independentemente de ingerências
político-partidárias. Querem ainda
programação conjunta — hoje res-
trilas ao eixo Rio-São Paulo —.
rateando custos e atraindo eventos,
mesmo em co-produção, apropria-
dos a seus palcos e coxias. "Aqui
no Rio. por exemplo, fazemos isso
com o Colón, de Buenos Aires, o
que barateia os espetáculos", diz o
diretor do Municipal do Rio, Emi-
lio Kalil.

Capitaneados por Kalil, os dire-
tores de teatros públicos, após reu-
nião em Fortaleza, há dois meses,
aceleraram a elaboração do docu-

RS 2,5 milhões e resgatou a arqui-
tetura original.

Já a autora do projeto de restau-
ração, a arquiteta Regina Mattos .
— a mesma que fez a reforma do
Municipal do Rio. na gestão do
prefeito Moreira Franco — é favo-
rável à associação. "Na maioria das ¦
vezes, a restauração de um teatro
ultrapassa um mandato eletivo. No
caso do Municipal do Rio, não pu-
demos terminar o trabalho porque
o governador que assumiu era ini-
migo do que saiu." Regina Mattos, •
no entanto, acha, "no mínimo, es-'
tranho" a direção do Municipal de
Niterói não ter sido convidada para-
a reunião em Fortaleza. "O (Emi-
lio) Kalil (diretor do Municipal do
Rio) conhece o trabalho de restau-
ração do teatro. Inclusive, ele est£:
ve aqui com o ministro da Cultura,
Franscisco Weffort, um poucQJp^'
tes da reiabertura." -

Sohail prefere não comentário". Ml *-'»*.*<
assunto. Ainda que critique oxan.-..
trato de gestão, o diretor do Teatf»-
de Niterói é a favor da proposüTdft 

'

associação para a formação de lima
programação conjunta.

MURILO F1UZA DE MELO
O diretor-executivo do Teatro

Municipal de Niterói, Sohail Saud,
recebeu com reservas a idéia de um
projeto que dè autonomia aos tea-
tros-monumentos do país. Segundo
Sohail, nenhum representante do
teatro foi convidado a participar da
reunião em Fortaleza, quando a
idéia foi apresentada. "Não conhe-
ço a proposta, mas acho que não é
a melhor saída para dar autonomia
á arte. Na verdade, esta autonomia
ficará na mão da associação".

O Municipal de Niterói recebeu,
em 1995, o Prêmio Rodrigo Mello
Franco de Andrade, concedido pe-
lo Instituto dos Arquitetos do Bra-
sil (1AB), pela restauração. Criado
em 1833, começou a ser reformado
em 1989, no governo de Jorge Ro-

. berto Silveira (PDT-RJ), e foi rei-
naugurado em dezembro de 95, pe-
lo atual prefeito João Sampaio, do
mesmo partido. A obra consumiu

Integram o projeto os seguintes teatros:
Teatro Municipal do Rio de Janeiro; Teatro Municipal de São
Paulo: Teatro Arthur Azevedo (São Luiz — Maranhão); Teatro
Amazonas (Manaus — Amazonas); Teatro Castro Alves (Salva-
dor — Bahia): Teatro José Alencar (Fortaleza — Ceará); Teatro
São Pedro (Porto Alegre — Rio Grande do Sul); Teatro Deodoro
(Macéio — Alagoas); Teatro Guaíra (Curitiba — Paraná); Teatro
Cláudio Santoro (Bfasília — Distrito Federal); Teatro Alberto
Maranhão (Natal — Rio Grande do Norte ); Teatro da Paz
(Belém — Pará); Teatro Santa Isabel (Recife — Pernambuco);
Teatro Santa Rosa (João Pessoa — Paraíba).

ANDRÉ BARC1NSKI ."AI-S
NOVA IORQUE — Cerca dc.de~

ires mil pessoas lotaram o
mWstage (palco de verão) do Cõii-' •'
trai Park, em Nova Iorque, para
assistir ao show gratuito de Caer
tano Veloso realizado na tarde dê
domingo. O show encerrou d Brch
:ilian Norilwast Festival — unia
série de eventos financiados pôfr
bancos estatais para divulgaria
cultura brasileira — que. por.cUV
co dias, apresentou filmes è pr<3r
moveu shows, incluindo Milton
Nascimento e Fernanda AbrèCt,
em Nova Iorque. .

Boa parte do público era forr
mado de brasileiros, que usavfift
camisas da seleção ou empunha
vam bandeiras do pais. Caetano
entrou no palco sob aplausegjè
tocou Qualquer Coisa sozinho" ao
violão. Logo depois chamou \ irá-
cios Cantuáriá para acompanha-'
Io em Lua c estrela. Em seguidá
foi a vez do pianista japonês Ri-
yuichi Sakamoto subir ao palcil
seguido do violoncelista Jaequçk
Moreienbaum e do produtorie
guitarrista Arto Lindsay se junt»
rem á turma

O compositor desculpou-se ptí-
Ia desafinarão da guitarra. cau%
tia pelo sol intenso, o que parecia
não importar á platéia \ip quê
inclui| Mansa Monte, Sônia Bra-,
ga e Caca Diegues, que se deleita-,
ram ao som de Terra, Ueiíino <io
rio e Desde atie o samba e saniba, j

FRASE

NOME: TEL.:

END.: BAIRRO:

Ç£P: CIDADE:

VOCÊ É ASSINslNTE JB? ? SIM ? NAO

O CD ESCOLHIDO FOI: d) KIJ.> siBEIHsi ? BstKAO VERMELH

Envie para: Portaria JB - Av. Brasil, 500 - CEP: 2ÚÍ49-900 - Rio de Janeiro, RJ.

Ou entregue nas Lojas JB: Centro (Av. Rio Branco, 135/L). Q, Copacabana (Av. Copacabana, 680/Lj. M),

Ipanema (R. Visconde de Pirajá, 5H0/SL 221), Tijuca (R. Conde de Bonfim, 346/L).202).
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A Sony ê a Rádio Cidade e&tác lançando a

òua melhor alternativa mu&ieai. Altemative

World. Pela primeira vez na América Latina

um CD de rock alternativo com baixa
multimídia interativa, que traz revelações

como The Preóidentô of) the United Stateó.

Oa&iò e Silverchair. Garanta já o seu.
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Fechou a pista
{) presidente Carlos Me-

nem não foi recepcionar ler-
naiulo Henrique Cardoso e
sua comitiva ontem na base
militar do aeroporto de Bue-

, nos Aires.
Mas ninguém se sentiu

ofendido. Na pista, a chefe de
cerimonial do governo argen-
tino, uma louraça nui-ra-vi-
Iho-sa, fez as honras da casa.

E que honras.

Bela aprendiz
Patrícia

Pillar co-
meça a rea-
lizar seu
sonho de se

,. tornar dire-
tora de ci-
nema.

H e 1 v c -
cio R a t-
ton. que
dirigiu a
atriz no filme O Menino Ma-
luquinlw, entregou a Patrícia
a responsabilidade da escolha
do elenco de seu novo longa-

, metragem, Amor e Cia.
Só a escolha da protagonista

foi do diretor — a própria
Patrícia.

1711D A n A ,T'C0U mais do quc c'ar0 para 0 e°vcrno
T UK/VU/\ estadual de que estava embarcando na ca-
noa de marketing do prefeito César Maia.

Em tempo, adotou a estratégia de não mais responder aos
ataques do prefeito — resta saber até quando o governador

: conseguirá resistir.
Percebeu que entrou na berlinda por engano e na hora

i errada. Acha que a vez é de César Maia dar explicações sobre
i sua administração. A de Marccllo Alencar será daqui a dois
: anos, nas eleições para governador.

Letras com sabor
A Livraria Argumento, no

Lcblon, abriu nos fundos um
café, o Scvcrino; nas paredes,
uma mostra de fotos feitas
por Pedro Moraes de perso-
nalidades do Rio c chargcs de
Lan — tudo bem carioca e
elegante.

No Severino, o café ex-
presso custa RS 0,90, a broa
de milho, RS 0,70, o croque-
monsieur — receita de Rosa e
Celso Furtado —, RS 3,60, c
um copo de vinho francês,
RS 4,10. Ah, e tem o mct-ni-
vi-lho-so bolo de rolo, que en-
gorda loucamente, mas tudo
bem; chique, não?

Importantíssimo: a Livra-
ria Argumento fica aberta
diariamente até meia-noite, e
aos domingos até as 20h.

DANUZA

Paulo Severo

m

CRIATIVO

(L
¦l

: A imaginação de alguns políticos sur-
 _ preende.

O pefelista Paulo Gratacós, que por duas vezes foi prefeito de
Pctrópolis. escolheu "De volta para o futuro" como palavra de
ordem de sua campanha este ano.

" Na última disputa, o lema era: "Começar de novo."

CALÇADAO

O PMN afirma que
entregou as fitas dos
programas eleitorais
com 72 horas de ante-
cedência para as emis-
soras de televisão.
Mas o TRE recebeu
telefonema da TV

.. Globo, da TV Man-
,, chcte e da CNT recla-

mando que o partido
entregou seu material
pouco antes de entrar
no ar. Resolvam essa
questão.

Por um problema
no telão gigante que" compõe o cenário, a

peça As lias de Mauro
Riisi teve sua estréia
no Teatro Leblon
adiada para o dia 29.

A CoopaRoca vai
ficar de fora do Salão
Rio Moda Praia. A
Triumpli não renovou
o contrato de patroci-
nio das costureiras da
Rocinha — mas ainda
dá tempo de outra
empresa incorporar
esse ma-ra-vi-lho-so
projeto.

O cantor c compo-
sitor João Pinheiro,
afilhado de Paulinho

da Viola, faz apresen-
tação única hoje no
Rio Jazz Club. no Le-
me.
? O TCE entrega lio-
jc o prêmio de R$ 10
mil para os melhores
projetos sobre o de-
scnvolvimenlo do Rio
de Janeiro. Os vence-
dores foram Gislcne
de Menezes Costa,
com tese sobre a pri-
vatização da Cedae, c
Marcelo Hernandez,
com projeto sobre o
atendimento no servi-
ço público.
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A coluna tem o imenso prazer de apresentar a nova

paixão de Gerald Thomas: a fotógrafa Gilda Barbosa

Cultura 
'gay'

O primeiro acervo de li-
vros e vídeos do Brasil com
temas sobre a homossexuali-
dade, pertencente ao grupo
ativista Atobá, será aberto ao
público.

A biblioteca possui um
acervo de 600 volumes e
atenderá de segunda a sexta-
feira a partir do dia 29, na
sede do grupo, em Magalhães
Bastos.

A novidade faz parte das
comemorações pela semana
do Orgulho Gay, comemora-
da até sábado.

NOSTÁLGICO
Durante encontro com ex-compa-

i , v ^ nheiros de basquete, sábado, no
Clube Militar, o governador Marccllo Alencar fez. um desabafo.

Disse que tem muita saudade dos tempos cm que jogava, que
se relacionava com pessoas 

"sem pleitos e sem vínculos". E que e
nesse tipo de ambiente que se sente relaxado.

Tudo tem seu preço, governador.

A FESTA DO REAL

A coluna recebeu ontem
outra adesão — importantís-
sima — na liquidação pelo
segundo aniversário do Real.

A gráfica Paul Nathan,
com certeza a mais sofistica-
da do Rio, entrou na campa-
nha e está oferecendo um
desconto de 15 por cento cm

seus produtos — todos chi-
quérrimos.

Uma ótima oportunidade
para aqueles que jamais se
arriscaram a encomendar um
cartãozinho de visita ou um
bloquinho personalizado á
Nathan.

Tem mais
A senadora Benedita da

Silva, presidente da comissão
do Senado que acompanha
as investigações sobre o
abandono das clínicas para
idosos no Rio, visitou em si-
gilo neste fim de semana cin-
co delas.

Acompanhada por uma
comissão de médicos, desço-
briu que a situação nas clini-
cas Santa Rita, no Rio Com-
prido, São Benedito, na Tiju-
ca, e Campo Belo e Gabinal.
ambas em Jacarcpaguà, é
igual ou pior do que na Santa
Genoveva.

Bcné está preparando um
dossiê para denunciar os no-
vos absurdos ao ministro
Adib Jatene.

Fracasso
A avaliação de alguns im-

portantes figurões que chega-
ram do Northeast Festival,
seminário que promoveu o
turismo do Nordeste do dia
18 até domingo, cm Nova
Iorque, foi a de que não va-
leu o investimento de USS
800 mil.

A repercussão na mídia
americana se restringiu a pe-
quenas notas e á presença dc
investidores no encontro,
praticamente nenhuma.

A platéia era formada de
secretários estaduais de Tu-
rismo c políticos nordestinos
que voaram até Manhattan
especialmente para divulgar'
o Nordeste nos Estados Uni-
dos.

De mãe para filho
Elba Ramalho dá um tem-

po em sua temporada pelo
Nordeste e chega ao Rio hoje
para festejar os nove anos dc
Luã.

A festinha, em grande esti-
lo no Espaço São Conrado,
terá como tema uma grande
paixão, tanto da mamãe
quanto do filho: o Flamengo.

O interesse de Luã pelo
futebol não é pura brincadei-
ra; faz a escolinha do Zico e
quer se tornar jogador protis-
sional — rubro-negro. é ela-
ro.

Danusa Leão e Cláudia Montenegro

TODOS OS DIAS |
TREM DE PRATA

Io CIASSE RIO-SP
RESIRVAS 1EL (021)293-4071

PROMOÇÃO

Válida até 13 de Julho

, NOVAS TURMAS

m(«lse Todos os níveis

de francês

Início das aulas

05/08/96
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liaiice

Aliança Francesa,

idioma e cultura

ao seu alcance
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, 19h - Casa da Leitura
Lançamento do Livro "O
Artesão da Memória do

, Vale do Jcquitiiihonka",
de Vera Lúcia F. Pereira.
19h - T. Cacilda Beker
"Hcrmanes Abreu".

JORNAL DO BRASIL

DASCERAIS

19h - Mistura Fina

Fernando

S a b i n o

Lançamento do Livro "Obra

Reunida" com a apresentação da
Mississipi Friends Jazz Band,
com a participação do escritor na
bateria (depois do 3o Wisque)

HOTEL M GLÓRIA

TRANSOBRASIL/J

BOLSAS E ARTEFATOS DE COURO
¦ 'V

^VEVE£0-
Uma Questão de Estilo

Tel: (021) 260-9990
Fax: (021) 270-2741

Rua Trinta de Maio, 98 *•«
. -Penha Circular

V ¦rHOIELFflZEHDA
VVILIA- FORTE

a Eag. pjssos-RJ.

Botafogo 286-4248 
'P™™ 287-5745 Méier 581-0340

Copacabana 541-9497 france 220-0303 TiÍuca 268-5798

C'aderno DOMINGO
Seu Bolso domu JB 1

NAS FÉRIAS DE ESTE PRÊMIO P/VOCl E SEUS FILHOS
A verdadeira fazenda c/ as atrações de um moderno hotel de larer.

C0L0N1A DE FERIAS DE 06 A 12 DE JULHO
(0?431 52-1219 I 57-1122 « RIO 32M)551

m

TUDO SOBRE ENIAGREC1MEHT0 E STRESS
Ana Maria do Spa Shop lhe dará
dicas, para escolher o seu spa ideal.
Serviço Personalizado sem Custo
Adicional.
Pacote Especial p/ adolescentes.
Spa's no Rio de Janeiro, São Paulo,
Nordeste e no Sul.

SHOP
I CENTRAL DE SPAS E CLÍNICAS DE EMAGRECIMENTO

256-3595 /255-30181(021)

O

B

baía da ilha grande & saveiro
fbsse o próximo lim-de-semono no Holel Portogalo. O programo inclui hospedagem de quarta a domingo à lorde,

com café do monhâ, e um posseio de saveiro na BAIA DE ILHA GRANDE. Não perco este programo ma,ov,lhoso!

Hotel Portogolo (0243)65-1012 BHB(011)262-0107

Móveis de design que respeitam a natureza humana.

4X sem acréscimo

OU

20% de desconto

para pagamento à vista.

Promoção válida até 29 de juhho para toda a Linha de Móveis Residenciais.

Design internacional com qualidade e garantia Forma.

forma

Rua Farme de Amoedo, 82A
Tel (021)2672949 - Ipanema.

Estacionamento em frente.

mi

CENTRO

CULTURAL

Banco do Brasil

VÍ

OS DIRETORES ENCENAM
O SEU TEATRO

FANI E CARLOS BRACHER
A VANGUARDA NO URUGUAI:

Barrada* a Torres-Garcia
NIURA BELLAVINHA

BRASIL ATRAVÉS DA MOEDA

T E A T R 0

FRANCISCO
De Tiago Santiago

Direção: Márcio Aurélio
Quintas e domingos, 19:00h.

Sextas, 21:00h.
Sábados, 18:00 e 21:00h.

O JOVEM TÔRLESS
De Robert Musil

Direção: Ivone Hoffmann
quintas, sextas

e domingos, 19:00h.
Sábados, 18:00 e 21:00h.

Ingressos a R$ 10,00

Ú S I C A

OS GRANDES ENCONTROS
Terças-feiras -12:30 e 18:30h.

QJnteto da Sopros da Fundação
Carloa Gome* e Marco Antonio

da Almeida (piano)
Dia 25 - Ingressos a R$ 6,00

CINEMA/VIDE0
ENCONTRO COM O CINEMA

BRASILEIRO • Tizuka Yamazaki
25 Jun - 18:30h.

VIDEOAUTOR - Marcelo Dantas
25 a 30 Junho

RODAS DE LEITURA

Clássicos da Literatura Brasileira
Terças-feiras, 16:00 e 18:30h.

CENTRO CULTURAL
BANCO DO BRASIL
RUA Io DE MARÇO, 66
RIO DE JANEIRO

—J 

Classificados I Disque JB 0800 
23-5000

( adorno de

Esportes

2a-feira

no sevi JB
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A coluna tern o imenso prazer de apresentar a nova

paixao de Gerald Thomas: a fotdgrafa Gilda Barbosa
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Um Cauby Peixoto

longe da melhor safra
4. Fotos de arquivo

Com raras exceções, faixas de CDs

com gravações do cantor entre 54 e

59 revelam indigência de repertório

TÁKIK DESOUZA
Cauby Peixoto sempre foi o favorito no

páreo imaginário de melhor cantor do Brasil.
Timbre, volume de voz, técnica, tudo o creden-
ciava ao pódium. Mas o criador do ícone Con-
ceição (Jair Amorim/ Dunga), em 1956, pecava
pelo repertório braga, escolhido por seu empre-
sário Di Veras, que o moldou no figurino dos
idolos americanos da era do rádio, com direito
a roupas rasgadas e tumulto de fã-clubes. A
parte inicial dessa história (Conceição incluída)
é recontada na caixa de dois CDs da série
Celebridades, da MPB (Sony), que cobre um
período do cantor na antiga Cojumbia, entre
1954 e 1959. documentada por um rico texto de
Ricardo Cravo Albin. Logo na versão de Blue
Gardênia, Cauby funde Nat King Cole e Orlan-
do Silva, abrindo um leque de possibilidades
que o levariam a tentar a carreira nos Estados
Unidos (duas faixas do CD gravadas lá têm
arranjos de Paul Weston). com o nome de Ron
Coby.

Colocadas na peneira, as 36 músicas da
caixa destilam mais joio que trigo estético. Há
nada menos que II versões — entre elas a
inacreditável C/m, ciu, canção do rouxinol,
capaz de derrotar, no gênero, Cu cu ru eu |m
Paloma. Ruge um mar de boleros, beguines,
íoxes, tango e até alguns sambas, que na maio-
ria despontam para o anonimato. É o caso de
um certo Carioca 58 c de Rua do Ouvidor, um
tropeço de autores experientes como Newton
Teixeira e David Nasser. A indigência corrói
também a inarcha-rancho Paredes têm ouvidos.
enquanto do samba-cançào Quero você des-
prendem-se os preciosos versos "quero você
por um instante/ ou por um espaço de unha".

O melhor Cauby só aparece de relance nas
pré-bossa novas Siga (Fernando Lobo/ Hélio
Guimarães) — repescada recentemente por
João Gilberto — e Foi a noite (Tom Jobim/
Newton Mendonça); nos clássicos sambas-can-
ções Molambo (Augusto Mesquita/ Jaime Fio-
rence) e Se adormeço (Herivelto Martins/ David
Nasser); ou em raras pérolas desconhecidas,
como o samba da Zé & Zilda. Inveja. Quando
canta algo à altura de seu talento, este nite-
roiense nascido numa família musical (sobrinho
do pianista Nonó, primo de Cyro Monteiro e
irmão dos músicos Moacyr e Araken e da
cantora Andiara) mostra a que poderia ter
vindo.
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O melhor de
Cauby

Peixoto (ao
lado nos

anos 50 e,
acima, em

foto recente)
só aparece de

relance na
série

Celebridades
da MPB,
como na

pré-bossa
nova Siga

Cotação: *
Jà nas lojas
Disponível apenas em CD
Preço médio: RS 38

Sóbria reinvenção do tango

Reprodução
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Com arranjos sofisticados, Daniel Barenboim

interpreta clássicos do gênero em CD imperdível

Barenboim: disc
marca faixeis de

rtçõo na leitura dos temas
Mi Buenos Aires querido

VICTORGIUDICE
O maestro e pianista Daniel Barenboim nas-

ceu em Buenos Aires em 1942. Foi nesta cidade
que ele iniciou seus estudos de música. Aos sete
anos, menino prodígio, começou a encantar o
público com seus recitais. Aos dez anos. sua
família mudou-se para Israel, onde ele prosse-
guiu os estudos de piano e regência. Aos 20 e
poucos anos, já famoso, casou-se com a violon-
celista inglesa Jacqueline Du Pré. Num vídeo
documentário sobre a gravação do Trio Glwst.
de Becthoven, num breve intervalo, Barenboim
dedilha ao piano otango El dia <p me quieras,
de Carlos Gardel. É um instante mágico ditado
pelo sangue portenho.

Agora, num relax entre os compromissos
com a Orquestra Sinfônica de Chicago, com a
Gewandhaus de Dresde e com Wagner, em
Bayreuth, a gravadora Teldec conseguiu reunir
o piano de Barenboim, o bandoneón de Rodol-
fo Mederos e o contrabaixo de Héctor Console
no Estúdio lon, de Buenos Aires, e produziu o
elegante CD Mi Buenos Aires querido, no qual o
tango recebe as sofisticadas roupagens de José
Carli, arranjador de renome e mestre no gêne-
ro. Depois de ouvirmos as 14 faixas do disco,
ficamos em dúvida a respeito das classificações,
ou seja, em que parâmetros consideramos as
Quatro estações, de Astor Piazzolla, como com-
posições populares.

Já na faixa inicial. Mi Buenos Aires querido,

EM QUESTÃO

Seguindo à risca
a fórmula grunge
EDMUNDO BARREIROS

Kurt Cobain morreu, mas o
grunjfâ continua vivo. O novo disco
do Soundgardcn, uma das muitas
bandas que saíram de Seattle a par-
tir do final dos anos 80. segue a
mesma linha de trabalhos anterio-
res; uma pesada mistura de vários
estilos de rock, de Rush a Ramones.
Sem frescuras. gravando as 16 faixas
quase ao vivo, o grupo ainda usa
sintetizador moog
e explora novas
sonoridades de
guitarra, sem per-
der a personalida-
de. Down on the
upside é um bom
disco, apesar de
bastante irregular
e de não trazer
muitas novidades.
O anterior é bem
melhor.

Down on the upside

Grupo não supera
trabalho anterior

ss'-"=5!,-

BRAULIO NETO
Remanescente do que ficou conhe-

cido como cena de Seattle, o quarteto
americano Soundgarden tinha uma di-
ficil tarefa ao lançar Dom on tlw upsi-
de: superar o CD anterior. Sammk-
iwwn, uma das maiores detonações na
história do rock. O vocalista Chris
Conrell e parceiros bem que tentaram,
mas não chegaram Ia. Down... está
acima da média do que é despejado no

mercado, pois
apresenta sonori-
dades cruas (Over-
flóàter). letras bar-
ra pesada (B/ou up
tlw outsiih' world) e
arranjos espertos
(Switch Wnêiú).
Mesmo assim, é
pouco para o gru-
po. Para que 16
canções, se apenas
metade é boa'.'

A&M — Polygram JA nas lojas Disponível em CD e K7. Preço médio: RS 18

Older
(VIRGIN)

¦ Older é a volta por cima de
George Michael depois de cinco
anos longe do estúdio. Competente,
bem arranjado, o disco, com agra-
decimentos a Tom Jobim, é uma
fileira de luts em potencial. A bela
Jesus to a child, a dançante Fast
love e romântica Spinning lhe meei
provam que Michael vai faturar
muito alto este ano. (\l.Am.)

OLUOH,

Spirit
(N-GRAM/ WEA)

1 É impossível dissociar o traba-
lho de Caroline Lavelle do de outra
cantora da mesma linha, a irlande-
sa Enya. Ambas se valem da rela-
xante fusão do escapismo new clg|
celta com uma pitada de música
pop, mas Caroline Lavelle, neste
seu Spirit, apresenta uma \oz um
pouco menos aguda e mais avelu-
dada. (M.Am.)

Black lovc
(ELEKTRA - CONTINENTAL -
EAST WEST)

B Greg Dulli. líder do Afghan
Whigs, é uma das figuras mais in-
censadas da cena alternativa ameri-
cana. Ele canta bem e escreve letras
inteligentes. Mas a música correta
que apresenta em Black love, apesar
de boa (e pretensiosa, com cordas
em várias faixas), não justifica ta-
manha badalaçào. (E.B.)
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o espírito de Carlos Gardel e de Alfredo Le
Pera renasce na sobriedade clássica de Carli.
Um Barenboim renovado, apoiado pela mais
absoluta discrição, desenvolve os temas com a
mesma dignidade do grande intérprete de Bee-
thoven. Depois de uma virtuosística leitura de
Verano portem, Be Piazzolla, ambientado pela
sonoridade classuda do bandoneón de Mede-
ros, Barenboim interpreta o espirituoso La mo-
:a danosa, do argentino Alberto Ginastera.

Mas o grande momento do CD é o célebre
Adiós Nonino. de Piazzolla, principalmente pela
belíssima superposição de El dia que me quieras.
classificada pelo especialista Jairo Severiano
como uma das 20 melhores melodias compostas
no século 20.

O som maduro e encorpado do bandoneón
de Mederos leva-nos a um pensamento de Ho-
racio Salas, estudioso do tango: como foi possí-
vel um instrumento tipicamente alemão cantar
com tanta eloqüência as paixões portenhas? O
CD do trio Barenboim, Mederos, Console é
indispensável a quem gosta de música e não
alimenta preconceitos estúpidos.

Cotação: ? * * *
Já nas lojas
Disponível apenas em CD importado
Preço médio: RS 23

Um poeta, um violão
(PARADOXX)

¦ Voz e violão fazem o CD inteiro,
recital de um menestrel da alma
sertajena. Renato Teixeira, ha qua-
se 30 anos nesse roçado, depura a
canção caipira, sem ferir-lhe a es-
sência. Pode até parecer muito reli-
nado para um artista do mato. E
certamente exagera, quando canta
em espanhol uma canção feita em
parceria com Almir Sater. (M.A.)

A festa do Menino Maluquinho
(PERERÊ - POLYGRAM)

¦ O disco inspirado no personagem
de Ziraldo, e produzido pelo filho
Antonio Pinto, reuniu estrelas da
MPB em boas canções pop. Herbert
Vianna com seu Reggae do assovio
está tocando em rádios. F. Merinha.
com O puni do Bocào. é bem engra-
çada. Mas as crianças pequeninas
não tiostam muito. (E.B.)
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Barão Vermelho: 10"

I

CDs/Os mais vendidos

1o) Raça Negra vol. Raça Negra (1/5)
2°) Explodo coração internacional Vários (3/10)
3") O samba não tom trontoiras. Só pra Contrariar (6/25)
4°) ê o tchan Gera Samba (2/21)
5°) Tiririca Tiririca (9/2)
6") Tá delicia. Irt gostoso Martinho da Vila (0/23)
7") Amigos . Leandro & Leonardo. Chitãozinho & Xororó

o Zezé di Camargo 8 Luciano (0/0)
8°) Equilíbrio distante Renato Russo (0/8)
9") Adriana Ribeiro Adriana Ribeiro (0/2)

10") Álbum Barão Vermelho (0/0)
Fonte Nopem
¦ O primeiro número entre parênteses indica a posição do
CD na semana passada, o seijundo. há quantas semanas
está na lista, mesmo não seguidamente.

u N

RÁDIOS/As mais tocadas

7Jzi Possi: jPJ lugar

m Rádio JB FM
1o) Chão de giz Elba Ramalho
2o) On silent wings Tina Turner
3°) Mama África Chico César
4o) A wirtler s tale Queen
5o) Mais um bolero Adriana Calcanhoto
6o) Trado in Lou Reed
7°) Vale quanto pesa Barào Vermelho
8") Darling pretty Mark Knoptler
9°) Mundo cruel Zizi Possi

10°) To be forgiven .George Michael

¦ Rádio Cidade
1°) / saw you saying Raimundos
2°) Mantenha o respeito Planet Hemp
3o) These days Bon JOVl
4o) Garofa nacional
5°) Wonderwall Oásis
6°) Lourinha bombril Paralamas do Sucesso
7o) A cruz e a espada. Paulo Ricardo e Renato Russo
8°) Jardins da Babilônia Barão Vermelho
9o) Eu quero ver o oco Raimundos

10°) Stuck with me Green Day
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COTAÇÕES) • ruim * regular .
** bom ?*#ótimo ????excelente

O» horário» do» filme» • o» endereço» do»
cinemas e»tâo no PERTO DE VOCÊ.

ESTRÉIA
CITY HALL - CONSPIRAÇÃO NO ALTO ESCALÃO

City Hall do Hnrold Bocker Com Al Paci-
no. John Cusnk o Bridget Fonda

Drama contomporAnoo Dois políticos vi
vem um impasse: cumprir as normas impostas
pulo serviço público ou soguir sua filosolia
pessoal EUA/1996 Censura 12 anos ??
Circuito: Star Ipanema, Stiir Copacabana
14h. lGh, 18h. 20h. 22h Brilfll Tl/uca. Esta-
cio mai 15h. 17h. 19h. 21 h An Fashion
Mall 2 15h50, 17h50. 19li50. 21h50 Art
Casashopping 2 16h50, 19h, 21 h. Art Bar¦
/ashopping 3 15h30. 1 7h40. 19h50, 22lv Art
Meici. Ari Macwvira 2. An Noite Shopping
I 15h, 17h. 19h, 21 h Ari Plaia 2 14h40,

1 Gh50, 1 9h, 21 li 1 O Estação Paissandu
15h30. 17h30, 19h30, 21 Ii30

SHOWGIRLS Showgirls de Pòul Vnrhoeven
Com Elizàbojn Berkley, Kyle MacLachlal e
Gina Gershon

Drama Lindo mulher vai paro Las Vogas
disposta a fazer sucesso como dançarina,
usando os mais variados artillcios para atingir
sou objetivo EUA/1995 Censura- 18 anos
?
Circuito: Pathó 12h, 14h15,16li30. 18M5,
21 h. Paratodos 14h15, 16h30, 18h45. 21 h.
Art Copacabana 14h30, 17h. 19h30, 22h
Art Fashion Mall 4. Art Casashopping 3

, ¦ 1 (5h30.19h, 21 Ii30 An Barrashopping '. Art
Ti/uca. Art Noiteshopping 2 14h. 16h30,
19h. 21 h30 Ait Madureira I. Art Piam 1
1 Gh 1 8h30. 21 h Top Cine Catete 1 5h.
17h15. 19h30. 21li45 Star I Campo Ciando."Windsoi. Stai São Gonçalo 14h. 1 6li20,
18h40, 21 h

TWISTER Twisler de Jan do Bont Com
Helen Hunt Bill Raiton e Jami Gertz

Drama O usiado de Oklahoma. ameaçado
<" por múltiplos tulòes. fica sob controlo do doisv grupos rivais de cientistas, que esperam este' fenômeno para ocupar seu luçjnr na história

da meteorologia EUA/1996 Censura: livre-*?
' Circuito: Metro Boavista 13h30. 15h30." '17h30, 19h30. 21h30 Condor Copacabana.

Largo do Machado 1 14h, 16h, 18h, 20h,
>22li Roxy 1. Rio Otf- Pneu 2. Leblon 7. Batia

IKVSOM DTS 15h. 17h10. 19h20. 21 h30
Isbdeon 14h, 16h10, 18li20, 20h30 Rio OU-

Pricc 1 /SOM DTS. Norte Shopping 1. Ilha
Plaza 2. Maduicita Shopping 4. Maduiciia 2.

y/caraf. Niterói 14h30. 16h40. 18h50. 21 h
•Via Parque 4. Olaria 16h10, 18h20. 20h30.

Via Parque 6 16h40. 18h50. 21 h Barra 2.
. Carioca 14h30. 16h40. 18h50. 21 h Nova

América 2 15h50 18h. 20h10 Nova Améri-
ca 3 16h30, 18h40. 20h50 Ilha Plaza I.
Madurara 1 15h40. 17h50. 20h

A ÚLTIMA CHANCE last dance de Bruce
Beresford Com Sharon Stone. Rob Morrow

Randy Qunid
Drama A vida do uma assassina, â espera

do cumprimento de sua pena de morte, muda
radicalmente ao conhecer um jovem burocra-
la do Comitê de Clemência Ele acredita que
erros no julgamento de Cindy levaram a uma
sentença injusta. EUA/ 1995 Censura: 14
anos ?
Circuito: Palacio 1 13h15. 15h15, 17h15.

9h1 5. 21 h15 São Luiz I. Barra 5 15h30.
17h30. 19h30, 21 h30 Rio Sul 3 13h30.
15li30. 17h30. 19h30. 21h30 Copacabana
Í 6h. 18h, 20h, 22h Leblon 2 14h.16h.18h.
20h. 22h Via Parque I Noite Shopping 2.
Madureira Shopping 2 15h15, 17h15.
19h15. 21 h 15 América 15h30, 17h30.
19h30 21 Ii30

CONTINUAÇAO
0 CARTEIRO E 0 POETA - II postino — de

Michael Radford Com Massimo Troisi. Phi-
. Iippo Noirot e Grazia Cucinotta

Drama. A amizade do poeta Pablo Neruda
e um simples carteiro responsável pela entre-
ga de suas correspondências durante seu exi-
lio numa pequena ilha italiana Censura 12

. anos. ? ???
Circuito: Estação Museu da República
14h30 Novo Jóia 1 7h

TERRA E LIBERDADE Land and freedom de
Ken Loach Com lan Hart, Rosana Pastor.
Iciar Bollain. Tom Gilroy, Marc Martinez e
Frederic Pierrot

Drama histórico Durante a guerra civil
espanhola um jovem desempregado deixa Li
verpool para se juntar, na Espanha, a uma
seção internacional da milicia republicana
Inglaterra/1995 Censura: 14 anos ????
Circuito: Cinema Laura Alvim 17h, 19h.
21 h Art Fashion Mal/ 1 15h30. 17h40,
19h50, 22h Art Barrashopping 5 15h10,
17h20, 19h30. 21h40 Estação Cinema I:
15h30. 1 7h30. 19h30, 21h30 Estação Paço
12h30, 18h30

DENISE ESTÁ CHAMANDO Denise calls up de
Hal Salwen Com Tim Daly. Dana Wheeler
Nicholson e Caroleen Feeney.

Fábula moderna sobre a vida, o amor e
suas complicações EUA/1995. Censura li
vre ? ???
Circuito: Estação Botafogo 3: 18h40,
20h20. 22h Estação Paço 17h

PODEROSA AFRODITE ¦ Migthy Aphrodite de
Woody Allen Com Woody Allen, Mira Sorvi-
no e Helena Bonham Carter.

Comédia Lenny e sua mulher resolvem
adotar um bebê O menino cresce e se revela
um garoto brilhante e bonito 0 pai adotivo
resolve então descobrir quem é a rnãe bioló-
gica do garoto, e chega até Linda Ash, prosti
tuta e atriz de filmes pornós. EUA/1995.
Censura: 14 anos ???
Circuito: Rio Su/ 4 14h30, 16h20. 18h 10.
20h. 21 h50

OS SUSPEITOS-The usual suspects - de Bryan
Singer Com Stephen Baldwin, Kovin Spacey
e Gabriel Byrne

Suspense A prisão de cinco suspeitos do
um roubo gera um sangrento massacre no
cais de San Pedro, Califórnia. EUA/1995.

Censura 14 anos ???
Circuito: Novo Jóia 19h

CASSINO - Catino de Martin Scorsuso Com
Robjjl Do Niro, Sharon Slono o Joe Posei
I Drama Sam 6 o responsável por quatro
cassinos Mas so envolve com uma nego
cianto ilegal do fichas EUA/1995 Censura:
16 anos ? ??
Circuito: Estação Botafogo 1 1 Gh.

0 BALÃO BRANCO • Th* whlto biloon - de
Jalar Pahani Com Aida Mohammad Kanl,
Mohson Kalil o Antin Bourkowuka
I Drnma No IrS, ondo o Ano Novo 6 junto
com o início da primavera, menino de sete
anos sonha ganhar um poixinho vormolho.
Ela imagina então vários possibilidades poro
conseguir o peixu som ter quo roubá-lo Irã/
1995, Censuro: livro. ???
Circuito: Novo Jóia: 15h30

0 PREÇO DA TRAIÇÃO - Mulholland fali» — do1
Leo Tamahori. Com Nick Nolto, Molonie Grif-
fith e Chozz Polmintori.
t Drama Chole do policia vô sua carreira,
cosomonto o honra omooçfldos. por imagons
do um lilmo quo nâo consoflue osquocor.
EUA/1995 Censura: 12 anos ??
Circuito: Roxy 2: 14h, 16h, 18h, 20h. 22h.
Palácio 2 1 3h30, 15h30, 17h30, 1 9h30,
21 h30. São Luiz 2. Barra 4 16h, 18h, 20h.
22h Via Parque 3. 15h30. 17h30. 19h30.
21 h30 Tijuca 2 15h, 17h, 19h, 21 h.

ESTRESSADlSSIMO ¦ Groite fatlgue du Mi-
chel Blanc Com Michol Blanc. Carolo Bou-
quot. Josiono Balaçko o Charlotto Gains-
bourg.
I • Comédia Personagens reais o atoros se
misturam durante o Festival de Cannos. Fran-
ça/1994 Censura: livre. *?
Circuito: Estação Botafogo 3 17h.

FLERTE - Flirt de Hal Hartley Com Bill
Sago, Dwight Ewell o Miho Nikaidoh

Drama A história do trôs pessoas com
problemas amorosos ó contada três vezes, em
dilerentes cidades Nova Iorque, Berlim u Tó-
quio EUA/1995 Censura 12 anos *?
Circuito: Estação Botafogo 2. 16h30

OTHELLO • Othello — de Oliver Parker Com
Lauronce Fishburne, Kenneth Branagh e Ire-
né Jacob

Drama A história sobre o ciúmo do mou-
ro Othollo que. instigado por seu conselheiro
lago. mata a própria mulher Desdômona.
EUA/1995 Censura: 14 anos ??
Circuito: Estação Museu da República'.
20h30

A GAIOLA DAS LOUCAS — de Mike Nichols.
Com Robin Williams. Gono Hackman. Na-
than Lane o Dianne Wiost
t> Comédia Casal homossexual tem a paz
conjugai abalada quando o filho de um deles
resolve casar, dando margem a uma série de
situações hilariantes Baseado na peça de
Jean Poirot EUA/1995 Censura livre ??
Circuito: Estação Museu da Republica-.
18h20

CARRINGTON - Carrington — de Christopher
Hampton Com Jonathan Pryce. Emma
Thompson e Steven Waddington
b Drama Na Inglaterra de 1915, Dora Car-
rington se apaixona por um escritor assumi-
damonte gay e 1 5 anos mais velho Inglater-
ra/1995. Censura: 14 anos. ??
Circuito: Cine Art UFF 17h.

A ARTE DE VIVER - Puihing hand» — de Ang
Leo. Com Sihung Lung. Lai Wang, Bo Z.
Wang, Deb Snyder o Haan Lee
l> Comédia. Um mestre na arte do tai-chi-
chuan se aposenta o decide deixar Pequim
para morar com o filho casado o com um filho
pequeno, em Nova Iorque. Os problemas en-
tre ele e a nora começam a complicar a vida
da família Taiwan/EUA/1992. Censura: livre.
? ?
Circuito: Estação Botafogo 2:14h40

COLCHA DE RETALHOS — How to make an
american quilt de Jocelyn Moorhouse Com
Kaelyn Graddick. Adam Baldwin e Winona
Ryder

Drama. Finn está passando o verão na
casa de sua avó, local ideal para pensar sobre
o pedido de casamento de seu namorado
Durante sua estada, seus olhos serão abertos
por mulheres que já viram de tudo EUA/
1995 Censura: livre. ??
Circuito: Largo do Machado 2: 15h, 17h,
19h. 21 h Roxy 3: 15h10. 17h20. 19h30.
21 h40

AMORES EXPRESSOS - Chongking senlin de
Wong Kar-Wai Com Takeshi Kaneshiro.
Tony Leung Chiwai e Faye Wang.

Drama Filme dividido em duas partes,
sobre dois policiais envolvidos em complica-
das situações amorosas. Hong Kong/China/
1994 ?*
Circuito: Estação Botafogo 2:18h

0 CAVALEIRO DO TELHADO E A DAMA DAS
SOMBRAS — The horseman on the roof de
Jean-Paul Rappeneau. Com Olivier Martinez,
Juliette Binoche e Gerard Depardieu

Drama. No século 19. numa Europa infes-
tada pela cólera, por intrigas e corrupções,
surge uma grande paixão entre um impetuo-
so cavaleiro italiano e uma mulher francesa
independente e corajosa França/1995. Cen-
sura 14 anos ? ?
Circuito: Estação Botafogo 1 19h. 21h30
Art Barrashopping 2 19h, 21 h30.

A JURADA — The juror de Bnan Gibson. Com
Demi Moore, Alec Baldwin e Joseph Gor-
don-Levitt Censura: 14 anos

Drama. A história de uma mulher cuja
vida depende dos resultados de um julga-
monto público. EUA/1995. Censura: 14
anos ?
Circuito: Art Fashion Mall 3: 14h40, 17h.
19h20. 21h40 Art Casashopping 1 16h20.
18h40. 21 h Art Barrashopping 4: 14h50.
17h10, 19h30, 21h50 Niterói Shopping 2.
14h. 16h10. 18h20, 20h30 Novo Jóia 21 h.
Nova América 4 16h15, 18h30, 20h45.

AS DUAS FACES DE UM CRIME ¦ Primai fear —
de Gregory Hoblit Com Richard Gero, Ed-
ward Norton e Laura Linney

Suspense. 0 assassinato de um proomi-
nente membro da igreja católica leva famoso
advogado de defesa criminal a enfrentar si-
tuações complicadas. EUA/1995. Censura:
14 anos.
Circuito: Rio Sul 1. 13h50. 16h20. 18h50,
21 h20 Via Parque5 16h, 18h30. 21 h

um general louco e magalomanlaco EUA/
1996 Censuro livre ?
Circuito: Rio Sul 2 13t)40. 15h?ü. 17h.
181)40, 20h20, 22h Via Patque 2. Burra 3.
Ccntet. Ciinttíl 16h. 17h40 191)20, 21 h
Tijuca 1. Madurnira Shopping 3 16h10,
1 7h50, 1 9h30, 21 h 10 Nova Amilnca !>
161)40, 17h30, 19h20, 211)10

A EXCÊNTRICA FAMÍLIA DE AHTONIA - Antonii'»
llne — do Morloen Gorris Com Willeke van
Ammoirooy, Eis Dottermans o Jon Docleir
I • Comédia. Antonia, 90 onos, deitado em
suo coma, inicio o último dia de suo vida Aos
poucos vai lembrando seu passado e as pos
soas quo atravossorom sua longo existêncio
Holonda/Bélgica/lnglatorra/1996 Censura
14 anos, ?
Circuito: Estação Museu da República.
16h30.

DESAFIO MORTAL • Th* qunt — de Joan-
Claudo Van Damme. Com Joan Cloude Van
Darnmo. Roger Moore e Janot Gunn
(• Aventura. Em 1923, na cidado do Nova
Iorque, um artista do ruo so envolvo com o
míilia local o acaba so refugiando num barco
quo porte rumo ao Orionte Médio EUA/
1995. Censura: livre
Circuito: Cisne 7: 16h, 17h30, 19h30, 21 h.
Nova Amórica 1\ 16h, 17h50, 19h40, 21h30.
Madureira Shopping 1: 15h30, 17h20,
19h10, 21 h. Star 2 Campo Grande 13h40.
75/130. I7h20, I9h10.21h Niterói Shopping
I 15h, 16h50. 181)40, 20h30

0 BECO DOS MILAGRES — El callejon de los
milagros de Jorgo Fons. Com Ernosto Gomes
Cruz o Salma Hayek
(• Drama. Filmo dividido em quato episó-
dios sobre a vida de pessoas simples, numa
tarde do domingo na parto antiga da Cidado
do México México/1994. Censura: 12 anos
Circuito: Estação Botafogo 2 21 h40

REAPRESENTAÇÃO
AS MIL K UMA NOITCS Dl PAS0UNI - II flora

d*H* mHta• uranott* — do Pior Paolo Pasoli-
ni. Com Ninetto Davoli, Franco Citti, Franco
Morli e Tessa Bouchò.
t> Drama. A paixão entre o filho de um rico
comerciante e uma escrava multiplica-se em
vários episódios de sangue, amor, encontros
e desventuras. Terceira parte da Trilogia da
vida, baseada em quinze contos árabes. Itá-
lia/1974. Consura: 18 anos.
Circuito: Estaçèo Paço. 14h30.

DESPEDIDA Dl IAS VEQAS - Ltavlng Lm Vcgai
— de Mike Figgis. Com Nicolas Cago, Elisa-
beth Shue e Julian Sands.
[> Romance. Ben é um alcoólatra que cami-
nha para a auto-destruição. Depois de perder
o emprego de roteirista em Hollywood ele
atravessa o deserto em busca dos bares de
Las Vegas, onde conhece uma prostituta.
EUA/1995 Censura: 14 anos
Circuito: Cine Art UFF\ 21h10.

ACERTO FINAL - Th* croMlng guard — de Sean
Penn. Com Jack Nicholson, Anjelica Huston
e David Morse.
t> Drama. Pai de menina que morreu atrope-
lada por motorista bêbado resolve matar o
responsável pelo acidente quando ele sai da
prisão EUA/1995, Censura 14 anos **
Circuito: Cine Art UFF: 19h10.

MR. HOLLAND, ADORÁVEL PROFESSOR • Mr.
Hoiland'» opus — de Stephen Herek Com
Richard Dreyfuss, Glenne Headly e Jay Tho-
mas.
t> Drama. Glenn Hoiland, professor de se-
gundo grau. troca os livros pelo rock'n'roll.
EUA/1995. Censura: livre. ?
Circuito: Cine Teatro Dina Sfat. 14h, 16h,
18h, 20h.

A PRINCESINHA - A KM* prinoMi — de Alfonso
Cuarón. Com Eleonor Bron, Liam Cunning-
ham e Liesel Matthews (dublado).Drama. Sara é uma menina rica que vive
na índia com seu pai, mas quando ele é
chamado para a guerra, a menina tem quedeixar sua casa e ir morar num rígido interna-
to em Nova York. EUA/1995. Censura: livre.
?
Circuito: Art Barrashopping 2.15h, 17h.

0 GUARANI - de Norma Bengell. Com Márcio
Garcia. Tatiana Issa o Glória Pires.
t> Baseado no romance de José de Alencar,
reconta o arrebatador romance entre o índio
goitacaz Peri e a donzela branca, Ceei. Brasil/
1996 Censura livre.
Circuito: Cine Gávea. 14h40, 16h30,
18h20, 20h10, 22h.

A ESTRATÉQIA DA ARANHA - La «trategghl <M
ragno — de Bernardo Bertolucci. Com Giulio
Brogi e Franco Giovanelli.
t> Drama. Um jovem viaja até uma cidadezi-
nha no interior da Itália para desvendar o
assassinato de seu pai. morto há 30 anos.
Itália/1970
Circuito: Estação Botafogo 3.15h.

O HOMEM DA OUERRA - Min òí Mr — de Perry
Lang. Com Dolph Lundgren, Charlote Lewis
e Anthony John Denison.
O- Aventura. Soldado tenta convencer nati-
vos de uma ilha no Pacifico a assinar contrato
de exploração de uma jazida utilizando, paraisso. a violência que for necessária. EUA/
1994. Censura: 12 anos.
Circuito: Cisne 2. 18h. 20h. 22h.
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ÚLTIMOS DIAS
AUSON MADDEX Galeria da Cinemateca do

MAM. Ruo Infante Don Henrique. 8b Aterro
do Flamengo. Fotomontagons 2" a 6a. dos
12h As 18h. Grátis Até 30 do junho

RICARDO CAMPOS Foyer do Museu de Arte
Moderna. Avenida Infante Don Henrique, 85.
Aterro do Flamengo Objetos 3" o dom . das
12hás18h RS 2 Até 30 do junho
l> A mostro reúne poços do sucata naval

PINTURA
V MOSTRA DE ARTE SESI/MAM OS M0DERNIS-
TAS Teatro SESI, Avonida Graça Aranha,
1, Contro (533 3495) Dia 24 do maio, ás
12h30 Do 2" a 6", das 9h ás 18h. Sáb . das
14h ás 19h o dom., das 14h ás 17h Grátis.
Até 25 do setembro
(-• A mostra reúne 11 pinturas o 1 escultura
portoncontos á coleção do Assis Chateau
briand

0IANQUID0 B0NFANTI Museu de Ane Mo-
derna - MAM. Av Infante D Henrique, 85.
Aterro do Flamengo (210-2188) Pinturas
3-' a dom . das 12h às 18h (3". das 12h ás
14h. grátis). RS 2 Até 9 do julhot * A mostra reúne 15 pinturas a óleo. além
de 40 desenhos. 30 gravuras e bicos-do-pe-
na.
Uma retrospectiva de seus trabalhos

EUQÈNE BOUDIN Museu Nacional de Belas
Artes. Avenida Rio Branco. 199, Centro Pin-
turas. 3" a sáb.. das 10h às 18h, RS 2 Dom .
das 14h ás 18h. grátis Até 6 de agosto
[> A mostra reúne 71 peças do artista, trazi-
das do Museu de Caen, na França

ELIZABETH FABER Museu Internado nal de
Arte Naif do Brasil. Rua Cosme Velho. 561,
Cosme Velho. (205 8612) Pinturas Nails 3-
a 6", das 10h ís 18h Sáb edom . das 12h às
18h RS 5.00 (adultos) n RS 2,50 (crianças e
estudantes) Até 14 de julho

A mostra reúne obras sobre personagens
líricos do Rio

RAFAEL BARRADAS/TORRES 0ARCIA A VAN-
GUARDA 00 URUGUAI Centro Cultural
Banco do Brasil. Rua Primeiro de Março, 66.
segundo andar, Centro (216-0237) Pintu
ras. 3* a dom. das 10h às 22h Até 21 de
julho

NIURA BELLAVINHA - Centro Cultural Banco
do Brasil. Rua Primeiro de Março. 66. Centro
(216-0237) Pinturas 3* a dom , das 10h às
22h Até 21 dejulho

DUAS VEZES MINAS — Sala A do Centro ÇMtural Banco do Brasil. Rua 1° de Março. 66.
Centro Pinturas 3'' a dom , das 10h Ss 22h
Grátis Até 28 deiulho

FOTOGRAFIA
A UGHT E 0 RIO ANTIGO NAS LENTES DE AU-
QUSTO MALTA — Centro Cultural Light, Av
Marechal Floriano, 168, Centro (211-2889)
Fotografias. 2d a 6". das 10h às 19h Grátis
Até 19 de julho• A mostra reúne 100 fotos do Rio Antigo,
ampliadas de negativos em vidro

OBJETO
ELIANE DUARTE/OBJETOS — Galeria An na
Maria Niemeyer, Rua Marquês de São Vicen-
te. 52. Gávea Objetos 2-' a 6 '. das 10h às
21 h Sáb , das 10h às 18h Grátis Até 6 de
julho.

ESCULTURA

EXTRA
Com

DURO DE ESPIAR Spy Hard de Rick Fried-
borg Com Leslie Nielsen. Nicollette Sheridan
e outros

Comédia. Espião é convocado pela agèn-
cia onde trabalhava com a missão de capturar

JAMILA • Jamiia — de Monika Tauber
Linh Dan Pham e Jason Connory.
t> Drama. Em Nova Iorque, famoso artista se
recusa a vender seu precioso quadro, Jamila.
Explicando a razão, ele recorda sua juventude
nas vastas estepes da Rússia em 1943. Ingla-
terra/1994. Censura: 12 anos
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil
hoje, às 16h30.

ENCONTRO COM O CINEMA BRASILEIRO - Ho-
je, às 18h30: Patriamada (debate com Tizuka
Yamazaki. Grátis.
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil.

LAMARCA — de Sérgio Rezende. Com Paulo
Betti. Carla Camurati e José de Abreu.
[> Drama. Os dois últimos anos da vida do
capitão Lamarca. Desde o momento em que,
casado com Marina, decide fazer a opção
pela revolução, enviando a família para Cuba
e desertando do Exército até sua morte em
setembro de 1971. Brasil de 1993. Censura:
14 anos. ???
Circuito: Museu da Imagem e do Som (Pra-
ça Rui Barbosa, n° 1, Centro (262-0309):
hoje. ás 18h30. Grátis.

PERTO DE VOC

SHOPPINGS

CHRISTIANA BERNARDES/TERRA ADUBADA -
Espaço das Artes Citybank. Rua da Assem-
bléia, 100, Centro. Esculturas. 2•' a 6". das
10h às 16h30 Grátis Até 31 de julhoí • A mostra reúne pequenas esculturas lúdi-
cas

KIMI NII • ESCULTURAS — Museu do Açude
Estrada do Açude. 764, Alto da Boa Vista
(278-3674) Esculturas 5" a dom. das 11 h
às 17h. RS 0.80 Até 1 de setembro
[> A mostra reúne 25 esculturas em ceràmi

INSTALAÇAO
JOÃO M0DÉ/CAMA — Centro de Artes Calous-

te Gulbenkian. Rua Benedito Hipólito, 125,
Praça Onze. Diariamente, das 10h às 21 h
Grátis. Até 7 de julho

COLETIVA
BANEM SO ANOS: VISÕES DO RIO - MAM
Museu de Arte Moderna. Avenida Infante D
Henrique. 85. Aterro do Flamengo Coletiva
de pinturas, esculturas e outras formas de
expressão. 3a, das 12h às 14h, grátis, 3* a
dom,, das 12h às 18h. RS 2. Até 21 de julho.

A PAISAGEM BRASILEIRA NA COLEÇÃO DE 0IL-
BERT0 CHATEAUBRIAND - Museu de Arte
Moderna, Av. Infante D Henrique, 85, Aterro
do Flamengo (210-2188) Coletiva. 3d a
dom., das 12h às 18h. RS 2. Exposição per-
manente.
t> A mostra reúne 60 obras de 35 artistas

DA GEOMETRIA E DA COR — Casa de Cultura
Laura Alvim, Avenida Vieira Souto, 1 76. Ipa-
nema. Coletiva de pinturas 3a a 6a, das 15h
às 20h. Sáb. e dom., das 16h ás 20h Grátis.
Até 10 de julho

PASSAGEM/MAURÍCIO BENTES - Paço Impe¦
rial, Praça XV do Novembro. 48. Centro
(533-6613). Esculturas 3a a 6a. das 11 h às
18h30 Sáb. e dom , das 12h às 18h30 Grá
tis. Exposição permanentet> A mostra reúne obras em ferro e luz fluo-
roscente.

ART BARRASH0PPIN0 — (Av. das Américas,
4 666/L| N 431-9009) Sala 1 (221 luga
res): Showgirls: 14h, 16h30, 19h, 21h30
Sala 2 (204 lugares) A princesinhõ 15h,
17h O cavaleiro do telhado e a dama das
sombras 19h, 21h30 Sola 3 (357 luga-
res) City Hall - Conspiração no alto esca-
lão 15h30, 17h40. 19h60. 22h. Sala 4
(252 lugares) A jurada 14h60, 17h10,
191)30. 21h50 Sala B (186 lugaros): Terra
e liberdade 15h10,17h20,19h30, 21 h40

ART CASASHOPPING — (Av Ayrton Senna,
2 150 325-0746). Sola 1 (222 lugares) A
jurada 16h20, 18h40. 21 h Sala 2 (667
lugaros): City Hall ¦ Conspitaçáo no alto
escalão 16h50, 19h. 21h10 Sala 3 (470
lugares): Showgirls: 16h30,19h, 21h30.

ART FASHION MALL - (Estrada da Gávea.
899 322-1258). Sala 1 (164 lugares) Ter-
ra e liberdade: 15h30, 17h40, 19h50, 22h
Sala 2 (366 lugares): City Hall ¦ Conspira-
çáo no alto escalão: 15h50,17h50, 19h50,
21h50 Sala 3 (325 lugares): A jurada
14h40, 17h. 19h20. 21h40 Sala 4 (192
lugares): Showgirls: 16h30,19h, 21h30.

ART N0RTESH0PPIHG - (Av Suburbana,
5 332/piso G 595-8337) Sala 1 (240 lu
gares): City Hall - Conspiração no alto
escalão 15h, 17h, 19h. 21 h Sala 2 (240
lugares): Showgirls: 14h, 16h30. 19h,
21 h30.

BARRA — (Av. das Américas. 4 666 325-
6487) Sala 1 (270 lugaros) Twister: 15h,
17h10, 19h20, 21 h30 Sala 2 (296 luga-
res): Twister: 14h30, 16h40, 18h50. 21 h.
Sala 3 (138 lugares) Duro de espiar 16h,
17h40, 19h20. 21 h Sala 4 (130 lugares):
O preço da traição 16h, 18h, 20h. 22h
Sala 5 (152 lugares) A última chance
15h30.17h30.19h30. 21h30

CINE GÁVEA — (Rua Marquês de São Vi-
cente. 52 274-4532 — 450 lugares) O
Guarani 14h40. 16h30, 18h20. 20h10.
22h.

ILHA PLAZA — (Av Maestro Paulo e Silva.
400/158462-3413) Salal (255 lugares):
Twister 15h40. 17h50, 20h Sala 2 (255
lugares): Twister: 14h30, 16h40, 18h50,
21 h

MADUREIRA SHOPPINO - (Estrada do Por-
tela, 222/Lj 301 488-1441) Sala 1 (159
lugares): Desafio mortal 15h30, 17h20,
19h10, 21 h Sala 2 (161 lugares): A última
chance 15h15,17h15. 19h15. 21h15 Sa-
la 3 (191 lugares): Duro de espiar 16h10.
17h50, 19h30. 21h10 Sala 4 (191 luga-
res): Twister: 14h30, 16h40, 18h50. 21 h

NORTE SHOPPING — (Av Suburbana, 5 474
592-9430) Salal (240 lugares): Twister
14h30. 16h40, 18h50, 21 h Sala 2 (240
lugares). A última chance: 15h15, 17h15,
19h15, 21 h15

NOVA AMÉRICA — (Av Automóvel Clube,
126) Salal (261 lugares) Desafio mortal:
16h. 1 7h50. 19h40. 21h30. Sala 2 (240
lugares): Twister: 15h50,18h, 20h10 Sala
3 (260 lugares): Twister. 16h30, 18h40,
20h50 Sala 4 (185 lugares): A jurada:
16h15. 18h30, 20h45 Sala 5 (261 luga-
res) Duro de espiar: 15h40,17h30. 19h20.
21 h10
RIO OFF-PRICE t> — (Rua General Seve-
riano, 97/L) 154 295-7990). Sala 1 (205
lugares): Twister: 14h30, 16h40. 18h50,
21h Sala 2 (163 lugares): Twister 15h.
17h10.19h20. 21h30

RIO SUL— (Rua Lauro Muller. 116/Lj 401
542-1098) Salal (160 lugares) As duas
faces de um crime: 13h50, 16h20, 18h50,
21 h20 Sala 2 (209 lugares) Duro de es-
piar 13h40. 15h20. 17h, 18h40. 20h20,
22h Sala 3 (151 lugares): A última chan-
ce 13h30. 15h30. 17h30. 19h30, 21h30
Sala 4 (156 lugares): Poderosa Alrodite
14h30. 16h20,18h10. 20h. 21h50

VIA PARQUE — (Av Ayrton Senna. 3 000
1 (290 lugares) A última chance 15h15.
17h15, 19h15. 21 h1 5 Sala 2 (340 luga
res) Duro de espiar 16h, 17h40. 19h20.
21 h Sala 3 (340 lugares) O pieço da
traição 15h30, 17h30. 19h30. 21h30 Sa-
Ia 4 (340 lugares): Twister. 16h10. 18h20,
20h30 Sala 5 (340 lugares) As duas la-
ces de um crime: 16h, 18h30. 21 h Sala 6
(340 lugares): Twister: 16h40, 18h50, 21 h.

COPACABANA
ART COPACABANA — (Av N S Copacaba

na. 759 235-4895 — 836 lugares) Show¦
girls 14h30. 17h. 19h30. 22h

CONDOR COPACABANA - (Rua Figueiredo
Magalhães, 286 255-2610 — 1 043 luga-
res): Twister: 14h, 16h, 18h. 20h, 22h

COPACABANA (Av. N.S. Copacabana, 801 -
235-3336 — 712 lugartt): A lütíma chanca
18h.18h.20h, 22b.

ESTAÇÃO CINEMA 1 — (Av Prado Júnior.
281 541-2189 — 403 lugares): Teua e
libeidade 15h30. 17h30. 19h30. 21 h30

NOVO JÓIA — (Av N S Copacabana. 680
95 lugares) O balão btanco 15h30 O
carteiro e o poeta 17h Os suspeitos 19h
A jurada 21 h

ROXY — (Av N S Copacabana. 945 236-
6245) Sala 1 (400 lugares) Twister 15h,
17h10. 19h20, 21 h30. Sala 2 (400 luga
res): O preço da traição 14h. 16h, 18h.
20h. 22h Sala 3 ( 300 lugares) Colcha de
letalhos: 15h10. 1 7h20.19h30. 21 h40

STAR-COPACABANA — (Rua Barata Ribeiro.
502/C 256 4588 — 411 lugares) City Hall
- Conspiração no alto escalão 14h. 16h,
18h, 20h. 22h

IPANEMA/LEBLON
CINECLUBE LAURA ALVIM (A v Vieira
Souto, 176 267 1647 77 lugares): Terra
o liberdade 17h, 19h. 21 h

LEBLON— ((Av Ataulfo de Paiva, 391 239
5048) Salal (714 lugares) Twister 15h.
17h10, 19h20, 21 h30 Sala 2 (300 luga
res) A última chance 14h, 16h. 18h, 20h,
22h.

STAR IPANEMA — (Rua Visconde de Pira|à,
371 521 -4690 - 41 2 lugares) City Hall
Conspiração no alto escalão 14h. 16h,
18h. 20h. 22h

BOTAFOGO
ESTAÇÃO BOTAFOGO ~ (Rua Voluntários da
Pátria. 88 286-6843) Sala 1 (280 luga
res): Cassino: 16h. O cavaleiro do telhado e
a dama das sombras 19h, 21h30 Sala 2
(40 lugares): A arte de viver 14h40 Flerte
16h30 Amores expressos 18h Mulheres
diabólicas 19h40 O beco dos milagres
21 h40 Sala 3 (60 lugares) A estratégia da
aranha 15h. Estressadíssimo 17h Denise
está chamando 18h40. 20h20. 22h

CATETE/FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA (Rua do
Catete, 153 245-5477 — 89 lugares) O
carteiro e o poeta 14h30 A excêntrica
família de Antônia' 16h30 A gaiola das
loucas 18h20 Othello 20h30

ESTAÇÃO PAISSANDU — (Rua Senador Ver
gueiro, 35 265-4653 450 lugares) City
Hall - Conspiração no alto escalão 15h30.
17h30. 19h30, 21h30

LARGO DO MACHADO ~ (Largo do Macha
do. 29 205-6842) Sala 1 (835 lugares)
Twister 14h, 16h. 18h. 20h. 22h Sala 2
(419 lugares) Colcha de retalhos 15h.
17h, 19h, 21 h

SAO LUIZ — (Rua do Catete 307 285
2296). Sala 1 (455 lugares) A última
chance 15h30. 17h30. 19h30. 21h30 Sa-
Ia 2 (499 lugares): O preço da traição 16h,
18h. 20h, 22h

TOP CINE CATETE - (Rua do Catete, 228
205-7194 — 180 lugares) Showgirls 1 5h,
17h15, 19h30. 21 h45

CENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL -

(Rua 1o de Março, 66 216-0237 — 99
lugares)- Ver Extra

ESTAÇÃO paço - (Praça 15 de Novembro,
48 64 lugares) As mil e uma noites
14h30. Denise está chamando 1 7h Terra e
liberdade: 12h30. 18h30

METRO B0AVISTA — (Rua do Passeio. 62
240-1291 —952 lugares) Twister: 13h30.
15h30.17h30. 19h30. 21h30

ODEON — (Praça Mahatma Gandhi. 2 220-
3835 — 951 lugares) Twister 14h. 16h10.
18h20. 20h30

PALÁCIO — (Rua do Passeio. 40 240-
6541) Sala 1 (1001 lugares) A ultima
chance 13h15. 15h15. 17h15 19h15.
21 h15. Sala 2 (304 lugares). O pieço da
traição 13h30, 15h30. 17h30. 19h30.
21 h30

PATHÉ — (Praça Floriano. 45 220-3135 —
671 lugares): Showgirls: 1 2h. 14h15.
16h30. 18h45, 21 h

TIJUCA
AMÉRICA — (Rua Conde de Bonfim 334
264-4246 — 956 lugares) A última chan
ce 15h30. 17h30, 19h30. 21h30

ART TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim. 406
254-9578 — 1 475 lugares) Showgirls
14h. 16h30. 19h, 21h30

BRUNI TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim
370 254 8975 — 459 lugares) City Hall
Conspiração no alto escalão 15h. 17h,
1 9h. 21 h

CARIOCA — (Rua Conde de Bonfim. 338
228-8178 — 1 1 19 lugares): Twister
14h30,16h40. 18h50. 21 h

TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim. 422 264-
5246) Sala 1 (430 lugares) Duro de es
piar: 16h10, 17h50. 19h30. 21h10 Sala 2
(391 lugares): O pieço da ttaição: 15h,
17h. 19h, 21 h.

MEIER
ART MÉIER — (Rua Silva Rabelo. 20 595
5544 — 845 lugares) City Hall - Conspira-
ção no alto escalão 15h, 17h. 19h. 21 h

CINE-TEATRO DINA SFAT (Rua Manoel
Vitorino, 553 599 7237 — 244 lugares)
Mr Hoiland. adorável professor 14h, 16h.
18h, 20h.

PARATODOS — (Rua Arquias Cordeiro. 350
281-3628 830 lugares) Paratodos
14h15. 16h30, 18h45. 21 h

MADUREIRA JACAREPA-
GUA
ART MADUREIRA - (Shopping Center de

Madureira 390 1827) Salal (1 025 luga-
res) Showgirls 16h. 18h30. 21 h Sala 2
(288 lugares) City Hall Conspuação no
alto escalão 15h 1 7h 19h, 21 h

CISNE 1 — (Av Geremário Dantas. 1 207
392 2860 800 lugares) Desafio mortal
16h.17h30.19h30.21h

TEATRO

ESTREIA
TEARS FOR FEARS — Metropolitan. Avenida
Ayrton Senna. 3 000, Via Parque (283-
3773) Capacidade 4 326 lugares 3a e 4a, ás
21h30 R5 25 (platéia), RS 35 (lateral), RS 45
(lateral especial e camarotes) RS 70 (cama-
rotos)

Show da banda
VIOLETA CAVALCANTI - Cale do Teatro.
Shopping da Gávea. Rua Marquês de São
Vicente, 52/2° andar, Gávea Reservas pelotelefone 294-7563 Capacidade 96 lugares
3" a dom , às 18h RS 10 (3a a 5") e RS 12 (6aa dom ) Consumação a RS 6

Show da cantora No repertório, Camisa
estampada. Dora. entre outras

HERMANES ABREU Teatro Cacilde Becknr.
Rua do Catete, 338 (265-9933) 3a. ás 19h
RS 10

. *0 músico de jazz estará acompanhado da
r flautista Andréa Dias, do pianista Márvio Ci-

ribelli o do baterista Êlcio Cáfaro
NÓ EM PINQ0 D'ÀOUA Sala Funarte/SIdney

Miller. Rua Araújo Porto Alegre, 80 (297-
6116) 3 ' a 6", ás 18li30 RS 10

Relançamento do CD Receita de samba
JAZZ FRIEND5 Night Rio s. Parque do Fia
mongo. s/n". Flamengo (551 1131) Capa-
cidade 150 pessoas 2" e 3a .« partir das
21h30 Couvert e consumação a RS 8

Show de ja/z
BETINHO MACIEL E RUI MARTINS Vmicius,
Rua Vinícius de Moraes. 39. Ipanema (267
5757) Capacidade: 80 lugares 3 '. as 21h30.
Couvert a RS 1 3 o consumação a RS 8

A dupla apresenta o show Entre amigos
ÍDOLOS DA ATLÀHTIDA Teatro Dulcinn flua
Alcindo Guanabara, 17. Contro (240 4879).

2* a 4a. ás 18h30 RS 8
t> Com Adelaide Chiozzo e Francisco Car-
los.

ALPHORRIA — Hipódromo Up. Praça Santos
Dumont, 108, Gávea (274-9720). 3" e 4a, às
22h Couvert a RS 15 e consumação a RS 10.
[> A banda mostra seu novo CD.

TRIO DE JANEIRO — Cald do Teatro. Shopping
da Gávea, Rua Marquês de São Vicente, 52/
2o andar. Gávea Reservas pelo telefone 294-
7563. Capacidade 96 lugares 3a e 4*\ às
22h30 RS 10 Consumação a RS 8
t> O grupo apresenta o show "Coração dila-
cerado"

CONTINUAÇÃO
NEGUINHO DA BEIJA-FLOR - Tca tio João
Caetano, Praça Tiradentos, s/n°, Centro
(221-0305) 2-a 4». às 18h30 RS 8
t> Show do cantor

ÚLTIMOS DIAS

DE GRAÇA
DUO V0X - Paço do Ouvidor. 161. Contro
(232-1304) 21 a 4". às 171)30 Entrada Iranca

• Show de teclados, voz e guitarra

CLÁSSICO
OS GRANDES ENCONTROS Teatro 2 do Cen

tro Cultural Banco do Brasil. Rua Primeiro de
Março. 66, Centro (216 0223) 3". às 121)30
•* 18h30 RS 6

Recital do pianista Marco Antonio de Al
meida com o Quinteto de sopros da Funda
ção Carlos Gomes

FIHEP IN CONCERT I spaço Cultural Finep.
Praia rio Flamengo. 200/pilotis, Flamengo
(276 0717) If,às18h30 Grátis

Com Andréa Moni/ Paulo Santoro «j An-
dfé Carrara (violino cello e piano)

NÓ—A—NÓS — De Roque Paulo Correia Dire-
ção de Afonso latarola. Com Ricardo Fortu-
na, Vera Ferreira e outros Teatro Posto Seis.
Rua Francisco Sá, 51, Copacabana (287-
7496). 3" e 4'. às 211). RS 10. Duração: 1 h30
Até 26 de ninho

Comédia. Conta a trajetória de quatro
pessoas cujas vidas se entrelaçam formando
um nó

CONTINUAÇAO
CONFISSÕES DE UMA GORDINHA — De Nil Vil-

lona Direção de Renato Prieto Com lolanda
Moura e André Luiz França. Teatro Barias¦
hopping. Avenida das Américas, 4 666. Barra
da Tijuca (325 4898) Capacidade: 234 lu-
gares. 3J o 4J, às 21 h RS 12.
t> Comédia Narra o que seria o dia mais
feliz na vida de uma gordinha kitsch o pop.

GREGÓRI0 — De Clara Góes Direção de
Moacyr Góes Com Leon Góes. Flávia Gui-
marães e Gaspar Filho Teatro Glória. Rua do
Russel. 632. Glória (245 5527) 3' e 4J. às
21 h Temporada popular RS 5
l> Drama Sobre a trajetória do lider comu-
nista pernambucano Gregório Bezerra.

MEDÉA: PAIXÀO E FÚRIA Roteiro e direção
de Marilona Bibas Com Marilena Bibas,
Cristina Moraes o outros Teatro Carlos Go-
mes. Praça Tiradentos. 19, Centro (242
7091) 2* e 3às21h RS 15

Tragédia grega O espetáculo è dividido
em sete movimentos qu»? representam dife-
rentes situações vividas pela personagem
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JORNAL DO BRASH.

Personagem de melodrama L;

Em 
'Colegio 

Brasil', Maria Padilha interpreta gens engragadas, a atriz Maria abandonada, consegue acha-la c

— ^

Tp^adc rolhedm'\ afirma. 
cenas/"Suas 

latitude* vao beirar Trapalhadas do initio ao fim j

ISiS^^MMMMl chda de idas e vindas, foi noiva de Pelo fato de ser uma produgao Stewn Martin ralou um tempao geniais e cacos de todo o tipo capta-

^^IMBIBHIiff^Bi| Lanceloli (Giuseppe Oristanio), independente, a novela csta, se- ^ consegUjr um bom papel no cine- dos pela camera espcrtissima de Carl
mas eles acabaram se separando. gundo Maria^ Padilha, obtcnd| ma com q pmaca^ qUe 0 SBT mostra Reiner. Aquilo tudo que osdebi e os

' " V descobrir que ele tem problemas bem elab'orado", opina. "Nao^se rfa 
amarrada. Mas aqui o que vale e A gloria do panaca chcga quan:

4 > M f |k,. fisicos."Comomulherdramatica, vive so de superprodiigoes, elas Uma fila de piadas politicamente in- do ele inventa um revolucionario
—-j- p ela age impulsivamente e quando sao importantes, mas tambem corretas e humanamcnte descabidas. metodo de prender os oculos nip

' - —-V, ^ Jr' :— co'nsequencias", analisa Maria las, e Colkgio Brasil est* servindo hi^Sdeser Maitino 0 PANACA a onda nos momen- ;
ilk 

' ' >'fj s 
'yi ____ Padilha. Quando Nair percebe como prova", afirma. Maria Pa- rejeitado e imbecilissi- sbt r I3h30 tos cerlos e abre es- •

Irak, que lez, tenta recuperar o filho, dilha revela tambem que em pro- mo filho branco de (The Wki de Car! S8i- pajj'o para o filme se- .~~ —,.>« V. 
que e dado como mono na mater- du?oes independentes o fato de se Uma familia de negros. „cr Com Steve Mar- guinte da dobradi- •

> JA'tj _ 
" nidade. "Um espirito maternal |r acesso direto ao chefe Dali 

pra frente sua vi- un,' Bemardeiie Peters nha Martin; Reiner, J
——— 1 • »«¦ surge nela, mas ja nao dava tem- forma como se refere ao diretor da e um acumulo de e Catlin Adams. EUA, o exceleru| Clients ¦

po de reparar o erro e a culpa vai produtor Roberto Talma — e um trapalhadas, tiradas 1979. Dura?ao: lh40. morto nao paga.
. persegui-la", afirma. Quando dos pontos positivos. __ 1_  .

' 11 
' 

* || | amor aparece novamente em sua Exausta com as gravagoes,—mmemHMwivida, 
atraves do proprio Lancelo- Maria Padilha ainda nao tem pro- a CASA DA HOITE ETERNA nheiro para a familia. INTERCINE

Wf _ ¦ ti, a personagem vai perdendo jetos futuros. Sua unica certeza e
V' 

' v \ ' 
rigidez. Junto com Lanceloti, rea- de que nao agiienta mais ficar

parece seu filho. "E o auge do longe do Rio. A novela e gravada
*M[nria 

PnMia e a immdma Nair na novela das 18h30 
'do 

SBT melodrama", diz ela. "Lanceloti, em Sao Paulo.

Ao Director's chair, Badham comenta Jilmes como A assassina
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Divulgação

Stevt^íãrtiMnwêncuu^^Mnâca, que o SBT exibe hoje à tarde

TELEVISÃO

Personagem de melodrama

Em 
'Colégio 

Brasil', Maria Padilha interpreta

inspetora rancorosa e uma mãe cheia de culpa
Araulvo —14/11/94

Maria Padillia é a impulsiva Nair na novela das 18h30 do SBT

Acostumada a fazer persona-
gens engraçadas, a atriz Maria
Padilha vive uma mulher rancoro-
sa em Colégio Brasil, novela das
I8h30, do SBT. Nair, a inspetora
da escola vivida pela atriz, é o
terror dos alunos. Para a atriz,
que confessa estar adorando a
personagem, Nair é o protótipo
da mulher melodramática. "Ela c
cheia de segredos e tem passado
complicado. É uma personagem
típica de folhetim", afirma.

A vida emocional de Nair é
cheia de idas e vindas, foi noiva de
Lanceloti (Giuseppe Oristânio),
mas eles acabaram se separando.
Ao ficar grávida, Nair abandona
o filho ainda na maternidade ao
descobrir que ele tem problemas
físicos. "Como mulher dramática,
ela age impulsivamente e quando
abandonou o filho não mediu as
conseqüências", analisa Maria
Padilha. Quando Nair percebe o
que fez, tenta recuperar o filho,
que é dado como morto na mater-
nidade. "Um espírito maternal
surge nela, mas já não dava tem-
po de reparar o erro e a culpa vai
persegui-la", afirma. Quando o
amor aparece novamente em sua
vida, através do próprio Lancelo-
ti, a personagem vai perdendo a
rigidez. Junto com Lanceloti, rea-
parece seu filho. "É o auge do
melodrama", diz ela. "Lanceloti,

ao saber que a criança havia sido
abandonada, consegue achá-la e
levá-la para casa, onde, com a
ajuda de sua mãe, cria o menino,
que é paraplégico, em segredo",
conta.

Começa, então, a parte que a
atriz mais gosta, quando o bom
humor ronda o texto. Tomada
por grande vontade de recuperar
o tempo perdido, Nair suplica o
carinho do filho e faz divertidas
cenas. "Suas atitudes vão beirar o
ridículo", define.

Pelo fato de ser uma produção
independente, a novela está, se-
gundo Maria Padilha, obtendo
um bom resultado. "O trabalho
não tem grandes pretensões mas é
bem elaborado", opina. "Não se
vive só de superproduções, elas
são importantes, mas também
existe espaço para outras propos-
tas, e Colégio Brasil está servindo
como prova", afirma. Maria Pa-
dilha revela também que em pro-
duções independentes o fato de se
ter acesso direto ao "chefe" —
forma como se refere ao diretor e
produtor Roberto Talma — è um
dos pontos positivos.

Exausta com as gravações,
Maria Padilha ainda não tem pro-
jetos futuros. Sua única certeza é
de que não agüenta mais ficar
longe do Rio. A novela é gravada
cm São Paulo.

Divulgação

FILMES Renato Lemos

JORNAE DO BRASIL

TV POR ASSINATURA

Fox 
põe 

em foco hoje

trabalho de Badham

IO diretor de cinema John Bad-
liam está em foco no programa
DirlÊtor's chair speckil. hoje as
2lh, no canal Fox, da 

"1 VA. Seu
último filme foi Tempo esgotam
(1.9.96). um thriller onde o perso-
nagem do ator Johnny Deep tem
sua filha seqüestrada e precisa,
para resgatá-la, matar a governa-
dora em pouco mais de uma hora.
Badham também dirigiu a produ-
çãò que foi símbolo de uma época
e que projetou John Travolta:
Embalos de sábado à noite (1979).

•John Badham foi o diretor res-
ponsável por .-1 assassinei (1993),
estrelado por Bridget Fonda e
com participação de Harvey Kei-
teí. O filme é uma visão america-
nizada da produção francesa Ni-
kita — criada para matar, de Luc

Besson. O trabalho realizado por
Badham não foi o de fazer uma
versão do filme francês, mas sim
uma refilmagem. Ele respeitou to-
da a estrutura da história original,
mudando apenas detalhes. Um
deles é o final da personagem
principal, que, ao invés de apenas
sugerir o destino que ela vai to-
mar (como fez Luc Besson), Bad-
ham optou por explicitá-lo. O fil-
me conta a história de uma mu-
lher drogada e violenta que, após
ser presa em um assalto, é contra-
tada pelo serviço secreto para ma-
tar inimigos em nome da pátria:

O diretor fez, ainda, Trovão
Mil (1983); Tocaia (1987); Alta
tensão (1990) e Aprendiz de Jeiti-
ceiro (1991).

Trapalhadas do início ao fim

A CASA OA NOITE ETERNA
Bandeirantes O 15hl5

(The legend of hell hou-
se) de John Hough.
Com Pamela Franklin,
Rody McDowall e Cli-
ve Revill. Inglaterra,
1973. Duração: lh25.
Terror. Milionário
contrata paranormais
para realizarem expe-
riências em mansão
mal-assombrada. ?

A INVASÃO OA ILHA DAS
ÁGUIAS

SBT O 151)30
(Eagle island) de Mais
Helge. Com Tom
0'Rourke, Terry D.
Seago e Summer Lee
Thomas. EUA, 1986.
Duração: lh32.
Aventura. Segurança
de base militar é acu-
sado de assassinato e
acaba descobrindo
trama de espionagem
russa para eliminá-lo.
?

GLADIADOR. 0 DESAFIO
Globo O 15h40

(Gladiator) de Rowdy
Herrington. Com Ja-
mes Marshall, Cuba
Gooding e Robert
Loggia. EUA, 1992.

• Duração: lh50.
Ação. Irmãos topam
participar de lutas de
rua para arrumar di-

nheiro para a família.
?

0 DRAGÃO IMPLACÁVEL
Bandeirantes O 21 h30

(City dragon) de Philty
Phil Phillips. Com
M.C.Kung Fu e John
Williams. EUA, 1993.
Dueação: lh38.
Ação, Lutador se junta
a amigos para patru-
lhar as ruas. ?

SONHOS MALDITOS
CNT O 21 h30

(Midnight offerings) de
Rod Holeomb. Com
Melissa Sue Anderson.
Mary McDonough e
Patrick Cassidy. EUA,
1981. Duração: lh35.
Suspense. Depois de
morte de professor,,
jogador da escola
passa a suspeitar da
garota mais popular
do lugar. ?

REVANCHE DE SANGUE
Record-Rio O 21 h30

(One down two to go)
de Fred Williamson.
Com Jim Brown e Ri-
chard Round. EUA.
1993. Duração: lh27.
Ação. Depois de des-
cobrir trapaças de
uma organização, su-
jeito passa a ser vio-
lentamente persegui-
do. ?

INTERCINE -

Globo O 22h30

ROYCE — UM AGENTE
MUITO ESPECIAL

O
(Royee) de Rod Hol-
comb. Com James Be-
lushi, Miguel Ferrere
Peter Boyle. EUA,
1993. ?

A CONTADORA OE
HISTÓRIAS

O
(The story lady) de
Larry Elikann. Com
Jessica Tandye Tandy
Cronyn. EUA, 1991.
?

BLAZE, 0 ESCÂNDALO
O

(Blaze) de Ron Shel-
ton. Com Paul New- ,s
mane Lolita Davido"-"
vich. EUA, 1989.**

FUGINDO DO DESTINO •

Globo O 1h30
(Turn back the clock)
de Larry Elikann.
Com Connie Selleca.
David Dukes e Gene
Barry. EUA, 1989.-
Duração: 2h.
Drama. Mulher mata o
marido durante dis-
cussão e consegue (voltar ao passado pa-"
ra tentar impedir o'
crime. ?

Steven Martin ralou um tempão
até conseguir um bom papel no cine-
ma com O panaca, que o SBT mostra
hoje à tarde. Seu jeito histérico de
atuar não parecia caber numa histó-
ria amarrada. Mas aqui o que vale é
uma fila de piadas politicamente in-
corretas e humanamente descabidas.
O filme tem a premissa
hilária de ser Martin o
rejeitado e imbecilíssi-
mo filho branco de
uma família de negros.
Dali pra frente sua vi-
da é um acúmulo de
trapalhadas, tiradas

geniais e cacos de todo o tipo capta-
dos pela cámera espertíssima de Carl
Reiner. Aquilo tudo que os débi e os
lóides tentaram fazer depois, só que
em estado bruto.

A glória do panaca chega quan-
do ele inventa um revolucionário
método de prender os óculos no

nariz. Martin segura ;
a onda nos momen- j
tos certos e abre es- j
paço para o filme se- i
guinte da dobradi- ;
nha Martin/Reiner, :
o excelente Cliente .
morto não paga.

0 PANACA
SBT O 13h30

(The jerk) de Carl Rei-
ner. Com Steve Mar-
tin, Bernardette Peters
eCatlin Adams. F.UA,
1979. Duração: lh40.
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n| Educativa(2) ; Globo(4) I Manchete(6) j Band (7) ; CNT (9) : SBT (11) Record (13)

r 
"TJZ, 

| 
T« .02D 529-L j 

Te, ffl, 2K-M33 I Tel g) 54*2132 i Te, <021, 58,0909 
j 

Tel ,021, 580-03,3 ; Tel 1021) 502-0793 ;

^ Amareto (18h) I Quem e Vote. No- j .Tnil m""0"' 1 CNT Estado (lBti, j Co|egio Brasii No- j Cidade Alcrla. Jor- £
O Pcqueno Lord. • y,8W j Scnc (18hl5) : Guadalupe. Novela . vc)a (|8li30S i nalistico (18h). ;

iliia Serie(18h30) { KVphSS SCnC | <11!hl5> j
Rede Noticias : (Ion4>) i

PfpjM (l8h55) j :

H^liP i Os Cavaleiros do j Rede Cidade (19h) . j Informe Rio(l9h) j
Dm Salto para o » Vira-Lata. Novela • Zodiaco(19hl5) j o Canipeao. Nove- orn ; TJ Brasil(l%20) I Jornal da Record :

abla Futuro(19h) I (19h05) : Rio em Manchete j |a(19hl0) I (19hl5) \\
| (I9H55) ill'

Mais do que um jo-
iM|M| go (20h05)

Programa Politico
(201,30)
Mais-do que . 
Conl(20h50) j vela (20h50)

Rede Brasil — ik

^(21h)Jornal do Congre
(2 111 30)
Caderao 2 (21h3:

Jornal

• Intercine. l-'ilmc: 1°
['.'j1, 

'< 
' tlovce - Um ugente

BHH Espa;o Internacio- ; mj(() especiau? A
nal (23h30) ; cantudorci histi*

1' ;¦ f ¦ r/os/i" Blaze, o es- • (23h30)
j amdiito (23li) i_ -j—

van

Rec ord(13)
Tel 1021, 502-0793

CNT (9)
Tel. (021,589-0909

SBT (11)
Tel (021,580-0313Educativa (2)

Tel. (021, 292-0012
Sítio do Pica-Pau
Amarelo (I8I1)
O Pequeno Lord.
Serie (18h30)
Rede Notícias
(18h55)

Samural Warriors,
Série (18h 15)
Shurato. Série
(18h45)

CNT Lstado (18h)
Guadalupe. Novela
(18hl5)

Cidade Alerta. Jor-
nalisiico (18h).

Colégio Brasil. No-
vela (18h30J

Quem é Vocc. No-
vela(18h)
RJ TV (18h55)

Os Cavaleiros do
Zodíaco (I9h 15)
Rio em Manchete
Í9h55)

Rede Cidade (19h)
O Campeão. Nove
la(Í9h|0)

Informe Rio (19h)
Jornal da Record
(19hl5)

Um Salto para o
Futuro (19h)

MANHÃ/TARDE

Igreja da Graça (51i)
9 — Alfa e Ômeja (5!i30,

— Igreja da Hgraçi (6h,
13-0 despertar da Fé (6h)
4 — Programa Ecumênico
(6hl0,
4—Tckcurso 200—
Profissionalizante (6h 15)
11 — Palavra Viva (6h28)
4—Telecursu 20M—2o pau
(6h30,
7 — Diáno Rural (6h30)
2 — Lwcuçãodollino
Nacional (6h35)
2 — Palavra Viva (6h40|
2 — Curso Profissionalizante
(6h45,
4—Tekxurso2000— l°grau
(6h45,

'2—Telecurso 2UÜÜ—2° grau
(7h)
4 —Bom Dia Rio(7h,

— Tekmanhã (7h,
— Home Shopping Show

(Th)
11 - Sessão Desenho cora
Vovó Mafalda (7h)
2—Tclecuno 2(XjO — l" grju
<7hl5,
4 — Bom Dia Brasil (7h30)

— pairine (7UU)
— Cidade e Educação (7h30)

2—Plantão da Língua
Português (7h55l

'2—TV Escola (8h,
— Sailor Moon(Hh)
— I)ia Dia. Variedades (8h)

9—Bom Dia Vida (8h,
11 — Bom Dia & Cia.
Infantil (8h)
4-1V Colosso (8h30,
6 — Escola Bíblica da I c
(8h30,
13 - Note e Anote (Rh.VI)

2 - fc de Manha (1h)
6 ¦ Home Shopping (Vh)
6 - Dudalcgria (9hl 5)

m2 - Sítio do Ra-Pau
Amarelo (I0h,
9 — falando ik Vida (iüh
11 TV Animal MOh)

7 — Coanha Maravilliosa da
Ofélia (lOh)
2 — PhnlàodaLingua
Portuguesa (I0h25)
2 — R.i-Tim-Bum(IOh3l)|

— Sainurai Wanion». Série
(I0h30,
11 — Programa Sérgio
Mallandro Infantil (lüh?0)
7—Vamos Falar com Deus
(I0h|j

— Liga Mundial de Vôlei
Masculino Hoje: Brmilx
Jupàu uu China. Ao vivo
(I0M5,
2 — Rede Noticias (IOh55)

SM2 — Desenhando (11 h,
6—Grupo Imagem (llh,
2 — Rede noticias (11 h25)
2 — Castelo Rá-Tim-Bura
Infantil (llh30.

EEH2 — Rede Brasil—Tarde
(I2h)
4 — Os trapalhões (I2h)
6 — Manchele Esportiva (I2h,
9—CNT Opinião.
Pntrcvistas(l2h,
11 — Carrossel das Américas
(I2h,
6 - Boletim Olímpico (I2h25)
4—Globo Esporte (12h30,
6 — Edição d.i Tarde (12li30,
11 — Chapolin. Infantil
(I2M0)4— RJ TV (12h45,
13 —Forno, Fogão e Cia
(12M5,

SEU

13 — Rccord em Noticias.
Debate (13h30,
11 — Cinema em Casa.
Filme: ÜpumJcü(l3h30)
4 — Vídeo Show. (13h40,
6 — Home Shoping Show
(I3M5)
9 — Tele Slore (13h45)
2 — Rede Notícias (I3h55|

Vestibulando (I4h)
9 — A cozinha do Lancelotti
(I4h)
4 — Despjhda de Solteuo
(I4i,
7 — Cidade e Educação
(I4bl5)
13 — Nanny. Séne (14h 15)
9 — Mulheres (14h30,
6—Gente Importante (I4h45,
13-O Agente G. Infantil
(I4h45)
2-Rede Noticias(14h55,

— IX-senhando (15h,
7—Cinc Trash. Filme: A casa
ilini)irft'lfnia(l5hl5,
2—Planlãoda Língua
Portuguesa (15h25,
11 — Festival de Filmes A
umisúo da ilha das àgvias
(I5h30,
2 — Castelo Rá-Tim-Bum
(15h30,
4—Sessão da Tarde. Filme:
(Hã/iador. o dcsífio (15h40,
6 — Home Shopping (15h45)
2 — Rede Noticias (15h55,

EIS}
2 — Plantão da Lngua
Poriugittsa(13h)
6 — Tele Amencanas (13h>
9 — Bem Forte Esporte(l3h,
13 - Rocord nos Esportes
(13h>
2 — IVocura Acha (13h05)
11 — Chavts. Infantil (I3hl0)
4-Jornal Hoje(l3hl5)

— De Bem com a Vida
(I3hl5l
9 — Camisa 9 (13h 15)
13 — Repórter Rccord
ÍÍ3htS)2 Plantão di Língua
Portuguesa (I3h25)
2—Franoès cm Ação (13h30l

— Falando de Vida (13H30)

2 — Sem Censura. Debale
(I6h,
6 — Winspector (I6h)
6 — Grupo Imagem (16h30,

EEB7— Supefmarket(!7h)
9 —Scne Bíblica (I7h)
11 — Passa ou Repassa (17h,
13 — 0 Mundo de lieakinan
(17b)
4 — Malhação (17h30,

— Sessão Animada (17h30)
— Programa Silvia Poppovic

(17h30,
11 - Aqui Agvira(l7h30)
13 —Zorro I!7h30,
6 — Sailor Moon (17H45)
2 Rede Noticias (WS)

•. •/ ':-a-:-/.v v/' vava .v.- s a . >.vt.- Nv/.V. Jf.1'. v.v.wlrw.w.w.t

Mais do que um jo-
go(20hü5)
Programa Político
(20h30)
Mais-do que
Conl(20h50)

Rede Brasil — noite
(21h)
Jornal do Congresso
(21h30)
Caderno 2 (21h35)

Jornal Nacional
(20h)
Programa Político
(2üh30)
O Rei do Gado. No-
vela (20h50)

Manchete Esportiva i
(20hl5) j
Programa Político •
(20h30) 1
Jornal da Manchete j
(20h50)

Terça Nobre. Hoje: j Tocaia Grande j
.•I Comedia da fida j (2lh45) !
Privada (21H55) i

O Cometa. Novela
(20h)
Programa Político
(201)30)
O Cometa. Conti-
nuação(20h50)

Jornal Bandeirantes
(2lh)
Força Total. Filme:
O dragão implacà-
wl (211i30)

Série bíblica (20h)
Programa Político
(20h30)
Juca Kfouri. Entre-
vistas (20h50)

Cinema na TV. Fil-
me: Sonhos maldi•
wj(2lh30)

Antônio Alves, Ta- ;
xísta. Novela (20h) j
Programa Político j
(20H30) ;
Programa Livre ;
(20h55) j

25" Hora (20h) j-
Programa Político •
(20h30) j
25" Hora. Conti- •
nuação(20h50)

„ , . ... Campeões de Au- iRarao de Viver ^ Filme Kc. :
Reapresenlaçao yanchc de sa„sue ;
(-lh50) (21h30) f

Jornal de Amanhã
(22h)
Cidadania (22h30)

Expedições (22h45) j Série. Curvas Peri- •
gosas(22li3ü)

Espaço Internacio-
nal (23h30)

Intercine. Filme: 1°
Royce - Um agente
muito especial12a A
contadora de histó-
riasji" llla:e, o es-
mulato (23ltJ

Verdade. Jornalisti-
co(23h45)

Torneio Internado-
nal de Basquete Fe-
minino. Hoje: Brasil
x Argentina. VT
(23H30)

CNT jornal — 2"
edição (23H20)

Jornal do SBT ;• , _ . ¦
1" Edição (231,30) Nova Iorque Contra ;
Jõ Soares Onze e .
Mela (23h45) ^23h30)

Encerramento (Oh) Jornal da Globo
(01,55)

Boletim Olímpico
(01,08)
Momento Econômi-
co (Oh 10)
Home Shopping
(01,25)

Mercado Capital
(Oh)
Clube da Esperan-
ças (0hl5)

Campeões do Hillte-
lerla. Filme: Fugiu-
ilo do í/w(iijiííli30)

ClipGospel (11,10)

Espaço Renascer
(21,10)

Jornal da Noite ;
(lh)
Circulando (Ih30)
Flash (lii45) ; Primeiro Mundo

í (2h)

Jornal do Slil
2* edição (I li)
Programa .lovce j jwus Verdade(3h)

(1 h 15, ;
Perfil (Ui20)

wsimM

EES
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Numcrosos misterios ator- Mist6rios ha outros, obscu- tepjgjf u
nicntam os seres desla terra. Nu- /r ^ \\ ros. Como certas trufas que, on- "/
merosos e de especie variada. ^ /^?~x ra tro dia, vi no La Maschcra dc \
Desde os classicos: "Quern so- ^ JsKjh^ 

|| Pulcinclla. Eram negras por fo- • ;'f :" •«'
mos?Dc onde viemos? Onde va- \ 

f°r 
^cnlr0, eram ^ran" -

Fil6sofos,ormtologos^polin- mCOni!rofpSulcinella 6 um dos

maxilares por for?a dos bocejos. Jul cozinha sao'de excelente quaii-
Que e muito aborrecida a hu- \W!lltltt*i III Mr dade. La comi, ainda outro dia,

manidadl repetindo sempre os i xib /jU// urn belo creme dc aspargos fres- fl|^if
mesrnos erros. Aborrecida, ba- I cos e urn otimo cordeiro ao for- ^M'^k wM MBKdMSfct
rulhenta e recheada de vulgari- no. E lugar de onde saio feliz, O apresetitador Cid Moreira com sua mulher: um dos trabalhos da mostra no Rio Design Center
dades. Se, ao mends de 50 em 50 sempre que 14 vou. ^
anos inventassem alguma novi- USB f" jpe it

Sf§| sSSS 
«§£« Perfis em novos angulos

|£ MaPsro0homem continua o Fanas? mais ^seria dizer/Mfa<M Captar a alma da alta socie- Rio Design Center, no Leblon, Entre os personagens chcados..

mesmo. Nos nao mudamos. E os Presidenle X ou em marSo. E a trufa marsaiolla, dade ou dos art.stas mais fa.no- com abertura hoje, as 19h estao Maju Made , C armcm

micacos sorriem os nomes' porqu mm so euarda seu aosto por um sos exige sensibilidade e aten<;ao hm 60 fotos de grandes forma- Mayrink Veiga. Rita Lee. Cid

T£m razlo de sorrir Melhor sos-> Por quc 0 8ovcrno nf° 
Z^^SS£S^S- do fotografo. Caso contrario, tos, os fotografos da revista ex- Moreira e sua mulher. o casal Jor-

inam se'rissem as carcalhadas. controla os juros cobrados ^]os 1 rhepam aQlli sabem a batata. vira tudo fol° dc Plosaicos al" P5cm seu talent0 em explorer de- ge Amado e Zclia Gattai. e muitos
Seria humilhante para os ho- bancos, mas, antes, os protege, p^em ser maquiadas com vina- buns de/amilia. Para cxtrair o tallies de cada mansao enlocada, ~utros 

Qs traba|hos expostos ate
mens. Mas muito instrutivo. ao falirem? Sao misterios Mas . 

f vwdadeiras o que melhor 
angulo do entrevistado, de cada viagem, para construir 7 <je Juiho le\am as assmaturas de

Pois poderiamos ir ao zoologico, misterios clariss.mos, que fazem 
Resumo' 

3 "'"'f da.rcvisla, C",uv teve u,m peri1 ?e! Carol do Valle, Nelie Solitrenick.
como quern vai a universidade, sorrir nossos ancestrais, depen- |es dara algum sabor. Resumo. quc redescrobnr 0 glamour qua- a ravesde seus gostos e obje os. n

eTntre os guinchos dos simios, durados pela cauda, em jaulas, nao devem ser vend,das. se esquecido da fotografia de ce- expos,pao comemora tambem_os S4;f;°/^;c;0^;r0co'; 
^

ouvir perguntas de alta relevan- onde os encerram para que nao Ah! Bom leitor! Se todos os lebndades. O resultado de dois dois anos de Caras no BraS1' Gladstone 
Camnos Orlando Bri-

cia e profunda politica. ocupem cargos publicos. misterios fossem como esse! anos dessc trabalho esta na ex- pubhca^ao ja ex.st.a, com suets- Gi d^"^ Camp0 Orlando
' 1 

  posigao As caras do ano II. no so, fora do pais. to 1 Kicaroo btudart.
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 n„» ,on/K GfiMEOS • 21/5 a 20/6 — CANCER • 21/6 a 20/7 r-^ _ 111 U la |4 |S |S |7ARIES* 21/3 a 20/4 _ I?^?mf>n , l,hradas Disposipao regular de /vT) /V0 Quadro em que todos
Compensates em re- Estao t>emequ.hljnlluenclas sobre os 172 JL? os valores que marcam 9 WTlagao aos seus nego- f eneaimmhadas ,as in^ &5JM <7=^ T ln,eresses de tra- sua rotina se consoli- BW  .cios e no trabalho. O KLJ —_J lluencias que assuntos orolis- balho e de neg6cios. Voc6, geminiano, deve se dar3o, embora sujeitos a algum retardamento 11» dia Ihe dara. anet.no. um pos.cionamentojwm acerto em seus proietos e®» msu^* 

^nnd°cionar p^ra agjr CQm 
9dinamism0 e entu. ComePam a se materializar indicapfies posi.,vas

de cTpensapaes que o tarao pensar em comprol 
^^nsando 

qualquer debiMdade. para seus .nteresses pessoa,s e de .ami.,a. Est,- 12 
jj" l_

pessoas pr6ximas. missos. 14 MB 16 kh

LEAO • 21/7 a 20/8 TOTT_T_ VIRGEM • 21/8 a 20/9 LIBRA • 21/9 a 20/10 ^s==°r—ESC0RPIA0§ 
211° a 2°/1'1 

 fflj—Ipffll Mi
Vantagens se concon- r^~* V* ®om t'uat^r0 nos n°9°- /' j—v\ 02Posicionamento da /^f \ /tT^S O dia tem a seu favor S/i HBm ^ Hi H
trarao em torno de ^ cios, nas aplicagdes (i- J JST ~~ Lua que se faz benfefico 4~t ' y um bom desdobramen- W_ /\ mi/SP 21 S1 
seus interesses male- V//r.iv»l nanceiras e assuntos » »l para neg6cios e inst&- l^> ¦ to de interesses mate- v5~^S HH
riais. gerando um quadro de fortes exigencies. que dependam de outras pessoas. MercOrio Ihe vel em rela<pao aos sentimentos. Por isso 6 bom nais e exjgencia maior para seu relacionamento =— ¦¦ 25
Diante disso. procure agir com maior prudencia vantagens nos estudos, ciencia e na politica. que voc6 aja de forma controlada para tudo o com 0U|ras pessoas. Compensacdes por um bom BH
e nao se deixe levar por primeiras impressoes. Procure ser cuidadoso e prudente em sua vida que disser respeito a essa vivencia a.etiva e entendimento com pessoas intimas. Amor parti-
Bom em lamilia. intima neg6cios. cipativo. HEi

t ™,Ttc . „ onn HORIZONTAIS — 1 — cilindro de madeira liga-
SAGITARIO • 21/11 a 20/12 CAPRIC6RNIO • 21/12 a 20/1 AQUARIO • 21/1 a 20/2., k — PEIX±.S> i , ^ do a haste do soquete e coberto com IS de

«. p^spi ,«¦¦¦¦¦ ssisxsst tsssssi ^sarssssy.s'x

contrariando a extroversao natural do signo. O Ganhos Inesperados poderao se concretizar. estarao envolvendo tambem as pes- de pessoas amigas. em posicionamenlo que re- dentro da pepa de artilharia. 9 grande o xa.
momento 6 proplclo para algumas novas iniclatl- H4 um quadro de influfincias que mostra a famllia e irao taz6-lo muito feliz e reali- go com muita compensapao os seus interesses que. na mitologia lorubana e a contrapartida ae
vns que digam de sua vida em lamilia e no ocorrfincia de desencontros envolvendo pes- de familia Odudua. represontando o c6u, Orixa da Drancura
amor soas queridas. e da pureza. conhecido tambem no Brasil por

Oxald. representado por meio de conchas e li-
mao verde dentro de um clrculo de chumbo, e

^^mmm—¦^— sincretizado com o Senhor do Bonfim; 10 — de
ATT AHDT\IUn6 ou,ra ,orma; 11 — estado em que os tecidos
n^AI|K|[l|Jy)J organicos mostram vigor ou energia; 12 — troca
\ de ctasse gramatical, genero. numero, caso.

—————— — - pessoa. tempo, modo ou voz de uma palavra por
GAT AO DE MEIA-IDADE MIGUEL PAIV/^ AS COBRAS | _ 

VERlSSlMO ^l^^^es'o^^mlg^m^

^ TAR 7 SlE-MW O fi^ L UK i (v^r WXX h / K \ peregrinos mupulmanos cingem o corpo da cin-
'• A^nnri'7K\&\ IIM ) ' COCA MEDIA E BMKlA \J J / Av ) / 'ura at6aos joelhos; vestuariode algodSo. usado' 
KifeoJf (7 fRATA PEQJJEV^'. lr—V\kJ/i A(D»// Vv N —\! pelas mulhores mupulmanas das classes baixas.
MXJ 5fcM CUMfck^7T. f y( S* ?5Vp\ 1——v | j-  rtC\ / \A / /// Vw A£\A/i*1 17 — que ou aqueles que tem o vicio de tomar
OUBettRTORA?#f k- \ W A/ // n/7/7 V J 
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O mistério das trufas

Mistérios há outros, obscu-
ros. Como certas trufas que, ou-
tro dia, vi no La Maschcra de
Pulcinclla. Eram negras por fo-
ra. Mas, por dentro, eram bran-
cas. Tinham gosto de nada. E o
mais estranho é que eram, real-
mente, trufas.

Ora, o Pulcinella è um dos
bons restaurantes italianos da-
qui. Serviço, ambiente, vinho e
cozinha são de excelente quali-
dade. Lá comi, ainda outro dia,
um belo creme de aspargos fres-
cos e um ótimo cordeiro ao for-
no. É lugar de onde saio feliz,
sempre que lá vou.

Mas as trufas! Delas muito
indaguei, até que soube que, na
verdade, são trufas. Mas colhi-
das (se é que trufa se colhe — o
mais correto seria dizer fuçadas)
em março. É a trufa marsaiolla,
que só guarda seu gosto por um
dia — e e gosto bem ralo. Quan-
do chegam aqui, sabem a batata.
Podem ser maquiadas com vina-
gre de trufas verdadeiras, o que
lhes dará algum sabor. Resumo:
não d&vem ser vendidas.

Ah! Bom leitor! Se todos os
mistérios fossem como esse!

Numerosos mistérios ator-
mentam os seres desta terra. Nu-
merosos e de espécie variada.
Desde os clássicos: "Quem so-
mos? De onde viemos? Onde va-
mos?" Até os mais simples: por
que essa imbecil greve geral de
sexta-feira?

Filósofos, ornitólogos, políti-
cos tentam decifrar esses enig-
mas. Uns desistem. Outros ficam
malucos. Muitos deslocam os
maxilares por força dos bocejos.

Que è muito aborrecida a hu-
manidade, repetindo sempre os
mesmos erros. Aborrecida, ba-
rulhenta e recheada de vulgari-
dades. Se, ao menos de 50 em 50
anos inventassem alguma novi-
dade! Mas nem isso. Só inven-
tam mil aparelhinhos, televisões,
computadores, modismos, méto-
dos de prolongar a vida e o té-
dio. Mas o homem continua o
mesmo. Nós não mudamos. E os
macacos sorriem.

Têm razão de sorrir. Melhor
fariam se rissem às gargalhadas.
Seria humilhante para os ho-
mens. Mas muito instrutivo.
Pois poderíamos ir ao zoológico,
como quem vai à universidade,
e. entre os guinchos dos símios,
ouvir perguntas de alta relevan-
cia e profunda política.

O apresentador Cid Moreira com sua mulher: um dos trabalhos da mostra no Rio Design Center

Assim, poderíamos refletir
sobre as perguntas de Chico a
Zenóbio. Por que mataram P.C.
Farias? Quem foi mais ladrão: o
presidente X ou o Y? (Não cito
os nomes, porque temos proces-
sos.) Por que o governo não
controla os juros cobrados pelos
bancos, mas, antes, os protege,
ao falirem? São mistérios. Mas
mistérios claríssimos, que fazem
sorrir nossos ancestrais, depen-
durados pela cauda, em jaulas,
onde os encerram para que não
ocupem cargos públicos.

Entre os personagens clicados,
estão Malu Mader, Carrnem
Mayrínk Veiga. Rita Lee. Cid
Moreira e sua mulher, o casal Jor-
ge Amado e Zélia Gaitai, e muitos
outros. Os trabalhos expostos até
7 de julho levam as assinaturas de
Carol do Valle, Nelie Solitrenick.
Sérgio Zalis, Rogério Faissal,
Marcelo Tabach. Marcos Rosa.
Gladstone Campos. Orlando Bri-
to e Ricardo Studart.

Rio Design Center, no Leblon,
com abertura hoje, às 19h.

Em 60 fotos de grandes forma-
tos, os fotógrafos da revista ex-
põem seu talento em explorar de-
talhes de cada mansão enfocada,
de cada viagem, para construir
um perfil fiel do entrevistado
através de seus gostos e objetos. A
exposição comemora também os
dois anos de Caras no Brasil — a
publicação já existia, com suces-
so, fora do pais.

Captar a alma da alta socie-
dade ou dos artistas mais famo-
sos exige sensibilidade e atenção
do fotógrafo. Caso contrário,
vira tudo foto de prosaicos ál-
buns de família. Para extrair o
melhor ângulo do entrevistado,
a equipe da revista Caras teve
que redescrobrir o glamour qua-
se esquecido da fotografia de ce-
lebridades. O resultado de dois
anos desse trabalho está na ex-
posição As caras do ano II. no

Carlos da Silva

CÂNCER* 21/6 a 20/7 -——-—g——
Quadro em que todos
os valores que marcam v j£vá-
sua rotina se consoli-
darão, embora sujeitos a algum retardamento.
Comepam a se materializar indicapões positivas
para seus interesses pessoais e de familia. Está-
vel no amor.

gêmeos • 21/5 a 20/6 ——
Disposipão regular de //O //Vinfluências sobre os V/X/(yV
seus interesses de tra- l/t Tr 
balho e de negócios. Você, geminiano, deve se
condicionar para agir com dinamismo e entu-
siasmo. compensando qualquer debilidade.
Compensapões no amor.

TOUBO • 21/4 a 20/5 mA. „\
Estão bem equilibradas %vifír J/\j£
e encaminhadas as in- ^5jl J
lluèncias que mostram 1—
acerto em seus projetos e nos assuntos prolis-
sionais para o futuro. Intimidade valorizada
Compensapões que o larão pensar em pompro-
missos.

ÁRIES • 21/3 a 20/4
Compensapões em re- -y
lapào aos seus nego-
cios e no trabalho. O Eiíliia
dia lhe dará. arietino. um posicionamento bem
mais compensador, embora persistam as in-
fluéncias que dizem de excessivas pressões de
pessoas próximas.

ESCORPIÃO • 21/10 a 20/11
O dia tem a seu favor sÀ
um bom desdobramen- / |to de interesses mate- 1
riais e exigência maior para seu relacionamento
com outras pessoas. Compensações por um bom
entendimento com pessoas intimas. Amor parti-
cipativo.

LIBRA* 21/9 a 20/10 n_ ,
02Posicionamento da /v]\
Lua que se faz benéfico /' ' y \ /para negócios e instá- Ps «^_
vel em relação aos sentimentos. Por isso è bom
que você aja de forma controlada para tudo o
que disser respeito a essa vivência afetiva e
negócios.

VIRGEM • 21/8 a 20/9 , ¦  ,
Bom quadro nos nogó- A .p^s
cios, nas aplicações ti- J JF9
nanceiras e assuntos < »
que dependam de outras pessoas. Mercúrio lhe
dâ vantagens nos estudos, ciência e na política.
Procure ser cuidadoso e prudente em sua vida
intima

LEÃO • 21/7 a 20/8 T _¦^
Vantagens se concen-  r-~-
trarão em torno de Rj. i ^seus interesses mate- VVA1 iV?
riais, gerando um quadro de fortes exigências.
Diante disso, procure agir com maior prudência
e não se deixe levar por primeiras impressões.
Bom em família.

HORIZONTAIS — 1 — cilindro de madeira liga-
do à haste do soquete e coberto com lã de
carneiro, usado para empurrar o projétil nas
peças de artilharia de carregar pela boca. cilin-
dro do soquete com que outrora se calcava
dentro da peça de artilharia; 9 — grande orixá,
que. na mitologia lorubana. é a contrapartida de
Odudua, representando o céu, Orixá da brancura
e da pureza, conhecido também no Brasil por
Oxalá, representado por meio de conchas e li-
mão verde dentro de um circulo de chumbo, e
sincretizado com o Senhor do Bonfim; 10 — de
outra forma; 11 — estado em que os tecidos
orgânicos mostram vigor ou energia; 12 — troca
de cHasse gramatical, gênero, numero, caso.
pessoa, tempo, modo ou voz de uma palavra por

VERÍSSIMO outra classe, gênero, número etc .13 — o tipo
mais puro das vibrações sonoras mágicas mais
ativas; 14 — tratamento honorífico que se dá na
China a certas pessoas; 15 — pano com que os
peregrinos muçulmanos cingem o corpo da cin-
tura até aos joelhos; vestuário de algodão, usado
pelas mulhores muçulmanas das classes baixas.
17 — que ou aqueles que têm o vicio de tomar
éter. 19 — extremidade de um conduto de chami-
nè que se liga em ângulo relo ao conduto verti
cal, munida de anteparos que evitam o retluxo da
tumapa para o interior da chaminé. 20 — tenô-
meno meteorológico que se manitesta por uma
grande nuvem negra, donde vai saindo um pro-

FERNANDO GONZALES longamento. parecido a uma tromba de eletante,
ç— o qual. torneando rápido, desde ate à superfície

da Terra, onde produz torte remoinho e eleva po.
destelha casas, arranca árvores etc (pi ); 23 —
tetiche dos candomblés, que é uma taixa ornada
de conchas e contas; xale branco que as filhas-
de-santo usam como ornamento (pi ). 25 *- indi-
viduo de uma tribo indígena do rio Piraparana.
pertencentes ã família lingüística pano; 26 —
negativamente; 27 — prato típico da cozinha
baiana, cuja consistência é dada por verduras
como lingua-de-vaca, taioba. mostarda, ou ou-
tras. preparadas com camarão seco, azeite-de-
dendê, pimenta etc . e às quais se pode acres-
centar camarão fresco ou peixe, 28 — a lace do

CHARLES M SCHULZ pão que assenta no chão do forno, superfície da
prensa onde assenta o vinhaco

(ôORTE 6UAy VERTICAIS — 1 — elétron arrancado de uma
—^ \« superfície por influência de uma radiação eletro-

^ magnética que nela incide, elétron libertado da
superfície de um corpo pela incidência da luz. 2

— substância dura e negra obtida pela vulcani-
zapáo de borracha com excesso de enxofre 3 —~ ~r~ entre os melanésios, o conjunto de torpas sobre-

=?—V\ -— yA naturais provenientes dos espíritos e que ope-
. QCfci-A, ram num objeto ou numa pessoa (pi) 4 —

. - o¦ rw ; 
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lordose sem curvatura lateral. 5 — pedaço, naco.
¦— - -¦ ii 6 — nivelamento dos alicerces um pouco abaixo

da supertlcie do solo mediante aplicapão de um
mai iQifMO pie cni ica revestimento chamado soco, 7 —- latitude, naMAURÍCIO PC SOUSA esfera ângu|Q qu(j (a2 CQm 0 plan0 do

yr equador terrestre o raio que passa por determi-
nado observador ou determinada localidade 8

fvy — instrumento de sopro dos indígenas de raça
St-o tupi. instrumento musical empregado nas danças

ÇSjSÍ. comemorativas da capa, da pesca e das vito-
rias guerreiras. 10 — odorante. 16 - chefe de

^¦$ETr crp jj companhia militar; caprtào de besteiros. 1ô — ¦
—"jjjgav cgpT 1 

roubar nas compras, apresentando conta supív
jj nor às despesas; subtrair fraudulentamente, fur-

¦«—' „ lar. surrupiar, 20 — epitoro que os chineses
acrescentam ao nome dos deuses pfincipais. 21

 — unidade monetária de bronze das populações
primitivas da Itália central, da Etiuria e dos ro-
manos, 22 — lâmina de ouio que imita folha de

DEAN YOUNG E STAN DRAKF palmeira, panela de barro. 24 — sineta de metal
usada no ritual de dar comida ao orixá
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PEIXES* 21/2 a 20/3 r^^TVy——-reg^
Excelente oportunidade ^ li ss tVi ?'
para negócios que irão
dar-lhe lucros acentua- V
dos. Hâ hoje um destaque especial para a apão
de pessoas amigas, em posicionamento que re-
ge com muita compensapão os seus interesses
de lamilia

AQUÁRIO • 21/1 a 20/2 . 
e04Você se beneficia
de um quadro de equill- jl LS~ tObrio e de favorecimento » t E2S
em relação ao trabalho Novidades ligadas
ao amor estarão envolvendo também as pes-
soas da família e irão lazê-lo muito feliz e reali-
zado.

CAPRICÓRNIO • 21/12 a 20/1
Excelente condiciona- 7~~J> ^
mento em relação J
sua rotina financeira. 
Ganhos Inesperados poderão se concretizar.
Há um quadro de influências que mostra a
ocorrência de desencontros envolvendo pes-
soas queridas.

SAGITÁRIO • 21/11 a 20/12
O dia mostra tendência
para você se fechar em i—
seus pensamentos, li I \íyW.
contrariando a extroversão natural do signo. O
momento é propicio para algumas novas iniclati-
vas que digam de sua vida em lamilia e no
amor.
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secular preguiga de muitos dos sous alunos, scmpre ansiosos

por um resumo ao inves da obra completa manteve, entretan-

Claro, o comportamento cxotico do professor Lacerda nao
cscapou do senso dc humor dos sous contcmporaneos. Para
muitos, nao passava de um debit mental. Outros, mais genero-
sos, acreditavam que na origem das suas esquisitices estaria
alguma paixao niio correspondida, um amor qualquer inlenso
e impossivel. Prefiro a explibagao mais simples. Ele gostava do

que fazia, gostava da vida como levava. Um dia, numa aula cm

que tentava nos fazer entender e gostar do pocma Le lac, de
Lamartine, confessou que o sabia de cor desde os doze anos de
idade. Que, em muitas noites de vigilia no seu casarao, o
declamava. E que em todas as oportunidades descobria novas
coisas na p°esia- novo som, outro significado ncsta e

 naquela palavra, um senti-
mento escondido nos, versos,

uma rima perdida que, talvez,
I T * tivesse escapado ate ao pro-

prio autor. Ele insistia no fato

JL l/l/f I l&LJ V K/i I de que nao e tao importante
saber um pouco de muitas coi- a.

sas. Mas que era fundamental
t J¦* n 4- /~\ /I saber muito de uma coisa.

\)lSkTf^Sk fit Qualquer que fosse ela. Ou

WMs
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A secular preguiça de muitos dos seus alunos, sempre ansiosos

por um resumo ao invés da obra completa manteve, entretan-
to, a coleção invicta.

Claro, o comportamento exótico do professor Lacerda nao
escapou do senso de humor dos seus contemporâneos. Para
muitos, não passava de um débil mental. Outros, mais genero-
sos, acreditavam que na origem das suas esquisitices estaria
alguma paixão não correspondida, um amor qualquer intenso
e impossível. Prefiro a explicação mais simples. Ele gostava do

que fazia, gostava da vida como levava. Um dia, numa aula cm

que tentava nos fazer entender e gostar do poema Le lac, de
Lamartine, confessou que o sabia de cor desde os doze anos de
idade. Que, em muitas noites de vigília no seu casarão, o
declamava. E que em todas as oportunidades descobria novas
coisas na poesia. Um novo som, outro significado nesta e
naquela palavra, um senti-
mento escondido nos, versos,
uma rima perdida que, talvez,
tivesse escapado até ao pró-
prio autor. Ele insistia no fato
de que não é tão importante
saber um pouco de muitas coi-
sas. Mas que era fundamental
saber muito de uma coisa.
Qualquer que fosse ela. Ou
muito de algumas poucas coi-
sas. ele acrescentava, genero-
so. Como esclarecimento para
sua teoria, recorria ao amor.
O grande amor acontece ape-
nas uma vez. Às vezes, ele
acontece, e nós nem percebe-
mos. Nós o abandonamos e
continuamos a procurá-lo
além, até que um dia, consta-
tamos que ele está lá atrás,
naquele passado que, na pres-
sa, desprezamos. E, frente a
uma perplexa sala de aula, ele
concluía: quando o amor lhe
chegar, fique atento, não per-
mita que ele se vá. Se ele se
for, é pena, você vai se trans-
formar num caçador de som-
bras.

Na época, as explicações do
professor me convenceram.
Mais ainda no que se referia

, ao cinema. Ele comparava um
filme — bom, de preferência
— a uma vida humana. A pri-
meira vez que você vê um filme
ele ainda é, digamos, uma
criança. Pode ser uma criança
superdotada, alguns filmes são

Filmes devem

ser vistos de

olho no 
futuro

Gosto de ver os filmes que já vi. Não gosto de ver filmes que
ainda não vi. O professor Lacerda, magro e visionário como
um Quixote, também pensava assim a propósito dos livros e
das canções. Aos sábados e domingos ele podia ser visto diante
do cine Avenida, confirmando mais uma reprise. Depois de
uma semana inteira dedicada às aulas, aquele era um prazer do

qual não abria mão. Mas tinha que ser uma reprise. Se era uma
estréia, o professor voltava para casa e se entretinha na releitu-
ra de um clássico enquanto ouvia velhos tangos numa velha
vitrola. Vivia só, num casarão antigo, muito bem cuidado, com
salas e quartos de paredes cobertas de livros. Naturalmente
novos, jamais abertos em sua absoluta maioria, pois o profes-
sor permanecia fiel àqueles que já havia lido. Muitos ele

ganhava de presente, outros ele comprara, mesmo sabendo que
jamais os leria. Mas, sempre afirmou, gostava do objeto livro.
A forma, o peso e o cheiro dos livros lhe despertavam uma
tranqüila euforia, uma paz cheia de excitaçào. Além do mais,
se sentia feliz de saber que eles estavam ali, à mão, lhe iazendo
companhia. Em meio a volumes e mais volumes de toda a
literatura do mundo, não importando sua qualidade mas ape-
nas sua presença física, jamais se sentia solitário. E, de mais a
mais, sua casa-biblioteca sempre esteve aberta a todos. Quem
quer que quisesse consultar seus objetos tinha total liberdade.

indiscutíveis obras-primas, você sente de imediato que convive
com uma criatura especial. Por isso mesmo será bom revê-lo
alguns anos mais tarde, para sentir como ele cresceu, como
amadureceu, como é a sua vida de adulto, como é a sua velhice.
Um filme, ele insistia, tem que ser feito e visto com um olho no
futuro. Sua própria construção, algo que é planejado e realiza-
do hoje, mas que só acontece de fato dentro de um ano ou
mais, quando finalmente é exibido, o obriga a isso. Sem este
olhar todo e qualquer cinema se torna desinteressante. Os
olhos do professor Lacerda eram dois brilhantes cheios de
certezas. E ele me convencia mais pela ênfase ou fé com que se
expressava do que pela eventual correção de suas idéias. Mas
continuo achando bonita a experiência de um cinema que se
completa no tempo futuro, sempre acrescentando. Uma sessão
de cinema sem the end.
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A fraca volta dos Pistols
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Amanhã no seu Caderno Viagem.

LONDRES - Os Sex Pistols.
famosos por sua boca suja e o
punk rock irreverente no fim dos
anos 70, se apresentaram no
Finnsbury Park. na Inglaterra,
domingo, pela primeira vez em 19
anos. para um público de 30 mil
pessoas. Todos os quatro mem-
bros originais, agora perto dos 40
anos. estão na atual formação: o
cantor Johnny Rotten (que hoje
prefere seu nome verdadeiro.
John Lydon). o baterista Paul
Cook, o guitarrista Steve Jones e
o baixista Glen Matlock. O últi-
mo foi limado no inicio da carrei-
ra da banda por causa de seu
gosto musical suspeito — ele ado-
rava os Beatles. Mas seu substitu-
to. Sid Vieious, morreu de overdo-
se de heroína em 1979. enquanto
g07.ava de liberdade obtida sob
fiança no processo que o acusava
do assassinato de sua namorada.

"Gordo, 40 e de volta", Lydon
saudou o público no Norte de
Londres, no show de domingo.
"Muito obrigado por vocês terem
vindo à nossa pequena festa' .
acrescentou, usando, em seguida,
seu conhecido vocabulário.

Os Pistols tocaram todos os
seus velhos sucessos. Incluindo
¦Anarchy i» lhe UK e Godsave tlie
queen, música antimonarquista
lançada propositalmente para

coincidir com os 25 anos de reina-
do da Rainha Elizabeth 11. Um
verdadeiro ultraje para a classe
média britânica.

A nova turnê da banda come-
çou de maneira pouco auspiciosa
na Finlândia, na sexta-feira. Du-
rante o show, o público jovem
atirou garrafas sobre o palco e
parecia preferir um grupo local.

os Leningrad Cowboys. Mas isso
não deve ter preocupado os Ph
tols.

Comenta-se em Londres que
cada um de seus integrantes em-
bolsou um milhão de libras (mais
de RS 1,5 milhão) pela série de
concertos europeus da turnê Tlw
fdlliv lucre Unir (turnê do lucro
indecente)

exposições

PAISAGEM BRASILEIRA

E NOVAS AQUISIÇÕES

COLEÇÃO GILBERTO CHATEAUBRIAND

VISÕES DO RIO

COLEÇÃO BANERJ

até 21 de julho

RICARDO CAMPOS

DESIGN

ÁGUA, FOGO, TERRA, AR

SULAMITA MAREINES

até 30 de julho

terça a domingo *12:00 às 18:00h

museu de arte moderna do rio de janeiro
av infante dom honrique, 85 aterro, lei. 210 2188 ramal 217
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Carlos Eduardo (a esquerda) e Francisco,
contratados da Pizzaria Good Good

ANO XIV - N° 166 - RIO 0E JANEIRO - RJ - JUNHO DE 1996

Ricardo Vivacqua

Jogos Paradesportivos

selecionaram

equipe brasileira que

vai a Atlanta (Página 10)

EFICIÊNCIA

PALAVRA-CHAVE NO

DIA-A-DIA DE PROFISSIONAIS

EXCEPCIONAIS

Fonoaudiologia é

grande aliada

na reabilitação

de paralisados
cerebrais

(Página 8)

Eles são uma unanimidade nas empresas em que trabalham: reconheci-

dos por sua eficiência, responsabilidade e total dedicação, os deficientes

provam, na prática, que sua produtividade gera lucro para as empresas que
os contratam, derrubando antigos preconceitos ainda existentes em alguns

setores. Com o objetivo de conscientizar o empresariado para esta reali-

dade, DESAFIO DE HOJE inicia nesta edição uma série de reportagens

abordando o mercado de trabalho para deficientes - começando pelas opor-

tunidades de trabalho para deficientes mentais -, comprovando que eles são

tão ou mais produtivos que os demais funcionários. (Página central)
Carlos Eduardo (à esquerda) e Francisco,
¦ contratados da Pizzaria Good Good ¦

Ainda pouco conhecido no Brasil, o mer-

gulho praticado por pessoas portadoras de
deficiência é uma atividade recreativa que
traz grandes benefícios! por não exigir adap-
tação especial, pode ser praticado em igual-
dade de condições com não deficientes, lacil-
itfindo a integração e aumentando a confi-
ança e a luto-estimil (Página 3)
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COLUNAm LEITOR

Voto congratulatório

Levamos ao conhecimento de V.Sas. que o
Legislativo Ijuiense consignou nos anais,
atendendo proposição minha aprovada na
sessão ordinária do último dia 20 de maio.
Voto Congratulatório ao jornal DESAFIO DE
HOJE, por ser o único veículo de comuni-
cação do Brasil a divulgar assuntos relaciona-
dos às pessoas portadoras de deficiências.
Com os cumprimentos desta Casa. manifesta-
mos votos de estima e consideração.

Aproveitando a oportunidade, gostaria de
informar que. na sessão do dia 25 de março,
apresentei um anteprojeto criando o Comdef
(Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Portadora de Deficiência), aprovado por una-
nimidade e já sancionado pelo prefeito
Gérson Ferreira, que o transformou na lei
número 3.205. Com isso, Ijuí passou a ser
uma das poucas cidades do país e a primeira
do Rio Grande do Sul a ter uma lei desse
gênero. (...) Ari Antonio Heck - Vereador/PT
- Ijuí (RS).

Convênios

Quero prestar minha solidariedade e
apoio à Sra.Helena Dale Couto, pela carta
publicada no DESAFIO DE HOJE número
164, de abril último, na "Coluna do Leitor",
informando que o mesmo problema aconte-
ceu com a nossa instituição: não assinamos
o convênio com a Secretaria da Criança,
Família e Bem-estar Social do Estado de
São Paulo porque éramos conveniados com
a extinta Legião Brasileira de Assistência
(LBA) para atendimento a 200 crianças com
problemas de aprendizagem (limítrofes).

Após várias reuniões feitas em 1995
sobre a extinção da LBA (...) fomos, este
ano. chamados a assinar convênio com a
referida Secretaria, em moldes diferentes de
prestação de contas, onde a instituição teria
que assumir as responsabilidades trabalhis-
tas da equipe técnica e funcionários, não nos
sendo facultado usar o numerário do con-
vênio para isso. E, ainda, a folha de paga-

mento só seria coberta em 50# do total a
pagar. Este procedimento veio desestrutu-
rar a entidade, porque as despesas trabalhis-
tas eram incluídas como despesas reais na
folha, pois as leis trabalhistas precisam ser
cumpridas.

Para instituições como a nossa, que
fazem parceria com o Estado e com o
Município, doando o trabalho especializado
de sua diretoria e demais elementos para
assumir o projeto, fazer movimentos sem-
anais e mensais para arrecadar fundos para
cumprir pagamentos trabalhistas é "demais .
Ilíria Paulino Buso Lourenço Franco -
Diretora do Instituto Allan Kardec - Rio
Claro (SP).

Surdo-Cegos
Acabamos de instituir no Brasil os

três primeiros Centros de Apoio ao
Surdo-Cego Nice Tonhozi Saraiva, uma
entidade sem fins lucrativos que tem
como objetivo inicial a busca pela
obtenção de tradução e divulgação no
país de informações sobre adaptações,
desenvolvimento, educação e profis-
sionalização da pessoa surdo-cega.

Também são objetivos dos nossos
Centros de Apoio promover o reconhec-
imento da dupla deficiência da pessoa
surda-cega como sendo uma incapaci-
tação única, que demanda atenção
específica; conscientizar a sociedade
sobre o potencial pessoal, social e

profissional do surdo-cego; e promover
uma interação sempre crescente dentro
da própria comunidade portadora da
deficiência e entre eles e seus fami-
liares. profissionais e a comunidade em
geral. (...)

Nosso trabalho, recém-iniciado e
ainda incipiente, espera contar com a
colaboração de toda a comunidade
brasileira para que haja continuidade e
crescimento. Assim, solicitamos o
apoio do jornal DESAFIO DE HOJE,
no sentido de divulgar nossa instituição

e informar a seus leitores que decli-
namos de doações em dinheiro em
favor de doações sob a forma de
serviços, conhecimentos, equipamentos
e materiais pertinentes à questão da
pessoa surdo-cega. (...)

São os seguintes os endereços de
nossos primeiros três Centros no Brasil:
no Rio de Janeiro (Rua Décio Vilares,
335 / 308 - RJ - CEP 22041-040 - Tel:
256-7893; A/C: Therezinha J. C. Silva);
em Minas Gerais (Rua Levindo Lopes,
61 / 103 - Belo Horizonte - CEP 30140-
170. A/C: Therezinha Carneiro Santos);
e em Mato Grosso (Rua Feliciana
Carolina, 217 - Campo Grande - CEP
79009-530; A/C: Maria Aríete J.
-Rocha). Therezinha J. C. Silva - Rio
de Janeiro (RJ).

Mutirão
A Apae de Niterói, entidade filantrópica

que atende crianças portadoras de deficiência,
nos seus 30 anos de existência tem a árdua
tarefa de dar prosseguimento ao trabalho
desenvolvido com muito amor em prol dos
excepcionais de Niterói. (...)

No momento, estamos atravessando difi-
culdades financeiras e, por essa razão,
lançamos a campanha intitulada "Mutirão ,
para conseguirmos novos sócios e doações,
que podem ser feitas pelos telefones (021)
717-7152 / 711-8228. ou através da conta-
corrente número 126.459-1. agência 0309-3
do Bradesco ou na conta número 303.409-7,
agência 0072-8 do Banco do Brasil. O Plaza
e o Niterói Shopping também estão con-
tribuindo com a campanha, abrindo espaço
para a colocação de um stand onde estão
sendo recebidas inscrições e doações. Lédio
Pires - Diretor Social da Apae de Niterói (RJ).

Envie sua mensagem, artigo, sugestão
de pauta, reivindicação, elogio, recla-
inação ou denúncia para a redação do
DESAFIO DE HOJE

Saúde em alta na Aquarius

Escola de natação oferece sessões de hidroterapia em piscina
"TT "T"ma ótima notícia para

I I quem deseja usufruir dos
benefícios da água como

forma de tratamento: a Escola de
Natação Aquarius abriu um
espaço para a hidroterapia em
piscina. Nas sessões são utiliza-
dos os princípios físicos do meio
líquido, como flutuação, tur-
bulência, calor, pressão, resistên-
cia e menor gravidade, para se
obter os efeitos terapêuticos dese-
jados.— Imerso na água aquecida e
com os exercícios, o corpo sofre
um estímulo da circulação que

resulta no alívio da dor. na
redução do espasmo muscular e
leva ao relaxamento. Conse-
qüentemente, aumentam as
amplitudes articulares, de modo a
melhorar o tônus postura), a
mobilidade e o potencial motor,
prevenindo assim contraturas e
deformidades explica a lisiote-
rapeuta da Aquarius, Dra.
AdrianaVidal.

A hidroterapia oferece ainda
outros benefícios, como uma sen-
sível melhora da capacidade res-
piratória e o desenvolvimento da
coordenação, da percepção njoto-

ra e do equilíbrio.— Vários pacientes que apre-
sentam pouca mobilidade fora da
água são notadamente móveis na
piscina — conclui a fisioterapeuta.

Indicações: artrite, artrose,
osteoporose, paralisia cerebral,
fraturas, problemas de coluna

entre outros.

AQUARIUS - natação para
bebês e deficientes, hidroginásti-

ca, hidroterapia. Rua Dona
Mariana, 143 Botafogo

Tel.: 226-4856
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Sinalizagao atraves de toque, para deficientes visuais
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Mergulho,mais uma opção 
para 

os deficientes
Marcus Werneck

Mòxica Loureiro

A maior parte das atividades desenvolvi-
das pelas pessoas portadoras de deficiência
têm que ser adaptadas, para que possam ser
executadas com sucesso. Seja na área
esportiva, recreativa ou profissional, é muito
mais freqüente a separação de deficientes e
não deficientes do que a sua integração. O
mergulho submarino, uma atividade recre-
ativa até agora pouco conhecida pelos defi-
cientes, quebra essas barreiras. "0 mergu-
lho é extremamente solidário e, por não exi-
gir nenhuma adaptação especial, os defi-
cientes participam em igualdade de
condições com as outras pessoas", garante
Lúcia Sodré. formada em Educação Física e
com mestrado em treinamento de deficientes
físicos, há 14 anos instrutora de mergulho.

O mergulho "especial" chegou ao Brasil
em 1991, quando Lúcia Sodré trouxe ao país
o presidente da Handicapped Scuba
Association (HSA). Jim Catacre, para dar
um curso de formação de instrutores - que
acabou se tornando um primeiro passo para
quebrar a falta de informação e mostrar que
os deficientes físicos, visuais e auditivos
poderiam praticar o mergulho como qual-
quer pessoa. A partir daí, Lúcia organizou
outros três cursos em conjunto com a HSA.
mas o alto custo do projeto inviabilizou a sua
continuidade. "Cada 

professor trazido dos
Estados Unidos para dar o curso no Brasil
significava um gasto mínimo de US$ 5 mil.
Com isso. nosso trabalho estava muito limi-
tado e foi ficando difícil encontrar
patrocínio", explica a instrutora.

Essa dificuldade a levou a, no final do
ano passado, iniciar contatos com escolas de
mergulho, professores e ex-alunos, para via-
bilizar a criação de uma entidade certifi-
cadora brasileira, que tivesse autonomia
total para formar novos profissionais.
Segundo ela. havia uma grande procura
vinda de outros Estados e a necessidade de
atender a essa demanda levou à criação da
Sociedade Brasileira de Mergulho Adaptado
(SBMA). Hoje. a entidade facilita a espe-
cialização profissional dos interessados em
trabalhar nessa área.

Igualdade de condições

Apesar de incluir a palavra 
"adaptado"

em sua denominação - Mergulho Autônomo
Recreativo Adaptado - a atividade não apre-
senta nenhuma diferenciação para ser prati-
cada por deficientes, como explica Lúcia
Sodré. "O equipamento e o tipo de mergu-
lho são rigorosamente iguais, sendo feitas
apenas pequenas modificações de acordo
com cada situação. Assim, por exemplo, no
caso de um deficiente visual, a comunicação

Carlos Eduardo, tetraplégico, treina respiração sem máscara, orientado por Lúcia Sodré

Ricardo Vivacqua

Sinalização através de toque, para deficientes visuais

submarina, realizada normalmente por códi-
go de sinais, passa a ser feita através de
toques. No caso de um tetraplégico, o mer-
gulho é feito com dois duplas". E impor-
tante lembrar que a regra básica do mergul-
ho é sempre cair na água com um dupla. No
exemplo do tetraplégico. que não possui os
movimentos de braços e pernas, existe o
auxílio de mais uma pessoa, que servirá
como dupla guia. uma espécie de extensão
do mergulhador, que compartilha de todas as
atividades.

Uma das características mais impor-
tantes do mergulho adaptado é a integração.
Sendo uma atividade solidária - onde um faz
com o outro, nunca pelo outro - o mergulho
permite que o deficiente se esforce ao máxi-

mo e alcance uma maior autonomia. "O

mergulho trabalha com senso de equipe e o
objetivo é integrar grupos de deficientes e
não deficientes para possibilitar uma sócia-
lização cada vez maior", diz a instnitora.

O instrutor de mergulho Jefferson Maia é
um dos integrantes do gmpo de trabalho da
SBMA há quatro anos e. antes de ser atingi-
do por um tiro que o deixou tetraplégico. era
mergulhador profissional. 

"Eu achava que
tinha me tomado incapaz de praticar qual-
quer atividade, pois desconhecia as possibi-
lidades dentro do esporte para deficientes.
Quando comecei a praticar natação, conheci
a Lúcia e descobri que poderia até mesmo
voltar a mergulhar", conta ele. O curso de
mergulho foi um verdadeiro desafio, tanto

para Jefferson quanto para Lúcia. pois. após
cinco anos sem realizar atividade alguma,
não era possível prever até que ponto a
seqüela o impediria de mergulhar. Tudo deu
certo e hoje. além de instrutor da SBMA,
Jefferson Maia participa de cursos e
palestras, testemunhando todos os benefí-
cios que a atividade pode trazer para os defi-
cientes.

Padrões internacionais

A Sociedade Brasileira de Mergulho
Adaptado segue os padrões internacionais de
segurança da HSA. mas adaptou algumas
técnicas e procedimentos à realidade
brasileira. O curso de mergulho autônomo
recreativo adaptado para instrutores foi
reformulado e. hoje. o candidato a instrutor
participa de cinco dias de treinamento, que
incluem aulas teóricas, prática de piscina e
de mar. Além disso, o candidato à formação
como instrutor deve ter passado, antes, pelos
cursos de resgate, mergulho avançado, com-
putador de mergulho, supervisor, assistente
de instrutor e instrutor - para. somente então,
especializar-se em mergulho adaptado para
deficientes e ficar apto a ministrar cursos
para pessoas portadoras de deficiência.

"A formação profissional dos instrutores
é a mais \ariada possível: são médicos,
engenheiros e profissionais liberais que. em
sua maioria, quase nunca tiveram contato
com deficientes", informa Lúcia Sodré.
enfatizando que durante todo o curso há um
amplo contato dos instrutores com os defi-
cientes.

O curso para alunos tem duração de oito
dias e oferece uma formação básica, com
aptidão para mergulhos de até 30 metros de
profundidade. Depois de ser apro\ado. o
aluno - em sua maioria, deficientes tísicos e
visuais - tem autonomia para mergulhar
independente de instrutores. Qualquer aluno
pode se tornar instrutor de mergulho adapta-
do. após passar por todos os cursos exigidos.
O próximo treinamento promovido pela
SBMA acontece em junho, para instrutores
do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Toda a
equipe da SBMA. com exceção de Lúcia, é
formada por deficientes físicos e há também
um deficiente visual. "Nosso trabalho é
dinâmico, criativo e compartilhamos expe-
riências com os alunos o tempo todo", diz
Lúcia, que pretende ampliar o ensino de
mergulho adaptado, divulgando-o pelas
inúmeras escolas de mergulho existentes no
país. A instrutora. que também é professora
de Desporto Adaptado e Educação Física
Adaptada na Faculdade Nuno Lisboa, no
Rio. revela que. entre os planas futuros da
SBMA está o de estender o trabalho aos
países vi/inhos da América do Sul.

SERVIÇO: Sociedade Brasileira de Mergulho Adaptado • SBMA - Rua Joaquim Nabuco, 171 / 204 • Ipanema - Rio de janeiro - RJ ¦ CEP 22080-030 • Telefax. (021) 287-0623.
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Olimpíada nacional
Eni sua batalha para sediar a Olimpíada de

Zf «)4, o Rio de Janeiro não quer perder a oportu-
nidade de organizar competições importantes.
Por isso. a ciJade vai Sediar pela primeira vez a
Olimpíada Nacional das APAEs (^ssociáção de
Pais e Amigos dos Excepcionais) e Instituições
Especializadas, que terá este ano sua 13a. edição.
\s disputas acontecerão de 19 a 24 de julho no

Complexo Esportivo do Maracanã e reunirão
mais de 1.300 atletas portadores de deficiência
mental de todo o País. que estarão competindo
nas seguintes modalidades: basquète, futsal.
nletismo. ginástica olímpica e rítmica, natação e
,énis de mesa.

A olimpíada da APAE é realizada de dois em
dois anos e tem como tema. desta vez. a

Integração e Participação dos Deficientes
Mentais na Sociedade"'. Paralelalemente ao
evento haverá o Congresso Técnico, onde os
profissionais especializados que estarão na
cidade acompanhando os atletas se reunirão para
trocar experiências relativas ao esporte para
excepcionais

Amais 

nova pessoa portadora de deficiência a entrar para
o mundo da política é a geógrafa e professora Mariúza
Fiúza Miccolis (foto), que resolveu aceitar o desafio de

lutar pelos direitos dos deficientes e se candidatará a vereadora
nas eleições do próximo dia 3 de outubro, pelo PPB. Mariúza
Miccolis c paraplégica há 24 anos e participa ativamente de
diversas associações e entidades da área. estando à frente, atual-
mente, do Clube do Otimismo do Rio de Janeiro, do qual é dire-
tora social. É. também, primeira secretária do Centro de
Amparo ao Incapacitado Físico e presidente da Missão
Especial, entidade de assistência espiritual aos deficientes e
suas famílias.

Se eleita em outubro. Mariúza pretende dar prioridade às
áreas de saúde, educação, moradia e trabalho para os portadores
de deficiência, não esquecendo, ainda, da eliminação das bar-
reiras arquitetônicas e do direito à plena cidadania. Quem dese-
jar obter maiores informações sobre o programa e a candidatu-
ra de Mariúza Miccolis, ou quiser colaborar na campanha, deve
entrar em contato com a futura vereadora no seguinte endereço:
rua Dias da Cruz, 421. salas 508/509. Méier. Rio de Janeiro,
telefone 592-9845.

Alzheimer
Com a finalidade de informar cada vez mais

a sociedade, discutindo novos medicamentos e
formas de tratamento para melhorar a qualidade
de vida do doente e do cuidador. será realizado
nos dias 2. 3 e 4 de agosto o V Simpósio
Brasileiro sobre Alzheimer. Coordenado pela
Associação de Parentes e Amigos de Pessoas
com Alzheimer. Doenças Similares e Idosos
Dependentes (Apaz i. o evento abordará o perfil
técnico e a personalidade do médico ideal para
cuidar da pessoa com Alzheimer. a avaliação
crítica d'» tratamento farmacológico na doença, a
biologia molecular e a genética das demências.
visando a compreensão do mecanismo de avanço
da enfermidade.

O simpósio contará com a apresentação da
peça Feliz 1955. de autoria do Dr. Eduardo
Neves, que trata da problemática da doença no
âmbito familiar. Após a encenação, será pro-
movido um debate com um antropólogo, um
sociólogo e um médico, com o objetivo de discu-
tir os problemas bio-psico-sociais que surgem
devido à enfermidade. Também serão realizados
eventos paralelos, como cursos destinados aos
cuidadores e profissionais da área de saúde.
Dentre os vários conferencistas estarão o presi-
dente da Apaz. Jacob Guiernntn: Jerson Laks. do
Instituto de Psiquiatria da UFRJ e Elias/
Engelhardt, do Instituto de Neurologia da UFRJ.

O V Simpósio Brasileiro sobre Alzheimer
será realizado no Centro de Convenções do
Senai. à rua Mariz e Barros. 678. Tíjuca, Rio de
Janeiro. Maiores informações e inscrições
podem ser obtidas no Indécs (Rua dos Andradas
% / sobreloja - Centro - Tel: 021-253-0546/253-
1009) i ou no Centro de Estudo! da Casa de
Saúde Dr. Eiras (rua Assunção. 2 • Botafogo -
Tel: 552-0222).

Medicina da USP (Universidade de São Paulo)
e a iniciativa privada permitirá a construção de
um centro esportivo para deficientes físicos,
mentais e sensonais, maiores de 14 anos. na
Estação Especial da Lapa, em São Paulo. Com
um investimento da ordem de RS 500 mil e pro-
jetada pela Divisão de Medicina de
Reabilitação do HC. a Unidade de
Condicionamento Físico e Esporte Adaptado
(UEA) contará com quadras poliesportivas.
piscinas, pista de atletismo, centro de convivên-
cia. vestiários e sala de professores, numa área
de 2.5 mil metros quadrados totalmente adapta-
da. com capacidade para atender dois mil por-
tadores de deficiência. A previsão é que o cen-
tro comece a funcionar no segundo semestre do
ano que vem.

Posse
O governador Mário Covas presidiu a

solenidade que empossou, no último dia 28 de
maio, os novos integrantes do Conselho
Estadual para Assuntos da Pessoa Portadora de
Deficiência de São Paulo, que estava pratica-
mente desativado. A escolha dos novos conse-
lheiros foi feita através de diversas reuniões e o
grupo é formado por representantes das dile-
rentes áreas de deficiência e também por repre-
sentantes do governo.

Parceria
Uma parceria do Fundo Social de

Solidariedade do Estudo de Sfio Paulo com o
Hospital da . Clínicas (HC) da Faculdade de

Novidades

Realizado em São Paulo no mês passado,
o I Congresso Internacional de Dirigentes e
Profissionais de Produção Braile apresentou
diversas novidades tecnológicas para facilitar
a vida e a integração social das pessoas porta-
doras de deficiência visual Um dos equipa-
mentos que li/eram maior sucesso é uma
impressora de última geração, capaz de
imprimir um texto em braile dos dois lados de
unia folha ao mesmo tempo, além de ler em
voz alta para o cego a função da tecla que ele
esta acionando - o que permite que seja ope-

rada pelo próprio deficiente.
Programas de computador especiais -

como o DosVox (que lê para o cego o que está
escrito na tela do computador) e o Letravox
(que aumenta o tamanho das letras que apare-
cem na tela, voltado para pessoas com visão
subnormal) - também foram alvo de muita
atenção. E. ainda, a Rende (Rede Nacional de
Comunicação entre Portadores de Deficiência)
foi uma atração à parte: ela permite que o
usuário tenha acesso a bancos de dados inter-
nacionais e troque mensagens, via micro, com
outros cegos e associações de assistência.

Aniversário

O Lar das Moças Cegas, de Santos (SP),
acaba de completar 53 anos de atividades inin-
terruptas eni prol das portadoras de deficiência
visual da região. Atualmente, a instituição
presta atendimento médico, odontológico. psi-
cológico, fonoaudiológico e de assistência
social a 45 moças cegas da comunidade, que
também contam com treinamentos específicos -
tais como a técnica para utilização de bengalas
- e participam de atividades artísticas. Outro
importante trabalho desenvolvido pelo Lar é a
alfabetização em braile e os cursos profissio-
nalizantes nas áreas de telefonia, culinária e
massagem.

Voltando à ativa
Após enfrentar grandes dificuldades finan-

ceiras, o Clube do Otimismo, do Rio de
Janeiro, está pronto para tentar recuperar o seu
papel de pioneiro na reabilitação e reintegração
social das pessoas portadoras de deficiências.
A entidade acaba de reativar o seu
Departamento de Fisioterapia, os setores de
atividades esportivas e iuternato masculino e
feminino, tendo sempre como alvo os deli-
cientes carentes cariocas. O endereço do
Clube do Otimismo é rua Hcrmengarda, 487.
no Méier, Rio de Janeiro.

Kit para cegos

Com o objetivo de auxiliar a integração do
aluno deficiente visual à rede de ensino regu-
lar. a Secretaria de Educação Especial (Seesp)
do Ministério da Educação, com o apoio da
Fundação de Assistência ao Estudante (FAE).
está distribuindo, junto às secretarias estaduais
de educação, um kit contendo material didáti-
co para deficientes visuais. O kit é composto
por um reglete (régua com alfabeto em braile).
um sorobã (auxílio para operações matemáti-
cas). um guia de assinatura, cem folhas de
papel sulfite e uma bengala. O material está
sendo entregue a todas as escolas da rede
pública que possuem alunos portadores de
deficiência visual e a meta da Seesp é entregar
até o final deste ano cerca de 2.200 kits.

Profissionalização
A Associação Mineira de Paraplégicos

(AMP) abriu este mês uma programação de cur-
sos voltados para a capacitação profissional de
seus associados. Dois cursos já estão agenda-
dos. viabilizados através de convênio fumado
entre a AMP e o Instituto de Educação dos
Trabalhadores: informática e datilografia. Para
se inscrever, o interessado deve entrar em conta-
to com a AMP. que funciona na avenida do
Contorno. 2655, no bairro Santa Efigênia. em
Belo Horizonte (MG) - Tel: 241-3338.

A entidade também criou um Balcão de
Empregos e está cadastrando pessoas portadoras
de iodos os tipos de deficiências, com o objetivo
de tentar encaminhá-las ao mercado de trabalho
produtivo, de acordo com lis habilidades indivi-
duais e com a demanda específica do mercado.
O Balcão de Empregos da entidade conta com
um banco de dados onde ficam registradas as
caric-terísticas, aptidões, qualificações e inte-
resses dos candidatos. Paralelalemente. a AMP
busca no mercado informações sobre as vagas
disponíveis e procura conscientizar e sensibilizar
o empresariado Sobre a importância de dar ao
deficiente uma chance para que ele mostre as
suas capacidades.
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Guarda Municipal do

Rio aprende a lidar

com deficientes

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro está receben-
do aulas sobre como se comportar com os cidadãos por-
tadores de deficiência que circulam nas ruas da cidade.
Graças a palestras ministradas voluntariamente pela
professora cega do Instituto Benjamin Constant.
Virgínia Vendramini. e pelo advogado deficiente físico
Geraldo Nogueira, os membros da Guarda estão apren-
dendo como proceder com um cego que pretende atra-
vessar uma rua ou com alguém em cadeira de rodas que
necessite de auxílio.

A iniciativa vem sendo muito bem aceita pelos
guardas municipais, que têm se mostrado extremamente
interessados nas palestras. Eles querem saber como
ajudar, porque têm consciência de que. como a grande
maioria da população, não sabem agir com pessoas por-
tadoras de deficiências. Nas palestras, os guardas
aprendem noções básicas, como. por exemplo, que não
se deve segurar o braço do cego e. sim. oferecer-lhe o
seu próprio braço para que ele o segure: e que a cadeira
de rodas é como se fosse parte integrante do paraplégi-
co, não devendo, portanto, ser utilizada como apoio.

Vale a pena ressaltar, por um lado. a abertura da
Guarda Municipal a esse tipo de iniciativa, geralmente
relegada a segundo plano pelas autoridades: e. por
outro, o exemplo dos voluntários Virgínia e Geraido.
que em vez de gritarem por cidadania, mostram que a
possuem.
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Associação recebe

certificado de

qualidade
Fundada há 14 anos, a Avupe
(Associação para Valorização e
Promoção de Excepcionais) acaba
de conquistar o certificado de
qualidade ISO 9002. Com isso. o
Brasil tornou-se o primeiro país do
mundo a ter uma entidade presta-
dora de serviços na área de reabi-
litação clínica e colocação de por-
tadores de deficiência no mercado
de trabalho a obter o Certificado.
Para desenvolver e implementar as
mudanças necessárias para a
obtenção do ISO 9002, a Avape
passou por um processo de apri-
moramento de seus serviços, con-
tratando uma empresa de consulto-
ria especializada para treinamento
e assessoramento. Após auditoria
externa, a entidade recebeu, mês
passado, o diploma com a certifi-
cação ISO 9002 diretamente da
DNV - Det norske Veritas/-
Holanda. Com esse aval, a Avape
passa a ser reconhecida interna-
cionalmente como entidade mode-
lo na prestação de serviços para as
pessoas portadoras de deficiências. Marcos Antônio Gonçalves, superintendente da Avape
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DESAFIO

DE HOJE

Q DESAFIO DE HOJE tem uma circulação mensal de 150 mil exemplares em todo o Brasil,

atingindo não apenas a pessoa portadora de deficiência e sua família, mas a população em geral.

0 Propaganda não é despesa. É um investimento que traz retorno.

0 
Um anúncio bem elaborado, colocado no veículo certo, funciona sempre.

DESAFIO DE HOJE tem preços especiais e um atendimento personalizado que, com certeza, vai

lhe agradar.

Anunciando no DESAFIO DE HOJE você também estará apoiando uma causa nobre: a integração

da pessoa deficiente na sociedade.

PARA ANUNCIAR: Tel/ Fax: (021) 267-3543eiICI
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Crístina Teixeira: "os resultados são excelentes'

Almir Lima: Extroversão e cuidados especiais

lembra, ainda, que apesar de necessitarem de um
tempo maior para o aprendizado das tarefas, os fun-
cionários deficientes apresentam resultados finais sur-

preendentes. com rendimento muitas vezes superior
ao de empregados não deficientes.

A primeira função que o deficiente exerce ao
entrar numa das lojas da Good Good é a de auxiliar de
cozinha, onde executa tarefas como limpeza, organi-
zação do estoque e confecção das pizzas. 

"A parte de
atendimento no balcão é a mais complicada, mas já
estamos treinando o funcionário da loja de Icaraí. cjue
tem mais tempo de casa, para a função . revela Rosa
Cristi. ressaltando que os portadores de deficiência
são contratados e recebem o mesmo salário dos
demais funcionários que exercem a mesma função.
Além disso, no local de trabalho têm o mesmo trata-
mento. com estabelecimento de regras iguais para
todos.

Na filial de Copacabana da Good Good trabalham
dois deficientes mentais. Francisco Eugênio Santos
Fernandes. 32 anos. foi contratado em março de 1994
e é o seu primeiro emprego após a lase de treinamen-
to na Apae de Benfica. Morando no bairro do
Riachuelo com a mãe. o irmão e a mãe de criação, ele
conta que já comprou um aparelho de TV com seu

Carlos Eduardo (à esquerda) e Francisco: rendimento
superior ao dos demais funcionários

salário e que ainda guarda uma parte na caderneta de

poupança. Francisco, que tem como principais tare-
fas a limpeza geral e a preparação dos ingredientes
para as pizzas, diz que está muito feliz no emprego,
onde pretende continuar por muito tempo.

Contratado há um mês para a filial de Copacabana.
Carlos Eduardo Figueiredo, 29 anos, é o primeiro por-
tador de síndrome de Dovvn a trabalhar na Good
Good. Por ainda estar em fase de experiência, recebe
atendimento de terapeutas da Apae, que acompanham
seu desenvolvimento profissional. Demonstrando
permanente interesse por novos aprendizados profis-
sionais, Carlos Eduardo faz serviços externos, como

pequenas compras, além da parte de limpeza e auxílio
na cozinha. A pontualidade é uma das características
desse funcionário que mora com a mãe no mesmo
bairro onde trabalha e tem uma grande lacilidade em
se adaptar a novas tarefas. "Vou começar a aprender
a fazer pizzas", diz satisfeito.

"Feras" em produtividade
Entre panelas e bacias cheias de carnes, trutas,

verduras e legumes destinados a saciar a fome dos
animais, encontram-se oito deficientes mentais que
ajudam no preparo das refeições. Na bilheteria, ou-

tros dois deficientes orientam os visitantes sobre como
usar os cartões magnéticos para passar nas roletas. O
local é a Fundação Rio Zôo. que há um ano abriga
entre seus funcionários dez aprendizes vindos da
Fundação Lar Escola Francisco de Paula (Funlar).

"No início de 1994 tive oportunidade de conhecer

o trabalho de deficientes em zoológicos dos Estados
Unidos conta Maurício Lobo, secretário municipal
do Meio Ambiente, secretaria à qual o zoológico évm-
culado. "Logo que voltei ao Brasil, tomei conheci-

mento do trabalho que a Funlar desenvolvia com pes-
soas portadoras de deficiência e resolvi criar um con-
vênio". Um ano depois do início da expenencia. o

secretário diz que os aprendizes se adaptaram plena-
mente ao trabalho e faz questão de ressaltar que este
tipo de iniciativa não pode ser encarada como uma

forma de exploração nem vista de forma paternalista.
"Sempre procuro destacar o aspecto empresarial da

contratação de deficientes; existe, sem duvida, o lado

social da questão, mas o aspecto lucrativo e inega\el .

afirma. , ¦ , - • „
A psicóloga Cristina Teixeira trabalha ha cinco

anos no zoológico e c a coordenadora dos aprendizes.

Ela explica que eles são matriculados na Funlar e.

através do convênio, foram cedidos ao zoo. Na cozi-

nha dos animais, eles participam da preparação dos
alimentos, descascando legumes, lavando recipientes
e organizando a comida nas vasilhas. Já os dois dt.fi-
cientes que trabalham nas roletas têm maior contato
com o público", conta a psicóloga, que promo\e
reuniões periódicas para avaliar o desempenho e con-
versar com os funcionários especiais. Ela ressalta,
ainda, a extrema dedicação que todos têm ao trabalho
e a alegria com que cumprem as tarefas. Espero que
este convênio seja ampliado, pois os resultados são
excelentes", revela.

Além de se sentirem produtivos, os aprendizes da
Fundação Rio Zôo recebem uma remuneração sim-
bólica por quatro horas de trabalho diário. Cristina

Teixeira conta que eles se relacionam muito bem com
os demais funcionários e. em especial, com os
"mirins" do Projeto Pleitear (menores carentes que
trabalham no local). "Eles participam de todas as
atividades realizadas aqui e assim se sentem membros
de uma verdadeira família . diz a psicóloga.

Isolando o preconceito
A partir de um trabalho em conjunto com a

Sociedade Pestalozzi. o grupo industrial Teadtt
Asberit - líder no mercado de vedação e isolamento -
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governo fala em avanços sociais. Certos
setores da imprensa noticiam aumento do

poder aquisitivo e queda no desemprego. Mas
será que a situação real c esta ou a de quem enfrenta
o desafio de sobreviver com um salário mínimo cota-
do. no Brasil. em inacreditáveis RS 112?

Se essa situação for transportada para a realidade
das pessoas portadoras de deficiências - que. no
Brasil, somam 15 milhões, segundo dados da
Organização Mundial de Saúde (OMS) - o quadro é
bastante agravado. A situação se reflete muito no
mercado de trabalho, onde os deficientes raramente
conseguem uma colocação devido aos preconceitos
ainda existentes por parte dos empresários.

Mesmo com a lei 8213. de 24/07/91. que trata de

planos de benefícios da Previdência Social e obriga as
empresas privadas com mais de 100 funcionários a
manter em seus quadros de 2c/c a 5r< de deficientes, os

poucos empregadores que os admitem o tazem mais

por uma questão social. Em compensação, quando
chegam a ter uma experiência desse tipo. os
empresários são os primeiros a constatar e elogiar a
capacidade produtiva das pessoas portadoras de defi-
ciências.

Pizza e eficiência

Após participar em 1990 de um seminário nos
Estados Unidos, em que o tema era a experiência de
trabalho com deficientes em lojas de fast-food,
Moisés Szrajbman, sócio gerente da rede de pizzarias
Good Good. resolveu trazer a idéia para o Brasil.
"Entramos em contato com a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais e já em 1992 contratamos o

primeiro deficiente . lembra Rosa Cristi Szrajbman.
da Good Good. Ela diz que a idéia inicial era traba-
Ihar com portadores de síndrome de Dovvn. mas que,
por orientação da Apae. que preteria treiná-los me-
lhor, contratou apenas deficientes mentais.

Hoje. existem oito excepcionais trabalhando em
lojas próprias e nas franquias da Good Good no Rio
de Janeiro e este número só não é maior porque outras
lojas só abrem a partir das 17h e eles têm a preferên-
cia do primeiro turno. "Nossa meta é colocar uma

pessoa deficiente em cada loja. mas a Apae ainda não
tem um número suficiente de rapazes treinados , diz
Rosa Cristi. lembrando que a empresa também ofe-
rece oportunidade de trabalho para deficientes que
sejam acompanhados por profissionais não ligados a

nenhuma instituição.
Lucro para a empresa

Serviço eficiente. Isto é o que todos os fun-
cionários portadores de deficiência mental das piz-
zarias Godd Good apresentam no seu dia-a-dia.
Derrubando todo o preconceito ainda existente. Rosa
Cristi afirma cjuc e lucrativo para uma empresa con-
tratar deficientes. "Estamos muito satisfeitos com o

trabalho deles, que não raro se mostram mais capazes
do que outros funcionários. Entre as suas principais
qualidades estão a assiduidade, pontualidade, leal-
dade e concentração nas atividades". A empresária

admitiu, em 1989. seis deficientes mertais para tra-
balhar na fábrica do bairro Colégio, no Rio de Janeiro.
Durante o planejamento para o processo de seleção,
foi analisada qual seria a melhor área para eles atu-
arem e se adaptarem. "Os dois primeires contratados
foram trabalhar na creche da empresa, onde houve
uma perfeita integração entre os deficientes e as cri-
anças, que em nenhum momento os rejeitaram . conta
Orlando Ribeiro Silva, gerente de Relações
Industriais. O setor de conservação e limpeza
absorveu outros quatro portadores de deficiência
mental. A experiência foi considerada muito bem-
sucedida, mas a partir de 1991. com o impacto do
Plano Collor. a empresa teve que reduzir o seu quadro
de funcionários e desativou o setor de limpeza, man-
tendo apenas os dois deficientes que trabalhavam na
creche. "A empresa mantém estes funcionários por
serem úteis e produtivos . frisa Orlando SiKa-
Segundo ele. toda admissão de deficientes deve ser

precedida de um trabalho planejado e acompanhado,

pelo menos no início, até que eles se sintam integra-
dos na companhia.

A supervisora de Recrutamento e Seleção da
Teadit Asberit, Luzia Obed. lembra que a creche tam-
bém acabou sendo terceirizada e passou a matricular,
além dos filhos dos funcionários, crianças da comu-
nidade. "Os deficientes têm um grande potencial de
trabalho", acredita Luzia Obed. "Eles são organiza-
dos. pontuais e muito responsáveis", elogia. Os fun-
cionários deficientes da Teadit Asberit recebem o
mesmo salário que os demais funcionário> com a
mesma função e têm direito a todos os benefícios que
a empresa oferece, como serviço médico, alimentação
e prêmios.

Mais próxima do trabalho realizado pelos deli--
cientes. Nádia Sotero da Costa, diretora da creche,
diz que eles apresentam temperamentos totalmente
diferentes, mas são igualmente responsáveis e efi-
cientes nas funções que executam. Após sete anos
de convivência. Nádia revela que aprendeu a ofe-
recer-lhes um tratamento discretamente cuidadoso,

porém sem tratá-los de forma diferente.
"Enquanto o Luiz Cláudio é introvertido e se limi-
ta ao espaço da creche. Almir gosta de ir à fábrica
e de fazer serviços externos . conta a diretora da
creche.

Os deficientes fazem a limpeza da creche e ajudam,
a controlar a entrada e saida das crianças, chegando a
tomar conta delas quando estão no pátio. Morando
em Engenho de Dentro. Almir Lima da SiKa. 33 anos.
estudava na Sociedade Pestalozzi quando foi indicado

para trabalhar na Teadit Asberit. Ele demonstra um

cuidado especial com as crianças e se preocupa em
manter o portão sempre fechado, para evitar aci-
dentes. Satisfeito com os benefícios que a empresa
oferece, conta que já comprou uma televisão com seu
salário."Através de nossa convivência, vamos desço-
brindo as potencialidades dos deficientes, o que mais
gostam de fazer. Com is;;o. damos todo o incentive

para que possam desenvolver seu trabalho . diz

Nádia.
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Dando ênfase à relação entre terapeuta e cri-
ança - que, segundo ela, deve ser de confiança e
amizade - a fonoaudióloga permite a partici-
pação dos pais durante a terapia. Indignada com
a falta de oportunidade de tratamento para
pacientes especiais das camadas mais carentes
da população. Cássia Feijó lembra que a rede
pública não dá a menor atenção aos deficientes
e os planos de saúde, por outro lado, também
não cobrem assistência desse tipo.

Após ter concluído o curso básico do meto-
do neuro-evolutivo Bobath, Cássia Feijó tam-
bém aprendeu a confeccionar cadeiras de
papelão para crianças paralisadas cerebrais, em
um curso ministrado no Rio pela Dra. Rina
Vandrewalt, da Universidade de Stellenbosch,
na África do Sul. As cadeiras, confeccionadas
individualmente, sob medida para cada criança,
permitem uma boa postura, inibindo a espastici-
dade e a movimentação exacerbada dos Pcs. "A

cadeira é leve e prática, podendo ser adotada em
qualquer lugar." Ela não permite que a criança
fique sentada de forma incorreta, evitando futu-
ros problemas de coluna", explica a
fonoaudióloga. A cadeira de papelão pode ser
usada com cinto peitoral e de quadril, sendo que
ambos permitem movimentos normais de braços
e pernas. Após conversar com os terapeutas e os
pais que encomendaram a cadeira. Cássia faz as
adaptações necessárias para cada caso, como
por exemplo incluir pequenas espumas para as
crianças que apresentam desvio de coluna.
Outro tipo de cadeira feita pela fonoaudióloga é
a em forma de triângulo, que permite que a cri-
ança fique no nível do chão para participar de
brincadeiras e atividades que requeiram maior
movimentação.

Adaptar brinquedos comuns à realidade de
uma criança com paralisia cerebral é outra ativi-
dade desenvolvida por Cássia Feijó. "A 

partir de
adaptações simples, um brinquedo comum pode
se transformar em importante exercício de
estimulação para a criança", garante a
fonoaudióloga. Um bom exemplo é o "Fun
Penguin", que recebeu uma tomada com um
switçli na extremidade. Este recurso nada mais
é do que dois pedaços de papelão cobertos com
papel alumínio e com quatro pedaços de espuma
nas pontas, que permitem apertá-lo. Quando a
criança aperta o dispositivo, os fios. isolados, se
tocam, fazendo com que o brinquedo seja
acionado. Segundo Cássia, "após algum tempo
a criança passa a entender que é o movimento de
sua mão que faz com que o brinquedo funcione.
E a estimulação 'ajudando no desenvolvimento
dos deficientes", finaliza.

Fonoaudiologia

auxilia reabilitação

de 
paralisados

cerebrais

Márcia Maria e um dos recursos

são os outros itens observados antes de adequar
a terapia à criança."E preciso analisar o quadro global da cri-
ança para prever as suas potencialidades, apesar
de este ser um tipo de terapia que proporciona
muitas surpresas", diz a fonoaudióloga.
Segundo ela, é muito importante que o profis-
sional conheça tanto o desenvolvimento normal
quanto o patológico de uma criança, para poder
diferenciar os tratamentos. Ela exemplifica com
um simples teste de elevação da língua. "Com

uma criança que não seja paralisada cerebral,
basta colocar um estímulo e esperar que ela obe-
deça à ordem e faça o exercício. Já no caso de
um deficiente, é preciso estar atento à sua pos-
tura, simetria, estabilidade, controle oral e ali-
nhamento biomecánico. Nesse caso. o cumpri-
mento da ordem é o menos importante", explica.

Durante todo o tratamento os pais recebem
orientação de como atuar em casa a cada passo
alcançado. "Se o paciente já aprendeu a comer
na colher, os pais já treinam este tipo de alimen-
tação em casa, pois no consultório eu já vou
ensiná-la a mastigar carne, por exemplo", diz a
fonoaudióloga.

Uma das partes mais importantes na terapia
fonoaudiológica com paralisados cerebrais é o
desenvolvimento de uma comunicação altemati-
va. "Nem sempre as respostas da criança são
dadas verbalmente. Então, partimos para alter-
nativas que podem ser ensiná-la a indicar sim-
bolos ou mesmo letras quando quiser se comu-
nicar". Este recurso permite que a criança fique
mais tranqüila, diminuindo a sua ansiedade,
podendo até mesmo fazer com que ela fale mais
cedo do que o esperado.

A cada dois meses, a equipe se reúne com os
pais para mostrar como estão os avanços, já que
o tempo do tratamento para os casos de paralisia
cerebral é indeterminado.

Cadeiras de papelão e pingüins
"A fonoaudiologia não pode ser vista

somente pelo aspecto da fala. Analisamos o
paciente como um todo". A afirmação é da
fonoaudióloga Cássia Maria Feijó Ribeiro, que
faz de sua profissão uma forma de ajudar as
pessoas portadoras de deficiência a se inte-
grarem à sociedade. Sua filha Natália, de sete
anos. paralisada cerebral, fez com que Cássia
trocasse o magistério pela fonoaudiologia.
"Natália recebe tratamento desde os três anos
de idaile. O seu nascimento me incentivou .1
retomar a profissão e trabalhar com crianças
deficientes", conta Cássia.

Marques não trabalha com adultos em seu con-
sultório. "Atendemos bebês e crianças até 13
anos, sendo que a maioria dos casos é de para-
lisia cerebral". O tratamento, realizado por uma
equipe formada por fisioterapeuta. terapeuta
ocupacional e psicólogo, além da fonoaudiólo-
ga, é dividido em várias fases. O primeiro passo
é uma entrevista com os pais, onde é levantado
o histórico dos problemas da criança. A fase
seguinte engloba a avaliação de vários itens. "A

linguagem, a articulação e a comunicação da
criança começam a ser observados no momento
em que ela entra no consultório pela primeira
vez", explica Márcia Maria. Segundo ela, o
fonoaudiólogo procura também analisar o nível
de compreensão da criança e sua audição, que é
rastreada minuciosamente: se necessário, ela é
encaminhada a um audiologista. Toda a parte
física é atentamente analisada: reflexos orais e
de proteção, deglutição, mastigação, posturas de
cabeça e tronco. O tipo de alimentação da cri-
ança é muito importante, sendo necessário não
apenas conhecer a sua dieta como também a
forma como come. O exame oral. observando
sensibilidade, simetria da face, voz e respiração

PSK OPEDAGOGA

Lotfla experiência em atividades escolares com crianças e
adolescentes com distúrbios emocionais, proporcionando-lhes um

convívio mais adequado à sociedade

lida Figer
lei. BIP: 292-4499 - Código 122.019 

/"^ e você pensa que fonoaudiólogo
é o profissional que ensina a

VJ falar corretamente, saiba que
essa definição para uma das profis-
mVj» que auxiliam na reabilitação das
pessoasí deficientes está defasada há
emito tempo. Hoje, os profissionais
tendem a analisar seus pacientes de
forma global, principalmente se estes
(orem portadonís de algum tipo de
deficiência.

Atendendo em seu consultório
crianças com paralisia cerebral - 90Ç<-
dos casos - e outras síndromes genéti-
c.ts. a fonoaudióloga Márcia Maria
Marques, que trabalha na área há 17
anos e tem especialização em neu-
rologia. surpreende ao afirmar que
um dos primeiros objetivos do
r.»noaudiólogo 110 tratamento de defi-
cientes é fazer com que o paciente se
alimente corretamente e da maneira
mais funcional possível. 

"Este é o
primeiro passo para que a articulação
dos sons seja mais coordenada. A ali-
mentáçao não é apenas uma questão
de sobrevivência", explica ela.
Segundo Márcia Maria, a comuni-
cação é trabalhada muitas vezes de forma alter-
nativa, devido aos problemas motores ou neu-
rolóeicos do paciente, e o tratamento também
permite a iniciação da criança na escolaridade.

"O fonoaudiólogo estimula o paciente para
que ele tenha uma vida melhor, superando os
obstáculos impostos pela própria deficiência",
resume a fonoaudióloga Cássia Maria Feijó
Ribeiro, que é formada há 14 anos e trabalha
atualmente no Hospital Fernando Magalhães, no
Rio de Janeiro. Ambas as profissionais concor-
dam que o trabalho em equipe é fundamental:
psicólogos, terapeutas ocupacionais. fisiote-
rapeutas e neurologistas devem sempre atuar em
conjunto com os fonoaudiólogos. para um
atendimento mais completo. As duas
fonoaudiólogas também destacam como o mais
completo entre os diversos cursos e especializa-
yões que já fizeram o do método neuro-evoluti-

. Bobath. que lnes forneceu uma nova visão e
ampla gama de conhecimentos para melhor atu-
trem com as pessoas portadoras de deficiências.

Margem a muitas surpresas

Por falta de espaço físico. Márcia Maria

F
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impedir o surgimento de microangiopatia .
tranquiliza o especialista.

tRecentemente, 

surgiram trabalhos que
comprovam definitivamente a atnma^ao

de Leao Zagurv. como o esludo do profes¬
sor Pirart em 4.400 pacientes diabeticos.
"Pirart conseguiu provar que aqueles que
tinham sua doenca bem controlada naoapresentayam 

problemas na nucrovascu-
latura". Na pratica. a microangiopatia se

manifesta clinicamente atraves do compro-
* metimenlo dos vasos da retina ou daqueles

... que atendem amicrocirculacaorenal, entre
outras areas do organismo. Segundo
Zagury. mais recentemente foi feito um
trabalho nos Estados Unidos que durou 10
anos: o DCCT (Diabetes Clinical Control
Trial) avaliou pacientes diabeticos insuli-
no-dependentes. colocados sob estrito con-
trole. "Mais uma vez ficou comprovado
que havia menos incidencia e nienor inten-
sidade de comprometimento microan-

l- giopatico do diabetes. O que nos le\a.
.1 >*: cada vez mais, a recomendar que se fa?a
-A desde cedo, um controle rigoroso da

doen?a. objetivando manter seus m'veis

Zagury: prevenindo aenciencias mente ja existem exames que podem ate
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Zagury: prevenindo deficiências

Eniíocrinologia Luis Capliglione e pio-
fessor assistente do curso de pós-gradu-
ação em endocrinologia da PLC/RJ.
Segundo ele. o comprometimento dessa
microcirculação pode levar ao comprome-
timento dos rins e dos olhos, chegando ate
mesmo a causar cegueira ou insuficiência
renal nos casos mais graves - uma das con-
seqüências mais sérias do diabetes. Hoje
em dia. no entanto, está provado que quan-
do o diabetes é bem controlado, pode-se
impedir o surgimento de microangiopatia .
tranqüiliza o especialista.

Recentemente, surgiram trabalhos que
comprovam definitivamente a atirmação
de Leão Zagury. como o estudo do profes-
sor Pirart em 4.400 pacientes 

'diabéticos.
"Pirart conseguiu provar que aqueles que
tinham sua doença bem controlada nao
apresentavam problemas na nucrovascu-
latura". Na prática, a microangiopatia se
manifesta clinicamente através do compro-
metimento dos vasos da retina ou daqueles
que atendem à microcirculação renal, entre
outras áreas do organismo. Segundo
Zagury. mais recentemente foi feito um
trabalho nos Estados Unidos que durou 10
anos: o DCCT (Diabetes Clinicai Control
Criai) avaliou pacientes diabéticos insuli-
no-dependentes, colocados sob estrito con-
trole. "Mais uma vez ficou comprovado
que havia menos incidência e menor inten-
sidade de comprometimento microan-
siopático do diabetes. O que nos leva,
cada vez mais, a recomendar que se faça
desde cedo, um controle rigoroso da
doença, objetivando manter seus níveis
dentro do aceitável. Além disso, atual-
mente já existem exames que podem até

mesmo fazer supor quem é candidato a
diabético".

Autor do livro Diabetes sem medo.
destinado a leigos, e co-autor do Manual
de Diabetes para Clínicos, publicado pelo
Ministério da Saúde. Leão Zagury
recomenda o diagnóstico precoce da enter-
midade e lembra que cerca de 8fr da pop-
ulação brasileira é diabética. Segundo ele.
e muito fácil fazer a dosagem de glicose,
indicada sobretudo para pessoas que têm
antecedentes de diabetes na família, mu-
lheres que já tiveram muitos filhos ou ger-
aram bebês considerados muito grandes ou
obesos e. ainda, aqueles que já ti\eram
uma dosagem de glicose elevada.
"Existem exames disponíveis, não tão so-
fisticados. mas muito bons. Pessoa^ com
suspeita de diabetes, que estejam com seu
nível de açúcar no limite, podem se sub-
meter a uma cur\ a glicêmica. para desço-
brir por que não conseguem metabolizar
adequadamente o açúcar no sangue .
exemplifica o médico, lembrando que.
hoje. existem equipamentos modernos e
medicamentos que permitem o perteito
controle e tratamento da enfermidade.
"Quando feito adequadamente, o tratamen-
to do diabetes pode impedir graves com-
plicações secundárias que são causada--
pelo microangiopatia diabética. É interes-
sante destacar que. apesar de todos os
recursos, ainda hoje se detecta pessoas
com comprometimento angiopático antes
de se descobrir o diabetes. Às \ezes. a
doença fica instalada de forma não muito
clara, subclínica. mas. apesar disso, deter-
mina essa alteração chamada microan-
giopatia diabética".

o comunidade reconhece o seu valor No Brasil, a Texaco cola-
bora com o jornal Desafio de Hoje. dirigido a deficientes físi-

COS, o Rotary Club e o Jardim Botânico, entre outros. Se todo

mundo passar no Poslo Texaco porque ele ajuda vários enti-
dades, os outros postos também vão ter de fazer a mesma coisa.

TEXACO
AMJutaoao

JUNHO/1996

MICROANGIOPATIA DIABÉTICA

Tratamento adequado

impede graves 
seqüelas

Rosa Maria S\ki>\

Que o Texaco é uma grande
distribuidora mundial de combustí-

vel você já sabia. Mas de dinheiro,

provavelmente não. Em todos os poises em

que atuo, a Texaco procura enviar seus lucros nao

apenas porá sua sede, mas também paro a sede de diversas
instituições beneficentes. Afinal, se hoje em dio já é difícil

monler umo empreso com fins lucrativos, imagine uma sem
A Texaco assume essa responsabilidade social porque acredita

que uma empresa so pode se considerar bem-sucedida quando

"T~*V esconhecida da maioria da popu-
I Ilação, mas muito familiar no meio
I J médico, a microangiopatia é um

comprometimento dos pequenos vasos san-
guíneos. que pode ser decorrente de
inúmeras doenças. Algumas de nomes
complicados, como artrite inespecítica.
poliartrite nodosa. arterite temporal, trom-
boangeíte obliterante: outras, como a
própria hipertensão e o diabetes, mais co-
nhecidas dos leigos.

No caso da microangiopatia diabética, o
comprometimento é específico, com certas
características próprias da doença. Ela é
conseqüência da glicose alta (hiper-
glicemia), que, se mantida por longo
tempo, acaba comprometendo os microva-
sos sangüíneos. "A microangiopatia do
diabetes é o espessamento da membrana
basal desses %-asos. Existem 'túnicas" que
formam os vasos e contêm uma membrana
que, quando se torna espessa, determina a
doença microangiopática do diabético ,
explica o Dr. Leão Zagury, endocrinolo-
gista, chefe do "Serviço de Diabetes do
Instituto Estadual de Diabetes e

ABASTECENDO
NUM POSTO TEXACO

VOCÊ MANTÉM SEU

CARRO RODANDO E ESTE

JORNAL TAMBÉM.
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A prova de 200m para deficientes mentais abriu

Judô de cegos confirma favoritos
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ompetições em clima de
paraolimpíada

Mi>xic.\ Loureiro

O clima iá era de Paraolimpíada; Os atletas
üão só se esforçaram para alcançar bons resulta-
dos no ranking brasileiro como também lutaram
ainda mais p.ira conquistar vagas na delegação
nacional que \ai a Atlanta (EUA). Assim ocor-
rerani os quatro dias de competições dos II Jogos
Brasileiros Paradesportivos, realizados de 11 a 14
desté mês no Complexo Esportivo do Maracanã,
no Rio de Janeiro.

Das 11 provas disputadas por mais de 750
atletas portadores de deficiências de várias
regiões do país. oito foram seletivas para a convo-
cação dos 57 atletas que representarão o Brasil
nas Paraolimpíadas de Atlanta. que serão reali-
zadas em agosto, nos Estados Unidos. Atletismo,
natação, halterofilismo, judô. tênis, tênis de mesa.
basquete feminino e futebol de paralisados cere-
brais foram as modalidades paraolimpícas que
fizeram parte dos Jogos Paradesportivos. Já o bas-
quete masculino, futebol de amputados e futebol
de deficientes visuais só valeram para o campe-
onato brasileiro. Ciclismo, que terá um represen-
tante brasileiro em Atlanta. não entrou nos
Paradesportivos.

A abertura dos 11 Jogos Paradesportivos acon-
teceu no Estádio Célio de Barros e contou com a
presença do Ministro Extraordinário dos
Esportes. Pele. do governador do Rio. Marcello
Alencar, do presidente do Comitê Paraolímpico
Brasileiro, João Batista Carvalho Silva, do presi-
dente de Honra do Comitê Paraolímpico, Aldo
Miccolis, do ex-jogador de futebol Zico e várias
iutras personalidades.

Apesar de receber cada vez maior apoio
pi ílítico e patrocínio para a sua realização, infeliz-
mente os Jogos Paradesportivos ainda não atraem
muito a atenção do püblico em geral. As
arquibancadas - lotadas no dia da abertura -
mostravam nos outros dias. mesmo com a entrada
tranca. apenas a presença dos próprios defi-
i. ientes e de representantes de entidades ligadas a

•eles A maciça div ulgação do evento, feita através
vde anúncios em toda a imprensa e outdoors.
parece não ter sido suficiente.

A solenidade dc abertura teve desfile dos atle-
lis representando as diferentes regiões do país.
bandas de música, fogos, exibição de paraquedis-
mu e. claro, a pira olímpica, acesa pelo atleta
Anderson Lopes dos Santos.

A primeira prova de atletismo disputada foi a
de 200m rasos (feminino) para deficientes mentais,
pouco depois, já se registrava a primeira quebra de
recorde nos Jogos: Adna Rocha dos Santos cravou
!2.5s na prova de lOOm rasos para deficientes

¦ huais e conquistou sua vaga para Atlanta. onde
disputará também 200m. 4<HJm e 800m

Entre os que ainda disputavam vagas para as
Paraolimpíadas, já havia atletas e equipes previa-
mente classificadas em cinco modalidades. As
ires vagas de tênis de mesa, modalidade pouco

Roberto Gonçalves, medalha de ouro na sua categoria em halterofilismo

b.
A prova de 200m parâ deflcíentes mentais abriu os II Jogos Paradesportivos

disputada no Brasil, foram ocupadas por Luís
Algacir. Maria Luisa e Francisco Eugênio, porta-
dores de deficiência física, enquanto a única vaga
de ciclismo será defendida por Rivaldo Martins,
.imputado unilateral abaixo do joelho e campeão
mundial em 1995. na Bélgica.

Praticando halterofilismo há dez anos.
Marcelo Motta é portador de seqüela de pólio e
já conquistou diversos títulos brasileiros e iiuindi-
ais. Devido à sua ótima quinta colocação no ran-
king mundial, ele será o único da sua categoria a
participar das Paraolimpíadas O iniciante capi-
xaba Roberto Pinheiro Gonçalves levantou 85kg e
ganhou a medalha de ouro nos Jogos
Paradesportivos na mesma categoria de Marcelo

Treinando há apenas sete meses, ele já participou
de quatro campeonatos e pretende ir aos Jogos de
Stoke Mandeville. na Inglaterra, se conseguir
patrocínio. 

"A partir de agora, vou me dedicar
mais aos treinos, para chegar às paraolimpíadas
do ano 2000". garantiu Roberto.

0 basquete feminimo em cadeira de rodas,
com 12 jogadoras, também já estava classificado
e participará pela primeira vez de uma
paraolimpíada. O esporte ainda é pouco difundi-
do no Brasil - existem apenas cinco equipes temi-
ninas, contra 50 masculinas. Apesar de também
ser uma modalidade pouco conhecida entre os
deficientes, o lutébol de paralisados cerebrais
levará pela segunda vez a uma paraolimpíada I I

atletas brasileiros. A primeira vez foi em
Barcelona (Espanha), onde a equipe ficou em
sétimo lugar.

Antes mesmo dos Jogos Paradesportivos
começarem, alguns atletas já eram apontados
como favoritos em suas modalidades. A maioria
das previsões se confirmou, principalmente entre
os que já colecionavam medalhas desde
Barcelona. No atletismo. Adria dos Santos e
Sueli Guimarães, e na natação. Genezi Alves e
Ivanildo Alves Vasconcelos vão tentar repetir em
Atlanta as boas colocações obtidas nos
Paradesportivos.

Outros veteranos que também já estão arru-
mando as malas rumo aos Estados Unidos são
Iranilson da Silva (pentatlo), Douglas Vieira
(lOOm. 200m e salto à distância). Anderson Lopes
(disco, peso e dardo) e Gledson Soares (natação).
Todos acumulam medalhas em diversos campe-
onatos brasileiros e mundiais.

O favoritismo de alguns nomes também se
confirmou no judô para deficientes visuais.
Alessandra de Oliveira, Antônio Tenório e
Maurício Vicente já estão classificados, além das
revelações Helder Maciel e Arlindo Tinoco. O
Comitê Paraolímpico Brasileiro está pleiteando
mais uma vaga para judô e, caso consiga, Di\ ino
Amélio Dinato também competirá na modalidade.
O tênis, praticado por deficientes em cadeira de
rodas, só oferecia uma vaga, mas o Comitê con-
seguiu mais uma e. assim, os cariocas José Carlos
e Francisco vão participar das Paraolimpíadas de
Atlanta.

Continua na página 11
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Girelli Ribeiro. Maria do Socorro dos Santos.
Maria das Dores Alves. Rosana de Carvalho
Bastos. Luciana Fortunato. Eliane de Oliveira.
Vilma Miranda e Lusia Alves da Silva

FUTEBOL DE PARALISADOS CEREBRAIS
Marcos dos Santos Ferreira. Sebastião da
Costa Neto. Ricardo Barbosa. João Aires
Filho. Jefferson Gonçalves. Arildo de Lima.
Sebastião Azevedo. Adriano Biggi. João
Fogaça. Marcus Roberto dos Santos e Oziefc
Dantas Filho

TÊNIS DE MESA
Luis Algacir
Maria Luiza
Francisco Eugênio

TÊNIS
• José Carlos

Francisco
HALTEROFILISMO

Marcelo Motta
CICLISMO

Rivaldo Martins
JUDÔ

Helder Maciel Araújo (até 60kg)
Alessandro Fabiano de Oliveira (até I kg
Antônio Tenóno da Silva (até S6kg>
Arlindo Tinoco (até ?5kgi
Maurício Vicente de Lsma (até 65kc •

- Divino Amélio Dinato (mais de'95kg! convo
cação dependendo de vagai

NATAÇÃO
Portadores de denuncia física-

Adriano Galvão. Adriano Gomes. Genezi
Alves. Gilmar Oliveira. Gledson Soare*
Ivanildo Alves, Joon Seo. Luzinur Santo:
José Afonso Medeiros

Pnr^.idores de deticiencia visual.
Cláudio Panoeiro
Fabiana Sugiraori

A Paraolimpíada de Atlanta será realizada de
15 a 25 de agosto, nos Estados Unidos. Com a par-
ticipaçao de 3.500 atletas portadores de deficiência
e técnicos de 121 países, este será o segundo maior
evento esportivo mundial desde ano. perdendo ape-
nas para os Jogos Olímpicos tradicionais, que acon-
tecem um mês antes. A maior delegação será a dos
Estados Unidos e o Brasil levará 57 atletas, que dis-
putarão as modalidades de atletismo e natação
(todas as deficiências), basquete feminino
(cadeirantes). futebol (paralisados cerebrais), ciclis-
mo (amputado), hâíterofilismo (portador de seqüela
de pólio). tênis de mesa (cadeirantes) e judô
(cegos).

Veja a seguir a relação completa dos atletas
deficientes brasileiros convocados para a
Paraolimpíada de Atlanta;

ATLETISMO
Portadores de deticiencia visual:

Adria Rocha dos Santos (lOOm. 200m, 400m e
800m) n ,
Maria José Alves (lOOm. 200m, 400m e salto
em distância)
Aurélio Gudes dos Santos (400m. l.M)0m e
5.ooom)

Portadores de deficiência física;
Elessandra Rejane (peso e dardo)

Suely Guimarães (peso. disco e dardo)
Anderson Lopes dos Sanlos (peso. disco e
dardo)
iranilson Silva (pentatlo)
Douglas Vieira (1 OOin. 200m e salto em distan-
cia)
José Eduardo Lima (peso. disco e dardo)

Denilson Pereira (peso, disco e dardo)
Júlio Gomes (peso. disco e dardo)

BASQUETE FEMININO
Christine Regis, lolanda Maria de Oliveira,
Adriana Corrêa, Aparecida de Jesus. Cintia

Marcelo Motta: defendendo o Brasil no hâíterofilismo

cadeira de rodas: participando pela primeira vez de uma paraolimpíada

GRUPO DE ATENDIMENTO ODONTOL^GICO

AO PACIENTE ESPECIAL

Nome: —

Endereço

Bairro: —

Cidade: -

Estado
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