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mulhcres cxcculi vas re vela i Pi lula Toller brinca

JBtrazaoRio Jacarepagua

ik Janeiro a convite doJORNAL DO BRASIL. : S

Caciques entram na campanha

0 surnrecndentc dcsempenho de dois can- Rio, o ex-governador Leonel Brizola reapa- levou a derrotar os favoritos absolutos ao concjtiir as obras do prcleito Cesar Main

didatos sem experiencia politica — Luis Pau- receu e, pela primeira vez, foi a rua com Mtro governo do Rio, Sandra Cavalcanti e o entao Sao obnnhas de perfamarid . disse. Em Sac

if clnde (PFL) no Rio e Celso Pitta (PPB), Teixeira, candidato do PDT. No seu melhor chaguista Miro Teixeira. Em reuniao hoje, Paulo, Luis Inacjg Lula da Silva qui sc

em Sao Paulo — medido pelas pesquisas de estilo, Brizola pos lengo Vermel ho no pescogo governador Marcello Alencar vai intervir na entraria na campanha de Luiza Liundma

giandcs caciques da politica c percorreu a Rua da Alfaudega, no Cemro, campanha de Sergio Cabral Filho (PSD J). (PT) em sel^r|de|ta|pa|e| ja nos

na campanha das eleigoes municipais. No onde, em 1982, comcQOU a campanha que Marcello acha que Sergio errou ao prometer programas de TV do paitido. (1 <a| 3 c 4)
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eleifoes de 1982, Brizola percorreu a Rua da Alfamlega com Miro Teixeira (E) e inais eerca de 50 
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in Fa vela nelo Banco Central'(BC), onde das na Bolsa de Nova Iorque tiveram um desem- diverse do atual Sistcma Finan- em Caruarui (PE), a 138 qutlome-

KS' na Zona Oestc. O de- So eitados Lvoreeimen.os aos penho excepcional nos 15 primeiros dias de agos- ceiro da Habitatfo hojc eons.de- tros dc Rcafc / p. . ula (chamada

leuado Carlos' Leba disse que baneos privados. Odoeumento re- to,alcantjandoUSS 1.347bilhao.Oresultadodeu rado um fracasso. Pelos estudos, i ° cr i, 1 -

possibilidade de os bombons esta- vela que os banco! pagam niultas a eslatal brasileira a T posigao entre as 80 aijoes 4ue 
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e Exxon (10°). Desde que as a<;5es corneal- m lilulos dc empresas privadas, e c produzida a partir de uma subs-
PClr 

^ S 31 InScemiuin^conSdt ram a ser negociadas. em 1" de novembro. pro- Tomo promissoriaPs e duplicatas. tanda extraida do algodao. 0 labo-

Jem ,vi localizacao dc trafieantes memo de irregularidades nos baneos porcionaram negocios no valor de USS 18 sendo direcionados para estimular rjtorio vai labricanniual^ 100

e sequestradorcs. (Paginas 23 e 24) Nacional e Eeonomieo. (Pagina 18) bilhoes aos investidores estrangeiros. (Pagina 18) a eonstru?ao civil. (Pagina 1)) mil pilulas por mts. iPauna 16)
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Ismar Ingber

Executivas
estressadas
Uma pesquisa feita por
clínica de check-up do
Rio para avaliar as
condições de vida das
mulheres executivas revela
que elas perdem saúde na
mesma proporção em que
ganham poder.
Exatamente como ocorre
com os homens, passam a
ter problemas de
colcsterol alto e ficam
com o peso acima do
ideal. (Página 8)

Emília mora

em Boston
Treze anos depois de abandonar as
roupas de pano, Reny de Oliveira (à
esquerda), a atriz que fez o papel de
Emilia no Sino do Pku-IMt Anuncio
por mais tempo — de I97S a 19S3 —,
apareceu. Reny vive em Boston, nos
Estados Unidos, e lalou ao JB sobre
sua rotina como professora de ioga.
Casada com um empresário americano
há 10 anos. já esqueceu algumas
palavras do português, sente saudades
dos tempos de Emília. mas não quer
voltar para o Brasil. (Página 12)

Paula Toller brinca

de (E o vento levou'

Depois de 15 anos de parceria fiel, a cantora do Kid
Abelha se prepara para lançar o primeiro disco solo e
comemora as 100 mil cópias vendidas do último trabalho
do grupo. Paula (à direita) se sente uma heroína — e
escolhe a filosofia de Scariett 0'Hara, a do filme, como a
sua preferida: deixar para resolver amanhã o que ela não
está com a menor vontade de encarar hoje. (Pág. I)

A nova BMW em
Jacarepaguá
A nova BMW 528 mostrou, no
Autódromo de Jacarepaguá, equilíbrio
nos avanços tecnológicos, (Pág. I)

Em O lluminisino como negócio, o historiador americano
Robert Darnton mostra que a publicação da
l-m iclnpcdui, de Diderot e D'Alembert, em 1751. foi um
projçfo movido a astúcia e cobiça. Darnton vem ao Rio
de Janeiro a convite do JORNAL DO BRASIL.

JB traz ao Rio
o historiador
Robert Darnton

Caciques entram n^cam

concluir as obras do prefeito César Maia

|'São obrinhas de perfumaria", disse. Em São
Paulo, Luis Inácio Lula da Silva, que fc
entraria na campanha de Luiza Irundina

(PT) em setembro, decidiu aparecer já nos

programas de TV do partido. (Págs. 3 e 4)

levou a derrotar os favoritos absolutos ao

governo do Rio, Sandra Cavalcanti e o então
chaguista Miro Teixeira. Em reunião hoje, o

governador Marcello Alencar vai intervir na
campanha de Sérgio Cabral Filho (PSDB).
Marcello acha que Sérgio errou ao prometer

Rio, o ex-governador Leonel Brizola reapa-
receu e, pela primeira vez, foi à rua com Miro
Teixeira, candidato do PDT. No seu melhor
estilo, Brizola pôs lenço vermelho no pescoço
e percorreu a Rua da Alfândega, no Centro,
onde, em 1982, começou a campanha que o

O surpreendente desempenho de dois can-
didatos sem experiência política — Luís Pau-
lo Conde (PFL), no Rio, e Celso Pitta (PPB),
em São Paulo —, medido pelas pesquisas de
opinião, pôs três grandes caciques da política
na campanha das eleições municipais. No

Teste JB

Eleitores da Tijuca
mostraram dúvidas na
votação eletrônica, em
teste promovido ontem

pelo JORNAL DO BRASIL,
No dia 3 de outubro,

votarão 100,1 milhões de
brasileiros, 9,6 milhões
deles no Rio de Janeiro

íí®tó;À.«E:

Página S

Pesquisa

Cariocas avaliam os
transportes de massa

A primeira lista dos
craques que poderão

defender o Brasil
na Copa de 98

Saúde

A cura da úlcera
em uma semana

Lembrando as eleições de 1982, Brisola percorreu a Rua da Alfândega com Miro Teixeira (E) c mais cerca de 50 pessoas

Pílula para

o homem será

feita em PE

O Brasil vai produzir a primeira
pílula anticoncepcional masculina
do mundo, a partir de junho de
1997, pelo laboratório Hebron,
cm Caruaru (PE), a 138 quilòme-
tros de Recife. A pílula, chamada
Nolertil. foi testada em 500 lio-
mens de oito países e tem uma
eficácia de 96% a 9j8%. A droga
desativa uma enzima responsável
pela produção de eápefmatozóides
e é produzida a partir de uma subs-
târicia extraída do algodão. O iabo-
ratòrio vai fabricar inicialmente 100
mil pílulas por mês. (Página 16)

Governo estuda

novo crédito

habitacional

O governo pretende criar novos
mecanismos para facilitar a con-
Waçào de crédito para a compra
de casa própria, em modelo bem
diverso do atual Sistema Finan-
ceirO da Habitação, hoje conside-
rado um fracasso. Pelos estudos,
que deverão ter suas linhas mes-
tras definidas em setembro, os re-
cursos virão de um novo tipo de
fundo de investimento, lastreado
cm títulos de empresas privadas,
como promissórias e duplicatas,
sendo direcionados para estimular
a construção civil. (Página 19)

Telebrás vira

6blue 
chip' em

Nova Iorque

TCU acusa BC

de favorecer

banco privado
O Tribunal de Contas da União

(TCU) divulgou ontem relatório
sobre auditoria a respeito da lis-
calizaçào do sistema financeiro
pelo Banco Central (BC), onde
são citados favorecimentos aos
bancos privados. O documento re-
vela que os bancos pagam multas
"irrisórias" 

pelo descumprimento
de normas, enquanto se bencfi-
ciam da liberação das tarifas ban-
cárías. Segundo o relatório, desde
1987 o Banco Central tinha conheci-
mento de irregularidades nos bancos
Nacional e Econômico. (Página 18)

Polícia acha

drogas dentro

de bombons

Policiais civis apreenderam on-
tem quase 300 bombons reehea-
dos de cocaína. À droga foi en-
contrada a menos de 30 metros de
uma escola municipal, na Favela
de Antares, na Zona Oeste. O de-
legado Carlos Leba disse que a

possibilidade de os bombons esta-
rem sendo vendidos dentro da es-
cola sera investigada. A partir do

próximo mês, a policia vai recom-
pensar com dinheiro informações
ao Disque-Denuncia que ajuda-
rem na localização de traficantes
e seqüestradores. (Páginas 23 e 24)

As operações com ações da Telebrás negocia-
das na Bolsa de Nova Iorque tiveram um desem-

penho excepcional nos 15 primeiros dias de agos-
to, alcançando USS 1.347 bilhão. O resultado deu
à estatal brasileira a T posição entre as 80 ações
mais negociadas na maior bolsa de valores do
mundo, á frente de gigantes como Merck (S°
lugar) e Exxon (10°). Desde que as ações começa-
rum a ser negociadas, em Io de novembro, pro-
porcionaram negócios no valor de USS 18,1
bilhões aos investidores estrangeiros. (Página 18)

Você ainda

não é cliente

do Banco

de Boston?

Por quê?

<^CT) BANCO DE BOSTON

Dez anos

intrépidos
A Intrépida Trupe. que mistura
teatro, dança e circo, festeja de/
anos com IntrepiDEZ, a partir
de hoje. no Teatro Villa-Lobos
Wanda Jacqucs. fundadora do
grupo, considera o espetáculo o
encerramento de um ciclo. E o
poeta Chacal situa a trupe
como marco na cultura do Rio
(Paçina 1)

O Previ. fundo de pensão
do Banco do Brasil,
assina na próxima

semana a compra do
hotel Méridien, que

pertence ao Grupo Sisal.
O negócio envolve RS 42

milhões.
Página 19

SALÁRIO MÍNIMO (agosto) RS 112.00; °Ô-
LAR Comercial (compra) RS 1.0130, Comer-
ciai (venda! RS 1.0131. Paralelo (comprai RS
1.03: Paralelo (venda) RS 1,04. Turismo (com-
pra) RS 1.0157. Turismo (venda! RS 1.0158
TR do dia 17.0? a •" 08 — 0 6170 TBF do
dia 15 08 a 15 09 — 1.8950 UFtR .agosto)
Para IPTU residencial, comerciai e territorial,
ISS e Alvará - RS C.SSJ."

Ensolarado com
poucas nuvens
Possibilidade de
nevoeiro pela manhã.

Ensolarado a
parcialmente
ensolarado.
Possibilidade de
nevoeiro pela manhí

Mfnlma
Máxima

23 wooê

A política
como bem

de consumo
Página 10
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para o Brazil 

JB traz ao Rio Robert Darnton que publicagao da : jjjff.-i^i AnovaBMW 528 uiostrou.no
O histonador Enciclopedia, dc Diderot e D'Alembcrt, em I75I. foi urn *$ Autodromo dc Jacarcpagua, equilibrio
Robert DarntOll projeto movido a_astucia e eobit,^. Darnton vem ao Rio nosavancos tecnologicos. (Pag. I)
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Ismar Ingbor

Executivas
estressadas
Uma pesquisa feita por
clinica de check-up do
Rio para avaliar as
condições de vida das
mulheres executivas revela
que elas perdem saúde na
mesma proporção em que
ganham poder.
Exatamente como ocorre
com os homens, passam a
ter problemas de
colesterol alto e ficam
com o peso acima do
ideal. (Página 8)

Emília mora

em Boston
Treze anos depois de abandonar as
roupas de pano, Reny de Oliveira (a
esquerda), a atriz que fez o papel de
Emilia no Sitio á> Ptca-Pau Amarelo
por mais tempo — de 1978 a 1983—,
apareceu. Reny vive em Hoston, nos
Estados Unidos, e falou ao JB sobre
sua rotina como professora de ioga.
Casada com um empresário americano
há 10 anos, já esqueceu algumas
palavras do português, sente saudades
dos tempos de Emilia, mas não quer
voltar para o Brasil. (Página 12)

Paula Toller brinca

de CE o vento levou'

Depois de 15 anos de parceria fiel, a cantora do Kid
Abelha se prepara para lançar o primeiro disco solo e
comemora as 100 mil cópias vendidas do último trabalho
do grupo. Paula (à direita) se sente uma heroina — e
escolhe a filosofia de Scarlett 0'Hara, a do filme, como a
sua preferida: deixar para resolver amanhã o que ela não
está com a menor vontade de encarar hoje. (Pág. 1)

A nova BMW em
Jacarepaguá
A nova BMW 528 mostrou, no
Aulódromo de Jacarepaguá. equilíbrio
nos avanços tecnológicos. (Pag. 1)

Em O lluminismo conw iwgòcio, o historiador americano
Robcrt Darnton mostra que a publicação da
Enciclopédia, de Diderot e DVMembert, em 1751, foi um
projeto movido a astúcia e cobiça. Darnton vem ao Rio
de Janeiro a convite do JORNAL DO BRASIL.

JB traz ao Rio
o historiador
Robert Darnton

Caciques entram na campanha

M. , _ . .  H r.„,r,r;tr,c •>keni111nc ün Phnclífir as obras do nreleito César Ma®.concluir as obras do preleito César Maia.
"São obrinhas de perfumaria", disse. Em São

Paulo, Luís Inácio Lula da Silva, que só

entraria na campanha de Luiza Erundina

(PT) em setembro, decidiu aparecer ja nos

programas de TV do partido. (Págsv 3 e 4)

Cailos Magno

levou a derrotar os favoritos absolutos ao

governo do Rio, Sandra Cavalcanti e o então
chaguista Miro Teixeira. Em reunião hoje, o

governador Marcello Alencar vai intervir na

campanha de Sérgio Cabral Filho (PSDB).
Marcello acha que Sérgio errou ao prometer

Rio, o ex-governador Leonel Brizola reapa-
receu e, pela primeira vez, foi à rua com Miro
Teixeira, candidato do PDT. No seu melhor
estilo, Brizola pôs lenço vermelho no pescoço
e percorreu a Rua da Alfândega, no Centro,
onde, em 1982, começou a campanha que o

O surpreendente desempenho de dois can-

didatos sem experiência política — Luís Pau-
lo Conde (PFL), no Rio, e Celso Pitta (PPB),
em São Paulo —, medido pelas pesquisas de
opinião, pôs três grandes caciques da política
na campanha das eleições municipais. No

Eleitores da Tijuca
mostraram dúvidas na
votação eletrônica, em
teste promovido ontem

pelo JORNAL DO BRASIL
No dia 3 de outubro,

votarão 100,1 milhões de
brasileiros, 9,6 milhões
deles no Rio de Janeiro .tajfMMyot

Pesquisa

Cariocas avaliam os
transportes de massa

A primeira lista dos
craques que poderão

defender o Brasil
na Copa de 98

K

Saúde

A cura da úlcera
em uma semana

Telebrás vira

'blue 
chip' em

Nova Iorque

Polícia acha

drogas dentro

de bomltons

Policiais civis apreenderam on-
tem quase p)' bombons rechca-
dos de cocaína. A droga foi en-
contrada a menos de 30 metros de
uma escola municipal, na Favela
de Antares, na Zona Oeste. O de-
legado Carlos Leba disse que a

possibilidade de os bombons esta-
rem sendo vendidos dentro da es-
cola será investigada. A partir do

próximo mês, a polícia vai recom-

pensar com dinheiro informações
ao Disque-Denúncia que ajuda-
rem na localização de traticàntcs
e seqüestradores. (Paginas 24 e 25)

reaagio na

Ponte começa

com tumulto

Uma grande confusão marcou a
estréia da cobrança de pedágio na
Ponte Rio-Niterói. Faltando um
minuto para a meia-noite, o con-
sórcio Ponte S/A interditou a pista
para acertar os últimos detalhes nas
cabines. A paralisação, no entanto,
arrastou-se por cerca de 15 minu-
tos, tempo suficiente para que se
formasse um engarrafamento de
quase 10 quilômetros. Irritados, os
motoristas iniciaram um buzinaço e
xingaram os funcionários e patru-
lheíros da Policia Rodoviária. Um
deles foi parar na delegacia.

As operações com ações da Telebrás negocia-
das na Bolsa de Nova Iorque tiveram um desem-

penho excepcional nos 15 primeiros dias de agos-
to, alcançando USS 1,347 bilhão. O resultado deu
á estatal brasileira a T posição entre as 80 ações
mais negociadas na maior bolsa de valores do
mundo, á frente de gigantes como Merck (8o
lugar) e Exxon (10°). Desde que as ações começa-
ram a ser negociadas, em Io de novembro, pro-
porcionaram negócios no valor de USS 18,1
bilhões aos investidores estrangeiros. (Página 18)

Você ainda

não é cliente

do Banco

de Boston?

Por quê?

BANCO DE BOSTON

Dez anos

intrépidos
A Intrépida Trupe. que mistura
teatro, dança e circo, festeja de/
anos cor.i ImrcpiDEZ. a partir
de hoje, no Teatro Vílla-Lobos.
Wanda Jacques. fundadora do
crupo, considera o espetáculo o
encerramento de um ciclo E o
poeta Chacal situa a trupe
como marco na cultura do Rio
(Pagina 1)

O Previ. fundo de pensão
do Banco do Brasil,
assina na próxima

semana a compra do
hotel Mèridien, que

pertence ao Grupo Sisal.
O negócio envolve RS 42

milhões.
Páçina 19

SALÁRIO MÍNIMO (agosto) RS 112.00: 06-
LAR Comercial (comprai RS 1.0130. Comer-
ciai (vendai RS 1 0131. Paralelo icompra) RS
1,03, Paralelo (venda) R$ 1.04; Turismo (com-
pra) RS 1.0157. Turismo (vendai RS 1,0158.
TH do dia 17 07 a 17 08 — 0 6170. TBF do
dia 15 08 a 15 09 — 1.8950. UF1R (agosto)
Para IPTU residencial, comercial e Territorial.
ISS e Alvará — RS 0.S8J7

Ensolarado com
poucas nuvens.
Possitiilidaôe de
nevoeiro p«ia manhá.

Ensolarado a
par calme nte
ensolarado.
Possibilidade de
nevoeiro pelamanM.
^ Mínima

Máxima
23 ¦£¦

A política
como bem

de consumo
Página 10
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coists da poLincA 
| Cesai' Maia vira estrela do

¦ DORA KRAMER

a maidicao do PFL 
com ascensao de Conde

I 
¦ Pefelista ja e o primeiro e faz de prefeito cabo eleitoral disputado em outros estados

questfio. Agora candidates de Santa Catariiia, Sao Paulo
perceptjao inovadora para que a candidata tenha a chance de Conde", diz Jose Jorge,
estar no segundo turno. 1 ^ l *> l

Quando a diregao do partido resolve aposentar o slogan ti011(l6 DFCVC fluCSSO lift
do "PT 

que diz sim" nao esta necessariamente altcrando o  , ...
conceito contido na frase. Mas apenas reconhecendo que ela daniela schubnel 

ComitflfSi
nao teve o efeito publicitario desejado. Nao funcionou como 01 candidate do PFL, Luis Paulo Conde d5H!HK
recado ao publico externo e soou mat internamente, pois Conde, acha que e o depositino fiel unj-o das erdas para enfrenta^
jogava ao gueto o PT negativista. dos «otos da esquerda, caso enfren* sen crescimento. "A discussaoBB

Pefelistajáé o primeiro efaz de prefeito cabo eleitoral disputado em outros estados
André Arruda - 26/2/93

iS#'! fiÉllM

W: -f¦ tí'/Çy. .4 %,í|
César Mata vai participar do programa eleitoral de candidatos de Santa Catarina, São Paulo e Paraná

Conde prevê 
adesão da esquerda

DANIELASCHUBNEL
0 candidato do PFL, Luís Paulo

Conde, acha que è o depositário fiel
dos votos da esquerda, caso enfren-
te no segundo turno das eleições
municipais Sérgio Cabral Filho, do
PSDB. Prova disso era a presença
— bastante descontraída — do che-
fe do Gabinete Civil do governo
Brizola, Carlos Roberto de Siquei-
ra Castro, num almoço oferecido
quinta-feira a Conde num restau-
rante do Centro da cidade. "Sc der
Conde e Sérgio no segundo turno,
meu voto é do Conde", declarou
Siqueira Castro, membro da execu-
uva nacional do PDT. O advogado,
no entanto, aposta num segundo
turno entre Conde e Miro.

Remanescente da chamada "li-

nha auxiliar" do antigo PCB e do
Comitê Brasileiro pela Anistia,
Conde disse não temer uma suposta
união das esquerdas para enfrentar
seu crescimento. "A discussão mu-
nicipal não é ideológica, e sim da
cidade. A esquerda atualmente se
mostra desinteressada da discussão
dos problemas da cidade. Vou é
agradecer pelos votos que eles vão
me dar", disse Conde, abertamente
disposto a abrigar o eleitorado de
esquerda. Outra base para o racio-
cinio de Conde è o fato de César
Maia ter abrigado técnicos de ou-
tros partidos na prefeitura. 

"Não

demitimos ninguém do PT nem do
PDT e tivemos secretários do PPS e
do PV. Fizemos uma gestão tecni-
cista, não ideológica."

RIO GRANDE
DO NORTE
AQUI St GOVERNA DIREITO

SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO,

CULTURA E DESPORTOS

COMISSÃO

PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL
EDITAL N° 002/96

1. A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, através do MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO — MEC, recebeu um empréstimo do
Banco Internacional paro Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mun-
dial), em várias moedas, relativo ao custo do Projeto de Educação
Básica para o Nordeste (NEBE III) e pretende aplicar parte dos recursos
desse empréstimo em pagamentos admissíveis nos termos do Contrato
para compra de equipamentos de computação de todos, alguns ou
quaisquer dos seguintes lotes:

LOTE N« DESCfflpAO QUAMTIPAPE
01 MICROCOMPUTADOR 56
02 IMPRESSORA 58
03 HUB'S 04
04 ESTABILIZADORES 54
05 DATASHOW 02
06 MESAS 112
07 PLOTTER 01

2. Os interessados poderão obter informações pelo telefone
(084) 231-1464 — RAMAL 2280, fax (084) 231-3587;
bem como adquirir o EDITAL pelo pagamento de uma taxa não
reembolsável de R$ 100,00 (cem reais), ou U$ 105.00 (cento e cinco
dólares), pagável à Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, conta
n° 8609-6, Agência 716-1, Banco do Brasil S/A.

3. As propostas deverão ser entregues até às 1 O^X) horas (hora bcaO do
dia 08 de outubro de 1996, no endereço: ESTADO DO RIO GR AN-
DE DO NORTE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTU-
RA E DESPORTOS, COMISSÃO PERMANENTE DE UCI-
TAÇÀO. CENTRO ADMINISTRATIVO — LAGOA NOVA
— RIO GRANDE DO NORTE — NATAL — BRASIL.

Natal (RN), 17 ce agosto de 1996
A COMISSÃO

Depois de ter evitado aparecer
na inauguração do Rio Cidade em
Ipanema, onde um grupo de pes-
soas protestava contra os acidentes
provocados pelas obras, Conde dis-
se não ter se preocupado com as
vaias. "Era só uma meia dúzia de
pessoas e todos têm o direito de
protestar." Ontem de manhã, Con-
de assegurou que não fará uso poli-
tico da pretendida visita ao presi-
dente Fernando Henrique Cardoso.
"Não estou insistindo em nada,
apenas queria levar a ele o meu
apoio ao Plano Real e á sua reclei-
çào. Quem o constrangeu foi o Sèr-
gio Cabral Filho, que não hesitou
em colocar as imagens de seu en-
contro com o presidente no horário
eleitoral."

D STOQ S S
i i i i i i ac

AGENDA DO PU 17 AG 0
Mrglo Cabral F°
WhOO — Panfletagem no Calça-
dão de Bangu.
Miro Taixoira
lOhOO — Panfletagem no Largo
do Machado.
I9h00 — Showmício na Praça
Soldado Michel Sheib (Jardim
Amèriea).
Chico Alencar
09h00 — Homenagem a Carlos
Drummond de Andrade, em Co-
pacabana.
lOhOO — Corpo-a-corpo no Lar-
go do Machado.
20h00 — Jantar com aliados no
Jardim América.
Lui* Paulo Conde
(WhOO — Panfletagem cm Santa
Cruz.
lOhOO — Visita à Favela do Jaca-
rezinho
15h00 — Visita ao Morro da
Caixa D'Água.
20h00 — Reunião em casa de
lamilia.
Sérgio Arouca
09h00 — Carreata em Jacarepa-
guá.
14h00 — Debate na Casa da Paz,
do CIF.P Mestre Cartoia (Viga-
no Geral).
Antonio Pedregal
lOhOO — Passe:!ta em defesa dos
\endedores ambulantes, em
Campo Grande
Ciro Qarcia
12h00 — Inauguração do Comitê
dos Operários, em Jacarepaguá
15h00 — Festa no Comitê dos
Petroleiros, no Méier.
Ivan Pinheiro
I3h00 — Carreata na Ilha do
Governador.
17h00 — Visita á Feira dos Nor
desanos (Campo de São Cnstò-
vão)

O crescimento da candidatura
de Luís Paulo Conde, do PFL, á
Prefeitura do Rio, levou a direção
nacional do partido a acreditar na
possibilidade de finalmente eleger
para o Executivo um candidato
no Sul e Sudeste. Segundo pesqui-
sa do Ibope divulgada ontem.
Conde é o líder no Rio, com 31%.
à frente de Sérgio Cabral Filho,
do PSDB, com 24 %. O eandida-
to do PDT, Miro Teixeira, tem
11% e o do PT, Chico Alencar,
4%. Sérgio Arouca, do PPS, tem
2% das intenções de voto. Os in-
decisos cairam de 42% para 17%.

O entusiasmo com a disparada
de Conde nas pesquisas eleitorais
é tanto, que o prefeito César
Maia, maior responsável pe|o
bom desempenho do candidato,
virou o grande cabo eleitoral do
partido nos estados mais ricos do
pais. César Maia começou a gra-
var participações nos programas
eleitorais de vários candidatos a
prefeito do PFL."O Rio será nossa prefeitura
mais importante", comemorava
ontem, em Pernambuco, o presi-
dente nacional do partido, depu-
tado José Jorge, apostando na y\-
tória de Conde. O prefeito César
Maia será o convidado especial da
reunião da executiva nacional,
terça-feira, em Brasília. "O tema
será a campanha do Rio e o pre-
feito vai nos explicar o fenômeno
Conde", diz José Jorge.

O que os pefelistas já conside-
ram um fenômeno — Conde co-
meçou a campanha em junho com
apenas 1% das intenções de voto
— representa também a possibili-
dade concreta de mudar a imagem
do PFL de legenda do Nordeste,
por concentrar na região a maior
parte de seus políticos. Hoje, o
PFL não tem nenhum governador
no Sul e Sudeste. Nessas regiões,
o único prefeito de capital pefelis-
ta é César Maia, que, no entanto,
foi eleito pelo PMDB e só se filiou
ao PFL em maio do ano passado.
A um mês e meio da eleição, o
partido tem boas chances de vitó-
ria com candidato próprio apenas
em Salvador, Recife, Aracaju e
Macapá, além do Rio."O efeito Conde pegou. O PFL
está mostrando que tem um bom
quadro também na nova linha do
candidato que nunca participou
de campanha, é um técnico politi-
zado", diz o deputado Paulo Bor-
nhausen, de Santa Catarina. Ele
citou o exemplo de Florianópolis.
Embora com poucas chances de
vitória, o candidato pefelista, Vi-
nícius Lummertz, pulou em dois
meses de 4% para 12% nas pes-
quisas. César Maia já gravou de-
claração de apoio a Lummertz e
gravará também para candidatos
do interior de São Paulo e do
Paraná. "A eleição hoje está asso-
ciada à figura do César Maia",
diz Paulo Bornhausen.

Filho do ex-presidente nacio-
nal do partido, Jorge Bornhausen,
hoje embaixador do Brasil em
Portugal, Paulo lembra que, há
dois anos e meio, seu pai incluiu
como meta do partido a maior
atuação no Sul c Sudeste. "Não é
questão de acabar com a imagem
de partido do Nordeste, mas de
acrescentar outras regiões no ma-
pa do PFL", afirma Paulo.

"Primeiro, fiquei conhecido
como maluco. Depois, como ad-
ministrador bem sucedido. Ago-
ra, a subida do candidato^ PFL
tem grande significado. A midia
do Rio é nacional e passei a ser
conhecido", diz o prefeito César
Maia. a quem coube a tarefa da
multiplicação do PFL no Sudes-
te.

O presidente do PFL ressalta
que, com o sucesso até agora da
campanha de seu candidato. Cé-
sar Maia conseguiu firmar seu no-
me no cenário nacional. "Ele vai
se fortalecer muito", prevê José
Jorge. Os assessores de César
Maia sonham alto: acreditam
que, se conseguir a vitória de
Conde, o prefeito inscreve seu no-
me entre os possíveis candidatos a
Presidência da República, e não
apenas ao governo do estado.

JORNAL DO BRASIL SÁBADO, 17 DE AGOSTO Dl iw«.

Política

COISAS DA POLÍTICA
César Maia vira estrela do

PFL com ascensão de Conde

¦ DORA KRAMER

A maldição do

marketeiro

O presidente Fernando
Henrique Cardoso não che-
ga ao radicalismo do amigo
francês Alain Tourraine, que
compara o PSDB a matéria
orgânica, mas considera que
os tucanos não podem ima-
ginar que estejam no poder
por obra e graça de suas
qualidades partidárias.
Quem ganhou em 1994 foi
Fernando Henrique, a bordo
da bandeira do Real.

Na visão do presidente, o
PSDB precisa agora fazer
dessas eleições uma oportu-
nidade de se firmar como

partido com as próprias per-
nas. Ou seja, agora c hora de
crescer c aparecer.

Mas boa parte do partido
pensa que só chega lá com a
ajuda daqueles que estão no
poder e que podem dar o nel
ccssário empurrão e cobram
do presidente atitude seme-
lhante à que. argumentam.
Felipe González sempre teve
na Espanha com o PSOE.
Ou seja. governa em coali-
zào, mas assegura ao partido
de origem a prerrogativa de
ator principal.

Podres poderes

Um vexame o comporta-
mento do PMDB com o en-
tão ministro dos Transpor-
tes. Odacir Klein. Sem a
menor preocupação com o
drama pessoal do correli-
gionáriol o partido queria a
todo custo mantê-lo no car-
go para não correr o risco
de perder a vaga no primei-
ro escalão. Um acordo real-
mente indecente: o PMDB
ficava com o ministério
bom de verba e o ministro
arcava com a desmoraliza-
çào publica

E nessa história não se
salvou ninguém. Figuras de
passado respeitável mistu-
raram-se aos velhos apro-
veitadores na mesma ga-
nância fantasiada de
solidariedade humana. A
demissão de Klein conta
ponto a favor dele, limita o
acidente de sábado passado
á circunscrição das fatali-
dades e mostra que para
bons amigos como aqueles
as portas do inferno são
serventia da casa.

t t m publicitário jovem, inexperiente no jogo da política,
LJ ncófito no que se refere ás relações internas do PT e

desarvorado diante da queda da cliente nas pesquisas eleito-
rais acabou criando interpretações erradas a respeito das
mudanças que serão feitas na campanha de Luiza Erundina
á Prefeitura de São Paulo.

Celso Loducca, o marketeiro cm questão, atirou no que
viu e acertou no que não viu. Reagiu contra exigências que
vinham sendo feitas para que mudasse os comerciais do
partido inseridos na programação normal e, ingênuo, tentou
transformar em briga política — utilizando para isso a
tendência à inquietude do vice Aloizio Mercadante — o que
não passa de uma mera questão publicitária.

A direção do PT, hoje majoritariamente moderada, não
pretende alterar um milímetro o conteúdo light da campanha
simplesmente porque sabe que é isso ou a derrota. Por mais
que no PT exista o desejo latente de partir para a infantilida-
de mal-humorada de sempre, o comando é hoje integrado
pelos mesmos personagens que em 1994 cantaram a derrota
de Lula muito antes de a candidatura entrar no plano
inclinado dos ataques ao Plano Real.

Ora, se essa gente hoje está no comando, basta pensar
dois minutos para ver que não faz o menor sentido a idéia de
que teriam de uma hora para outra embarcado na mesma
canoa furada do passado. A nova fórmula que agora é
testada pode ser alterada — isso é verdade —, mas a velha,
está mais do que comprovado, deu errado e se adotada dará
de novo em derrota certa.

Apenas por isso, uma questão bem prática, Erundina
continuará apostando no figurino classe média bem com-
portada. Se ela realmente mudou e seu partido junto, isso é
outra questão. Agora o importante é que o eleitor tenha essa
percepção inovadora para que a candidata tenha a chance de
estar no segundo turno.

Quando a direção do partido resolve aposentar o slogan
do "PT 

que diz sim" não está necessariamente alterando o
conceito contido na frase. Mas apenas reconhecendo que ela
não teve o efeito publicitário desejado. Não funcionou como
recado ao público externo e soou mal internamente, pois
jogava ao gueto o PT negativista.

Não que ele não exista. Existe e está lá esperando apenas
que Erundina ganhe com suas idéias de governo de coalizão
para mostrar as garras do "conosco não, violão". Ingenui-
dade seria imaginar que, eleição ganha, ficarão todos quietos
achando sensacional a divisão do poder com o PSDB ou
PMDB, como pretende a candidata.

Mais uma vez, isso é outra questão para ser resolvida
depois de contabilizados os votos. Agora trata-se de ganhar
a eleição.

E, para isso, os serviços publicitários do responsável pelos
comerciais não estavam servindo aos interesses do PT. Se-
gundo a direção, houve exagero na exposição de uma cena
de Erundina em passeio bucólico pelo Parque do Ibirapuera,
e um comerical concebido para ficar no ar durante 24 horas
acabou exibido ao longo de uma semana inteira.

Isso enquanto os outros candidatos avançavam em pro-
postas, ataques c respostas. Erundina ficava lá, passeando
como se administrar São Paulo fosse uma ação contemplati-
va.

Os ajustes que serão feitos tratarão de colocar a candidata
no ritmo da campanha, mais propositivo e agressivo do que
se imaginou no início. E nada além disso.

Cresça e apareça

[>



JL Carlos Magno

".,Caprichos da historia, Brizola, de lengo vermclho c
camisa azul, pcrcorreu as mesmas ruas da Saara de _ _.#

vmiiostl;idascom Miro. Ouetta (16 Mll'O
:w A epoca em que Brizola so se rcfena a Miro como
¦1 o "inu in lino do Palacio Guanabara nuina rcfc~ vwt ao o .  -w-m m- ~r
-jlrcncia a sua ligagao com o entao governador Chagas cipFCSScl VOltcl CH 

APKUZINHO VERMELHO "* GIIVIK"'Freitas — ficou para a historia, assim como a multi-
1'dao que o cercou na campanha de 1982 num dos ALEXANDRBMBDEIROS ,
",'niaiores centros comerciais do Rio. Ontem, pouco Ele estava fora da ccna pohtica ha exatos do.s ...... ^
'jnais 

de 50 milmtes e candidates acompanhavam a.n?s: amargar urn p.f.o desempenho nas Tendo em VISta O nOtlCiariO dOS jOHiaiS apontando, a
¦^cMi,,^o,o„o|nhori=a|prim« FACULDADL DA CIDADL como part.cpante dc

Jxlucao para govenuidor, porisso vou volar no stu armas. Na semana passada, encolhido de frio em lima disputa para a COmpra dos COiCglOS (jlIVlK. C
caiulidato", disse a aposentada Maria Augusta da sua fuzen(ja no (jruguai, o velho lider reccbeu um CHAPEUZINHO VERMELHO, a belli da Verdadc

•*#"'dc 67 anos< "br,Z0lpdesdccnanc,nha" telefonema 
de Miro Teixeira, que lhe pedia para Vim0S esclarccer ao Corpo Doccnte, pais de alunos, e

" Apesar do entusiasmo de Maria Augusta e da voltar ao Rio e entrar de cabega na campanha. Jnpsniipri'vpl nrnfIccon Mnoliltni;bandinha, a corte pedetista foi rccebida com apatia. Outros integrantcs do PDT ja tinham ligado para ICgatariOS da inesquecivel prOItSSOra JYiagaaiCna
-uNao foi so o Miro que foi recebido assim. 0 povoja Brizola fazendo o mesmo pedido, mas o ex-gover- Kahn O SegUinte:
esta cansado da politica". amenizou o presidente da nador dizia a todos que ainda nao era a hora. A

^lira, £nio Bittencourt, que disse estar indeciso. quaia de Miro nas pesquisas o fez mudar de idem. j 
A FACULDADE DA CIDADE e O COLEGIO

» r." 7- r 
Mir.n0 CoS 

SSSUSdfc SS^S£XSSt DACID^E.1 Ijfewadonl de escol* «

^1!o""a sumiuquand^dcaprcS-molTMiro Saara.comseucandidatedcbmxodo brato. nenhum dos S(5cioS dc sua mantenedora, que nao

como "o futuro preleito" na entrevista dada pelo 
"A decisao de nao entrar na campanha agora era pOSSlli 

qualquer finalidade lucrativa, CSta
caiulidato, por Brizola e pelo deputado estadual Al- exlusivamente dele. A militancia ja pedia para tie lnteressaclO 

em inCOTDOraCOeS imoblliarias nOS'bar® 
Re is entrar ha algum tempo", contou ontem um dos 4 j j*r J ^

(PMDB) a Radio ————————— dirigentes do PDT fluminense. Segundo esse diri- terrenos Ollde foram edlficados OS refer do^
cole'gios.

2. Atendemos a cerca de 500 telefonemas de pais de
alunos que, muito aflitos, sem saber onde
matricular seus filhos, em face da noti'cia de
fechamento daqueles cole'gios, no fim do ano,

solicitaram-nos que prossegui'ssemos a magmfica
obra da saudosa professora Magdalena Kahn, fato

que muito nos honra.

3. Recebemos de uma comissao de pais de alunos uma
solicitacao oara neeociar com a Inventariante um

• Zona"bairro,

ruas'o

Caciques entram firme na campanha

JL Carlos Magno

Virada de Conde e Pitta em

pesquisas traz de volta às ruas

o trio Brizola, Lula e Marcello

A um mês c meio das eleições municipais, a cam-
panha põe em cena Leonel Brizola (PDT), Luís Iná-
cio Lula da Silva (PT) e o governador Marcello

^Alencar (PSDB). Os três caciques decidiram ir às ruas'com 
o objetivo de sacudir as militâncias de seus

,.partidos no momento em que as pesquisas registram
..dois fenômenos de transferência de votos que pode-
c.rào decidir a disputa pela prefeitura nas duas maiores
,-,cidades do pais: São Paulo e Rio.
v- Luís Paulo Conde, do PFL, candidato do prefeito
fCesar Maia, que há uma semana estava em quarto

lugar, já é o primeiro e desfez em uma semana a
¦bolarização do candidato do PSDB, Sérgio Cabral
¦filho, com o do PDT, Miro Teixeira. Cabral Filho
'foi deslocado para o segundo lugar e Miro para o
terceiro. Em São Paulo, Luiza Erundina, do PT,

perdeu a primeira posição para Celso Pitta, do PPB,
criação do prefeito Paulo Maluf. Conde, com César

íf|aia, e Pitta, com Maluf, seriam beneficiários da
' Aprovação popular a programas de obras que servi-
•ram como correias de transmissão de votos.
" Para marcar sua volta, Brizola foi ontem à Saara,

"hiovimentada área comercial do Centro do Rio que
tem como eixo as ruas da Alfândega e Senhor dos

'hissos. O local guarda um pouco da mística brizolis-'ja. Foi ali que, em 1982, o então desacreditado
"'bandidato a governador Leonel Brizola, com apenas
°'5°/o das pesquisas, partiu para a virada, derrotando
..'Moreira Franco, Miro Teixeira e Sandra Cavalcanti.
"Caprichos da história, Brizola, de lenço vermelho e

camisa azul, percorreu as mesmas ruas da Saara de
,,-màos dadas com Miro.

A época em que Brizola só se referia a Miro como
'o "inquilino do Palácio Guanabara" — numa refe-

-'•'rêneia a sua ligação com o então governador Chagas
"'Freitas — ficou para a história, assim como a multi-
1',tíào que o cercou na campanha de 1982 num dos
".'maiores centros comerciais do Rio. Ontem, pouco

mais de 50 militantes e candidatos acompanhavam
."Brizola e Miro. "Voto no senhor desde a sua primeira

lÉleiçâo para governador, porisso vou votar no seu
candidato", disse a aposentada Maria Augusta da

.•JSÍÍva, de 67 anos, "brizolista desde criancinha".
'• Apesar do entusiasmo de Maria Augusta e da
'bandinha, a corte pedetista foi recebida com apatia.
'|'Nào foi só o Miro que foi recebido assim. O povo já
está cansado da política", amenizou o presidente da"Saara, 

Ênio Bittencourt, que disse estar indeciso.
/"Não sei em quem vou votar, se no Miro, no Conde"ou 

no Sérgio Cabral Filho. Na hora, faço um sor-
,,{eio." A indecisão sumiu quando ele apresentou Miro

como "o futuro prefeito" na entrevista dada pelo
^'candidato, por Brizola e pelo deputado estadual Al-
, b a no Rei s

;,'(PMDB) à Rádio 'Saara.
t

Da pequena
.•sala da rádio, en-
ytupída de correli-
v, gionários, Brizola

conclamou as es-
querdas a se unir

rao PDT. Mesmo
¦.assim, permitiu-

:.^e lazer uma iro-
jjna endereçada
.;ao petista Chico
..jAIencar, que, na quarta-feira, pregou o voto útil em
igua candidatura. "Como pretensão e água benta,
.•cada um assume o tom que quer", bateu, para depois
-.acariciar pedindo a "compreensão" ao petista. 

"O

3Í mais importante de tudo não é o Chico, eu ou o Miro,
4íijf§ derrubar esta situação de expropriaçâo do povo

.¦•(Io Rio pelo governo de Fernando Henrique", disse.
Nos ataques ao governador Marcello Alencar,

vBrizola lembrou a briga no tucanato carioca durante
i.ji convenção do partido que sacramentou o nome de

. Sérgio Cabral Filho. "O Marcelo impôs a candidatu-
ra do Cabralzinho a ponto de um homem como Artur
da Távola se excluir da campanha, de tão enojado e

Irevoltado com essas interferências", afirmou. Nem a
- visita de Marcello ao presidente Fernando Henrique

/ Cardoso passou impune. "A busca do apoio do'.governo 
federal e mais uma prova do intervencionis-' 

mo das autoridades públicas, viciando as eleições",
"criticou.
A 

O governador Marcello Alencar prepara-se para ir' 
as ruas! mas já avisa que discorda da maneira como

"Cabral Filho vem se referindo na campanha à admi-
'distração do prefeito César Maia. Segundo Marcello,
''ém vez de prometer concluir as obras do Rio Cidade,

o candidato tucano deve mostrar que César Maia
•consumiu o dinheiro da prefeitura em "obrmhas de

.^fachada, em obrinhas de perfumaria".
, Marcello citou como exemplo Campo Grande, na

Zona Oeste, onde o PSDB è lorte. Contou que. no' 
.bairro. César Maia investiu em "perfumaria" nas"' ruas centrais. Na áreas carentes da periferia, afirmou.

"o 
prefeito não pôs 

"um único metro de asfalto".
Em São Paulo, a campanha do PT passa a contar' 'com 

participação ostensiva de Lula. Até agora. Lula
--so participou do primeiro comicio da candidata Lui-

7a Erundina e de um dia de atividades que incluiu
njiUma passeata. A partir de hoje, quando participa do
.lançamento da biografia O filho do Brasü de Lui:'yInácio 

a Lula. da escritora Denise Paraná, na Bienal' 
do Livro, ele vai priorizar a campanha em São Pau-

A entrada de Lula na campanha estava prevista
para o inicio de setembro. Até lá. ele dividiria seu
tempo entre \ario> estados, sem <e preocupar muito

¦ com a capital paulista Urri dos objetivos de Lula é
'' dar maior unidade ao partido, que anteontem perdeu

o principal responsável pela estratégia de marketing
¦. de Erundina. o publicitário Celso Loducca. Eleaban-

donou a campanha após ser criticado por setores
petistas que julgavam 0 seu trabalho muito lighi para
a candidata.

Brizola, Lula e

Marcello jogam o

peso de seu prestígio
e experiência para

ajudar seus

candidatos

nonBrizola pôs no pescoço o velho lenço vermelho da campanha de 82 e comeu quitutes arai uira, mas não conseguiu superar a apatia t

Queda de Miro

apressa volta

ALEXANDRE MEDEIROS
Ele estava fora da ama política há exatos dois

anos. Depois de amargar um pífio desempenho nas
eleições presidenciais de 1994 — chegou atrás de
Enéas Carneiro, do Prona —, Brizola recolheu as
armas. Na semana passada, encolhido de frio em
sua fazenda no Uruguai, o velho líder recebeu um
telefonema de Miro Teixeira, que lhe pedia para
voltar ao Rio e entrar de cabeça na campanha.
Outros integrantes do PDT já tinham ligado para
Brizola fazendo o mesmo pedido, mas o ex-gover-
nador dizia a todos que ainda não era a hora. A
queda de Miro nas pesquisas o fez mudar de idéia.
Brizola tirou do armário o velho lenço vermelho
dos maragatos e, ontem, desembarcou nas vielas da
Saara, com seu candidato debaixo do braço.

"A decisão de não entrar na campanha agora era
exlusivamente dele. A militância já pedia para ele
entrar há algum tempo", contou ontem um dos
dirigentes do PDT fluminense. Segundo esse diri-
gente, em suas andanças entre Copacabana e Uru-
guai. Brizola tinha apenas conversado algumas ve-
zes com Miro, sempre insistindo em dois conselhos
básicos: bater na aliança PSDB/PFL e ir para as
ruas. "Ele 

queria retardar até setembro sua entrada
na campanha, mas teve que antecipar. Já neste fim
de semana ele deve gravar uma participação no
programa de TV", disse o dirigente.

0 PDT tem pesquisas que mostram uma alta
rejeição ao ex-governador. Uma dessas pesquisas
revela que, ao identificar o candidato do PDT com

Brizola, 47%
———i—————— dos eleitores ne-

gam seu voto a
Miro Teixeira.
Mas a entrada
do ex-governa-
dor na campa-
nha tem um
efeito mobiliza-
dor extraordi-
nário para a mi-
litância pedetis- ta. As bases do
partido e os

eleitores bnzolistas costumam se mexer quando ele
entra cm cena. Foi assim ao longo da história, nas
vitórias e nas derrotas do brizolismo.

Durante 12 anos — de 1982 a 1994 —, o PDT
sempre esteve no poder no Rio de Janeiro, seja na
prefeitura ou no governo do estado. Em 1986, no
auge do brizolismo, Darcy Ribeiro perdeu a eleição
para governador do estado para Moreira Franco
(PMDB). Naquele ano. o então governador Brizola
inaugurava praticamente um Ciep por dia. Proibido
de participar do programa de TV por uma decisão
do TSE, Brizola fazia dois comícios diários e carie-
gava o candidato nas costas. Nem com tanto empe-
nho pessoal ele conseguiu eleger seu sucessor.

Depois de perder a eleição presidencial de 89,
numa dramática disputa com Luiz Inácio Lula da
Silva para ver quem iria enfrentar Fernando Collor
no segundo turno, Brizola guardou forças para se
eleger governador do Rio no ano seguinte. Sua
candidatura sepultou os sonhos de dois pré-candi-
datos que. por ironia, seriam ferozes inimigos num
futuro próximo: César Maia e Marcello Alencar.

Em 1992, ele tentou levar Cidinha Campos à
Prefeitura do Rio. mas não conseguiu. Era governa-
dor, mas o brizolismo já não tinha a força de outros
tempos. Acusado pelos adversários de usar a admi-
nistraçào estadual como mero trampolim para as
eleições presidenciais de 94. Brizola perdia força em
áreas onde sempre foi rei: as favelas, a Zona Oeste e
a Baixada Fluminense.

O desempenho sofrível em °4 abateu o \elho
caudilho. Foi com timidez que ele participou da
campanha de Anthony Garolinho ao governo do
Rio. na disputa do segundo turno contra Marcello
Alencar (PSDB). Muitos quadros do PDT defende-
ram abertamente que Brizola não subisse no palan-
que de Garotinho, pois tirana \otos do candidato.
Parecia fim de carreira. Mas ele voltou.

A entrada do

ex-governador na

campanha tem um

efeito mobilizador

extraordinário para a

militância pedetista

CHAPEUZINHO VERMELHO - GIMK

Tendo em vista o noticiário dos jornais apontando a
FACULDADE DA CIDADE como participante de

uma disputa para a compra dos cole'gios GIMK e
CHAPEUZINHO VERMELHO, a bem da verdade

vimos esclarecer ao Corpo Docente, pais de alunos, e

legatários da inesquecível professora Magdalena
Kahn o seguinte:

1. A FACULDADE DA CIDADE e o COLÉGIO
DA CIDADE não são mercadores de escolas e
nenhum dos sócios de sua mantenedora, que não

possui 
aualquer finalidade lucrativa, está

interessado em incorporações imobiliárias nos
terrenos onde foram edificados os referidos
cole'gios.

2. Atendemos a cerca de 500 telefonemas de pais de
alunos que, muito aflitos, sem saber onde
matricular seus filhos, em face da notícia de
fechamento daqueles cole'gios, no fim do ano,

solicitaram-nos que prosseguíssemos a magnífica
obra da saudosa professora Magdalena Kahn, fato

que muito nos honra.

3. Recebemos de uma comissão de pais de alunos uma
solicitação para negociar com a Inventariante um
modo ae manter os cole'gios em funcionamento.
De igual modo, fomos honrados com muito

positivas manifestações de importantes membros
do Corpo Docente, que nos comunicaram sua
vontade de manter professores e funcionários

unidos em torno do projeto de educação de

excelência que está senap implantado pela
FACULDADE e pelo COLÉGIO DA CIDADE.

4. Quando aceitamos estudar uma alternativa para o

prosseguimento dos cole'gios da saudosa profes-
sora Magdalena Kahn, não só porque dispomos
de edifícios cm Ipanema e na Lagoa, que podem
abrigar todos os alunos já no próximo ano letivo,

o fizemos com o objetivo único de ajudar a todas

as partes interessadas em levar avante aquelas
excelentes instituições de ensino.

5. Tendo em vista o surpreendente tombamento
dos prédios dos colégios e o tumulto causado pela
divulgação, por K>ntes inidentificáveis, de
notícias tão alarmantes quanto falsas, a

propósito de fatos que não existem e que estão
causando enorme aflição em todos os
interessados, resolvemos sair de cena para deixar
o caminho livre a quem queira mercantilizar a

perda que será o inevitável fechamento do GIMK

e do CHAPEUZINHO VERMELHO. Se isso
ocorrer, o Rio de Janeiro ficará intelectualmente
mais pobre e muito triste.
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Marcello condena estratégia do PSDB

¦ Governador vai convocar a equipe de

Cabral Filho para mudar a campanha

MARCCU VIEIRA
0 governador Marcello Alen-

car acha que 
"está faltando entu-

siasmo" na campanha do tucano
Sérgio Cabral Filho à Prefeitura
do Rio. E, para tentar reverter a
situação, decidiu convocar todo o
comando de campanha para uma
reunião neste domingo, às lOh,
em local ainda não anunciado. E
a primeira intervenção direta do
governador na candidatura de
Cabral Filho. Marcello quer mu-
danças já. Uma delas, a vincula-
çào do nome do tucano a todos os
candidatos a vereador pela alian-
ça PSDB/PMDB/PPB/PTB/PL/
PSC/PSD. "Eles têm que ir para a
rua com o nome do Sérgio. Esse é
o meu conselho: rua, já", reco-
mendou o governador a integran-
tes do comando de campanha.

Um dos erros de avaliação da
campanha de Cabral Filho, no
entender de Marcello, foi despre-
zar a candidatura de Luís Paulo
Conde (PFL) e imaginar que o
jadversário mais forte seria Miro
Teixeira (PDT). Toda a estraté-
ígia, reconhece, estava centrada
em Miro. Agora, diz, é preciso
•rediscutir os rumos da campanha,
;"porque o inimigo é outro". Um
'conselho 

que o governador levará
|à reunião com Cabral Filho: é
preciso levantar as dívidas que
;César Maia vai deixar ao suces-
sor. Marcello acredita que as ci-
fras são expressivas e, reveladas,
poderiam comprometer a eandi-
datura de Conde.

Garotinho — Marcello com-
para a ascensão de Luís Paulo
Conde à de Anthony Garotinho
(PDT) na reta final da campanha
para o governo do estado, cm
1994. Na época, recorda, os insti-
tutos de pesquisas apontaram um
empate técnico entre sua candida-
tura e a de Garotinho. Dali em
diante, lembra, teve de trabalhar
duro para mostrar os defeitos do
;adversário e dcsmistificar suas'virtudes, até alcançar a vitória no
segundo turno com 800 mil votos
de diferença.

O governador também decidiu
que, daqui para a frente, vai in-
tensificar sua presença na campa-
nha. Na volta de Manta, dia S.

onde assistiu às Olimpíadas, gra-
vou participações para o horário
gratuito, mas todas terão de ser
refeitas. Os novos rumos da cam-
panha, com o crescimento de
Conde, o levarão novamente ao
estúdio — possivelmente também
neste fim de semana. Amanhã,
acompanhado de Cabral Filho,
Marcello vai inaugurar obras de
infra-estrutura na Favela de Cam-
pinho, no Subúrbio. A estratégia
de apresentar obras — bem-suce-
dida no lado adversário — será
incorporada como rotina à cam-
panha de Cabral Filho.

Foi de Marcello, aliás, a deter-
minação para Marco Aurélio
Alencar, seu filho e secretário es-
tadual de Planejamento, entrar
firme na campanha.

Coligação — O governador
discorda da avaliação feita por
políticos do PSDB de que, diante
do crescimento de Conde, teria
sido melhor a coligação com o
PFL do prefeito. Assim, além de
ter a cabeça de chapa — o candi-
dato seria o embaixador Ronaldo
Cezar Coelho ou o senador Artur
da Távola, nomes que o prefeito
aceitava —, o PSDB poderia hoje
contar com a perspectiva de ven-
cer no primeiro turno, pois soma-
ria seu prestigio à força eleitoral
agora mostrada por César Maia.
Mas Marcello acha que César
Maia jamais quis a aliança.

Em seu raciocínio, o prefeito
jogou o tempo todo na divisão do
PSDB. Por isso, fez restrições a
Cabral Filho e lançou vários no-
mes às vésperas das convenções
— um deles, o de Ronaldo. O
governador está convencido de
que políticos do partido — entre
eles Ronaldo e Artur da Távola,
embora não cite nomes — "em-

barcaram na cantiga" de César.
Desde o início, diz, "este foi o
trabalho" do prefeito.

Ainda sob o impacto das pes-
quisas que apontam o crescimen-
to vertiginoso do candidato de
César Maia, Marcello faz uma
ressalva em relação a Cabral Fi-
lho. Lembra que, para subir.
Conde não tirou votos do tucano,
mas de outros adversários. Os vo-
tos de Cabral Filho, acredita, es-
tão cristalizados.

Apoio não rende voto

A presença do governador
Marcello Alencar na campanha
não soma votos para o candidato
do PSDB, Sérgio Cabral Filho. É
o que pensa o diretor-executivo
do Ibope, Carlos Augusto Monte-
negro. "Marcello não tira votos,
mas também não soma. Seu go-
verno está só no começo, ainda
não tem muito a apresentar", diz
Montenegro. Pesquisa recente do
lbope aponta o contrário em rela-
çào ao prefeito César Maia. Para
40% dos cariocas, o apoio de Ce-
sar dl voto — enquanto menos da
metade (19%) pensa o contrário.

"César Maia está terminando
o mandato em ascensão, o que
não é comum", concorda o gire-
tor do instituto Vox Populi, Mar-
cos Coimbra "Tinha fortes indi-
ces de desaprovação há um ano e
hoje, sem dúvida, é uma força
relevante."

Na mesma pesquisa do lbope
— realizada no final de julho! por
encomenda do prefeito — foi afe-
rida a boa vontade do carioca em
relação aos governos do estado e
do município. O desempenho do
prefeito superou o do governador
César Maia faz uma administra-
çào boa ou ótima para 47%; re-
guiar para 38° o; e ruim ou péssi-
ma para 11%. O governo Mareei-
Io é bom ou ótimo para 24%

(quase metade da aprovação de
César); regular para 45%; e ruim
ou péssimo para 16%.

O confronto dos dois desempe-
nhos confirma que, potencialmen-
te, o apoio de César Maia é mais
importante que o de Marcello. "O

apoio do governador é indiferen-
te", analisa Montenegro. O dire-
tor do lbope faz uma ressalva em
relação à Zona Oeste da cidade.
"È uma área em que Marcello
trabalhou forte como prefeito e
tem presença importante", afir-
ma.

Até agora, Marcello só apare-
ceu uma vez no programa gratui-
to de Cabral Filho. Mesmo assim,
pedindo votos, de modo generali-
/.ado, para candidatos a prefeito
pelo PSDB em todo o Estado do
Rio.

Na pesquisa encomendada por
César Maia, o lbope também per-
guntou aos cariocas se Leonel
Brizola (PDT) e Luís Inácio Lula
da Silva (PT) tiram ou dão votos.
O resultado não foi bom para
Miro Teixeira, candidato do PDT
de Brizola que, discretamente, é
apoiado pela direção nacional do
PT de Lula. Para 14%. Brizola dá
voto, mas para 59% tira. Para
20%, Lula dá voto, mas para
50% tira. O lbope não sondou o
sentimento do carioca em relação
ao apoio de Marcello Alencar.
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Apoio não

A presença do governador
Mareello Alencar na campanha
não soma votos para o candidato
do PSDB, Sérgio Cabral Filho. É
o que pensa o diretor-executivo
do Jbope, Carlos Augusto Monte-
negro. "Mareello não tira votos,
mas também não soma. Seu go-
verno está só no começo, ainda
não tem muito a apresentar", diz
Montenegro. Pesquisa recente do
Ibope aponta o contrário em rela-
çào ao prefeito César MaiaJ Para
40" o dos cariocas, o apoio de Cé-
sar dá voto — enquanto menos da
metade (ll)%) pensa o contrario.

"César Maia está terminando
o mandato em ascensão, o que
não é comum", concorda o dire-
lor do instituto Vox Populi, Mar-
cos Coimbra. "Tinha fortes índi-
ces de desaprovação há um ano e
hoje, sem dúvida, é uma força
relevante."

Na mesma pesquisa do lbope
— realizada no final de julho, por
encomenda do prefeito — foi ale-
rida a boa vontade do carioca em
relação aos governos do estado e
do município. O desempenho do
prefeito superou o do governador.
César Maia faz uma administra-
çào boa ou ótima para 47%; rc-
guiar para 38%; e ruim ou péssi-
ma para 11%. O governo Mareei-
Io é bom ou ótimo para 24%

rende voto

(quase metade da aprovação de
César); regular para 45%; e ruim
ou péssimo para 16%.

O confronto dos dois desempe-
nhos confirma que, poteneialmen-
te, o apoio de César Maia é mais
importante que o de Mareello. "O
apoio do governador é indiferen-
te", analisa Montenegro. O dire-
tor do lbope faz uma ressalva em
relação à Zona Oeste da cidade."Ê uma área em que Mareello
trabalhou forte como prefeito e
tem presença importante", afir-
ma.

Até agora, Mareello só apare-
ceu uma vez no programa gratui-
to de Cabral Filho. Mesmo assim,
pedindo votos, de modo generali-
zado, para candidatos a prefeito
pelo PSDB cm todo o Estado do
Rio.

Na pesquisa encomendada por
César Maia. o lbope também per-
guntou aos cariocas se Leonel
Bri/ola (PDT) e Luís Inácio Lula
da Silva (PT) tiram ou dão votos.
O resultado não foi bom para
Miro Teixeira, candidato do PDT
de Brizola que, discretamente, e
apoiado pela direção nacional do
PT de Lula. Para 14%, Brizola dá
voto. mas para 59°o tira. Para
20%, Lula da voto, mas para
50% tira. O lbope não sondou o
sentimento do carioca em relação
ao apoio de Mareello Alencar.

¦O IPTU. imposto, carro-chefe da
arrecadação municipal e tributo
que mais aflige o contribuinte, en-
trou na campanha eleitoral. E co-
mum. no primeiro ano de governo,
o prefeito reduzir o imposto para
cumprir pronrèssas de campanha e
aumentá-lo progressivamente para
refazer o caixa da prefeitura. O JB
perguntou aos principais eandida-
tos à prefeitura do Rio como eles
cobrariam o imposto.

Luis Paulo
Conde
PI l."Não haverá au-
mento real do IP-
TU em meu gover-
no. Os impostos
serão atualizados
somente pela variação da Ufir. com o
objetivo de manter o seu valor real
\ amos. sim. ampliar a planta cadastral
em todo o município, aumentando as-
sim a arrecadação. Além disso. reduzi-
remos o valor do IPTU nas áreas de
conflito."

Sérgio Ca-
Filho ppBH|PSDB í"Vou aumentar a fe

receita do IPTU em £
pelo menos 30%, ^
sem dar reajuste, ¦£. A|j
realizando o reca- HKSí?
dastramento dos imóveis da cidade e
cobrando a mais de quem ampliou sua
residência sem comunicar a prefeitura.
O levantamento da atual administração
não cobriu sequer 2% do total de imo-
veis."

Miro
Teixeira
PDT"O IPTU e injusto
se comparado com
a sistemática adota-
da pelos paises de-
scnvolvidos, que
ajustam a carga tributaria aos períodos
de crise. Prometer redução geral e de-
magogia. mas prometo que a aplicação
dos investimentos será maior em áreas
essenciais, como educação, saúde e
transporte, e não. como hoje, em obras
superficiais."

Chico Alencar
PT
"\.i minha gestão,
o IPTl -.era justo,
sem demagogia
èleitoreira. Levarei
em conta a revisão
da planta de valores
imobiliários dos
154 bairros fiscais a
ser submetida a Câmara no segundo
semestre de 97. Os bairros com menos
equipamentos urbanos serão beneficia-
dos. O- recursos irão para saúde e esco-
ius cm ^rcas dcsassisiidüs.

¦m

k

Paulo Memória
PSL
"Acho que a forma
como o II'I U vem
sendo cobrado está
correta. No-> não
vamos mudar a ar-
recadaç.io do im-
posto, que iunto
com o Fundo de
Participação dos Município» e o repassf
do K MS. é a principal fonle de rencd
do município No meu gov erno, pretem
demoli aplicar a verba municipal en)
projetos sociais

Mareello eondena estratégia do PSDB

kl TI,.,^W .I.i
Governador vai convocar a equipe de

Cabral Filho para mudar a campanha

Marcelo Theobakl

MARCEU VU|IRA
O governador Mareello Alen-

car acha que 
"está faltancio entu-

siasmo" na campanha do tucano
Sérgio Cabral Filho á Prefeitura
do Rio. E, para tentar reverter a
situação, decidiu convocar todo o
comando de campanha para uma
reunião neste domingo, às lOh,
em local ainda não anunciado. E
a primeira intervenção direta do
governador na candidatura de
Cabral Filho. Mareello quer mu-
danças já. Uma delas, a vincula-
çào do nome do tucano a todos os
candidatos a vereador pela alian-
ça PSDB/PMDB/PPB/PTB/PL/
PSC/PSD. "Eles têm que ir para a
rua com o nome do Sérgio. Esse é
o meu conselho: rua, já", reco-
mendou o governador a integran-
tes do comando de campanha.

Um dos erros de avaliação da
campanha de Cabral Filho, no
entender de Mareello, foi despre-
zar a candidatura de Luís Paulo
Conde (PFL) e imaginar que o
adversário mais forte seria Miro
Teixeira (PDT). Toda a estraté-
gia, reconhece, estava centrada
cm Miro. Agora, diz, é preciso
rediseutir os rumos da campanha,
•'porque o inimigo é outro". Um
conselho que o governador levará
ti reunião com Cabral Filho: é
preciso levantar as dívidas que
César Maia vai deixar ao suces-
;;or. Mareello acredita que as ei-
fras são expressivas e, reveladas,
poderiam comprometer a caiuli-
datura de Conde.

Garotinho — Mareello com-
para a ascens'ão de Luis Paulo
Conde à de Anthony Garotinho
(PDT) na reta linal da campanha
para o governo do estado, em
1994. Na época, recorda, os insti-
tutos de pesquisas apontaram um
empate técnico entre sua eandida-
tura e a de Garotinho. Dali em
diante, lembra, teve de trabalhar
duro para mostrar os defeitos do
adversário e desmistificar suas
virtudes, até alcançar a vitória no
segundo turno com SOO mil votos
de diferença.

O governador também decidiu
que. daqui para a frente, vai in-
tensificarj sua presença na campa-
ilha. Na volta de Atlanta, dia 8.

onde assistiu ás Olimpíadas, gra-
vou participações para o horário
gratuito, mas todas terão de ser
refeitas. Os novos rumos da cam-
panha, com o crescimento de
Conde, o levarão novamente ao
estúdio — possivelmente também
neste fim de semana. Amanhã,
acompanhado de Cabral Filho,
Mareello vai inaugurar obras de
infra-estrutura na Favela de Cam-
pinho, no Subúrbio. A estratégia
de apresentar obras — bem-suce-
dida no lado adversário — será
incorporada como rotina à cam-
panha de Cabral Filho.

Foi de Mareello, aliás, a deter-
minação para Marco Aurélio
Alencar, seu filho e secretário es-
tadual de Planejamento, entrar
firme na campanha.

Coligação — O governador
discorda da avaliação feita por
políticos do PSDB de que, diante
do crescimento de Conde, teria
sido melhor a coligação com o
PFL do prefeito. Assim, além de
ter a cabeça de chapa — o candi-
dato seria o embaixador Ronaldo
Cezar Coelho ou o senador Artur
da Távola, nomes que o prefeito
aceitava —, o PSDB poderia hoje
contar com a perspectiva de ven-
cer no primeiro turno, pois soma-
ria seu prestígio à força eleitoral
agora mostrada por César Maia.
Mas Mareello acha que César
Maia jamais quis a aliança.

Em seu raciocínio, o prefeito
jogou o tempo todo na divisão do
PSDB. Por isso, fez restrições a
Cabral Filho e lançou vários no-
mel às vésperas das cqnvcnções
— um deles, o de Ronaldo. O
governador está convencido de
que políticos do partido — entre
eles Ronaldo c Artur da Távola,
embora não cite nomes — "em-
barcaram na cantiga" de César.
Desde o início, diz, "este foi o
trabalho" do prefeito.

Ainda sob o impacto das pes-
quisas que apontam o crcscimen-
to vertiginoso do candidato de
César Maia, Mareello faz uma
ressalva em relação a Cabral Fi-
lho. Lembra que, para subir,
Conde não tirou votos do tucano,
mas de outros adversários. Os vo-
tos de Cabral Filho, acredita, es-
tão cristalizados.

Na Federação Israelita, onde foi homenageado por Roberto Stryjer (E)

Cabral Filho muda o tom do discurso

ItRAULIO NETO
O candidato do PSDB à Prefei-

tura do Rio, Sérgio Cabral Filho,
resolveu mudar o discurso, diante
do sinal de alerta das novas pesqui-
sas. que mostram que o prefeito
César Maia conseguiu transferir
seus votos para Luis Paulo Conde,
candidato do PFL. Daqui para a
frente, ao invés de anunciar a finali-
zaçào das obras do Rio Cidade,
Cabral Filho vai criticar as even-
tQais fissuras do megaprojeto de
César Maia.

O preço a pagar por tal ousadia
pode ser alto. Alguns assessores
consideram que o tucano pode 

"in-
definir-se como produto, diante de
sua massa de consumidores". Ou
seja: os eleitores podem traduzir es-
ta guinada como uma expressão

contraditória do candidato. Afinal,
ele é contra ou a favor do Rio
Cidade?

Em discurso no almoço de on-
tem, com membros da Federação
Israelita do Rio de Janeiro, Cabral
Filho perdeu o pudor dos ataques,
mostrando que Conde é o grande
adversário de sua campanha. Ficou
claro que seu partido subestimou o
candidato pefelista, pois a verbor-
ragia critica de Cabral Filho estava
pronta para ser acionada contra
Miro Teixeira (PDT). O ex-cha-
guista despenca nas etiquetes, Con-
de ascende e a assessoria do tucano
começa a redefinir o verniz eleitoral
de seu prefeitável.

Subliminarmente, segundo um
assessor, Cabral Filho desejou en-
carnar o continuador das obras de
César Maia, apostando que o pefé-

lista seria por demais pesado para
decolar. Enganou-se. Agora, o tu-
cano sugere que o arquiteto tente
primeiro 

"se eleger para sindico de
prédio".

Pela primeira vez. na campanha,
o governador Mareello Alencar foi
citado como cabo eleitoral. Cabral
Filho lembrou o Mirante da Nie-
meyer, o Parque Garota de lpane-
ma, a Praça do Lido e a Lagoa
Rodrigo de Freitas como realiza-
çòes 

"marcellistas"
"O 

povo do Rio não é bobo",
pontuou Cabral Filho mais de uma
vez. Segundo ele. Mareello reestru-
turou o Hospital Rocha Faria
(Campo Grande) e está melhoran-
do a segurança pública, que foi tão
maltratada pelo PDT.

"Não podemos optar por uma

cidade partida. O atuai prefeito
gastou USS 13 milhões para fazer
aquele pórtico dc interior em lp;j-
nema, enquanto um professor rcce-
be RS 250 de salário."

Ao tentar sobrepor a paisagem
humana ao design dos canteiros de
obra. o candidato afirmou que nós'
não vivemos em Estocolmo ou
Amsterdam. "F, lá. as questões bá-
sicas — como saúde é educação —;
estão resolvidas. O povo do Rio
não vai esquecer que comeu o pão
que o diabo amassou nos últimos
dois anos."

Cabral Filho loi homenageado
pelo presidente da Federação lsrae-
lita. Roberto Strjjcr (que também,
receberá outros candidatos), com o
Prêmio Cliai

As credenciais

de cada um
Fies estão cm campanha política mas aparcn-
temente tudo o que querem e fizer o eleitor
esquecer isso. Ou, pelo menos, que jamais
sejam associdSs à palavra político. H até iiatu-
ral que ninguém queira se identificar com uma
imagem tão gasta junto á opinião publica, mas
a obsessão por ser mareado como produto
novo, sem ranços, está promovendo, no horá-
rio eleitoral gratuito, o surgimento de uma
nova credencial: os "sangues novos". Ê o caso
de Renato Borges, do MB. que além de san-
gue novo. é jfsangue bom" — identificação
também usada por Fernando Gusmão. Mas
grande parte não tem como escapar da palavra
lão rejeitada. São os candidatos obrigados ao
mutismo. No programa do 1'rona. PPB. PSD e
PSC candidato a vereador não abre a boca.
Parece a Lei Falcão.

Proposta boa demais
para ser verdadeira
Partiu do conservador PSDC a proposta
política mais revolucionária de toda a
campanha até agora. O candidato a vereador
Reinaldo Bessa defendeu a seguinte idéia:
"Político não deve receber nada". Se ele esta
se referindo, como deu a entender, a salários,
vai acabar recebendo o apoio dc muita gente
Resta saber se uma vez dentro da Câmara
manterá a posição. Cartas para a redação,
porque aqui, você adivinha o final.

Um Juiz que
só apita
pedido de voto
Não basta pedir voto, tem
que inventar. Nesta linha um
mestre é Teixeirinha (foto),
do PSDB. Com um vistoso
chapelão. ele entra em cena
soprando o objeto que já está
se transformando cm fetiche
eleitoral: o apito. A razão
para o barulho é um mistério
já que o candidato não se
identifica como juiz. nem de
direito nem dc futebol, e
também não sc vincula á
causa que pôs o apito na
moda: a liberação da
maconha. É só para chamar a
atenção, o que ele consegue
com seu criativo e esotérico
apelo: "Peço aos eleitores que
façam corrente positiva em
torno do meu número."

"Com o Marco Aurélio Alencar, que mio entende nada de política, se
metendo na campanha c uma elumee que o Chico Alencar c o Miro

Teixeira têm dc chefiar em segunda lugar"

César Mata sobre a entrada de Marco Aurélio Alencar na campanha
de Cabral Filho

"Quem constrangeu o presidente remando Henrique Cardoso foi o ¦
Sérgio Cabral Filho, que não hesitou em colocar as imagens dc seu

encontro com o presidente no horário eleitoral. Eles; Mareello e
Sergiillto, tentam "passaá a pecha de constrangedores para nós.

Luiz Paulo Conde aobre Cabral Filho <
4

"O Serginho continua agindo grosseiramente, tentando tirar proveito 
'<

eleitoral de iniciativas que não são suas. No caso das Olimpíadas, por:
exemplo, não hesitou em pedir que tis pessoas ligassem para ele, se l
fossem a favor da realização dos jogos de 2004 no Rio. Ora. quem :

realmente já fez, e continua Jazendo pela cidade, e luta para para trazer
os Jogos Olhíipicos v(mios nós"

Idem

"Ele 
jamais ganhou um cargo puiblico com voto. Intes de mais nada, o

Conde devia tentar se eleger como sindico de prédio"
Sérgio Cabral Filho sobre Conde

"São duas grandes imposturas as candidaturas do Conde e do
Cahralzinlw. O Conde, o prefeito quer colocar boca abaixo da

população. Já o Cahralzinlw, o Mareello impôs sua candidatura a ponto
de um Iwmem como Arthur da Távola se excluir da campanha de lão '

enojado e revoltado"

Brizola, ontem na IMdio Saara, no Centro.

I E



PT e PDT reieitam iiniao e cacam voto util
Marcolo SayAo — 6'8>96

¦ CindiHltfY* nao iniciativa de se reunircom osou- dois ultimos dias apontando a umcandidate (Miro)que teve in-
ifflr W . tros partidos de esquerda", afir- mira para dois alvos do PDT: o tegrantes do seu partido envolvi- I : L
,querem negociar mou ontem um dos coordenado- proprio Miro e o ex-governador dos em corrupgao na saude ou na 

—

^cordn no l°turnO res da campanha do PDT. "So Leonel Brizola. lista do jogo do bicho".
quero cncontrar agora quem vote "A queda de Miro e real. Eu A dire<;ao national do PT tam- agas jjws»^ vS >¦;

Alexandre medeiros e em mim. 0 resto e perda de tem- nao estou subindo, mas nao estou bem descarta a proposta. Segun- .V* k ' ^->y .>v- ;'
Jwurilo piuza de melo po", dcscartou Chico Alencar. caindo. Com a massificagao da do o secretario-geral do partido, |f|§f ££ '
< A palavra renuncia nao consta 0 comando de campanha do campanha, o eleitor vai lembrar Candido Vaccarezza, "e muito . •
Co dicionario politico de Miro PDT avalia que Miro pode rever- que o Miro e um politico antigo. cedo para dar o quadro eleitoral ¦»
aeixeira (PDT) c Chico Alencar ter a tendencia de queda nas pes- Nao vou pedir que ele renuncie, no Rio como resolvido". 0 diri- IarM•
|PT). Os dois nem cogitam nego- quisas. 

"Ha tempo e espa^o poli- nem queo Arouca me apoie. Mas gente conversou ontem com o vi- [IV!' ¦*« \ J-. 
'•§ > "7-

tyar agora uma uniao das esquer- tico para a reversao. 0 Conde e o, vou me apresentar como uma al- ce-presidente nacional do PDT, f

pas no primeiro turno, como su- Cabral Filho vao se desgastar, um' ternativa para o voto de esquer- Neiva Moreira: "Acho 
que o se- PglaBl'-' 1r f

jeriu a senadora Benedita da Sil- atacando o outro. 0 Conde vai da", avalia Chico Alencar. Pelas gundo turno no Rio tera o Miro » ' 
** I

jja (PT). Mais que isso, eles bri- passar por uma prova de fogo. contas do candidato, ele pode Teixeira contra o Conde ou o Ca- v(*.
jjam pelo mesmo espa?o: atrair o Nesse vacuo, o Miro vai crescer", chegar a 10% das intengoes de bral Filho. Vamos com o Chico • C f /" """"
5oto util de esquerda para dispu- acredita um dos caciques do PDT voto nos proximos dez dias e ate at£ 0 ^ja 3 fc outubro Mas '¦ I fib VH|
|r 

0 segundo turno contra um fluminense. 15% na primeira quinzena de se- no do turno, a esquerda va'i
fcpresenlante da direita, seja ele Miro nao pretende atacar tembro: "Vamos disputar 0 se- unida contra ocandiditndi SgffHPiwluis Paulo Conde (PFL) ou Ser- candidatura do PT. Quer estabe- gundo turno, provavelmente con- „ J* A i- 

'

|io Cabral Filho (PSDB), Na lecer um pacto de nao-agressao trao Conde". Jreita 
, afirmou Vaaareaa. A - •> ^

5"V e nas ruas, cada vcz mais as porque, na hipotese de passar ao 0 candidato a prefeito pelo 
oiregao national do FI delendia § ^

jjiampanhas do PT e do PDT se segundo turno, vai precisar do PPS, Sergio Arouca, sepulta de uma cougaQao com 0 PDT, mas W ,
jjarecem. apoio dos petistas cariocas. So vez qualquer alianga das esquer- prevaleceu a posi?ao do diretorio
Jj "0 Miro quer fortalecer a can- esqueceu de combinar isso com das neste primeiro turno. Para municipal de langar um Candida- Mr (H - 1 i P SH
(iidatura dele e nao vai tomar a Chico Alencar, que passou os Arouca, e "impossivel aliar-se a to proprio. Chico Alcncar quer os votos da csqumla para clu^ar ao .w^iuulu tunw

j—

H| VIDA 

NOVA NA BARM. I

Jr 
quamo^SuSe)

a , Financiamento em 72 meses direto com o incorporador
CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL

edital no 001 /96 PreQos a partir de:

1. A REPUBIICA FEDERATIVA DO BRASH, atraves do MINIST^RIO m ^ ^
; DA EDUCAC^AO E DO DESPORTO — MEC, recebeu um emprestimo do H M M
. Banco Internacional para Reconstruqao e Desenvolvimento (Banco Mun- I I I I II ¦
: dial), em varias moedas, relativo ao custo do Projeto de Educa<;ao I H ¦¦¦¦ Villi
• Basica para o Nordeste (NEBE III) e pretende aplicar parte dos recursos JL ®
. desse emprestimo em pagamentos admissfveis nos termos do Contrato I

para compra de mobiliario escolar de todos, alguns ou quaisquer dos ComiitOes Ja coluna 5 • 2'andar
seguintes lotos:

Qualidade dc vida! Foi pensando nisso que a Casa Rosada criou o Edificio Escarpas de Murray nojardim Oceanico. Um predio
lote n° descriqAq QUANTiOAPE de altfssimo padrao com apenas 2 pavimentos, 3 quartos (1 suite), salao, varanda, lindas coberturas, e um condominio muito

oi Moveis escoiares de a<;o 6.671 exclusivo, com sauna, piscina e playground. A extensao do lazer das suas criangas esta bem aqui ao lado, no Pomar

; Q3 Geia^ei^a^e^ebedouros6''0 
25 
319 a Barra - um espa^o ao ar livre( totalmente arborizado e com muita seguranga proporcionada por guaritas de entrada

04 Moquina de Escrever Eietrica 3i monitoradas por vigilantes. /Mem disso, morar no Jardim Oceanico e um privilegio. Uma das areas mais

—^—Moveis de Esc"t0"° !?i bonitas e tranquilas da Barra, aqui voce tem inumeras op^oes de comercio e 

(084) 231 -1464^-°RAT^W?2280, £'"(084) lazer 
ao sell rcdor, pcrmilimlo dclvar o carro em casa c fazer tudo a pe!

como adquirir o EDITAL pelo pagamento de uma taxa nao reembolsavel de E 0 mclllOr, O Jardim Occanico abriga 0 ponto mais valorizado da Praia \ ;
; RS 100,00 (cem reais), ou U$ 105.00 (cento e cinco dolares), pagavel ^ g q p^np < |

Secretaria de Educaqao, Cultura e Desportos, conta n° 8609-6, Agencia ' ' 
\

;-7i6-i, Banco do Brasii s/A. Voce scmpre ou\iu falar que qualidade de \ida era fundamental. -

3. As propostas deverao ser entregues ate as 10.00 horas (hora local) do CllCgOU a llOra de ter CertCZ.1 . 
JARDIM

dia 07 de outubro de 1996, no endere<;o: ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, SECRETARIA DE EDUCAQAO, CULTURA A UIMUIKU
DESPORTOS. COMISSAO PERMANENTE DE UCITAQAO, Incorporate e Constra^o: Vcndas: 

^
CENTRO ADMINISTRATIVO — LAGOA NOVA — RIO 8 \ ^fy.
GRANDE DO NORTE NATAL—BRAS|l. [f] 

PATRIMOVEL \ XP | } t;: coKSwiroo-^ ft£i
Notal (RN), 17 de aqosto de 1996. i 1 " !¦ ^ \ i " ** 

AURtJtDl
Tel: 431-1600 e 259-3545 ^mtlW*0010

Vlagem noseu jb
i

AV. ARMANDO LOMBARDI, 501 Al AIWA
TEL.494 2100/495 9292

Corretores no lotai, Rua Manoel Brasiliense, 281 - Venha hoje mesmo!

e PDT rejeitam união e caçam voto útil
Marcelo Sayâo — 6'8>96Marcelo Sayâo — 6'8>96

dois últimos dias apontando a
mira para dois alvos do PDT: o
próprio Miro e o ex-governador
Leonel Brizola.

"A 
queda de Miro é real. Eu

não estou subindo, mas não estou
caindo. Com a massificação da
campanha, o eleitor vai lembrar
que o Miro é um político antigo.
Não vou pedir que ele renuncie,
nem que o Arouca me apóie. Mas
vou me apresentar como uma al-
ternativa para o voto de esquer-
da", avalia Chico Alencar. Pelas
contas do candidato, ele pode
chegar a 10% das intenções de
voto nos próximos dez dias e até
15% na primeira quinzena de se-
tembro: "Vamos disputar o se-
gundo turno, provavelmente con-
tra o Conde".

O candidato a prefeito pelo
PPS, Sérgio Arouca, sepulta de
vez qualquer aliança das esquer-
das neste primeiro turno. Para
Arouca, é "impossível aliar-se a

um candidato (Miro) que teve in-
tegrantes do seu partido envolvi-
dos em corrupção na saúde ou na
lista do jogo do bicho".

A direção nacional do PT tam-
bém descarta a proposta. Segun-
do o secretário-geral do partido,Cândido Vaccarezza, "e muito
cedo para dar o quadro eleitoral
no Rio como resolvido". O diri-
gente conversou ontem com o vi-
ce-presidente nacional do PDT,
Neiva Moreira: "Acho 

que o se-
gundo turno no Rio terá o Miro
Teixeira contra o Conde ou o Ca-
bral Filho. Vamos com o Chico
até o dia 3 de outubro. Mas,
no segundo turno, a esquerda vai
estar unida contra o candidato da
direita ", afirmou Vaccarezza. A
direção nacional do PT defendia
uma coligação com o PDT, mas
prevaleceu a posição do diretório
municipal de lançar um candida-
to próprio.

¦ Candidatos não

querem negociar

Acordo no Io turno

iniciativa de se reunir com os ou-
tros partidos de esquerda", afir-
mou ontem um dos coordenado-
res da campanha do PDT. "Só

quero encontrar agora quem vote
em mim. O resto e perda de tem-
po", descartou Chico Alencar.

O comando de campanha do
PDT avalia que Miro pode rever-
ter a tendência de queda nas pes-
quisas. 

"Há tempo e espaço poli-
tico para a reversão. O Conde e o
Cabral Filho vão se desgastar, um'
atacando o outro. O Conde vai
passar por uma prova de fogo.
Nesse vácuo, o Miro vai crescer",
acredita um dos caciques do PDT
fluminense.

Miro não pretende atacar a
candidatura do PT. Quer estabe-
lccer um pacto de não-agressão
porque, na hipótese de passar ao
segundo turno, vai precisar do
apoio dos petistas cariocas. Só
esqueceu de combinar isso com
Chico Alencar, que passou os

Alexandre medeiros e
Murilo fiúza de melo

A palavra renúncia não consta'
<lo dicionário político de Miro
aeixeira (PDT) e Chico Alencar
ÇPT). Os dois nem cogitam nego-
^iar agora uma união das esquer-
flas no primeiro turno, como su-
jjeriu a senadora Benedita da Sil-
jija (PT). Mais que isso, eles bri-
iam pelo mesmo espaço: atrair o
Çoto útil de esquerda para dispu-
j|ir o segundo turno contra um
íepresentante da direita, seja ele
(uís Paulo Conde (PFL) ou Sér-

|io Cabral Filho (PSDB). Na
JV e nas ruas, cada vez mais as
JÍampanhas do PT e do PDT se

parecem.
I; "O Miro quer fortalecer a can-
ttidatura dele e não vai tomar a Chico Alencar quer os votos da esquerda para chegar ao segundo turno

,, , • ... .
PcuqEOT.LídER de VencIas entre os

liviDORTAdos pslo 2° mes Gonsecutivo

Lazer e Prazer no Jardim Oceânico
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RIO GRANDE SECRETARIA
DO NORTE DE educaçao,
AQUI St' ÜOVEHNA UIHtITO CULTURA E DESPORTOS

COMISSÃO

PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL
EDITAL N° 001/96

QUARTOS (1 SUITE)

Financiamento em 72 meses direto com o incorporador

Preços a partir de:

1. A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, através do MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO — MEC, recebeu um empréstimo do
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mun-
dial), em várias moedas, relativo ao custo do Projeto de Educação
Basica para o Nordeste (NEBE III) e pretende aplicar parte dos recursos
desse empréstimo em pagamentos admissíveis nos termos do Contrato
para compra de mobiliário escolar de todos, alguns ou quaisquer dos
seguintes lotes:

DESCRIÇÃO
Móveis escolares de aço
Móveis escolares de madeira
Geladeiras e Bebedouros
Máquina de Escrever Elétrica
Móveis de Escritório

2. Os interessados poderão obter informações pelo telefone
(084) 231-1464 - RAMAL 2280, fax (084) 231-3587; bem
como adquirir o EDITAL pelo pagamento de uma taxa náo reembolsável de
RS 100,00 (cem reais), ou U$ 105.00 (cento e cinco dólares), pagável à
Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, conta n° 8609-6, Agência
716-1, Banco do Brasil S/A.

3. As propostas deverão ser entregues até às 10.00 horas (hora local) do
dia 07 de outubro de 1996, no endereço: ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTOS, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
CENTRO ADMINISTRATIVO — LAGOA NOVA — RIO
GRANDE DO NORTE — NATAL - BRASIL.

JARDIM
OCEÂNICO

Incorporação e Construção: Vendas:

PATRIMÓVEL u#0r^
Natal (RN), 17 de agosto de 1996 u l! e-U

CASA ROSADA> « ¦* S
Caderno

Viagem

SAUADO, 17 Dü AGOSTO DE 1996 nrvT TTT/"1 JORNAL DO BRASIL
POLÍTICA JORNAI. 

DOBRAS,'. 
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VIDA NOVA NA BARRA.

Lazer e Prazer no Jardim Oceanico

72 meses direto com o incorporador

Pregos a partir de:

R$ 160.500*
Continues da coluna 5 - 2* andar

Qualidade de vida! Foi pensando nisso que a Casa Rosada criou o Edificio Escarpas de Murray nojardim Oceanico. Um predio
de altfssimo padrao com apenas 2 pavimentos, 3 quartos (1 suite), salao, varanda, lindas coberturas, e um condominio muito

exclusivo, com sauna, piscina e playground. A extensao do lazer das suas criangas esta bem aqui ao lado, no Pomar

da Barra - um espago ao ar livre, totalmente arborizado e com muita seguranga proporcionada por guaritas de entrada
monitoradas por vigilantes. /Mem disso, morar no Jardim Oceanico e um privilegio. Uma das areas mais
bonitas c tranquilas da Barra, aqui voce tem inumeras op^oes de comercio e
lazer ao seu redor, permitindo deixar o carro em casa e fazer tudo a pe!
Eomelhor, o Jardim Oceanico abriga o ponto mais valorizado da Praia I
da Barra, o Pepe. -
Voce sempre ouviu falar que qualidade de vida era fundamental. -
Chegou a hora de ter certeza! JARDIM

* 4* OCIAHICO
Incorporate e ConMruipio: Vend as: / 

\ V

^>r fflPATRIMOVEL \ / ^V' 
x

f-l "J,——iJ ifiittlJflft --
Tel: 431-1600 e 259-3545

; —' "
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INFORME JB

¦ MAURÍCIO DIAS

X Tão é puro devaneio do prefeito carioca. César Maia, a observa-
IN ção de que, na eventualidade de um segundo turno entre o PFL e
o PSDB, uma grande parte da esquerda votaria no PFL.

A oposição em geral — e o PT cm particular — alimenta a
esperança de que as eleições de 3 de outubro aumentem ainda mais
a tensão latente na aliança PSDB-PFL que, no plano federal,
sustenta o governo Fernando Henrique.

Falando da questão, o dirigente do PT nacional. Marco
Aurélio Garcia, sustenta a tese proposta por César Maia: "Quanto

menos homogêneo o governo estiver, melhor para as esquerdas.
Isso mostraria que o pacto conservador em torno de FH está se
esgotando."

Para não melindrar a candidatura petista 110 Rio, Garcia
desce da teoria à prática, pisando o solo paulista. Segundo ele,
"o 

que está em jogo em São Paulo é o divórcio das forças
conservadoras. Maluf se deu conta de que havia alternativas e
está tentando construir uma oposição conservadora".

No Rio, não interessaria à oposição a hegemonia dos tucanos,
que já controlam o governo do estado. O deputado Milton Temer, da
bancada petista fluminense, reage emocionalmente á possibilidade:

— Sc acontecer esta tragédia, o voto do militante do PT será
nulo — ele dispara. Mas, em seguida, admite que 

"o voto petista
não militante pode, de fato, migrar para o PFL".

Exatamente esse voto — infinitamente maior do que o voto
militante — é que César Maia acha que fluirá para Luís Paulo
Conde.

?
Último aviso?

O desembargador Gama
Malcher, presidente do Tribunal
de Justiça do Rio, anuncia que] na
segunda-feira, pedirá intervenção
no estado.

— Gostaria de evitar isto,
más não tenho alternativa — diz
Malcher, que contabiliza atraso
110 repasse do dinheiro da Justiça
pelo executivo! que está com os
credores mordendo seus calca-
nhares.

Anunciar uma decisão assim,
com antecedência, soa mais como
alerta dl um juiz que quer conver-
sar anles de bater o martelo.
Fora do ar

Um Imkkcr invadiu os com-
puiadores do ponto de presença da
Rede Nacional de Pesquisas em
Fortaleza, na Universidade Fede-
ral do Ceará.

O estrago foi grande o bas-
lante para tirar do ar todas as
operações de serviços da Internet
no estado.
Escondidinho

Situado na ponta das pesqui-
sas — segundo os números do Ibo-
pe —, a coordenação de campanha
do candidato do PFL Luis Paulo
Conde decidiu a estratégia a ser
adotada a partir de agora.

O prefeito César Maia res-
pondera às criticas e Conde se fi-
xará na discussão dos problemas
da cidade.
Desgraça pouca...

As centrais sindicais estão
preparando uma cilada para o go-
verno na reunião do Codefat, que
analisará a proposta de ampliar
por dois meses o pagamento do
seguro-deseinprego.

Com assento 110 conselho, os
presidentes das centrais vão pro-
por a ampliação para oito meses.
Senhorio dos votos

O PSDB de Juiz de Fora cor-
re, hoje, em busca do apoio do
ex-presidente Itaniar Franco que,
em principio, fechou com o candi-
dato do PMDB, Tarcisio Delgado.

O encontro de Hamar com o
candidato; tucano, Reginaldo Ar-
curi, será na casa do prefeito Cus-
tódio de Mello.
Vida no campo

A carta mensal Visor, do
Ipea, que será lançada terça-feira,
em Brasília, mostra o crescimento
fulminante da previdência rural.

Nos últimos cinco anos o nu-
mero de benefícios cresceu quase
60"o e o valor global, mensal, pu-
lou de l!SS 180 milhões para USS
640 milhões.

Segundo o Ipea. no inicio dos
anos 90 menos de 20% da popula-
ção rural em idade de se aposentar

recebia benefícios. Os dados mais
recentes, de 1995, mostram que.
agora, esse percentual é de 32%.
Cena carioca

Numa boa estava, ontem, o
jogador Edmundo.

Passeava com duas go®, ás
15h30. na Avenida Atlântica, em
Copacabana, a bordo de sua visto-
sa BMW branca.
A paz é azul

Melhoraram muito as rela-
ções entre o ministro da Indústria
e Comércio, Francisco Dornelles, e
a bancada fluminense do PSDB.

Desde que Dornelles nomeou
o advogado Marcos de Oliveira
Bastos para o Inmetro.

É a chamada pacificação feita
com a tinta azul da caneta.
Equação penal

O custo médio de um preso
para o estado é, hoje, de três salá-
rios mínimos.

Talvez por isso não haja preo-
cupaçáo da polícia em fazer cumprir
a execução de 275 mil mandados de
prisão em lodo o pais.

Os dados — sem a dedução
— foram apresentados, ontem, pe-
Io presidente do STJ, ministro As-
sis Toledo, à Comissão Especial da
Assembléia Legislativa do Rio.
que acompanha a reforma do Ju-
diciário.
Riocentro

Pela primeira vez em 15 anos.
o general Nilton Cerqueira falará
sobre o caso Riocentro.

O general que, na época, co-
mandava a Polícia Militar do Rio
dará seu depoimento quinta-feira,
na Comissão de Direitos Humanos
da Câmara.
Homem forte

O secretário estadual de Pia-
nejamento do Rio, Marco Aurélio
Alencar, começou ontem mesmo a
convocar os tucanos que tiveram
papel fundamental na campanha
de Marcello Alencar, em 1994.

Mas não é só a capital que
importa para Marco Aurélio.

Sua agenda, desde ontem, es-
tá entupida de compromissos com
as campanhas do interior.
Torpedo

Ao rebuscar, ontem, a homé
page dc Carlos Drumond de An-
d ride, em busca de dados para a
homenagem que fara. hoje, na pas-
sagem do nono aniversário de
morte do poeta, o candidato do
PT á Prefeitura do Rio, Chico
Alencar, inspirou-se para uma
provocação eleitoral.

— A Elegia parti um tucano
morto, escrito em 31 de janeiro de
S7, além de um belo poema parece
uma profecia — diz Chico.

LANCE-LIVRE
I.uts Antônio M«Wros, presidente da

Força Sindical, saiu decepcionado da
rtninlio quinta-feira com os ministros
Antônio Kandir e Paulo Paiva. Kandir
deixou claro que a política ecoo&nica
ido tal mudar.

Uma equipe il.i emissora chinesa
CO T V está no Brasil preparando um
documentário sobre os esportes no
pais Gravou ontem, no Rio. uma cn-
1 revista com /ico Hoje, ent São Paulo,
filma o túmulo Jc Aírton Sena c o jogo
Guarani \ Santos.

Koi criado o IVtrópolk Cowentioo
Bureau. que rtóoe hotéis restlurintes eiogistss. A entidade, presidida por Julk)
César Mari/. e\-pre»identf da Riotur,
esta orçanúando a Semana de Petrôpo-
Bs, de 9 a I j de setembro,

O tucano Sérgio Cabral Filho man-
(cm hoje a «tratevsa Je bater em Luis
Paulo Conde c César Maia em seu
programa de TV Cabral Filho vai ten-
lar "desmistificar" a imagem dos dois
pefelistas que andam tirando o sono
dos tucanos

A Secretaria Municipal de Kducaçio
esclarece qot os cerca de 400 professoresde matemática que deixaram as rnnsis

em maio foram contratados por regime
temporário. Mo houve surpresa, portai»-
to, nas demissões.

\ Ópera das quatro notas, com dire-
Ção dc Pedro Paulo Rangel, encerra
amanhã sua temporada no CCBB. no
Rio. ti. em setembro, recstrèia no Pala-
cio das Artes, em Belo Horizonte

O senador Gilberto Miranda esta no
estaleiro. Recém-chegado do exterior,
caiu de cama, titima de uma forte gripe.

t'ma auditoria do INSS em Soroca-
ba (SP) descobriu 112 aposentadorias
fraudulentas que levaram á prisão qua-tro funcionários do instituto

O Museu Nacional de Belas-\rtes, no
Rk>, promove um concurso para escolher
uma logomarca para comemorar seus 60
anos. O primeiro lugar ganha uma via-
getn a Buenos Aires, com direito a açora-
panhante.

O presidente da Câmara Brasileira
do Livro. Aluir Brasil, e o presidente
da Funarte. Márcio de Souza, acerta-
ram a criàçâo de livrarias sobre rodas
para atender a todo o paisO Rio Cidade e o Plano Real de
César Maia.
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FORMATURAS - FESTAS ¦ EVENTOS

PREMIER FORMATURAS EM NOVO ENDEREÇO
A partir de 09.09.96 Av. Rodrigues Alves, 143 - Centro

Tel.: (021) 253-7979 / 985-8590
Atund. 24 h. 532-0770 cód. 4000611 Sr. Alexandre
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Brasil Escolar informa:

De 20 a 22/08/96
152 ENCONTRO

•NACIONAL DE
PAPELARIAS,
no Marina Palace.

VISITE TAMBÉM A 2g RIOPEL

ffOTEL 
EXCELSlORSMi^w

UM NOVO CONCEITO EM HOSPEDAGEM^

R$ 70,00 o^p*essoa
Reinauguração com promoção imperdível do
Hotel Excelsior, na esquina mais famosa de

São Paulo, próximo ao centro comercial e financeiro
A diária inclui café da manhã, estacionamento

e não tem taxa de serviço.
Av. lDÍranaq,770 - esquina ç/ S. João

Jjyoil) «041377 (011)221-

"EU 
VOU PARAR DE FUMAR"

Sc esta é a promessa que voce mais tem feito, chegou a hora ae cumpri-la

ESCOLA DA MAGISTRATURA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMERJ
XII CICLO DE CONFERÊNCIAS"20® ANIVERSÁRIO DA LEI DE S.A."Conferencistas: Alfredo Lamy Filho: Amoldo Wald; Fábio Kondet Compa-rato; Fábio Ulhoa Coelho; J. A. Tavares Guerreiro; J L. Bulhões Pedreira;Jorge Lobo; Modesto Carvalhosa; Nelson Eizorick e Waldino BulgarolliCoordenador: Jorge Lobo.

Dias: 03. 05. 10. 12. 17. 19, 24 e 26 de setembro e 01 e 08 de outubrode 1996.
Informações: Palácio da Justiça — 4o andar — Socrelaria da EMERJTelefones. 533-5644 e 533-6642.

promessa que você mais tem feito, chegou a hora de :umprí-la
A decisão de parar de fumar é muito Importante e dlttólòe ser tomada. Para ser bem sucedida,esta decisão deve receber o apoio necessário. Para aludi-lo, apresentamos o SISTEMA DEFILTROS VENTURI,cientificamente projetado para eliminar substancialmentea nicotina e oalcatrâo de seus cigarros, desintoxicando de forma gradual o seu organismo e deixando vocêNATURALMENTE apto a abandonar de ve: o vicio «m aptnn 4 semanas. Testado e Aprovado emdiversos países, este sistema tem o aval de médicos por ser completamente NATURAL e livre de
quaisquer substancias químicas nocivas à sua saúde. Mesmo que você já tenha tentado outrossistemas, você irá comprovar que este sistema é altamente efcu devtd o ao seu processoNATURALeGRADUAL de Himlnaçáodsnicotlaaedoal(aMo,sem alteração do sabor do agarro.
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* As Novas Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação
' As Redes de Informação na Educação Escolar e na Empresa
' A Multimídia / Hipemiidia na Educação: Uma nova representação

do conhecimento
' Educação e Novas Tecnologias no campo da Televisão e do Vídeo
' Informática na Educação * Educação à Distância
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Informações: CPCH / CFCH / UFRJ
Av. Pasteur, 250 ¦ Praia Vermelha
Decanta do CFCH - 2° andar ¦ Rio de Janeiro
Tel.: 1021) 295-5344r. 107 e 102 Fax: 10211 295-5144
http.Vww w. efeh. ufrj. br

JORNAL DO BRASIL

Sucmal Sao Paulo

kmimto Direto ao himnten

(911) 
255-9755

Segunda a sexta-feira, das 9hs às 21hs.

FORMAÇÃO PARA PS/COTERAPEUTAS

Para módicòa, psicólogos e profissionais da área
de saúde interessados em psicoterapia reichiana.
OBJETIVOS
Compreensão dos fundamentos teóricos reichianos e pós-

reichianos, da metodologia da orgonoterapia e suas
aplicações na prática na cifnica.

PROGRAMA
CICLO BÁSICO

Módulo 1: O método funcional e a economia sexual
Módulo 2: Formação do caráter e análise caracterológica
Módulo 3: A somatopsicodinâmica e as biopatiàs
Módulo 4: Caracterologia reichiana e pós reichiana

ESPECIALIZAÇÃO
ADULTO
Módulo 1: Orgonomia clínica - adulto e supervisão didática
INFANTIL
Módulo 1: Desenvolvimento infantil
Módulo 2: Orgonomia clínica - infantil e supervisão didática

METODOLOGIA DE ENSINO
Grupo de estudo - Oficina - Seminário - Supervisão didática

Próxima turma - agosto/96

COLÉGIO DE ORGONOMIA

INFORMAÇÕES- TEL/FAX. (021)226-6655

mm

DE ALTA
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TELEFONES
REDAÇÃO 58b 4422
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Noliciâno 585-4566
Revistas 585-4479
Classificados 580-4049
Anúncios Pôf Telefone 0800-23-5000
Anúncios Funetyes 585-4320/4535
CIRCULAÇÃO
Assmaturas novas Gfande Rio 589-5000
Assinaturas demais Cdades 0300-23 3 >87
Aiend.n*ntoso Assinante 589-5000
Atend^rrwnroás Ba^as 585-4339
ExemoiJies AtrasaílOi 585-4377
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o~n l~i n e
O que é o JB Online
E uma edição eletrônica do JORNAL
DO BRASIL, disponível oara usua-
rios de computador Consiste em
uma versão sucinta do jornal im-
presso com textos e totos alem de
informações que complementam
reportagens publicadas
Como ter acesso ao
JB Online
Através de uma conexão á rede
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

REPRESENTANTES COMERCIAIS
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LOJAS DE CLASSIFICADOS
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(URL, no jargão da Internet) do JB
Online é: http://www.Jb.com.br
Correspondências eletrônicas
lambèm podem ser enviadas ao
JB. através do seguinte e-mail
jb a ax_apc.org
Como achar complementos
do jornal no JB Online
A marca JB Online e o número,
que aparecem em cerias reporta-
gens do jornal indicam que ha
material complementar na edição
eletrônica Ao entrar no JB Onli-
ne na Internet, e só clicar sobre
a mesma marca que aparece na
tela e procurar o numero corres-
pondente. para encontrar o com-
plemento (geralmente mais infor-
macóes sobre o mesmo assunto,
integra de documentos etci
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A Incasa,

a Patrimóvel e a R. Jardim

comunicam o pré-lançamento do melhor empreen-

i
Ia
t

dimento imobiliário da Zona Sul.

Apartamentos com salào em dois ambientes, uma ou

duas varandas, dois e três quartos (1 suíte),

dependências completas, 1 ou 2 vagas de garagem,

além de maravilhosas coberturas duplex, numa das

¦4&ÍÍ
Rife

ruas mais nobres e residenciais do bairro.

Área de lazer com piscina, sauna, sala de repouso,

ducha, vestiários e salào de festas.

Faça já sul reserva e aproveite as condições especiais

lie pré-lançamento.

Não] perca esta chance.

Há muito tempo o Jardim Botânico i não vê um

lançamento assim.

à vista.
quartos a 

partir 
de R$ 88.480,

quartos a partir 
de R$ 124.240 9 à vista.

Tabelas disponíveis com financiamento direto em até 72 meses.

Incorporação e Construção:

c fOOOi
CONSTHUÇOC5 Í.TDA

Vendas: Vendas:

0

R. JARDIM
IMÓVEIS

239-4432 / 239-8445

PATRIMÓVEL"

431-1600/259-3545
CRECl H34

no 0



imulagao na Tijuca aponta alto indice de erros e grande preocupagao com a possibilidade das fraudes continuarem
Jo4o Corqueifa

i estava correto. Por esse '('annela Liviano nrometeu tmular o voto para prefeito e foi M& ("las poucas eleitoras que ajirmaram acreditar no fun ilas fraudes com a informal iza^'m
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í bancária Carmela Laviano prometeu anular o voto para prefeito efoi uma das poucas eleitoras que ajirmaram acreditar no fim das fraudes com a informai iza^òo

GUIA DO ELEITOR

JB testa máquina de votar do TRE

Resultado de simulação na Tijuca aponta alto índice de erros e grande preocupação com a possibilidade das fraudes continuarem
João Corqueifa

Boa parle dos cariocas tem basicamente duas dú-
vidas a respeito da 'eleição informatizada: como anu-
lar o voto e qual a garantia de que a máquina impede
as fraudes. Estas perguntas foram as mais ouvidas
ontem, entre I Ih e I6h47, quando o JORNAL DO
BRASIL e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) fize-
rarn o teste do voto eletrônico na agência dos Cor-
reios da Rua Heitor Beltrão, na Tijuca, bairro mais
importante da Zona Norte do Rio, que concentra
cerca de 125 mil eleitores. Cem pessoas — de várias
faixas etárias — participaram do teste, que foi acom-
panhado por um representante da área de tecnologia
do JB. Os candidatos eram fictícios, entre eles Elis
Regina para prefeita e Ary Barroso para vereador.

A julgar pela disposição dos cariocas que partia-
param do teste JB TRE. a quantidade de votos nulos
pode surpreender: 30 eleitores manifestaram a inten-
ção de anular. Curioso é que, depois dc descobrirem
como invalidar seu voto, quase todos fa/iam questão
de votar certo.

O teste JB TRE mostrou ainda que a anulação
das eleições proporcionais no Rio em 94 é um trauma
sério. Entre os 100 eleitores, 20 mostraram-se
preocupados com a possibilidade de fraude e não
saíram totalmente convencidos da segurança da elei-
ção informatizada. Queriam ter certeza de que seu
voto não será adulterado e sabatinávam os técnicos
em informática do TRE

Apesar da preocupação com os ladrões de votos,
os cariocas não parecem muito preparados para evi-
tar as fraiides. Boá parte dos eleitores que participa-
rara do teste (36) esquecia de apertar a tecia confirma
depois de digitar o número de seu candidato, o que
pode dar margem a adulterações. Se o presidente da
mesa estiver mal intencionado, basta que ele libere o
eleitor, entre na cabine, aperte a tecla corrige e vote
em quem quiser Portanto, muita atenção: para evitar
a ação dos espertos, o eleitor não pode esquecer de
confirmar o voto.

Outro alerta- talvez por encantamento com a má-
quina, muitos eleitores (23) não verificavam com
atenção se o número digitado estava correto. Por esse
motivo, alguns anularam seus votos ou votaram em
outros candidatos sem perceber.

Agilidade — Além destes erros — muito graves,
já que um dos objetivos da eleição informatizada e
eliminar as fraudes —. os eleitores cometeram outras
falhas e mostraram que não estão totalmente prontos
para entrar na era eletrônica. Apenas 30 não comete-
ram qualquer erro. Acertando ou não, porem, a
maioria mostrou-se ágil: 49 levaram apenas de 20 a
40 segundos para votar; 26 demoraram de 40 a 60
segundos e 22 gastaram mais de um minuto. Apenas
três votaram em menos de 20 segundos.

A preocupação com o analfabeto foi significativa
Doze eleitores observaram que o analfabeto não tem
condições de verificar se seu voto foi correto. E a
observação faz sentido: depois de digitado o número,
a tela mostra o nome, partido e número do candidato
escolhido para que o eleitor confirme seu voto.1 Nesse
momento, a grande quantidade de informações ex-
posta na tela pode confundir o analfabeto e o resulta-
do pode ser a confirmação de ura pio errado.

"Deve ser uma agonia ver tanta coisa escrita na
tela e não saber ler", comentou a contadora e profesl
sora universitária Blizabeth Mauro, de 36 anos. "Pa-
ra analfabeto vai ser difícil votar", avaliou a aposen-
tada Antònia Campos, de 70 anos

QUE PENSAM OS ELEITORES

Retrato da votação

Tempo dc votagào Eleitores
menos de 20 segundos 3
de 20 a 40 segundos 49
de 40 a 60 segundos 26
mais de um minuto 22
Erros
nào conlorir o voto 23
náo apertar a tecla confirma' 36
digitar numero errado t1
nenhum 30
Dúvidas
Como votar nulo? 30
A maquina evita a fraude 20
Como o analfabeto votará? 12
Havera comprovante de votação? 8
Nenhuma '4
Outras 6
Total do eleitores:  100

Possíveis falhas técnicas

marcos c ont.no •
A ssisiindo à demonstração do voto eletrônico,

i \ verifiquei que problemas técnicos poderão
ocorrer.

1. Falta de energia elétrica — A urna entra auto-
maticamente na bateria interna e uma luz vermelha
que fica no teclado de acesso (bateria) pisca, alertan-
do que falta de energia.

2. Falia de papel para imprimir o voto do eleitor —
Segundo o TRE. nào há essa possibilidade, pois a
previsão de papel é pelo menos o dobro do número de
eleitores de cada seção.

3. Papel preso na impressora Problema que o
técnico do TRE náo soube responder como resolver
A urna eletrônica nào poderia ser aberta para a
retirada do papel preso. Isso seria violação.

4. Erro de leitura ou gravação no disquete — Todas
as informações do sistema de voto eletrônico estão
gravadas no disquete. Portanto, qualquer erro de
leitura ou escrita impede a continuidade da votação

em meio eletrônico. Nesse caso, a votação prossegui-
rá pelo método tradicional,

5. Se a urna travar — A urna eletrônica e um
microcomputador, sujeito, portanto, a travar. Nessa
hipótese, um processador 4S6 segundo o técnico do
TRE. e como sabemos esta sujeito a travar. Nessas
situações a votação eletrônica é encenada e se inicia o
processo pelo método antigo, no papel. Caso a urna
seja destravada os votos eletrônicos são computados
caso contrário a urna é impugnada.

6. O voto em trânsito \ale ? Nào devido a nào ter
sido definida uma forma de unir os votos em pape!
com os eletrônicos em situação normal, ou seja. seni
travamento da urna eletrônica de uma dada seção,
nào serão somados os votos em papel feitos em
trânsito. Outro motivo alegado por eles e que nas
últimas eleições os votos em trânsito EM BRANCO
foram os mais fraudados.
* Analista de sistemas da área de tecnologia do
JORNAL DO BRASIL

Carmola Laviano, 35 anos
Bancaria e moradora da Tijuca, Carmela se saiu bem
no leste, mareando seu voto em 20 segundos. Separa-
da e mãe de duas crianças, ela foi uma das poucas
eleitoras que demonstraram confiança na eliminação
das fraudes pelo voto eletrônico. Ainda assim, Car-
mela nào está nada animada com as próximas eíei-
ções. "Vou anular o voto para prefeito e vereador"
Ela nào acredita que os atuais candidatos, se eleitos,
sejam capazes de acabar com os principais problemas
da cidade: a infância abandonada, a precariedade dos
hospitais e das escolas.
Daniel Hilário, 16 anos
Aluno da 3J série do 2" grau do Colégio Militar,
Daniel vai estrear este ano na vida de eleitor e. se
passar no vestibular para Engenharia, sera mais um
universitário em 97. "Se eu fosse alienado, esperaria
até os IS anos para votar, mas quero escolher o
governante da minha cidade", disse Daniel. O estu-
dante demonstrou intimidade com a maquina: vo-
tou em apenas 30 segundos e garantiu que ja escolheu
seus candidatos. Mas jura que nào vai seguir o voto
dos pais. 

"Já disse para minha mãe que ela vai se ver
comigo se votar em determinado sujeito."
Mário Batista, G2 anos

O voto do aposentado Mario Batista durou dois
minutos — seis vezes mais tempo do que a média
estimada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Apesar de
hesitar entre as teclas de 'corrigir' e 'confirmar',
concluindo seu voto apenas depois de orientações do
técnico do TRE. Mario disse que nào tinha dúvi-
das. Ainda assim, depois de escolher seus candidatos,
reconheceu que a votação deve ver demorada, pelo
menos no primeiro turno "Por isso, vou chegar mais
cedo a minha seção no dia das eleições Assim a gente
vota com mais tranqüilidade e fica menos tempo na
fila", argumentou
Cristiane dc Almeida Faria, 1 9 anos
A professora de informática Cristiane de Almeida
Faria vai ser mesária em 3 de outubro, mas apenas
ontem conheceu a máquina de votar que sera usada
por todos os eleitores do Rio -\ pouco mais de um
mes da> eleições municipais, até a futura mesária
linha impressões equivocadas sobre a maquina"Achei 

que era menor", disse \ maioria de sttàs
dúvidas, no entanto, era sobre .•> mecanismos atui-
fraude da votação "Como
dos e qual a garantia de .
dos? . perguntou ao técnic
rava para testar a maquina
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Cotas de Privilégio

A s importações de automóveis pelo Bra-
/\ sil passaram a ser governadas por um
acordo informal com o Japão, a Coréia e a
União Européia. Segundo o Ministério das
Relações Exteriores, a questão não se encer-
r| aí, continuando em aberto na Organiza-
ção Mundial do Comércio (OMC).

Nada há de errado quanto a negociar
acordos informais, prática que outros gover-
nos largamente adotam no comércio exterior.
Mais de uma vez os Estados Unidos ameaça-
ram bloquear a entrada de carros japoneses e
conseguiram acordos de reciprocidade quase
no grilo. Os europeus dão tratamento discri-
minatório que beneficia produtores de mateg
rias-primas, e assim por diante.

O que há de errado nas guinadas recen-
tes no comércio exterior brasileiro é a facili-
dade com que se mudam as regras do jogo.
Políticas setoriais terminam se transforman-
do em políticas discriminatórias, pois ven-
cem os lobhics regionais mais fortes que
querem proteção.

Que indústrias pretendem-se proteger?
Deverão alguns setores, mais que outros, ga-
nhar biombos para garantir suas reservas de
mercado? São questões que devem ser anali-
sadas com seriedade pelos ministérios envol-
vidos com o comércio exterior e com o co-
mpreio doméstico. Há que considerar não só

a balança comercial brasileira, mas ainda o
mercado interno e toda a cadeia insumo-pro-
duto.

A segregação de um setor para uma poli-
tiea segmentada abre o caminho para que
outros fiquem no sereno. O protecionismo de
uma indústria produtora pode significar a
condenação de consumidores de matérias-pri-
mas ou equipamentos, pois irão pagar preços
mais altos que o concorrente externo.

Esses desequilíbrios sentem-se por toda a
parte quando políticas de câmbio ou políticas
fiscais tendem a ser compensadas por acordos
e medidas protecionistas segmentadas.

No que concerne especificamente à in-
dústria de automóveis, o Brasil não poderá,
no futuro, se diferençar muito dos outros
países, que trabalham com até 30% de im-
portados. Por enquanto, estamos a meio
caminho disso. O que diferencia o Brasil cm
relação aos Estados Unidos, ao Japão e á
Europa é o fato de que as montadoras aqui
instaladas têm suas sedes lá fora. Dessa
forma, a política de importações pode ser
mais sensível a situações externas que inter-
nas. A longo prazo, o que determinará as
decisões destas empresas serão os níveis
comparados de produtividade da economia
brasileira no contexto global. Não será o
protecionismo que aumentará a eficiência
das fábricas aqui instaladas.

100 Anos de Violência

A tragédia da Colômbia é ser fustigada
/v simultaneamente pelo tráfico de dro-
gas, pela guerrilha e pela delinqüência co-
mum. É nesta malha intricada que caíram os
dois engenheiros brasileiros, da construtora
Andrade Gutierrez. seqüestrados quarta-
feira à noite, aparentemente pelas Forças
Armadas Revolucionárias, mais antigo gru-
po guerrilheiro em atividade na Colômbia.

O seqüestro faz parle da história moder-
na da Colômbia, no mesmo nível dos cartéis
de drogas que ameaçam destruir suas insti-
tuições e a sociedade. O pano de fundo da
economia nacional é precário, constituído,
de um lado, pelo tráfico de drogas e, de
outro, pelo café. Como os rendimentos das
drogai não entram na economia oficial, res-
ta ao café cobrir metade das exportações.
Trata-se, portanto, na prática, de uma mo-
nocultura sujeita às variações internacionais
de preços.

Sobra a indústria dos seqüestroJ a mais
infame de todas, existente não isoladamen-
te, mas em constante simbiose com as ou-
tras. Dos 1.060 seqüestrados desde o início
do ano, 17 são estrangeiros, entre os quais
os dois engenheiros brasileiros. Um país
com tantos seqüestros não pode andar bem
das pernas. Como não pode andar bem das
pernas igualmente um pais cujo presidente é
acusado de ter recebido dinheiro dos cartéis
de drogas para sua campanha eleitoral.

A soma das duas desgraças dá uma idéia
do desequilíbrio psíquico colombiano e sua
capacidade de resistir aos golpes freqüentes

da delinqüência armada, política ou não.
Assinala-se que nos últimos dois decênios
ocorreram mais de 10 mil seqüestros, devi-
damente anotados. Mas eles foram segura-
mente muito mais. No auge do predomínio
dos cartéis de drogas, nos anos 80, quando
os traficantes matavam juizes e candidatos á
presidência, seqüestrava-se por uma ninha-
ria, por algumas dezenas de dólares, sempre
que alguém desejava tomar dinheiro dos
vizinhos, por exemplo. Hoje há tabelas para
resgate de seqüestrados. A guerrilha tem
cobrado em média 240 mil dólares por víti-
ma, mas os delinqüentes comuns trabalham
por menos, sendo que 5% do lucro são
investidos no mercado financeiro por meio
de empresas de fachada.

Nesta teia caíram os brasileiros da An-
drade Gutierrez, que atualmente executa
quatro contratos de obras na Colômbia. A
região onde foram seqüestrados Demétrio
Mendonça Duarte e Eduardo Batista Re-
sende é montanhosa, com a forte presença
das Farc. Diante da notícia, o ítamarati
passou a agir com circunspecção, mas a
sociedade brasileira deseja que o caso tenha
final leliz.

A Colômbia, o extraordinário pais de
Garcia Márquez, continua a oferecer sem
dúvida o melhor e também o pior. A terra
onde se passam os Cem anos de solidão
realimenta sua tradição de violência, Espe-
ra-se que, dela, os brasileiros possam sair
sãos e salvos, em nome da convivência in-
ternacional.

Nova Decolagem

A justificativa da medida provisória de
jTV incentivo ao cinema, assinada pelo pre-
sidente Fernando Henrique, define o objeti-
vo do governo: depois de retomar, a partir
de 95, seu processo de desenvolvimento, a
indústria cinematográfica nacional pode se
transformar cm atividade geradora de em-
prego e divisas, além de contribuir para o
desenvolvimento cultural. Mas, para isso.
precisa ter garantidas fontes permanentes de
recursos financeiros. É o ponto de partida.

Dai a decisão de aumentar as alíquotas
de desconto do imposto de renda de pessoas
físicas (de 3% para 5%) e jurídicas (de 1%
para 3°/o), ampliar o prazo de validade da lei
do audiuovisu.il para 2010 e os limites de
investimcftto, que pulam de 1,7 para 4,5
Ulirs. Foi também autorizada a conversão
anual até de RS 150 milhões dos títulos da
divida externa em projetos culturais.

O impulso e significativo. No cálculo do
Ministério da Industria, Comércio e Turis-
mo. com o volume de recursos que poderão
ser captados no mercado, a indústria eme-
maiográfiea poderá produzir cerca de 160
filmes por ano e gerar 50 mil empregos. É
uma indústria com eleito multiplicador e
enorme mercado potencial. É inesgotável a
demanda de imagens no Brasil que ainda
importa 85° b de produtos estrangeiros.

Nos Estados Unidos, a industria cine-
matográfiea chegou a ocupar o segundo

lugar na pauta de exportações. A indústria
audiovisual foi a que apresentou, nos últi-
mos cinco anos, o maior índice de cresci-
menlo cm oferta de emprego e expansão de
área por empresa.

Abre-se, agora, a excitante possibilidade
para um cinema brasileiro forte c co-produ-
zido com redes de TV. A dimensão espiri-
tual dessa nova etapa do audiovisual é da
maior relevância. Já se disse que a especifici-
dade cultural, o revigoramento da cidada-
nia, o aprimoramento lingüístico, a memó-
ria afetiva herdada, são os contrapontos
necessários ao processo de globalização.

Mas o estimulo à produção mediante re-
núncia fiscal cria considerável responsabilida-
de por parte dos produtores culturais. É pre-
ciso, como disse o ator e produtor Guilherme
Fontes, fazer filmes que consigam sucesso,
rendam bilheterias, gerem lucros e paguem
impostos. Mas também que sejam bons filmes
e honrem a tradição do cinema brasileiro.

Esforços no plano estadual podem ser
de grande valia. O estado e o município do
Rio vão implementar legislação de estimulo
ao audiovisual. Isto incentiva a tecnologia
de ponta, como a telematiea. a imagem
associada ao computador. Alem do Polo do
Rio, lembre-se o investimento do governo
do Ceara na escola de cinema Dragão do
Mar. e o sempre atuante Festival de Grama-
do. E a nova decolagem do cinema no país.

PAULO CARUSO

A OPINIÃO DOS LEITORES

Bancos
Parabéns à Silvia Mugnatto pela re- •

portagem 
"Um show de irregularidade",

na seção Seu Bolso, em 11/8. Mas como o
show deve continuar, aqui vão mais duas
histórias.

O Oanerj está cobrando tarifa sobre
extrato de minha conta salário há dois
meses e o gerente pediu que eu passasse
fax para eliminar a cobrança, o que iam-
bém eliminará o envio do extrato. Como o
extrato chega atrasado, não me serve de
nada e cancelá-lo não me trará problemas.
Mas como fica quem precisa do extrato?

O Citibank abusou do meu cadastro de
correntista e me enviou cartão Diners que
eu não solicitei. Pior é que o cartão veio
através de aviso dos correios para eu ir
buscá-lo numa agência de correios no
Centro da cidade onde não trabalho e não
moro. Enfrentei longa fila; perdi tempo e
joguei o cartão fora. Enviei reclamação
por fax ao Citibank e ao Banco Central
(... ). Obtive um pedido de desculpas do
Citibank pelos 

"transtornos causados", e
o Bacen não tomou qualquer providência.
Teria eu o direito de ser indenizado? (...)
Carlos Monteiro Rego — Rio de Janeiro
(Via Internet).

?
(...) Procurei abrir uma conta num

banco mais próximo de minha casa. Dis-
tinte três quarteirões do meu endereço há
uma agência do Banco do Brasil, (...) e, lá.
me informaram que para abrir uma conta,
além dos documentos pessoais, eu teria de
fazer um depósito de RS 5 mil. Essa quan-
tia não è para qualquer barnabé. (...) Má-
rio Ubnldino Pereira — Belo Horizonte.

?
Gostaria de pedir socorro ao Procon,

ou a qualquer órgão de defesa do consu-
jnidor, no que diz respeito ao péssimo
hábito dos bancos particulares de enviar
aos correntistas pelo Correio, sem que lhes
seja solicitado, carlões de crédito. Isto
ocorreu conosco, em contas que possui-
mos no Banco Real e no Unibanco. (...)
Além disso os bancos passam informações
que deveriam ser sigilosas, ás empresas
que operam com cartões. (...) Isto é detec-
tado quando (finalmente!) se consegue
contato com os telefones de "atendimento

rápido" dos cartões e os funcionários ex-
plicam que 

"fomos selecionados" por ser-
mos "especiais". (...) Regina Souza — Rio
de Janeiro (Via Internet).

Segurança
Objetivos nitidamente políticos deram

ensejo á criação de mais um "factóide"
nesta cidade, agora oriundo do "esforça-
do" coronel Amêndola. superintendente
da Guarda Municipal do Rio de Janeiro.

Lamento que a opinião pública tenha
sido desviada pela divulgação de fatos que
dizem respeito a documentos, enviados
pela direção da referida Guarda Munici-
pai a esta Secretaria de Estado, sendo os
pretensos relatórios, totalmente superfi-
ciais e desprovidos de dados objetivos. (...)
Nilton de Albuquerque Cerqueira, secreta-
rio de Estado de Segurança Pública — Rio
de Janeiro.

?
O sr. Hélio Luz e o bravo general

Cerqueira. ao declararem que não pode-
riam garantir a segurança do candidato
Conde em suas visitas às favelas, a não ser
que fossem avisados com antecedência,
parecem reconhecer a sua incapacidade e
incompetência diante do crime no Rio de
Janeiro. Em que outra cidade do mundo
os dois homens públicos responsáveis pela

segurança no estado (em todo o estado,
inclusive nas favelas) fariam esse tipo de
declaração? Roberto Lima — Rio de Ja-
neiro (Via Internet).

?
O editorial "Falando Demais", publi-

cado na edição de 15 8 %. apresenta ar-
gumentos distorcidos no campo da segu-
rança pública brasileira, confundindo
polícia com guarda, considerando conflito
o mero procedimento policial vinculado e
correio, historiando sem conhecimento de
causa e confundindo policia também os-
tensiva com judiciária, entre outros. (...)
Na pergunta final, cristaliza-se o desres-
peito gratuito e gostaria de respondê-la
com outras perguntas mais simples para
quem atua na comunicação social: no re-
gime democrático, deve um servidor que
atua na ordem pública, negar-se a prestar
informações á imprensa de suas atitudes e
procedimentos, quando solicitado? ficar
calado e esquivar-se de jornalistas é o que
espera o editorialista de um policial em
ação ostensiva pública? (...) Paulo Afonso
Cunha, cel PM comandante do 23o. BPM
— Rio de Janeiro.

Invasão
As autoridades agora deram para cer-

cear os fumantes. (...) No entanto, igno-
ram por completo o mal causado por
veículos com alto-falantes, que, ao contra-
rio dos fumantes, querem, com a força dos
amplificadores, invadir a minha praia. Es-
ta sim, é uma prática impositiVa: o som
alto entra pelas paredes de minha casa,
compete com meu livro, a TV. o papo com
minha mulher. E não me deixa dormir.
Santa Teresa foi invadida por esses mega-
fones. (...) Luiz A. de Castro Santos — Rio
de Janeiro.

Cerj
E um desrespeito a tortura, os prejuízos

e os aborrecimentos que a Cerj vem cau-
sando aos moradores do Arsenal (especial-
mente do Jardim Anaia). em São Gonçalo.

A Associação de Moradores do Jardim
Anaia e Meu Cantinho-Amajamc solici-
tou ampliação de rede. pagou o custo
exigido pela Cerj e, até agora, o serviço já
totalmente pago não foi executado. Ler â
noite é um sonho impossível; manter ali-
mentos em geladeira por mais de algumas
horas, nem pensar! Só que agora o blecau-
te é total, iodos os dias, a partir das
17-1 Sh! E um inferno de mosquitos, de
topadas e tombos pelas estradas. Nós,
moradores exigimos o cumprimento do
acordo de ampliação da rede já pago e
providências com relação à ausência total
e intermitente de luz. que só retorna de-
pois das 24h-lh da manhã). Aiison dos
Santos Siqueira, presidente da Amajamc —
São Gonçalo (RJ).

Cartas para esta seção: Av Brasií.500. 6 andar
CEP 20949-900 Rio de Janeiro Rj FAX-O21-58O-3049
As cartas serão selecionadas para pub^caçáo no 10oo -u
em oate entre as que tiverem assinatura, nome comee:
e legível e endereço que perm confirmação prévia

E-maii Internet |t> - a* ape org
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Opinião

TORNAI DO BUASI1
1 1

QUE ELES DIZEM

Ruy Castro
"Dedico o prêmio a

todos os que lutam

pela liberdade de

expressão."
(Ruy Caslro. oscrltor, ao recabor o
Prômio, Jabuti na categoria nâolicçâo
por sou livro A ostrola solitária, bio-
grafia do Garrincha proibida do sor
vendida devido a ação movida pula
família do jogador Ontom. no Qlobo)
"Vamos 

partir para
a guerra

(Marco Aurôlío Aloncar. socrutario os-
taduai do Planejamento. sobro a roa-
çâo da campanha do Sôrgio Cutiral â
ascensão do Luís Paulo Condo On-
Iam. no JB)
"Vamos aumentar a

pressão."
(Delwek Matheus. membro da direção
nacional do Movimento dos Som Tor-
ra. sobro a nova orlontaçAo do movi-
monto de invadir prôdios do Incra On-
loin. no Estado do S Paulo)

"Queria saber como

segurar o

telespectador."

(Luís Carlos do Oliveira, diretor de
jornalismo da Rede Bandeirantes no
Rio. sobro a rocusa da emissora em
promover um debate com a participa-
çâo dos 14 candidatos a proloito da
cidade, como manda a Lei Eleitoral.
Ontom. no JB)

"Noventa e cinco

por cento da obra

estão prontos, mas

ainda tem muito

para fazer."

(Paulo Casô, arquiteto, sobre a etapa
Ipanema do Rio-Cidade, Inaugurada
anteontem antes da conclusão On-
tom. no Qlobo)

té Paulo Case

VERÍSSIMO

Efeito

W um encontro entre o legendário agente Irving ("Swiftv")
lazar e o escritor Truman Capote, num restaurante de

«I Nova York. os dois sacaram suas agendas e suas lapi-
i, ] seiras (idênticas, segundo quem conta) c tentaram acer-
tar a data para um encontro naquela semana. A conversa, cada
um folheando a sua agenda, foi mais ou menos assim:

CAPOTE: "Almoço com a Jackie, drinques com os Paleys,
jantar com os Bombolanas... isto liquida minha terça-feira."

LAZAR: "Almoço com a princesa Borbón y Parma, drin-
ques com os de la Renta, jantar com Lenny Bernstein... lá se
foi a minha quarta."

O torneio continuou por várias páginas até que uma
segunda-feira dos dois estivesse coincidentemente livre, dali a
um mês, e o encontro foi marcado.

Hoje, o mesmo efeito pode ser conseguido com o telefone
celular e a ligação consagradora. Você está almoçando com
um grupo. Pediu para alguém ligar para você durante o
almoço — várias vezes. Na primeira ligação tira o celular do
bolso com aquela cara de "Não se pode nem almoçar em paz"
ediz:

— Alô? Sim? Patrícia Pillar! Minha querida!

Depois passa a falar baixinho, tapando a boca com a mão.
mas deixando Intreouvir algumas palavras. 

"Hoje0" "Tá."

"Você reserva ou eu?"

Na segunda ligação você diz:
Que Fernando? Ah, sim. Pode passar. Alô. presidente.

Vai-se indo. Hoje em Brasília? Impossível. Fer. Tenho com-
promisso. Se você tivesse ligado cinco minutos antes.. Faz o
seguinte. Telefona para a minha secretária e vê como está
minha agenda.

Na terceira ligação:
Alô. Quem? Doutor Roberto!

• t •

Lazar, como Howard Hughes, era obcecado por limpeza e
linha pavor a germes. Lavava e desinfetava as mãos várias vezes

por dia. Certa vez. foi ao lavatório de um restaurante cm I os
Angeles e demorou a voltar para a mesa. Demorou janto que
um amigo foi ver o que tinha acontecido com ele. O amigo
encontrou Lazar e outro homem dentro do lavatório, os dois na
mesma posição, com as mãos viradas para cima na frente do

peito, como cirurgiões antes de uma operação, e se encarando.
Ambos tinham desinfetado as mãos c um esperava que o outro
abrisse a porta do banheiro, pois não queria locar na maçaneta.
O outro homem era o Howard Hughes. Teriam ficado dentro do
lavatório para sempre, se não 

'aparecesse 
alguém.

Reencarnação

ITHTGTíNIO [>l; ARAÚJO SALÍlíf*

II ue diz nossa Fé crista sobre a reencarnação? Após a morte, a
\y alma assume outro corpo e, assim, sucessivamente?

A transmigração cio espirito, nos albores da Humanida-
de. não despertava um maior interesse. O clã. a tribo, a comunidade
gozavam de maior importância que o indivíduo. As noticias sobre o
assunto que chegaram até nossos dias são obscuras. No entanto, c
certo que essa crença existia a partir dos séculos VII e VI a.C. l£la se
Pa/, presente em religiões orientais, como o budismo e o hinduismo.
Na Grécia, o ortismo, Pitágoras e Platão também difundiam
modalidades dessa doutrina.

O orfismo, do ser mítico Orfeu. oferecia uma explicação da
oriçem dos deuses, do futuro do mundo e dos indivíduos. Esse
ensinamento filosófico-religioso, essencialmente dualista, a ma-
téria é má e o espirito bom. pretende aproximar de Deus o
homem. A purificação para atingir esse objetivo é feita através
de sucessivas reencai nações. Ou ainda através de ritos arcanos,
inacessíveis aos não iniciados.

Em algumas correntes isso pode acontecer em animais.
Há. em todas, a idéia da libertação, a ser alcançada no final

dessa série de existências, com a supressão total das manchas e
sombras.

li nós, atualmente? Essas doutrinas vindas do Oriente adqui-
riram no Ocidente uma coloração própria, fruto da influência
de antigas tradições, inclusive esotéricas. A característica é ser
mais ameno o ciclo de transmigração do espírito.

Essas idéias ou crenças, em suas diversas apresentações, se
opõem à Fé cristã. Para nós. o corpo é parte integrante do Homem,
criado à imagem de Deus. E a morte, que destrói esse invólucro, foi
vencida pela Ressurreição de Cristo. Essa vitória do Redentor
contradiz fundamentalmente a exigência da migração da alma, em
busca de uma aproximação de Deus Os obstáculos foram supera-
dos e o ser humano, definitivamente, libertado. Jesus assumiu o
pecado e o fez desaparecer na Cruz e Ressurreição. Basta, apenas,
que a criatura aceite ser incluída no rol dos remidos. E isso,
gratuitamente! E na ressurreição final, á alma se unirá o corpo,
como na madrugada da Páscoa ocorreu com Jesus.

No Novo Testamento, qualquer idéia de reencarnação é
excluída, de modo radical. Aceitá-la é uma apostasia da Mensa-
gem cristã. O Redentor, uma vez para sempre, obteve a salva-
ção da Humanidade, como lemos na Epístola aos Hebreus (7,
27): "Ele (Cristo) já o fez. uma vez por todas, oferecendo-se a si
mesmo." O Messias é a última - e também única — resposta de
Deus ao mundo. Diz São Paulo (2 Cor 1,20): "Todas as
promessas de Deus encontraram nele o seu 'Sim'." Essa vitória
e definitiva; "Ele. porém, visto que permanece para a eternida-
de. possui um sacerdócio imutável Por isso, é capaz de salvar
totalmente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus.
visto que ele vive para sempre, para interceder por eles" (Hb
7,24-25). O cristão participa desse êxito definitivo, pois "o
Verbo se fez carne", veio resgatá-lo. O apóstolo Paulo, em sua
Carta aos Efésios (2. 4-10), mostra admiravelmente como so-
mos assim vivificados e essa graça è gratuita e nos possibilita
ingressar nos céus. Resta-nos apenas aceitar esse dom e viver de
acordo com ele. F.sse é o ensino fundamental do Evangelho
Buscar outros caminhos é negar Cristo, único Salvador, que
uma só vez se imolou por nós e nos salvou.

A Fé cristã e, em particular, a doutrina da Redenção definitiva
pela Cruz e o Batismo destroem, assim, na raiz. a reencarnação

Paulo, escrevendo a pito (3, 4-6). não dei.xa dúvidas: "Ele
(Cristo) salvou-nos. não por causa dos atos justos que houvéssemos
praticado, mas porque! por sua misericórdia, lomos lavados pelo
poder regenerado! e renovador do Espirito Santo, que ele ricamente
derramou sobre nos, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador."
Assim, a iniciativa e de Deus e não nossa. Tudo se baseia na Cruz e
Ressurreição do Senhor. Nós participamos desses favores pela Fé e
pelo f&tismo e, em decorrência, devemos viver de acordo com os
dons avebidos sem mérito de nossa parte.

O autor da Epístola aos Hebreus (9, 27) e de uma clareza
mendnma. ao afirmar: "Os homens devem morrer uma só vez."

Em nossos dias, esses ensinamentos nos sáo propostos pelo
Concilio Vaticano' II e o recente Cau-avito da Igreja Católica.

A Constituição Dogmática Liimcn Gehtium (n" 48) nos cnsi-
na que vivemos na terra uma só vez. O Catecismo (n°s 1013 e
10I4> afirma que com ,i morte termina nossa peregrinação
terrestre "Não voltaremos mais a outras vidas terrestres (...).
Não existe 'reencarnação' depois da morte,"

Morrer e algo inexplicável á luz da razão. O Concilio, em
Gandiuni et Spcs m' IS). diz: "Diante da morte, o enigma da
condição humana atinge o seu clímax " Somente cm Cristo a morte
se transforma e pode influenciar fortemente nossa vida Ao pensar
que nossos dias não terminam com o último suspiro, mas o ser
humano conserva sua identidade no Além, o presente se transfor-
ma Nosso horizonte deixa de ser o "hoje" para se espraiar pela
eternidade. O nosso fim não e o tumulo. mas o seio do Pai.

Dentro dessa perspectiva» a Igreja nos encoraja a viver de
acordo com as normas que nos asseguram .t posse do prêmio
eterno Como não há uma repetição de existências sucessivas, o
futuro depende do presente. O lugar está assegurado pelaRedenção operada por Cristo Falta, apenas, nos dispormos
para rècebé-lo Sobre esta exigência, a antiga e sempre nova e
atual obra Iniitiieào "'< Cr;*:o il ivro 1. n 23) tem um belo e
utilissimo capítulo, \ meditação da morte" Nele ha um
conselho "Quão feliz e prudente e aquele que procura ser em
vida como descia que o ache a morte!")

* C-ardeaf-Arcebispo do R^c d« Janete

x DEU NO JB

Rancor e revanchismo
Recebi com tranqüilidade as criticas

(JB, 10/8) ao meu artigo, publicado em
31/7, "Rancor e Revanchismo". feitas pelo
sr. Rubim Santos Leão de Aquino, princi-
palmeníe aquelas prenhes de subjetividade.
E não poderia ser diferente sob o regime
democrático em que vivemos.

Entretanto, primeiramente, sabe regjs-
trar a falta de discernimento e de capacidà-
de de análise do sr. Rubim, demonstradas
quando diz não acreditar que publiquem a
stta opinião, apesar de ser leitor "há longo
tempo" do JORNAL IX) BRASIL Deve-
ria saber o sr. Rubim, após tanto tempo,'
que o JB c, verdadeiramente, um espaço
democrático, enfocando, muitas vezes, um
mesmo assunto sob ângulos diferentes, ra-
zão de seu equilíbrio, o que o toma um
jornal especial.

Em segundo lugar, não poderia dei-
xar que o sr. Rubim, por ignorância,
aliada a sua falta de discernimento e
capacidade analítica no que tange à His-
tória do Brasil, denegrisse os militares
que participaram do "Movimento Tc-
nentista" ao compará-los com o traidor,
assassino, ladrão e vendilhão da pátria
chamado Lamarca. Os militares do "Te-
nentismo" jamais cometeram atrocida-
des perpetradas pelo terrorista Lamarca
e. ao contrario deste, que movido por
ideologia esdrúxula se colocava a servi-
ço de interesses estrangeiros, lutaram,
arriscaram e alguns deram as suas vidas,
visando a um Brasil independente, livre
c cada vez mais forte.

Por último, um homem que defende
Lamarca e com ele se identifica não pode
jamais invocar democracia e justiça, pois
sabemos que Lamarca e seus asseclas lu-
tavam pela tomada do poder e pela ms-
tauraçào dc uma "ditadura do proletaria-
do", a chamada "democracia 

popular",
que imperou na União Soviética e nos
seus satélites da "cortina de ferro", ma-
tando a liberdade c a democracia e, sem
qualquer justiça, assassinando milhões dc
pessoas. Gen Brig Anlonio Felicio da Silva
— Juiz de Fora (MG).

Opinião
Sábado, dia 10. enviei um fax com

uma matéria intitulada "Também 
que-

ra" c. antes dc tudo. coloquei em letras
bem grandes e cm negrito que era para a
seção Opinião (não para A Opinião dos
Leitores). Escrevi com todas as letras
que não era para a seção A Opinião dos
Leitores. Qual não foi minha surpresa
ao abrir o JB e ver minha matéria total-
mente desvirtuada no seu principal ob-
jetivo. publicada! Eu não a queria pubii-
cada desta forma! Se o JB não aceitou
minha solicitação de publicá-la na seção
Óptniào, não tinha o direito de publica-
la onde eu declarei que não queria
Acho tsto pouco caso com seus leitores.
Acho que merecemos mais consideração

com o que escrevemos. Além disso, acho
muito pouco provável que em tão pouco
tempo algum editor da seção Opinião
tenha sido consultado quanto á perti-
nència ou não do meu artigo. Deixo
aqui meu profundo descontentamento.
Jerusa Gonçalves de Araújo — Rio.

A leitora queira desculpar, mas sua
"matéria" foi considerada mais apro-
priada para a seção "A Opinião dos
Leitores" do que para artigo na página"Opinião", sem que se possa ver aí
nenhum demérito para com a leitora, ou
para com a importância do assunto tra-
lado, o problema das "barreiras arqui-
tetônicas" que os deficientes físicos têm
de enfrentar, e "nem sempre ultrapas-
sar", no dia-a-dia. Sem que a "matéria"
tenha sido "totalmente desvirtuada", ela
mereceu o destaque de 36 linhas na
respeitável e respeitada seção "A Opi-
nião dos Leitores".

Caso Menegale
Apesar da confissão de um dos assassi-

nos do advogado Galba Menegale e da
revelação de outros fatos relevantes, como
o exame de balística, a localização do carro
usado no crime e que o autor dos disparos
era um preso albergado na própria central
da polícia, constato que o jornalista Gusta-
vo Krieger preferiu brigar com os fatos em
sua reportagem sobre o caso. publicada na
pág. 13 da edição de ontem do JORNAL
DO BRASIL

Eu sei que brigar com os fatos c um
erro considerado extremamente grave
no jornalismo. Enquanto a policia de
Brasília e toda a imprensa, local e nacio-
nal, davam como esclarecido o assassi-
nato do advogado Galba Menegale, o
sr. Krieger criou um cenário de dúvidas,
tratando um assassino confesso como"novo suspeito" e a sua confissão, o
resultado da perícia e a localização do
carro como "indícios". Parece que para
ele a consistência e a força dos fatos
revelados ontem pelo diretor da polícia
civil não foram suficientes para solucio-
liar o caso. Para o sr. Krieger. apenas"mudou o caso".

Se não acredita nas informações que
foram reveladas, suponho que o sr. Krieger
deva ter as luas suspeitas. Se as tem efetiva-
niente. o seu dever de oficio é colocá-las de
maneira explicita, assumindo que tem uma
linha própria de investigação.

Eu tenho a impressão de que o sr.
Krieger ficou um tanto contrariado com
os fatos ontem revelados. Afinal, em to-
das as reportagens que assinou contra
mim no JORNAL DO BRASIL, eu sem-
pre fui colocado como o culpado. Essa
sua contranedade pode ser vista cm seu
texto de ontem, onde ele reserva apenas as
últimas três linhas para mencionar que
um cidadão que tem família, residência
fixa, empresas legais que respondem por
cerca de três mil empregos e que passou
44 dias preso sem nenhuma culpa fora
posto em liberdade. E nem fala sobre a
minha inocência e sobre a liberdade, mas
que o empresário "conseguiu" que a Jus-
tiça suspendesse sua prisão provisória, co-
mo se isso pudesse ter se dado por v ias
ilegítimas e não graças ás evidências da
minha inocência. José Olimpio de Queiro-
ga Neto — Brasília.

O repórter Gustavo Krieger não assinou
reportagens contra o leitor, pois quem o
culpou foi a policia civil de Brasília, que
o manteve preso, durante 44 dias. como
"suspeito" do assassinato do ex-advo-
gado Galba Menegale. O JB não apre-
sentou, logo. como "assassino" o acusa-
do de qualquer crime, antes de sua

denúncia como "suposto assassino" no
processo criminal. No entanto, o leitor
tem razão ao reclamar da frase "agora,
o empresário José Olimpio conseguiu
que a Justiça suspendesse sua prisão
provisória", já que sua libertação foi em
decorrência de habeas-corpus concedi-
do, há dias, pelo desembargador Pedro
Aurélio de Faria.

Edmundo
Ô JB. o que é isso? Lamentável o

destaque de primeira página da edição
de 14/8. em relação ao jogador dc lute-
boi que foi transferido do [Corinlluans
para o Vasco da Gama. I ma breve
olhada no seu currículo já causaria re-
pulsa e seria um bom motivo para man-
tê-lo no ostracismo. Sabemos que não
poderíamos esperar muito da imprensa
cm geral, mas não c para isso que somos
assinantes do JB. (. ) Ficamos uni pou-
co confortados ao virar a folha e ler a
seção Coisas da Poliiic ii. de Dora Kra-
met. Humberto Rodrigues de Sá — Rio.

A notícia é uma informação, e é valori-
zada hierarquicamente num jornal tendo
em vista a amplitude do universo de
leitores que atinge, no caso, um imenso
público que se interessa pelo esporte
mais popular do Brasil. A noticia não
julga nem condena ninguém, nem ao
ostracismo.

Meninas do vôlei
Como leitora do JORNAL DO

BRASIL aos domingos, fiquei indigna-
da com o descaso deste jornal em rela-
ção ás primeiras medalhas olímpicas
conquistadas, no dia 2 dc julho, por
mulheres brasileiras.

O caderno de Esportes do dia 2s dc
julho não trouxe nenhuma reportagem
relatando as façanhas de Jacqueline,
Sandra. Môníca e Adriana, que disputa-
ram uma final de vôlei de praia feminino
totalmente verde e amarela.

As medalhas de ouro e prata alcan-
çadas por elas nem sequer constam na
relação de medalhas pertencentes aos
países que disputam a Olimpíada '»(<.

presente no JB no mesmo dia
Mã alguma coisa contra o vôlei de

praia? Ou contra as mülheres? Vna C a-
rolina Leite Viana (13 anos) — Belo
Horizonte.

Ê pena que a leitora não tenha lido a
edição da véspera, dia 27/7. cuja man-
chete foi "Só dá Brasil no vôlei de
praia", com foto na primeira página do
abraço comemorativo da vitória da du-
pia Mônica/Adriana nas semifinais,
realizadas no dia anterior, além de um
minipóster "das meninas de ouro e prata
do Brasil". Como a final entre as duplas
brasileiras foi no fim da tarde de sâba-
do. depois do fechamento da primeira
edição do jornal, o feito sem precedentes
foi devidamente registrado no segundo
clichê da edição de domingo.
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Gente de Expressao vai ser o ponto alto da noite de hoje.
Bruna Lombardi volta em grande estilo e salta

de um Bungee Jump numa cidade proximo de Los Angeles.
Nao perca, hoje as 20h30, na Band.
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O crescimento do candidato do PPB, Celso Pitta, é atribuído ao programa eleitoral de televisão, aprovado por 61% dos eleitores entrevistados
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Gente de Expressão vai ser o ponto alto da noite de hoje.
Bruna Lombardi volta em grande estilo e salta

de um Bungee Jump numa cidade próxima de Los Angeles.
Não perca, hoje às 20h30, na Band.

Pitta 

ganha 

6 

pontos 

em 6 dias

¦ Candidato de Maluf firma a tendência de crescimento e chega aos 35%; Erundina tem 23%, Rossi, 16% e José Serra apenas 9%
Sâo Paulo —Sôrgio Amaral 

AMÉRICO MARTINS
SÃO PAULO — O candidato do

PPB à Prefeitura de São Paulo,
Celso Pitta, consolidou a tendèn-
cia de crescimento nas pesquisas
de intenção de voto. Segundo o
Instituto Datafolha, o candidato
apoiado pelo prefeito Paulo Ma-
luf subiu mais seis pontos percen-
tuais em apenas seis dias e alcan-
çou 35%.

Pelos dados do Datafolha, ele
saltou de 29% para 35%, contra
23% de Luiza Erundina (PT),
16% de Francisco Rossi (PDT) e
apenas 9% de José Serra (PSDB).
A'pesquisa constatou que o indice
de rejeição ao tucano está aumen-
tando: passou de 21% para 26%
em seis dias.

Os malufistas estão entusias-
mados com o crescimento de Pit-
ta. Eles avaliam que não há mais
chance do candidato ficar de fora
de um possível segundo turno. O
publicitário Duda Mendonça, res-
ponsável pelo marketing da cam-
panha, acredita que ele pode crês-
cer ainda mais. A previsão do pu-
blicitário era de que o candidato
chegasse ao atual patamar apenas
no inicio de setembro.

Ataque — Duda Mendonça
acredita que se os adversários se
desesperarem e partirem para o
ataque nos programas eleitorais
de televisão, Pitta poderá vencer
ainda no primeiro turno. Mas

acha essa possibilidade remota. "
Outro dado da pesquisa è o do

crescimento de Pitta junto aos
eleitores que ganham entre um e
dez salários mínimos. O candfdfc
to do PPB abriu diferença de sete
pontos em relação a Erundina
nessa faixa. ,

A pesquisa atribui o cresci-
mento de Pitta ao programa de
televisão, que é avaliado positiva-
mente por 61% dos eleitores.

Constrangimento — O pres»
feito Paulo Maluf disse ontem que1
o crescimento de Pitta demonstra
que a entrada do presidente Fer-
nando Henrique na campanhá>
não vai alterar o quadro eleitoral
na capital paulista. Maluf atacou!
a participação de Fernando Hen»
rique. "A 

gente percebe nas fotos
e na televisão o constrangimento
do presidente. O pessoal è que o:
está obrigando, é como se ele esti-
vesse falando: o Serra está me.
colocando aqui, mas eu não que-
ro."

Maluf considera o envolvimen-
to de Fernando Henrique um fá-
tor de importância relativa na'
campanha. Para ele, o que está em
pauta nessa eleição é a sua gestão
na prefeitura. "Não adianta, tem
que mostrar é programa de gover-
no", disse. Segundo Maluf, o pre-
siderite pode ficar tranqüilo em
caso de vitória de Pitta. "O 

presi-dente terá no Pitta um aliado mais
fiel do que o Serra."
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Pitta 

ganha 
6 

pontos

¦ Candidato de Maluf firma a tendência de crescimento e chega aos 35%; Erundina tem

em

23%, Rossi, 16% e José

dias

Serra apenas 9%

AMÉRICO MARTINS
SÃO paulo — 0 candidato do

PPB à Prefeitura de São Paulo,
Celso Pitta, consolidou a tendèn-
cia de crescimento nas pesquisas
de intenção de voto. Segundo o
Instituto Datafolha, o candidato
apoiado pelo prefeito Paulo Ma-
luf subiu mais seis pontos percen-
tuais em apenas seis dias e alcan-
çou 35%.

Pelos dados do Datafolha, ele
saltou de 29% para 35%, contra
23% de Luiza Erundina (PT),
16% de Francisco Rossi (PDT) e
apenas 9% de José Serra (PSDB).
A pesquisa constatou que o índice
de rejeição ao tucano está aumen-
tando: passou de 21% para 26%
em seis dias.

Os malufistas estão entusias-
mados com o crescimento de Pit-
ta. Eles avaliam que não há mais
chance do candidato ficar de fora
de um possível segundo turno. O
publicitário Duda Mendonça, res-
ponsável pelo marketing da cam-
panháf acredita que ele pode cres-
cer ainda mais. A previsão do pu-
blicitário era de que o candidato
chegasse ao atual patamar apenas
no início de setembro.

Ataque — Duda Mendonça
acredita que se os adversários se
desesperarem e partirem para o
ataque nos programas eleitorais
de televisão, Pitta poderá vencer
ainda no primeiro turno. Mas

acha essa possibilidade remota.
Outro dado da pesquisa è o do

crescimento de Pitta junto aos
eleitores que ganham entre um e
dez salários mínimos. O candid;\-
to do PPB abriu diferença de sete
pontos em relação a Erundina,
nessa faixa.

A pesquisa atribui o cresci-
mento de Pitta ao programa de
televisão, que é avaliado positiva-
mente por 61% dos eleitores.

Constrangimento — O prc-
feito Paulo Maluf disse ontem que
o crescimento de Pitta demonstra
que a entrada do presidente Feri
nando Henrique na campanha
não vai alterar o quadro eleitoraj
na capital paulista. Maluf atacou
a participação de Fernando Hen-
rique. "A 

gente percebe nas fotos
c na televisão o constrangimento
do presidente. O pessoal è que o'
está obrigando, é como se ele esti-
vesse falando: o Serra está mé:
colocando aqui, mas eu não que-
ro."

Maluf considera o envolvimen-
to de Fernando Henrique um fa-
tor de importância relativa na
campanha. Para ele, o que está em
pauta nessa eleição é a sua gestão
na prefeitura. 

"Não adianta, tem
que mostrar é programa de gover-
no", disse. Segundo Maluf, o pre-
sidente pode ficar tranqüilo em
caso de vitória de Pitta. "O 

presi-
dente terá no Pitta um aliado mais
fiel do que o Serra."O crescimento do candidato do PPB, Celso Pitta, é atribuído ao programa eleitoral de televisão, aprovado por 61% dos eleitores entrevistados
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Nao perca, hoje as 20h30, na Band. 
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discute reforma ministerial

Presidente está decidido

a firmar base política no

tripé PSDB-PMDB-PFL

ILIMAR FRANCO
/^\ presidente Fernando Henrique Cardoso
V_/ já está conversando com aliados do PFL
e do PMDB sobre a ampla reforma ministerial
que fará após as eleições municipais. O presi-
dente tem manifestado a intenção de definir
uma base de sustentação baseada no PSDB, no
PFL e no PMDB, afastando os demais parti-
dos. Este tripé montado por Fernando Henri-
que tem em vista a sucessão em 1998, quando
— acredita — terá de enfrentar uma oposição à
direita, que deve emergir caso o prefeito Paulo
Maluf saia fortalecido das eleições de São Pau-
Io.

O próximo ministério será formado em ba-
ses políticas e contará com lideranças partida-
rias capazes de garantir a aprovação da emenda
da reeleição. As escolhas de dois ministros gaú-
chos e dois representantes do PTB, a exemplo
da formação da primeira equipe ministerial, são
concessões impensáveis na nova fase. Fernando
Henrique tem reafirmado que não pretende
mexer na estrutura do Palácio do Planalto e
nem perder o controle das áreas econômica e
social.

O presidente não acredita no fortalecimento

do PT ou de uma oposição à esquerda. Sua
avaliação é de que as forças de esquerda se
manterão dispersas e incapazes de se unificar
em torno de um discurso que possa sensibilizar
o eleitorado. Esta hipótese somente seria viável
caso Luiza Erundina vencesse as eleições em
São Paulo. Assim, a costura que vem sendo
feita leva em conta um cenário principal, em
que Paulo Maluf, depois de eleger Celso Pitta à
prefeitura de São Paulo, emergirá como um
contraponto, à direita, ao governo Fernando
Henrique.

"Cota pessoal" — Para enfrentar esta
nova realidade, o presidente deverá conduzir
seu governo mais à esquerda e adotar políticas
sociais mais agressivas. Com humildade, Fer-
nando Henrique tem dito que chegou à presi-
dència devido às circunstâncias políticas positi-
vas criadas pelo Plano Real, mas que para
governar e aprovar a emenda da reeleição pre-
cisa do PFL e do PMDB. Diante de um cenário
de mudanças tão amplas, somente estão segu-
ros em seus cargos os ministros da área econô-
mica, Pedro Malan e Antônio Kandir, e aqueles
da "cota 

pessoal", como Sérgio Motta e Paulo
Renato Souza. Os demais estão sujeitos às ne-
cessidades da negociação política em curso.
O presidente tem emitido sinais de que não
pretende mexer sequer na articulação política
do governo. Tem afirmado, sem titubear, inclu-
sive para tucanos paulistas, que está satisfeito

com o ministro da Coordenação Política, Luís
Carlos Santos. Os interlocutores no PMDB e
no PFL, diante das informações e análises de
Fernando Henrique, assumiram um comporta-
mento de maior conciliação no processo de
escolha dos presidentes da Câmara e do Sena-
do. Os dirigentes dos dois partidos consideram
aceitável que os acertos prévios e as pretensões
anteriores possam ser revistos em favor do
entendimento.

Apesar do clima favorável à composição,
nem tudo está ainda claro. O PFL e o PMDB
pleiteiam o mesmo ministério, o da Saúde,
pasta em que haverá muitos recursos, oriundos
da receita da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira (CPMF), e condi-
ções para dar visibilidade política a seu ocupan-
te. Os dois principais partidos de apoio ao
governo também disputam os ministérios da
Justiça, dos Transportes, da Agricultura e da
Indústria e Comércio.

As consultas ainda não evoluíram para no-
mes, mas é certo que o presidente da Câmara,
Luís Eduardo Magalhães (PFL-BA), tem lugar
garantido no novo ministério. No Palácio do
Planalto se diz que Luís Eduardo só não será
ministro se não quiser. A impressão dominante
entre os políticos é de que seu destino não seria
nem a Justiça e nem a Casa Civil, mas sim uma
pasta onde pudesse ser preservado , como o
Ministério das Relações Exteriores.

Bruna Lombardi

Foi e voltou.

Foi e voltou.

Foi e voltou.

Gente de Expressão vai ser o ponto alto da noite de hoje.
Bruna Lombardi volta em grande estilo e salta

de um Bungee Jurp nuna cidade próxima de Los Angeles.
Não perca, hoje às 20h30, na Band.

Bruna Lombardi na Band

Serra investiga recursos

SANDRA BALBI
SÀO PAULO—A cidade de São

Paulo não vem sendo assombrada
apenas por supostos fantasmas
que habitam a Câmara Municipal
e se dedicam a bater portas cm
horas tardias. O que tem tirado o
sono dos vereadores da oposição
e agora intriga o candidato do
PSDB à prefeitura, José Serra, é o
destino dado ao orçamento milio-
nário da prefeitura, que dedicou
RS 1,6 bilhão a investimentos em
obras, este ano.

A assessoria da vereadora Ana
Maria Quadros (PSDB) forneceu
na semana passada um amontoa-
do de números, que indicariam
superfaturamento nas obras toca-
das pelo prefeito Paulo Maluf. De
posse dessas informações, Serra
prepara-se para bater firme no
candidato malufista, Celso Pitta,
o líder das pesquisas de opinião.
Os tucanos querem saber para on-
de foi a dinheirama.

A oposição também anda de
olho no caixa de RS 10 milhões
declarado ao Tribunal Regional
Eleitoral, TRE, pelos gestores da
campanha de Pitta. Quem contro-
Ia as duas contas — a de Pitta e as
da Prefeitura — garante que, co-
mo paralelas, elas nunca se to-
cam. Os vereadores oposicionistas
desconfiam dessa geometria. Pri-
meiro, pela choradeira que corre
no comitê do candidato de Maluf.
"Está muito difícil levantar fun-
dos. Há mais promessas do que
dinheiro", lamenta Jorge Yunes,
secretário-gera! do PPB e presi-
dente do comitê financeiro da
campanha de Pitta. Ele garante
que todos os recursos vêm da ven-
da de bônus a empresas e pessoas
físicas. "Não existe caixa dois,
nem transferência de recursos da
prefeitura. Isso é guerrilha da
oposição", afirma.

Outro motivo de desconfiança
sobre o alinhamento geométrico

dos dois caixas: Maluf pisou no
acelerador das obras públicas nos,
dois últimos anos. Os gastos de
1995 e os previstos para este ano
são praticamente o dobro dos re-
gistrados em 1994. Os vereadortç
suspeitam que haja vazamentos
na conta de investimentos da pre-
feitura, que teriam irrigado o cai-,
xa da campanha de Pitta. "HS

obras que extrapolaram o valor
orçado, como a do complexo
Ayrton Senna, e outras que rece-
beram dotação extraordinária, via,
suplemcntação autorizada pelp
prefeito", diz Odilon Guedes, vcT
reador do PT. Só de verbas para
suplementação Maluf manipulou
este ano USS 1 bilhão.

Empreiteiras — O comple-
xo Ayrton Senna foi idealizado
ainda na gestão de Jânio Quadros
para tirar o paulistano dos con-
gestionamentos. São dois túneis,
um de 2.970 metros c outro de
2.100 metros, que correm por bai-
xo do Parque do Ibirapuera, o
pulmão verde da cidade. O orça-
mento da obra fechado em 1987,
previa gastos de USS 83,5 mi-
ihões. Este valor, corrigido para
junho do ano passado, seria dj
USS 157 milhões. "Maluf inaugu'
rou só um túnel c já gastou USS
380 milhões", diz Guedes. As em-
preiteiras responsáveis pela obra
são a CBPO, do grupo Odebrecht,
e a Constran, do empresário
Olacyr de Moraes.

O custo por metro construído
do túnel já inaugurado, segundo
estudo do Tribunal de Contas do
Município, ficou em USS 223,8
mil. "Para fazer o túnel sob o
canal da Mancha, os europeus
gastaram USS 155 mil por metro
construído", acrescenta. Por des-
confiar que a obra foi superfatu-
rada, o vereador encaminhou no
ano passado um pedido de CPI á
Câmara. "Até agora o pedido não
foi a plenário", lamenta.

Prefeitura lidera obras
SÀO PAULO — O tocador de

obras Paulo Maluf, prefeito de
São Paulo, é hoje o principal
cliente das empreiteiras de obras
públicas do país. Na relação de
prestadores de serviços á prefeitu-
ra paulistana estão todas as gran-
des empreiteiras: a CBPO, do gru-
po baiano Odebrecht. as mineiras
Andrade Gutierrez e Mendes Jú-
nior, a Camargo Corrêa e a Cons-
tran. "Nos últimos 20 meses, o
que sustentou o setor foi a prefei-
tura de São Paulo", diz Paulo
Godoy, presidente da Associação
Paulista dos Empresários de
Obras Públicas.

Segundo Godoy, histórica-
mente o governo de São Paulo foi
o maior cliente das empreiteiras
paualistas. Desde que o governa-
dor Mário Covas assumiu, po-
rem. 1.900 canteiros foram parali-
sados no Estado. Covas também
parou de pagar as construtoras,
ás quais deve mais de USS 300

milhões. "Essas 
perdas foram

parcialmente compensadas pelos
serviços prestados à prefeitura.
Além de contratar mais, Maluf
sempre pagou em dia", diz Go-
doy. As empreiteiras paulistas fâ-
turaram em 1995 USS 12 bilhões^

O perfil do setor mudou muito
nos últimos anos, em função da
queda de investimentos do setor
público, principalmente nas áreas
federal e estadual. Pesquisas dá
Apeop demonstram que até 1993,
80% das empresas do setor obti-
nham 85% do seu faturamento no
setor público. Hoje. 90% das em-
preiteiras diversificaram os negó-
cios e apenas 40% delas obtém
80% do faturamento com obras
públicas. 

"Quem não diversificoú
apóia-se hoje nas obras munict-
pais pnncipalmente", diz Godoy.
Segundo informou, dos 97.500
emprego-, gerados no estado pelo
setor, 60% \èm de obras da pre-
feitura da capital (S. B.)
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IML desmente a versão de Klein

¦ Laudo sobre atropelamento mostra que carro do filho do ministro colheu operário por trás, quando caminhava no acostamento
' 

BRASÍLIA — Laudo do Institu-
to Médico Legal do Distrito Fe-
cferal desmente a versão do ex-mi-
lílstro dos Transportes Odacir
Klein para o atropelamento do
operário Elias Batista de Oliveira
J(inior, sábado passado.

Divulgado ontem, o laudo
confirma que o filho do ex-minis-
tro, Fabrício Klein, atropelou o
Operário pelas costas, quando ele
caminhava no acostamento. No
depoimento que deu à Polícia Ci-
vil na segunda-feira, Odacir Klein
hitvia dito que o operário fora
atingido pelo carro quando tenta-
va atravessar a rua.

' Elaborado pelo legista Carlos
Henrique Azevedo, o laudo com-
plica a situação do filho do ex-mi-
nistro ao indicar que a culpa pelo
atropelamento foi do motorista.

O laudo do IML descreve as
lesões encontradas no corpo do
operário. O principal indicativo
agque Elias de Oliveira Júnior foi
.'(tingido pelas costas, e não de
Ijido — como disse o ex-ministro
—, è um hematoma encontrado
na parte posterior de sua perna
esquerda, na altura do joelho.

O laudo informa que Elias Jú-
nior sofreu fraturas múltiplas no
crânio. Os peritos do IML acredi-
tam que o violento choque do
fcmt Tipo, dirigido pelo filho do
ex-ministro, também foi respon-
sável pelo achatamento do crânio
do operário.

Ao ser jogado ao chão, com o
rosto virado para baixo, Elias te-
ve fratura na mandibula e afunda-
mento dos dentes incisivos supe-
riores. A pancada no chão tam-
bém foi responsável por fraturas
na clavícula direita e na omoplata
direita.

O laudo registra uma série de
escoriações na parte frontal do
tronco: são arranhões causados
pela queda. O legista do IML des-
creve também um ferimento na
testa e na região dorsal direita
(nas costas) da vitima.

Segundo peritos do Instituto
de Criminalística, o laudo médico
permite refazer as circunstâncias
do atropelamento. Elias Júnior
vinha caminhando no acostamen-
to, ao lado de seu primo Oliveira.
O pára-choque do carro, dirigido
por Fabrício Klein, atingiu o ope-
rário na parte posterior da perna,
na altura do joelho. O operário
foi jogado para o alto, batendo
com as costas no vidro — que se
quebrou — e com a cabeça na
coluna do carro. A cabeça ainda
bateu de lado na coluna, e alguns
fios de cabelo ficaram presos na
íataria do carro.

O impacto jogou o operário
para fora da pista. O corpo bateu
no chão, a cerca de 10 metros, e
ainda foi lançado a mais cinco. O
operário caiu, já sem vida, com o
rosto voltado para o chão.

Foto de Jamil Bittar

Alcides Saldanha recebe o cumprimento e o cargo de ministro dos Transportes de Odacir Klein, que estava demissionário desde a quarta-feira

jp

Resto de eraek mata 
Paralisia infantil tem vacina hoje

bebê e 
pai 

é acusado
Um bebê de um ano e nove

meses, Ariele da Silva Ribeiro,
morreu anteontem, às 22h45, no
txiirro de Parolin, Curitiba (PR),
depois de ter lambido a boca de
uma jatinha de cerveja com restos
de cracjg A latinha estava ao lado
do sofá da sala, onde foi deixada
pelos pais da criança, Silas Pereira
dá Silva, de 41 anos, e uma me-
nor, de 17, cujo nome não pode
ser divulgado. Eles passaram o
dia fumando a droga.
\ Os vizinhos do casal chama-
ram às pressas a avó materna do
bebê, Maria Aparecida de Souza,
de 53 anos, Ela correu para a casa
ila filha e encontrou a criança
com a boca roxa, vomitando efcv
I

tendo convulsões. Levado para o
Posto de Saúde do Boqueirão, em
Curitiba, o bebê chegou morto.
Ao sair do posto, a avó registrou
a morte na Delegacia de Homicí-
dios, culpando o pai da pequena
Ariele pela tragédia.
Maria Aparecida denunciou Silas,
que estaria foragido, como la-
drão, viciado e traficante de en-
torpecentes. Ela disse não ter dú-
vida de que o pai é o único res-
ponsável pela desgraça envolven-
do sua filha — que teria sido
induzida a cair no mundo das
drogas — e sua netinha. A policia
descobriu que Silas é ex-presidiá-
rio.

Nota ministerial reafirma
direito de mãe doméstica
A empregada doméstica, a trabalhadora avulsa
e a trabalhadora rural também têm direito à
liccnça-maternidade. segundo nota do Ministé-
rio da Previdência, de acordo com a Lei 8.213,
(|e 24 de julho de 1991. A norma garante 120
dias livres, para dar atendimento ao recém-
úascido. Ainda segundo a nota do ministério,
divulgada ontem, esse direito independe do
número de contribuições pagas ao INSS. A
licença começa em até 28 dias antes do parto,
Çom base em atestado médico Fornecido pelo
Sisfni Único de Saúde (SUS) ou pela perícia
fucdica do INSS, quando o parto ocorrer sem
acompanhamento. Se o parto for antecipado,
fora de época, o direito à licença se dará 120
Üias após o nascimento do bebê. Nos casos de
«horto não criminoso, a segurada terá direito a
fluas semanas de repouso. Além disso, a em-
«regada doméstica e a trabalhadora rural po-
jjem requerer o salàrio-in.itcrnidade em até 90

|lias apos o parto, atra\és de formulário en-
rontrado nos Postos de Beneficio do INSS ou
jias agências não franqueadas dos Correios.
;
Falsos pastores são
presos com cocaína
|Très traficantes, que se passavam por
pastores da Igreja Adventista do Sétimo
pia; foram presos com 23 quilos de pasta de
coca, na madrugada de ontem, na rodovia
feR-463, entre Dourados e Ponta Porá.
fronteira com o Paraguai. O tnojà \inha
aplicando golpes na região, como
Vendedores de livros religiosos. Barrados
•numa blitz. Valdecir Dias do Carmo, 32
Sinos, Ricardo Ramos Matoso. 31, e Fidel
IMagno Benite, 28. não convenceram a
policia de Mato Grosso do Sul como

«pastores. Ao se identificar, demonstraram
nervosismo e logo levantaram suspeita.
iPepois de uma minuciosa vistoria no carro
em que viajavam, foram encontrados 23
tabletes de um quilo em fundos falsos no
porta-malas e na estrutura do motor.

Naufrágio
tem mais
três corpos
Três corpos foram
resgatados até as 17 horas
de ontem do Furo do
Paracaúba, a três
quilômetros de Manaus
(AM), onde naufragou
pela manhã o barco"Luana".
A embarcação
afundou durante um
temporal que provocou
fortes ondas na região. As
causas do acidente ainda
são desconhecidas, mas
suspeita-se que tenha sido
um tronco de árvore à
deriva ou excesso de
carga. Por enquanto,
sabe-se que são quatro os
sobreviventes.

'Despacho'

contra
evangélico
Um ntual com sacrifício
de dois bodes] nove
galinhas e vários ratos foi
realizado na virada de
quinta para sexta-feira,
em frente à Livraria Boas
Novas, da igreja
evangélica Assembléia de
Deus, em Manaus. O
despacho atraiu a atenção
de de/enas de pessoas pela
manhã e foi condenado
por sociedades protetoras
de animais.
O despacho
pode ser reação dos cultos
afro-brasileiros à
campanha movida pela
emissora de TV Boas
Novas, da Assembléia de
Deu*, que os tacha de
"obra do Saianàs"

BRASÍLIA — O Ministério da
Saúde vai mobilizar hoje, em todo
o país, 160 mil equipes de saúde
para vacinar 18 milhões de crianças
com menos de 5 anos contra a pa-
ralisia infantil. Quinhentas mil pes-
soas estarão trabalhando nos 150
mil postos de vacinação espalhados
nos estados.

O ministro da Saúde, Adib Jate-
ne, afirmou ontem que a paralisia
infantil "foi varrida da nossa real!-:
dade", mas alertou para a necessi-
dade da manutenção de campanhas
periódicas. 

"A doença está erradi-
cada do continente americano, mas
continua a atacar crianças em ou-
tros continentes, inclusive na Euro-
pa", explicou Jatene. O ministro
vai lançar a Campanha Nacional de
Multivacinação em Itapiúna, a 99
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quilômetros de Fortaleza, o muni-
cipio que conseguiu a maior redu-
ção do índice de mortalidade inlan-
til no país.

De acordo com as orientações
dadas pelo ministério, mesmo
crianças que já tomaram outras do-
ses da vacina devem ser levadas aos
postos. Também devem receber a
Sabin crianças que estejam com gri-
pe, tosse, cotizai diarréia leve ou
asma. Doenças do coração, dos
rins. do pulmão ou do fígado, e
mesmo a desnutrição, não impe-
dem que a criança seja vacinada.

Os pais deverão apresentar nos
postos o cartão de vacinação da
criança, para que os agentes de saú-
de verifiquem se outras vacinas que
evitam doenças mais graves, como

tétano e difteria, foram dadas. O
ministro da Saúde reconheceu que
a área de saúde enfrenta dificulda-
des, mas ressaltou que o combate á
paralisia infantil está entre as vitó-
rias que o seu ministério tem a co-
memorar.

Mortalidade — O município
dc Itapiúna, onde será lançada hoje
a campanha de vacinação, receberá
o ministro Adib Jatene comemo-
rando importantes conquistas na
área de saúde. A principal delas é a
maior queda nos índices de morta-
lidade infantil no Brasil. Em 1993,
para cada grupo de mil crianças
nascidas vivas, 72 morriam antes de
fazer um ano. Em 1994, o índice de
mortalidade infantil caiu para 52
por grupo de mil e, em 1995, chlj

gou a 16,7 óbitos por mil crianças
nascidas vivas. O município conta
com receita mensal de RS 250 mil.
15% aplicados na saúde.

Apesar de ser um dos municípios
mais pobres do Ceará, com renda
per capita de RS 16.00. Itapiúna
adota um programa preventivo de
atenção à saúde da mulher e tia
criança que tem conseguido salvar
vidas com receitas simples. O índice
de cobertura de vacinas em Itapíú-
na é de 100%. 96% das crianças de
zero a seis anos de idade estão com
o peso adequado á idade, sem des-
nutrição; 89% das gestantes em
1995 fizeram o exame pré-natal e a
prática do aleitamento materno
cresceu 66% em relação ao ano
anterior.
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mais Informação para você!

AGORA OS LEITORES E ASSINANTES DO JORNAL DO BRASIL
TÊM ACESSO A TODOS OS SERVIÇOS DA CIDADE PELO TELEFONE.

O DISQUF, JB
É UM SERVIÇO DE INFORMAÇÕES GRATUITO, SENDO COBRADO

APENAS DO USUÁRIO O PULSO DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA

E USOmnstkuçOes \
1) I.igue grátis 585-4545

Ouça as instruções.
2) LSm seguida, disque o número tio

código do serviço que você quer ouvir.
IMPOR TANTE:

Certifique-se de que o número do
código escolhido está correto.
Quando ouvir a gravaçflo CÓDIGO
ERRADO, disque novamente devagar,
número por número, para riflo crrnr.
Se você riflo conseguir completur
a tigaçflo com o telefone dc disco,
tente novamente c dcvngnr ou ligue
dc um aparelho de teclas.

SAÚDI

alimbntaçA<

m

211 - Restaurantes Japoneses
212 - Restaurantes a Quilo
213 - Bares
214 - Novidades cm Bares
215 - Bares Tradicionais
225 - Pizzarias da Zona Sul
226 - Pizzarias da Zona Norte
«¦KVICOS m

PRIMEIROS SOCORROS
111 - I femorragia
I 12 - Lesões nos ossos
113- Parada Cardíaca
114 - Ataque Cardíaco
115- Corpos estranhos

. 116 - Mordidas de Cachorro
HOSPITAIS
150 - Hospitais da Rede Pública (Zona Sul)
151 - Hospitais da Rede Pública (Centro)
152 - Hospitais da Rede Pública (Zona Norte)
153 - Hospitais Psiquiátricos
154 - Hospitais Especializados

DOCUMENTOS
811 - Título de Eleitor
812 - Carteira de Motorista
813 - Passaporte
814 - Carteira de Identidade
816 - CIC
817 - Carteira dc Trabalho

FUNCIONALISMO PUBLICO
227 - Farmácias 24 horas (Zona Norte)
411 - Estradas
4 1 3 - Praias414 - Supermercado* 24 horas
415 - Compra dc Telefone Celular
41 7 - Comlurb
418- Bancas de Jornais
4 19 - Farmácias 24 horas (Zona Sul)
611 - Rio Sul - Serviços

>818- Chaveiro* 24 horas

*

821 - Pagamento dos Pensionistas do Estado
825 - Pagamento do Funcionalismo EstaduaJ

421 - Aerobarcos
422 - Ponte Aérea
423 - Barcas ("Niterói)
424 - Barcas (Paquetá)
425 - Barcas (Ribeira)
426 - Barcas (Ilha Grande)

TltlfONiS ÚTEIS
911 - Polícias c Bombeiros
912 - Defesa Civil. Comlurb. Cege Ii^hi
913 - Delegacias da Mulher, de Atendimento

ao Turista e Divisão Anti-Scqüestro
914 - Defesa do Consumidor, Procon c Sunab
915 - Plantão Rodoviário
916 - Juizado de Pequenas Causas c Juizado dc

Menores
917 - Táxis

Iaoenda cultural

¦SPORTIS
711- Jogos do Campeonato Brasileiro
712 - Ranking do Surf

218 - Estréias nos Cinemas
219 - Filme* Recomendados
222 - Estréias no Teatro
223 - Peças Recomendadas
224 - Show* do Fim dc Semana

Informações sobre comercialização deste serviço, entrar em contato com os telefones 5854164 e 5854134.
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Dole tenia fazer da idade sua vantagenj
San Diego, EUA — Reuter
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nunca precisou se sacrmcar para Dole (El e Kemp cairam naestrada para aproveitaro climafavoravel proportionate pela conven<;ao con
conquistar tudo o que tem — nao
-If atravcs de cortes nos impostos, e Dole atacou tambem a primeira- fianga". A Coiffengao Republica-' 

Vr 
' 

. i, 01 ... criando uma defesa mais forte. Um dama Hillary Clinton, autora do na, de quatro dias, deu a campanharar a dilerenca de 23 anos que o , . ¦¦ « ... con
tf..v.ri de riinthn ri'nli» rii'BaBiiif clemento dessa defesa seria uma livro E preciso uma aldeia , sobre umempurraode 10 pontos nas pes-
su t' nvilurid ide e'v-int'iccnv "Te vo'ta al Pr0Srama Guerra nas Es- educagao infantil. "0 Estado esta quisas de opiniao, mas e impossivel co,n
nh'o umasabedoria qucnf dcvoa trelf ,°esCudD°cspaciaI an,imisscis mais envo|vido.do V* nunca na determinar se a melhoria c susten- '
uma conquista pessolj mas as re- son"ado Por ReaganJ edUca?ao das criangas e as criangas tavel ou apenas o resultado de toda -0
compensas da idade. Eu sei que Em ataques indiretos, diretos estao hoje mais negligenciadas, so- acoberturadedicada pela imprensa c'on
alguns acreditam que eu dcVeria es- repetitivos contra Clinton, Dole 'ren\ nla's a^usos e niaus tratos do convengao. A ultima pesquisa fei- m|
conder este fato", disse. "Mas eu prometeu restaurar a moralidade Muc em qualquer outro momento ta pc|a roc|c de TV ABC mostrou nos
nasci em 1923, os fatos siio melho- Casa Branca e aos Estados Unidos. de nossa epoca", disse. "Isto nao Clinton com 47% das intengoes de res
res que os sonhos e bons presiden- 0 candidalo disse que fnuitos ame- coincidencia e, com todo o respeito, votH q0|c HK |g<s| c ross pcrol Mu
tes e bons candidatos nao se escon- ricanos veem os EUA hoje como eu estou aqui para dizer que nos Com 11% Sent Perot no pareo llmidem da verdade." urn conjunlo de "crime, drogas, ile- nao nrecisamos de uma aldeia nara i*i:    »'
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Internacional

Dole tenta fazer da idade sua vantagem
San Diego, EUA — Reuter ^ '

Republicano de 73

anos inicia ofensiva

contra Clinton, de 50

Pl.AVIA SBKLES
Corrospondonto

Washington — Um Bob Dole
revigorado, agora oficialmente o
candidato do Partido Republicano
à eleições presidenciais de novem-
bro, iniciou ontem a fase final da
campanha, enviando para os qua-
tro cantos dos Estados Unidos go-
vernadores e funcionários de sua
campanha para divulgar sua men-
sagem e tentar conter a liderança
do presidente Bill Clinton, candida-
to à reeleição. O próprio candidato,
que na noite de quinta-feira acei-
lou, com um eloqüente discurso de
57 minutos, a indicação do partido
se consagrando como "o homem
mais otimista da América", viajará
para o Colorado, Illinois, Pensilvâ-
nia e Nova Iorque, estados onde
Clinton ganhou em 1992, até o final
da semana.

Maduro — No discurso firme
e forte, mesmo se pouco carismáti-
co, Dole se comprometeu a impie-
mentar novamente os valores de
sua geração, dando a entender que
os valores da geração atual — que
nunca precisou se sacrificar para
conquistar tudo o que tem — não
seriam suficientes para conduzir os
EUA ao final do século. Sem igno-
rar a diferença de 23 anos que o
separa de Clinton, Dole disse que
sua maturidade é vantagem: "Te-
rufo uma sabedoria que não devo a
uma conquista pessoal, mas as re-
compensas da idade. Eu sei que
alguns acreditam que eu deveria cs-
conder este fato", disse. "Mas eu
nasci em 1923, os fatos são melho-
res que os sonhos e bons presiden-
(es e bons candidatos não se escon-
dem da verdade."

Dole prometeu voltar aos ideais
que guiaram os Estados Unidos du-
rante o governo de Ronald Reagan,
o presidente republicano mais po-
pular na memória curta dos ameri-
canos, melhorando a economia

Dole (E) e Kemp caíram na estrada para aproveitar o clima favorável proporcionado pela convenção

através de cortes nos impostos, e
criando uma defesa mais forte. Um
elemento dessa defesa seria uma
volta ao programa Guerra nas Es-
trelas, o escudo espacial antimísseis
sonhado por Reagan.

Em ataques indiretos, diretos e
repetitivos contra Clinton, Dole
prometeu restaurar a moralidade à
Casa Branca e aos Estados Unidos.
O candidato disse que muitos ame-
ricanos vêem os EUA hoje como
um conjunto de "crime, drogas, fie-
gitimidade, aborto, abdicação de
responsabilidades e abandono das
crianças".

Educação — Ao lalar sobre a
necessidade de fortalecer a familia.

Dole atacou também a primeira-
dama Hillary Clinton, autora do
livro E preciso uma aldeia , sobre
educação infantil. "O Estado está
mais envolvido do que nunca na
educação das crianças e as crianças
estão hoje mais negligenciadas, so-
frem mais abusos e maus tratos do
que em qualquer outro momento
de nossa época", disse. "Isto não é
coincidência e, com todo o respeito,
eu estou aqui para dizer que nós
não precisamos de uma aldeia para
educar uma criança. Precisamos de
uma família."

Num comício antes de deixai
San Diego ontem, Dole disse que se
sentia "cheio de entusiasmo e con-

fiança". A Convenção Republica-
na, de quatro dias, deu à campanha
um empurrão de 10 pontos nas pes-
guisas de opinião, mas é impossível
determinar se a melhoria é susten-
tável ou apenas o resultado de toda
a cobertura dedicada pela imprensa
à convenção. A última pesquisa fei-
Ia pela rede de TV ABC mostrou
Clinton com 47% das intenções de
voto, Dole com 38% c Ross Perot
com 11%. Sem Perot no páreo,
Clinton lidera com 12 pontos. A
convenção do Partido Democrata,
que deverá beneficiar Clinton da
mesma forma que a convenção de
San Diego beneficiou Dole, começa
no próximo dia 26.

Em seu discurso de quase uma
hora na Convenção Republicana,
Bob Dole prometeu que, se eleito
presidente, devolverá os EUA à
sua total grandeza. Eis suas pro-
postas:
Economia — "O livre merca-
do não é apenas o melhor fiador
de nossa prosperidade, é o princi-
pai guardião de nossos direitos.
Um governo que assume o con-
trole da economia em nome do
bem do povo acaba controlando
o povo para o bem da economia.
O meu programa econômico é o
melhor para a América. Significa
que vocês terão um presidente que
pressionará o Congresso pela
aprovação de uma emenda consti-
tucional para equilibrar o orça-
mento. Significa que vocês terão
um orçamento equilibrado até
2002. Significa que vocês terão
um presidente que cortará todos
os impostos em 14%. Significa
que vocês terão um presidente que
acabará com a Receita Federal
como a conhecemos hoje. Eu não
ficarei satisfeito enquanto não re-
formarmos todo o código de tri-
butação para torná-lo mais justo,
com uma taxação mais simples."

Comércio internacional
— "Nós também precisamos nos
comprometer com uma política
comercial que não prejudique os
salários e nem ameace empregos
americanos. Minha administra-
ção vai fazei respeitar as leis de
comércio, negociar acordos co-
merciais eficazes, e não vai deixar
nossa soberania nacional ser des-
respeitada pela Organização
Mundial do Comércio ou por
qualquer órgão internacional."

Imigração — "O direito e
obrigação de um pais soberano
controlar suas fronteiras está fora
de questão. Não deveríamos ter
aqui um único imigrante

*K<rrl

e eikMas o debate é mais amplo
quero deixar claro que uma farol»
lia do México que chegou hoje
manhã, legalmente, tem os mesas
mos direitos que os descendente»',
diretos dos fundadores da
tria. 3

Racismo — "A estrela qu<y
norteará este governo é a que uesf'
te pais não temos classe por nasejn
mento, nenhum direito ao fávori-í- t ^
tismo pela raça. Não podemos ga^f
rantir o resultado, mas vamos ga-
rantir a oportunidade."

Educação — "Aos sindicatos"
de professores (que apoiam pirí-
ton) eu digo: vou ignorar seu po-
der político para poder salvar as
crianças, as escolas e o pais. \cui
enriquecer seu vocabulário co®
palavras que vocês temem: capir-
cidade de escolher escolas, com-
petição e bolsas de estudos."

Crime — "Somos um pais p«
ralisado pelo crime, e está na hora*
de acabar com isso. Pretendo ala-
car a causa do crime, os crimin<J9
sos. Quando nossos jjiúukiòs yvorazes criminoso* torém dormir
hoje ás digamos, seis da manhã, é
melhor que rezim para eu perder
esta eleição. Porque, se eu ganhai,
a vida dos criminosos violenkvj
vai ser um inferno." ,4)
Segurança nacional —
"No 

primeiro dia como presiden»
te, vou colocar os EUA numa
direção que acabará com nossa
vulnerabilidade a ataques de mis:
seis e reconstruirei as Forças Ajf-»
madas. Eu nunca vou comprou#
ter um soldado americano numa
guerra sem perspectiva de vitória-
E quando eu for presidente, os
homens e mulheres das Força-;
Armadas saberão que o presiden-
te é seu comandante em chefe
não Bútros Gliali, ou qualquer
outro secretário da Organização
das Nações Unidas."

nharia que se trata de um ex-sena-
dor com 30 anos de vida politiea

J Shama^^^^^l
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¦ Lebed visitou soldados na Checiwnia e disse qm' a Russia nao tem "dinfieiro neniforfa" para continuar la

Lebed exige 
que 

Yeltsin demita ministro
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MOSCOt — O secretário do
Conselho de Segurança da Rússia,
general Alexander Lebed, exigiu
ontem a destituição do ministro do
Interior, general Anatoíi Kulikov.
por considerá-lo "um dos princi-
pais culpados pela tragédia na Che-
chènia". Também defendeu a exe-
cução de "uni 

plano radical" para
solucionar o conflito e insinuou que
e favorável à retirada das tropas
russas d.i república rebelada. Lebed
também acusou' Kulikov de preju-
dicar seu trabalho, e disse entender
por que ele age assim: "O ministro
do Interior temia que o secretário
do Conselho o visse por trás dos
bastidores". E. acrescentou, relerm-
do-se á situação dos soldados na
Cheçhênia: "De fato. eu fiz isso, e o
que w foi um crime".

Depois de relatar vários incidén-
tes ocorridos entre ambos, ele con-
clüiu: " Duas aVès não podem con-
viver no mesmo ninho", brincando
com o significado de seu próprio
sobrenome, cisne, e com o de Kuli-
Ko\. pois kuhk quer dizer andori- Lebexl visitou soldados na Cheçhênia e dose que a Rússia não tem "dinheiro nem força" para continuar lá

nha. Na entrevista coletiva de on-
tem, um dia depois de voltar da
Cheçhênia, o secretário de Seguran-
ça dirigiu-se publicamente ao presi-
dente Boris Yeltsin: "O senhor terá
que fazer uma difícil escolha: de
nós dois (Lebed e Kulikov), um só
pode permanecer no cargo."

Napoleão — Kulikov, que se-
gundo Lebed tem "um claro com-
plexo de Napoleão". chefia o Mi-
nisterio do Interior desde o ano
passado, depois de ter sido coman-
dante das forças federais na Che-
chénia. Ontem, ele disse: "Sc as
declarações de Lebed contra mim
não forem desmentidas oficialmen-
te, comunicarei minha demissão ao
presidente. Talvez faça isso hoje
mesmo." De acordo com Lebed, a
Kulikov só resta mesmo abandonar
o ministério, pois não foi capaz de
cumprir a tarefa recomendada por
Yeltsin, de acabar com a guerra na
Cheçhênia. E se permanecer no
posto, a guerra nunca terminará."Todos os que criem obstáculos
ao processo de paz serão destituí-
dos", advertiu Lebed. para em se-
guida. em tom ameaçador, afirmar
que ele próprio não pedira demis-

são, ainda que Yeltsin não sacriff-
que Kulikov. "Não renunciarei; is-
to é uma guerra; simplesmente serei
obrigado a recorrer a outros meto-
dos."

Lebed falou com insistência so-
bre o lema do penoso estado, tanto
material quanto moral, dos solda-
dos russos na Cheçhênia, e decla-
rou-se partidário de um plano radi-
cal para acabar com a guerra. Ele
não deu detalhes do plano, mas
insinuou que considera necessário
retirar as tropas russas da Chedié-
ma."A razão deve estar sempre no
primeiro plano. Lamentavelmente,
não foi assim quando combatíamos
no Afeganistão, nem e agora, quarr-
do fazemos o mesmo na Cheçhênia.
Aquela época, pelo menos, tinha-
mos força e dinheiro; hoje não te-
mos nem razão, nem força nem
dinheiro", dis^e Lebed. que tam-
béin se mostrou contrário a presen-
ça, em Grosni. de uma missão da
Organização p.tra :t Segurança e
Cooperação na Europa iOSCE)"Por acaso ha uma missão da OS-
CF. na Irlanda do Norte ou no País
Basco'1"

Que 
Partido Republicano é este?

¦ Convenção omite

conservadorismo e

exibe cara alheia

SAN 
DIEGO, EUA - Uma

vitima de estupro conta sua
história. Uma criança com Aids
implora pela vida. Um general ne-
gro pede tolerância. O líder da"revolução republicana" fala em
tornar o mundo seguro para o
vôlei de praia. Que partido é esse?
Quem não soubesse de nada difi-
cilmente daria a resposta certa. O
Partido Republicano mostrado
nos quatro dias de convenção vi-
veu uma esquizofrenia. Na platéia
estavam 2 mil delegados, 91% de-
les brancos, 61% com renda anual

superior a USS 75 mil, todos con-
servadores até a medula e uma
boa parte da Coalizão Cristã,
evangélicos radicais.

Mas no pódio a história era
outra. Uma noite da convenção
teve um senador indígena, uma
saudação aos atletas olímpicos
por um lutador imigrante irania-
no, um ataque contra o presidente
Clinton por uma ex-Miss América
surda e o testemunho de um poli-
ciai de Nova Iorque paralisado
por um tiro. Para completar, a
tarefa de apresentar Dole foi en-
tregue a uma americana de ori-
gem coreana e a um deputado
latino. A seguir, uma negra fez a
chamada dos estados para a vota-
ção do candidato.

Na quarta-feira, a mulher do
candidato desceu do pódio e se
meteu na multidão como faz a
apresentadora de lalkshows
Oprah Winfrey. Exaltou as virtu-
des do marido modesto, apresen-
tou a viúva do cirurgião e a enfer-
meira que cuidou dele na Segunda
Guerra. "Uma noite com
Oprah?" indagou a manchete do
Daily News.

Ós republicanos pareciam es-
tar brincando de Onde está Waly?
Onde está Newt Gingrich? E Pat
Buchanan? Onde está o Contrato
com a América? Onde estavam os
duros princípios conservadores
do partido que rejeitou um com-
promisso com a Casa Branca,
obrigando ao fechamento do go-
verno duas vezes?

Newt Gingrich, o veemente
porta-voz da chamada revolução
republicana, preferiu exaltar as
virtudes do vôlei de praia. 

"Há 40
anos, estava apenas começando.
Hoje é um esporte na Olimpíada e
para isto serve a liberdade", disse
Gingrich, sem mencionar Clinton,
ou os cortes nos programas so-
ciais para os pobres. E pensar que
Gingrich era retratado nos qua-
drinhos de Doonesbury como
uma bomba com o pavio aceso. O
próprio Bob Dole apresentado na
convenção não tinha muita seme-
lhança com o verdadeiro. A julgar
pelos discursos, ninguém adivi-
nharia que se trata de um ex-sena-
dor com 30 anos de vida política
nas costas.

Clinton arromba a festa

NOVA IORQUE — O presidente
democrata Bill Clinton. candidato
á reeleição, vai entrar em campo
para tentar neutralizar a vanta-
gem obtida por Bob Dole por
causa da Convenção Republica-
na. Clinton faz. 50 anos segunda-
feira, mas comemora amanhã
com uma festa de arromba no
Radio City Music Hall de Nova
Iorque, um dos teatros de varie-
dades mais famosos dos EUA.

A primeira dama, Hillary Rod-
ham, produziu o espetáculo, que
terá cinco segmentos, cada um de-
les representando uma década da
vida do marido. O cantor Tony
Bennett representará os anos 40;
o cantor de rock farofa, Jori Bon
Jovi, os anos 50; Arelha Franklin
e Smokey Robinson os anos 60;
Carly Simon os anos 70; Kennv
Rogers e Jennifer Holliday os
anos 80 e a cantora de country
Shania Twáin os anos 90.

Quem quiser cantar parabéns
para o presidente terá que pagar
no mínimo USS 250, mas ha\erá
uma série de opções de poltrona c
comemorações adicionais que po-
derão custar âté mais de USS lí)
mil. A festa lembra o aniversário
de 45 anos do presidente John
Kennedy, comemorado em Í$§2
no Madison Square Ciarden com
direito á presença de Marilyn
Monroe exalando um sensual"Felizanisersário sr. presidente"

Na segunda-feira. Clinton lan-
çará um livro cm que apresenta
suas idéias para o segundo mao-
dato: Between |úpé and histm;
MÊIM América s challetiges h?
tlie 2lst centurv (Entre a esperai-
ça e a história enfrentando os de-
safios da América paru o século
21 . O titulo tem um trocadilho
hope quer di/er esperança, más
também é o nome da cidade onde
Clinton nasceu.
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Pans — Reuler

Amigos assistem alguns dos imigrantes que estão em greve de Jome para não serem expulsos da França

Salão cm tábua corrida • 3 quartos (1 suite)

Varandão • Dependências completas

Entre o Centrinho e o Abel • Apenas 33 unidades

1 ou 2 vagas de garagem

Área de lazer em cobertura

indevassável: sauna,

bar, piscina.

churrasqueira

solarium.

wJ. ~-.U.

v^$C0N Residence" bretagnF
|Y COftR£TOR£S NO LOCAL

Saião, 3 quartos d suite), uarandao. 1 ou 2 uagas

E uma área de lazer na cobertura.
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Grupo colombiano nada diz

sobre seqüestro de brasileiros

BELO HORIZONTE — Os seqües-
tradores colombianos dos enge-
nheiros brasileiros Demétrio Men-
donça Duarte e Eduardo Batista de
Oliveira Resende Costa ainda nào
fizeram qualquer contato com a
Construtora Andrade Gutierrez. A
empresa não sabe nem mesmo qual
foi o grupo que capturou seus fun-
cionários, na quarta-feira, embora
na Colômbia dè-se como certo que
eles estão em poder dos guerrilhei-
ros das Forças Armadas Revolu-
cionàrias da Colômbia (Farc).

Os trabalhos da construtora na
Colômbia vão continuar normal-
mente, na estrada que liga Bogotá a
Villavicencio, onde ocorreu o se-
qüestro. José Eduardo Silveira, ge-
rente de Comunicação da empresa,
informou que todos os empregados
que trabalham na Colômbia rece-
bem instruções sobre a maneira de

3\koi

evitar seqüestros, como por exerig
pio, só andar em grupos. Represen-
tantes da Andrade Gutierrez estão
em contato com a embaixada do
Brasil em Bogotá, para providèn-
cias.

Ontem ocorreram mais dez se-
üestros no interior da Colômbia,

es de estrangeiros. As viti-
mas são Brigitte Scnonner, alemã,
de 40 anos, e seu filho Christopher,
de cinco. Eles foram retirados de
tua casa por oito homens, que leva-
ram também uma empregada e um
vigia, ambos colombianos. Nos ou-
tros seis casos, os seqüestrados, lo-
dos colombianos, viajavam juntos
numa caminhonete no município
de São Roque, no Norte do pais.
Não há qualquer informação sobre
a autoria dos crimes.

Com os casos de ontem elevou-
se para 603 o total de pessoas se-

qüestradas desde o início do ano,
seja por delinqüentes comuns ou
por grupos subversivos. Alguns
poucos casos são resolvidos rápida-
mente, com pagamento de altas so-
mas para resgate, mas a média do
tempo de cativeiro no pais. recor-
dista mundial de seqüestros. tem
sido de 10 meses.

As Farc, responsáveis pela
maioria dos seqüestros ditos poliu-
cos ocorridos este ano, e$tf>o dis-
postas a iniciar conversações de paz
com o governo, anunciou ontem o
ex-ministro do Exterior «Ogusto
Ramírez. que dirige uma comissão
independente de reconciliação. Isso
significa uma modificação nos pia-
nos do grupo, que em várias oca-
sioes declarou seu desinteresse em
se aproximar de um governo ques-
tionado por seus vínculos com o
narcotráfico.

Calcutá vai
acabar com
os riquixás
Os riquixás, taxis
tradicionais puxados á
mão. serão banidos das
ruas de Calcutá, Índia, no
final do ano, porque
atravancam nnnto o
trânsito. A decisão foi
tomada pela prefeitura,
controlada pelo Partido
Comunista Um porta-voz
diz que há 5 mil riquixás
legais na cidade e uns 10
mil ilegais e também 1 mil
carros de mão licenciados
tí 2 mil clandestinos. O
secretário de Trajjspórlcs.
Subhas Chakraborty.
afirmou que a decisão não
pode nwis <er adiada
devido aos grandes
engarrafamentos
pro\ ocailos pelo grande
numero de veículos dc
tração humana, que nào
passam de oito
quilômetros horários
Sulcman. um motorista de
ríquuá, ganha 60 rupi.i-
;R> 1,70) por dia e disse
que ja ouviu falar muito
da proibição e não
acredita neta

Anistia denuncia

tortura palestina
¦\ Anistia Internacional pediu ao presidente da Autoridade
Palestina. Yasser Arafat, que tome providências contra "a
tortura, as detenções sem acusação formal ou julgamento, o
fato de que 

'Sejam ignorados ou ameaçados os que se queixam
e a multiplicidade de serviços de segurança que nâo prestam
contas de seus atos", que segundo a organização de defesa
dos direitos humanos estão criando nos territórios sob admi-
nistração palestina na Cisjordãnia e na Faixa de Gaza "um
clima de temor no qual a violação dos direitos humanos se
torna sistemática". Centenas de pessoas estão detidas, sobre-
tudo desde a onda de atentados em Israel em fevereiro, sem
formalização de acusação. Em entrevista a um diário norue-
guès. Arafat disse ontem que "a tortura não será tolerada",
mas pediu que se leve em consideração que a ANP "lida com
fanáticos" Pelo menos oito pessoas morreram cm prisões
palestinas nos 12 últimos meses, segundo a Anistia.

FBI acha dificil provar
que bomba derrubou Jumbo
O FBI já admite que pode não obter nunca uma prova de
que o Jumbo da TWA que explodiu depois de decolar de
Nova Iorque para Paris em 17 de julho, matando todos os
2-0 ocupantes, foi derrubado por uma bomba Em entrevista
ao Wh York fiwt a. James Kallstrom. vice-diretor do FBI
em Nova Iorque, disse que as possibilidades de encontrar a
prova no fundo do oceano ou de que. passado tanto tempo,
ainda haia nos destroços indícios de algum explosivo são tão
remotas que podem ser comparadas a uma loteria "Não

poderemos acusar ninguém de plantar uma bomba num
avião se não pudermos provar que houve uma bomba neste
avião", acrescentou, reconhecendo que embora as hipóteses
de míssil e falha técnica anula não tenham sido descartadas,
a da bomba parece a mais verossímil

Avlfto oom
cubanos
cal no mar
Três cubanos obrigaram
ontem o piloto de um
pequeno avião a decolar
de Guanabacoa, perto de
Havana, c rumar para
Miami, mas o aparelho
caiu no mar pouco antes
do ponto de destino. Os
quatro foram recolhidos
por um barco de um
cargueiro russo e
entregues á Guarda
Costeira americana. Os
seqüestradores pediram
asilo político, mas o
piloto afirmou que quer
voltar para o pais Em
Cuba, o porta-voz da
Instituto de Aviação Civil
mostrou-se surpreso com
a alegada procedência do
vôo, pois não existe
campo de pouso em
Guanabacoa, disse. Os
quatro serão submetidos a
interrogatório, pois antes
da qtieda no mar. agentes
americanos tinham
recebido informações de
que um pequeno aviao
podena estar
transportando d roga -
para a Florida

Documentos ou morte

numa igreja 
parisiense

Imigrantes em situação ilegal testam humanitarismo francês

XNY bourrii K
Corrosponduntu

PARIS — O que mais impres-
siona quando se entra na igreja de
São Bernardo, no 18" distrito de
Paris, é o cheiro, uma mistura de
desinfetante, velas apagadas e
suor — um cheiro de morte. De-
pois, o que surpreende é a manei-
ra como os imigrantes africanos
se organizaram para sua greve de
ibme, a fim de obter do governo
francês os documentos legais de
permanência no pais: 22 colchões
azuis foram dispostos lado a lado
num recanto cio altar lateral da
igreja. Separados da nave por um
biombo de madeira, para protege-
los du curiosidade publica, 15 ho-
mens e sete mulheres esperam dei-
tados que o presidente Jacques
Chirac tenha a generosidade de
anular o decreto de expulsão do
pais. assinado por Jean-Louis De-
bré, ministro do Interior.

Apos declarações feitas ontem
por Debre, dizendo que nào cede-
ria à "chantagem" 

para nào dar
"esperanças vãs" a milhões de ou-
tros estrangeiros, a expectativa
era de que, vencido hoje o prazo
para a saída de 300 estrangeiros
em situação ilegal acolhidos na
igreja, eles fossem levados pela
policia para o aeroporto. Debré
reviu apenas o caso dos expulsos
que têm filhos franceses.

Os 10 primeiros imigrantes
clandestinos que começaram a
greve de fome dia 28 de junho
perderam em média 15 quilos ca-
da um e se ainda nào chegaram ao
estágio irreversível de desnutrição
que destrói o sistema nervoso è
porque a associação humanitária
ftléüieos do Mundo destacou cin-
co especialistas para assisti-los no
jejum forçado. Diariamente, o
doutor Christian Commençais o-
bnga-os a beber pelo menos um

litro de água e a tomar doses
substanciais de vitamina C para
evitar o irreparável."Por enquanto, só sinto cansa-
çò e fraqueza, mas sei que à medi-
da que o tempo passa, a morte vai
chegando. Para não pensar nela,
fico imaginando o quanto meu
futuro seria feliz se pudesse legali-
zar minha situação, ter docutnen-
tos em dia e uma autorização de
residir aqui", diz Hamady Cama-
ra, o porta-voz dos grevistas.
Nascido na Mauritânia, 34 anos,
solteiro, encanador, Camara vive
na França há três anos. No pri-
meiro ano, a prefeitura de Paris
lhe deu uma autorização provisó-
ria de residência, porque pedira
asilo político. Camara conseguiu
assim trabalhar em construções
na periferia da cidade, mas quan-
do a legislação relativa ao direito
de asilo foi restringida, ficou de-
sempregado. "Estou em greve da
fome porque sem trabalho é me-
lhor morrer", explica, sem levan-
tar a voz nem fazer gestos.

Dor — Makan Diabete pesa-
va 58 quilos quando decidiu unir-
se aos nove companheiros grevis-
tas na igreja. Atualmente, com 47
quilos, não consegue caminhar di-
reito e se queixa de que não
agüenta mais beber um litro de
água por dia. "Dá dor de barriga,
prefiro nào beber nada", recla-
mou. Depois de alguma insistên-
cia, contou que 

"era muito pobre
no Máli, por isto, vim para a
França em 1990 e consegui um
visto de estadia / corte M scjcur]
por um ano. Trabalhei no restau-
rante da Torre Eiflcl, era lavador
de pratos, até o dia em que fui
renovar o visto e não conseguui.
Tudo que quero na vida é ter
documentos e ficar aqui. Se nào
conseguir, vou morrer e danem-
se", diz ele num suspiro.

Documentos ou morte" è
também o dilema de Sidi Diarra,
do Senegal. Djilbilibu Niakate, 28
anos, casado, pai de um garoto de
seis anos, preocupa-se com o fu-
turo da família. "Se eu morrer,
vão expulsar minha mulher e meu
filho, que nasceu na França. Tra-
balhei honestamente na prefeitura
de Pontoise, era lixeiro e ganhava
o salário mínimo. Mas rejeitaram
meu pedido de asilo e se nào fizes-
se a greve da fome teria que viver
na clandestinidade. Nâo tenho
saída", explica.

A igreja de São Bernardo
transformou-se em ponto de en-
contro da imprensa, das ONGs,
dos partidos políticos e sindica-
tos. Do outro lado do biombo de
madeira que protege os grevistas,
o contraste é total. Barulho, cá-
meras, gravadores, desfile de cu-
riosos, gritos de crianças.

Bem ou mal, os miseráveis que
jejuam há seis semanas estão
questionando a consciência e a
ética dos cidadãos deste pais. O
filósofo Pierre Bourdieu escreveu
num comunicado que 

"a 
política

do governo é criminosa e estúpi-
da. Precisamos combater a xeno-
fobia que o Estado quer nos im-
por como se fosse um dogma".
Oficialmente, a nova legislação
contra a imigração clandestina é
drástica: desde a entrada em vigor
do Tratado de Schengen. nenhum
estrangeiro tem direito de vir tra-
balhar na França. Mas, na práti-
«i, mais de 100 mil imigrantes
entram ilegalmente no país todos
os anos. Segundo o analista Lau-
rent JafTré, "estes 100 mil são in-
dispensáveis para a economia da
França, pois representam um po-
tencial de mão-de-obra barata
que aceita qualquer trabalho, so-
bretudo os empregos desvaloriza-
dos que os franceses recusam".

Financiamento
cm 60 meses
direto com o
incorporador.
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Maca6  Diabo Imprtprla j| \ fi '*'"31^'" -rY - •' 9mmc»\6 Hffilnque 24 14 pn 24 14 pn-
Alia 03h41m 130 16h11m 1.20 Arpoador Imprtprla . , ; ' .IK ¦¦ ^ • ??Jr 29/20 Hong Kong 30 26 ag 30 25 ag.

|Riiva inhmm 0 14 22h22m 0 34 Copacabana Impripila •>'^aaB5; • • • ' 
/''Aracaju Jarusalim 32 17 31 16 s '

,Ba.xa ¦¦¦..¦¦.,. I0n03m o.t4 Leme |mpr6prla '>!V Bratllla a/28/22 Joanesburgo 22 h 19 7 n
Cabo Frio  8ola( y^pHj  ' 1¦"• ¦ 1 Culab* 29/14. L'"ia IB 16 18 16 n ,
Alia 04h01m 1.18 16h31m 1.09 Fiamen0o Imprtprla tt0| ¦ J 34/23. oji-L • foAo L,sboa 25 ,1.6 pn 24 15 s
MM 11h06m 0.16 BO.M In 0MW 

*0' ' . DM O&l *££?¦» BS »?•. ! « SS'J

Ondas  qfe' ¦ ,™—. :- .k . - MMiJU SST* ti'm 5Sf
M 

NS6t 
..r rmvsv®' fm J SSL, s?:r »;"r-

aaajrrraaswjrss si?, as _i_—,•• • • 
9sr—* 

:^ »»«
Gixlesw com onuns il« 10 a 1.5 itoIios. em intervalos do 3/4 Wu "JP" . 32/17 ¦ /. VilOria Montreal 24 15 25 16 s-
serjurxlos VaCuWaileboa Tompetalura oslivel taquatiara Prtpr a UM ^ _ tin Pailln ** Mftvo.. 26 16 28 16 pn—————— Marici Prtpr a m to. dfo /. ¦ ' " 

Ta/12 ' J Munlql 21 9" 22 12 n
Estradas itoina. ^p" ^ ® MB >• ..&**-¦ '¦ Nairobi 22 «« 2412 n
PreeidBiitBCXAnitBflHai-DoKin 163aoKni219.servi5odosh* f M W W W | 

' ') 
#Rio do Janeiro Nassau 31 23 pn 32 »I pn,

zacto hoticral noadoissonMoa. Da Km 160 ao Km 237, seivpj^a Araruama rropra Cre#eent# Chela Mlnauante Nova m r.-lill > 23/17 Nova Doli 32 26 ag 33 25 ag
cniH!iv:niioiUnera.OoKm l65aoKm IfrVsen^odBpavriortajao. Cabo Frio Prtprla IS ' 12/9 ^ 1™, ^ Nova torque 29 20 pn 29 19 s

| MoeertidoSPjFVJ^^o 2lh te 6h, Do Km 16^ Km 186. sentosS Arraial do Cabo Prtprla 21/8 2™2 2L. !S2— • J 18/11 9 N,,u 
4 

27 ,«¦Z 25 uipwnm tyto nos U» aorfctoa. das 2m te Ch Do Km '66 ao Km p'ri Nascente: Poente: W? ™c,e il ]l 11 )°irOi«iv^(»iconaiu^itotimwosrgtenocof»*ooa*alDo »u™s ""P"1 nnhn^m pnhllm ./ JFlorianopollS Oslo 23 13 pn 23 14 pn
Kmlfl7.»Km173,(bKm185aoK;nl5aodoKm2a)aoKm217. Rio das Ostras Prtprla 08h05m ^Unjim • •¦ - . ... J 90/11 Orlando 32 22 pn 34 23 ag
awm <i> (XMmmnsto no urtih RiSP Do Ki n t £B a° Km Ml W®w™ p , -i, 2-i „n 3! ?3 dm

Aeroportos 1":^9 p[vK 2714 8
1&1e(t)Kml80aoKmimsi»v«pctopovt™<actanO9«*to " wf Pequim 33 22 32 2-1 pn
SSSffiK&iSi Galeto Par/nubiado. Visibilidade reduzlda^oa. \,<ff Praga 21 12 22 13 0
RKKjubftoFom(DR040)-DoKma)cxKm45.^fadBta«iDo Santos Dumont Par/nublado. Visibilidade reduzida/boa.. w ReiKjavik 10 6 pn 11 0 on

L £«n ZZ* HZUcic(M:)()uiiaiiqoitipttidoiM«cto^jK(i9R)iaBu ftoKmBi.aeM- Congonhas(SP) Par/nublado. Visibilidade reduzloa/moderaoa. Frnnri'sco 23 n •, 22 13 on
ssSEsaBBSsaassaass* <**»*» ¦ & »«. »#!•
R»jitz iki Fira. tim p«actrae docortmcfo Confins (MG) Par/nublado. vtsolldade boa. 1 . s>dnoi 19 9 17 1 s
(itTOi^ No Kni 90,? drati «»>• Brasilia Par/nublado. Visibilidade boa. . T6qui| 34 23 pn 33 22 pnHbJuidaFtofto NoKm 104,du6vcporaccre»iJ(aocBpo6to(» _  rn/~n,~ 1r it „„ 9,1 ,k c
ixtto,nono«dDjicdoFoa«o Manaus Tempo bom.' Visibilidade boa. Toronto '-J 15 pn
RIo&irloHfBn 101)-NoKm-1355,acoG£»iwrt)ir*!nfcict)noaert- Frtto, Par/nublado. Visibilidade boa. Vancouver 19 8 pn 17 7pn
doSar»>flio Noatim447,4.10e.K52, pttihterdtthoompnaa- hortaieza rurmuuwuu. »»"?»« Viena 22 14 22 14 p.v
gim |Xi va«»*J No Km >lfrl, Karrto an man p^i no scrttt) Sar«» Recife Par/nublado. Visibilidade boa. i W ^hmninn 1(1 ui 30 20 oilPto n«K^sis,triaonSalvador Par/nublado. Visibilidade boa. wasnmgion

Curitiba Par/nublado. Visibilidade reduzkte/moderada. Mas os mspas e prevlsdes do tempo sSo produtldos pela
cu^»u>*iHbirnsow<i£>porwu _ _ , Porto Aloqre Tempo bom. Visibilidade reduzida/boa. AccuWeather lnc.©1996. Outras tontes: Navemar (ondas). ONER Tempo (T) s sol pn-parcialmonln nublado
ESsSrSS, r^TT r^sx#»wr|2. ivcoponTOrtonoaaWRiiCarnpoR
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Chines acha Parede B derrubada Descobertas duas Bacteria faz

fosseis de . mumias no Peru outra vitima

rinoceronte pai*a l"©t 11" a r ODGSO Duas mumias com ccrca de 500 anos, no JapaO
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TERÇA-FEIRASEGUNDA-FEIRA
Previsão para os próximos cinco dias na cidade

MpjItaparuna
26/15

¦ '•••
iparclalmenfe
ensolarado a
ensolarado.mente ensolarado^

Possibilidade de
nevoeiro pela manhá,

poucas nwven»;Possibilidade de
nevoeiro pela manhã.poucas nuvens. •; .

Possibilidade de
nevoeiro pela manhã.

Costa 22/17; Norte 22/12 Cosia 23/18, Norte 24/13 Costa 24/18, Norte 25/14
No centro da cidade 23/17 No centro da cidade 24/17 No centro da cidade 25/17

T»f«s4|Mtte
18/9

'Previsão 
para o Brasil

r«®«VI.». ¦'Mwsap4 '

rP 33/21 ss4*^

Válida para hoje, com ás temperaturas máxima
e mínima em cada capital

feio de Janeiro
23/17

Mo Lula
B*.lé«^^23 F#rtl
32/24, IK ^-:\«^31/23

Natal
,30/23

34/22
" f«lacel«

29/20
Aracaju
28/22

Poente:
17h38m

Nascente:
06h16m

Vitória
24/18

istfct!?
Rio de Janeiro
23/17

Poente:
20h31m Florianópolis

20/11

Aeroportos
Galeão
Santos Dumont
Cumblca (SP)
Congonhas (SP)
Vlracopos (SP)
Confins (MG)
Brasília
Manaus
Fortaleza
Recile
Salvador
Curitiba
Porto Alegre
Condições válidas para hoje.

Par/nublado. Visibilidade reduzida/boa.
Par/nublado. Visibilidade reduzida/boa..

Par/nublado. Visibilidade reduzida/moderada.
Par/nublado. Visibilidade reduzida/moderada.

Tempo bom. Visibilidade moderada/boa.
Par/nublado. Visibilidade boa.
Par/nublada Visibilidade boa.
Tempo bom'/ Visibilidade boa.
Par/nublado. Visibilidade boa.
Par/nublado. Visibilidade boa.
Par/nublado. Visibilidade boa.

Par/nublado. Visibilidade reduzida/moderada.
Tempo bom. Visibilidade reduzida/boa.

primeira pílula

O TEMPO

Rio de Janeiro
A previsão para hoje é do tempo bom, ensolarado a parcialmente ensolarado em
lodo o estado com possibilidade de nevoeiro pela manhã, principalmente no litoral
Para amanhã 0 início da próxima semana o tômpo continuará bom, com
predomínio de sol na maior parto do estado, podendo ocorrer nevoeiros pela
manhã em algumas áreas do litoral.

A>. do* Reis
21/16

'MlaHFe
horn altura horn altura

Rio de Janeiro 
Alta 04h04rn 1.30 16h34m 1.20
Baixa 11 h 11 m 0.20 23h30m 0.40
Sao Joao da Barra 
Alta 04h38m 1.27 17h08m 1.17

: Baixa 10h29m 0.14 22h48m 0.34
(Maca6
iAlta 03h4tm 1.30 16h11m 1.20
' Baixa 10h03m 0.14 22h22m 0.34
Cabo Frio
Alta 04h01m 1.18 16h31m 1.09
Baixa 11h06m 0.18 23h25m 0.36

Ondas; A provisão para hojo na orla marllima do Rio 6 da céu meio
: encoberto, com pancadas isolatías cie chuva leves. Ventos de

quadranlo Sul a Sudeslo, com velocidade de 11a 16 nós. Mar de
I Sudeste com ondas de 1 0 a 1.5 metros, em intervalos do 3/4

segundos. Visibilidade boa. Temperatura estável

Estradas
PieeUente Outro (Bfl 116)-Oo Km 163 ao Km 219. serviço de sn*
^jçiV) henzoritnl nos clc*i aorftkr». Do Km 163 ao K/n 237, soívíçog cto
tMHüvacào irtnero. Do Km 165 x> Km 164, aervipdo pnvnenlaçao,
no oenfcb SP.RJ, cbs 21h í«s6h Do Km 1&> ao Km 185, sermos do
pav«r«<Dçào nos li* senOti». das 21h às Gh. Do Km 106 ao Km
170,!imTO(*icona>u^dobaiiarasrigdnsnoci](**ocertral Do
Km 107 ao Km 173,<bKitiia5aoKm 1M.edoKm200aoKm217.

<>' tio ^»»iWr) FUSP DoKm168aoKmaD.¦ íx*uça; tin povtnortaçíto nas &**» pe&s. Do Km 170 ao Km 218, in>
pkrtacüDclo rtotoreas mcdícns ro carteiro certral Do Km 172 ao Km
161 edoKm IflOaoKill 170.^«irvrpcbptMmirtiçlonoaBfttU
SP RJ (tis 21h às 611 No Km 211, (te«o no («a Mo KM 2005. íOi ' rv), UD t. m tia ui.iwiMMi.il, ' r™*™" —f—.
t«i«iio <Kfn*!Ktn no s«*to FUSR pci mt»«do ctras no Ind
Rkxluti rto Fom (BR O») - Do Km 20 ao Km 45. pi*«a de faixa Do
Km 20 ao KM &I. ein antxjs os ser*t>, e (to KM 47 ao KM 64. sernto
Juú de Foraíkv setviçcB do rocuiraçài) do pãvtr»*> IMo KM 455,
düfjuio do Wfego iin prta do oerteto Jue cte Foraflto No Km 81, sen*-
çkuIu mmHin^io im (írt) cèotncn, (um <u fccoe (frota o aqjürti i>
?«fcrkK («emadariH*!. it) Tnni (itofrttsi No Km BB, serirto
RxkJiíz (kl Fora. inKxkto p«a otrae (Io coríniçfo (to
éncDStai No Km 90,7, dias do raaí»raçA> (to votUo (to Ootto, son-
UtoJUidoRxivHo No Km 104,(to6viopaao(ra»ijçáodBpo6to(to
pectioo, no nor*Jo Juz do Fonvfto
Sõãri*»(BR 101 -NoKm-tX.5acoGS»ro*)ir*!i(tartonoaer»-
(to Si»*fv«0. No» ivm 447,4-10 e >102. feia rtatUatla, oom pena-
gm (XI votante. No Km 464, trai»*) an mon peto no a«*to Sartco-
Ro. No Km 515, pe» com lachndn*), possogcin (to un wicUa (to ca-
ctoua: c**) acostamento no nerttto FV>Sanlce. No Km 6015. ttófago
an niw ftW no saftto Sartos-Fto. No Km 58a ptía em eetocto pre-
rado cun peosogem do un so veoii poi «a
RtoCanços (Bh 101) - Do Km 75 ao Km 7R nonato an rtwb peh
pnni ctnn (to maçfiraçao (to perte sabre o ft) Uiu». Do Km 260 ao
Km 275, otuns (to (i»«tóa (h pfea. Do Km 275 ao Km 282, obras da

. ivcoponnürtonoseffttoR^CarpB.

Costa 24/18: Norte 26/15 Cosia 24/18, Norte 2&15
No centro da cidade 25/17 No centra da cidade 25,17

No mundo
hojo domingo

CkUd* Max Mln Max Mln T
Acapuico 33 24 ag 33 25 ag •
Amsterdam 22 14 24 17 s , .
Atenas 30 21 29 20 s
Atlanta 33 21 29 20 pn'
Bagda 47 25 48 28 s
Bancoc 36 25 pn 33 24 n
Barcelona 26 17 24 17 s
Berlim 23 14 pn 24 16 s ••
Bogota 20 9 pn 20 9 pni;
Bruxelas 24 14 26 16 s
Buenos Aires 24 16 pn 24 12 pn
Cairo 37 22 36 20 s "
Cancun 31 24 pn 32 23 ag
Chicago 29 17 30 18 s
Cingapura 31 22 ag 29 23 ag1
Copenhague 23 14 pn 23 15 s '
Cidado do Mexico 23 12 ag 24 13 pn
Dublin 20 16 22 16 t
Istambui 29 18 25 16 ch'
Estocolmo 23 14 pn 23 16 s '
Florence 28 14 pn 27 13 pi\|
Franktuil 22 14 24 15 pn
Gonebra 28 12 29 13 s "
Helsinque 24 14 pn 24 14 piv
Hong Kong 30 26 ag 30 25 ag,
Jerusalem 32 17 31 16 s '
Joanesburgo 22 8 19:7 n"
Lima 18 16 18 16 n ,
Lisboa 25 16 pn 24 15 s ..
Londres 26 16 pn 27 18 s ¦
LosAngelos 29 18 28 17 pn'
Madn 32 16 pn 33 16 s '
Manilla 32 24 pn 31 23 pn
MarraKesh 36 16 33 17 s "
Miami 32 26 ag 32 26 pn
Montreal 24 15 25 16 s >,
Moscou 26 16 28 16 pn
Munlque 21 9 22 12 n
Nairobi 22 13 24 12 n .
Nassau 31 23 pn 32 24 pi);
Nova Doll 32 26 ag 33 25 ag
Nova lorque 29 20 pn 29 19 s
Nice 27 19 25 18 pn.
Oslo 23 13 pn 23 14 pn
Orlando 32 22 pn 34 23 ag'
Panama 31 23 ag 31 23 pri
Paris 27 14 28 16 s ,
Pequim 33 22 32 24 pn
Praga 21 12 22 13 n
ReiKjavik 10 6 pn 11 6 pn
Roma 27 16 28 17 s
San Juan 30 24 ag 32 25 pn
Sdo Francisco 23 13 22 13 pri
Seul 31 22 32 22 s
Sidnol 19 9 17 4 s
Tbqulo 34 23 pn 33 22 pi)
Toronto 25 15 pn 28 16 s
Vancouver 19 8 pn 17 7 pn
Viena 22 14 22 14 pn,
Washington 30 19 30 20 pn

Todos os mapas e previsões do tempo são produzidos pela
AccuWeathar lnc.@1996. Outras tontas: Navemar (ondas). DNER

(estradas), Intraero (aeroportos) a FEEMA (praias):
Tempo (T) s sol pn-patcifllmonl» nublado

n nublado.ch-chuva, t-tompestados ng-aguncoiro,
nl-novada ligora. nv novada. g-gelo
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Ciência

Peixes
morrem no
rio Guaíba
Técnicos da Fundação de
Proteção ao Ambiente
Natural (Fepam). da
secretaria municipal de
Meio Ambiente e do
Ibama iniciaram onlem
campanha de alerta à
população gaúcha,
desaconselhando o
consumo de peixes do rio
Guaiba. 0 alerta foi feito
depois da localização de
toneladas de peixes
mortos cm 10 praias do
Rio Guaiba, que atingem
parte da Lagoa dos Patos
e outros municípios. Os
peixes começaram a
morrer há 10 dias e uma
das hipóteses sob
investigação é a da grande
proliferação de algas, que
sufocariam os peixes.

Chinês acha
fósseis de
rinoceronte
Fósseis de um rinoceronte
peludo, desaparecido há
10 mil anos, foram
achados em Xianyang.
província de Shaanxi, no
oeste da China. Trata-se
de parte da cabeça do
rinoceronte, com S3
centímetros de
comprimento e dentes de
ate 22 quilos Também
foram encontrados no
local fósseis de um bufiilo
ík água, de 1,5 metro de
comprimento e 25 quilos.

Parede é derrubada

para retirar obeso
Bombeiros de Nova Iorque tiveram que derrubar uma
parede do apartamento de um homem que pesa cerca de 4M)
quilos para poder tirá-lo de casa e levá-lo ate um hospital.
D.ivid Ron High. de 42 anos, não saia de seu apartamento
há cinco anos. segundo relataram seus vizinhos. Desde que
deixou de trabalhar em 1990. David passou de 140 quilos a
seu peso atual que. segundo um enfermeiro que o assiste,
oscila entre 370 e 450 quilos Para tira-lo de seu apartamen-
to. r,o terceiro andar de um edifício do Brookiin. foi preciso
usar uma empilhadeira. Como não cabia na ambulância, foi
transportado num caminhão. Segundo o serviço de emer-
gência médica, ele tem problemas renais e respiratórios.
David e amigo de outro obeso, Miehael Habranko. de 43
anos. que há meses viu uma parede de sua casa ser destruída
lambem para ser levado ao hospital

Descobertas duas
múmias no Peru
Duas múmias com cerca de 500 anos,
da época dos incas, Ibram encontradas
mo vale nevado de Machu Pichu. no
Peru. Uma expedição organizada pela
Universidade Católica Santa Maria de
Arequipa achou as múm^ em uma
altitude de 5.630 metros no fim de
semana, junto a cinco estátuas de ouro
de 10 centímetros de aíiura. tecidos e
objetos de cerâmica. Recentemente
também foi encontrada na mesma
região a múmia de uma menina em
excelente estado de conservação, o que
levou os pesquisadores a .icreditar que
no cume dos va!e> nevados haveria
diversas múmia* do império tnca.

Doce causa
intoxicação
na índia
Funcionários municipais
estão desinfetando as ruas
na cidade de Bhiwandi, na
índia, onde mais de 400
crianças foram
hospitalizadas anteontem
(foto) após comerem
doces contaminados. No
inicio da semana, 50
trabalhadores morreram
em outro incidente
envolvendo intoxicação
alimentar. Os três
proprietários da loja de
doces foram presos. Os
pcaàsj, doces feitos com
leite, foram comprados
pelas escolas para uma
festa nacional. 0 estouue
de doces da loja está
sendo analisado para se
descobrir a causa da
contaminação.

Bactéria faz
outra vítima
no Japão
l'ma menina de 12 anos
morreu ontem na cidade
japonesa de Sakai.
aumentando para dez o
número de vitimas fatais
da intoxicação alimentar
cjuc afcia o pais. A
epidemia, provocada pela
bactéria intestinal O-l 5"
já atingiu cerca de 9.500
japoneses este ano.
Anteonlem. ^9 outras
crianças, todas aluna^ de
colégios de Sakai, foram
hospitalizadas

Americano

teria vivido há I

20 mil anos
MONTREAL — Um grupo de ar-

queòlogos diz ter encontrado em
Calgary, no oeste do Canada, os
vestígios da civilização mais antiga
já descoberta na América do Norte,
A equipe, que está escavando um|
encosta próxima ao rio Bow, nò
estado de Alberta, acredita que
houve uma comunidade no local há
20 mil anos, no mínimo.

Até agora, os sinais de ocupação
humana mais antigos, encontrados
em Yukón. no noroeste do Canadá,
datam de 17 mil anos atrás. O ar-
queólogo checo Jiri Chlachula, da
Universidade de Calgary e diretor
da expedição, afirmou que foram
encontrados utensílios e afiadores
de pedra espalhados em uma cama-
da de rochas depositadas por uma
geleira. Embora a> ferramentas sejam
toscas, aparentemente só poderiam
ter sido feitas por mãos humanas.

A maioria dos especialistas acre-
dita que foi por essa região que
chegaram os primeiros habitantes
da América do Norte, procedentes
da Ásia, após cruzar o Estreito de
Bering. Chlachula acrescentou que
as ferramentas de pedra de Calgarv
são muito similares ás encontradas
em lugares habitados pelos huma-
nos ha ma^ de 30 mil anos. na
Sibéria O pe-vquiijdor espera en-
centrar em breve ossos e outros
restos orgânicos humanos, que pos'-
sam ser submetidos ao teste de car-
bono radioativo. O leste é a manei-
ra mais segura de se averiguar a
idade de um material arqueológico

as marcas mais \
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Brasil

¦ Testado em oito

países, produto tem

eficácia de até 98%
U it'l ANA 1.1'ÀO
Agência JB

Rl:ClFF. — A primeira pílula an-
ticoncepcional masculina do mun-
do começa a ser produzida, a partir
de junho de IW. pelo Laboratório
Mbrori, em Caruaru, a 138 quilo-
metros de Recife. O Nofertil foi
testado em 500 homens de oito pai-
ses da Ásia. América Latina e Áfri-
ca. No Brasil, foi testado em 100
homens. A eficácia, segundo o dire-
tor Industrial Luiz Francisco Pia-
novvski. é de §6% a 98%. percen-
tual equivalente á eficácia do anti-
concepcional feminino.

A pílula do homem, segundo
lianowski, desativa uma enzima
responsável pela produção do es-
permalozóide. Após 40 dias de uso
diário, o homem llca infértil. não
interferindo na sexualidade nem na
produção do liquido seminal. O
Nofertil foi produzido a partir de
uma substância natural, o gossipol,
extraida do algodão. O produto vi-
nha sendo desenvolvido há dois
anos. a partir de pesquisa do pro-
fessor Elsimar Coutmho. da Uni-
versidade da Balua.

O laboratono pretende produzir
100 mil pílulas por mês e, após dois
anos, 5 milhões. "Já iniciamos a
construção de um balcão destinado
á produção era larga escala", di^e
Pianowsky. Segundo ele. a pílula
do homem já tem o aval da Organi-
zjçào Mundial de Saúde (114200)

O numero no final oo artigo »nO»cs o compl^
monto no J® Onlln#
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Polo Audiovisual

Medidas federais, estaduais e municipais de incentivo transformarao a cidade no principal centro produtor da America Latina
Dwulqacfto

KOSA LIMA 
~~ ~

,, ,„ objetivo dc o

No 30 i
do M>-

um nisterio da Cultura, dcsde que
das, em nivel federal, estadual Lei do Audiovisual entrou em vt-

municipal, que tern tudo para la- gor, ha 18 meses ja Coram desti-
o Rio dcspontar nados RS 42 ::'i

pal centra audiovisual da Ameri- que permitiu a produ?ao de 33 ^ HH V/.

Incentivos fiscais, criagiio de Quatrillw, de Fabio Barreto, que |J' \ %
uma escola para formagao e atua- concorreu ao Oscar de melhor HI- '• • %; I: • R •• #: "•
lizagao da mao-de-obrl do setor, me estrangeiro. Pela lei, as empre- >] Xf«| |
indusao do produto audiovisual sas que aplicarem nos chamados ; ":¦.£ ' •'''l^HMHHB
no Programa 4e Exportapao Bra- Certificados de Investimentos em
iileiro (Proex), Audiovisual, emitidos pelos pro- •': • 

j
para e recuperagao sob registro na Comissao '¦; f

salas de cinema, alem de uma li- de Valores Mobiliarios. tornam-
nha de credito de RS 45 milhoes sejjps do filme, participando '*
para as cmpresas inleressadas em da renda na veicu!a?ao. Quem in- pP^
se instalar no Polo de Cine e Vi- vesliu em 0 Quatrillw, por exem- «... IWfP^" ''

deo de Jacarepagua sao algumas plo, nao tcm do que reclamar: em %r #T >SHHT ^JPfw
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mada na Fedcragao das Indus- do Audiovisual, o limite de des- piwIVW iIIH^^H
trias do Estado do Rio dc Janeiro conto no Imposto de Renda para '¦'.*/ m'M
(Firjan), composta por mais de os empresarios que investirem em ^
120 pessoas, entre empresarios, produces
advogados, produtores, tecnicos menlou de 1% para 3%, enquan- /.;" .
sindicatos de classe. Criada em to o limite de investimento de pes- lip •
abril, a pedido do ministro da soas fisicas subiu de 3% para r-r-7H iaBMBIMB
Industria, do Comercio e do Tu- 5%. ^
rismo, Francisco Dornelles, com "A amphagafi do desconto vat '
oobjetivode formular uma politi- cstimular ainda mais as empresas Adrianacaidas-le/ew 24 
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para MB Luz, camera, dos^aaci^ fa trabalhar em

para que a industria do audiovi- grifica deque a Lei do Audiovi- IeLm .. |^^B|CIUpFCSOS tes e fico toda animada quando
sua! possa funcionar de forma au- su;d, mesmo com as mudangas, j.j 

a 
we chamam para um filme", con-

plam todos os segmentos —-^tele- a cria?ao^ de ftmcioij nos bancos s^pramnadire^d^cinema^bra- manuten^odos i^uipanientosda

volvidas: produ^ao, dislribuivao e cia 
'de 

i'ntcmicdiarios. "Isso dc- Industria Cinematografica (Stic). tou a atividade cm O Qiutirillio e

Alem dessas medidas que com- ao investimento. permitindo que seu espago no mercado de traba- jSSOt companheiro?. "6 inegavcl

§e Janeiro! tanibem 
"esta 

sendo seguisse captar recursos", explica Quando, em 1990, a Embrafil- to bom saber que tem tudo para
estudada pela Firjan a criavao do Charles Rossi. me e o Concine foram extintos, a ficar ainda melhor". diz. 
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KOSA LIMA
Nem bem assimilou os benefi-

cios da Medida Provisória, assi-
nada na quinta-feira pelo presi-
dente Fernando Henrique Cardo-
so, alterando a Lei do Audiovi-
suai, a indústria cinematográfica
volta a ser alvo de novos incenti-
vos. No próximo dia 30 será lan-
çado o Pólo Audiovisual do Rio
de Janeiro, um conjunto de medi-
das, em nível federal, estadual e
municipal, que têm tudo para fa-
zer o Rio despontar como princi-
pai centro audiovisual da Améri-
ca Latina.

Incentivos fiscais, criação de
uma escola para formação e atua-
lização da mão-de-obra do setor,
inclusão do produto audiovisual
no Programa 'e Exportação Bra-
iileiro (Proex), financiamentos
para a criação c recuperação de
salas de cinema, além de uma li-
nha de crédito de RS 45 milhões
para as empresas interessadas em
se instalar no Pólo de Cine e Vi-
deo de Jacarepaguá são algumas
das medidas a serem anunciadas.

O pacote é fruto de três meses
de trabalho de uma comissão for-
mada na Federação das Indús-
trias do Estado do Rio de Janeiro
(Firjan). composta por mais de
120 pessoas, entre empresários,
advogados, produtores, técnicos e
sindicatos de classe. Criada em
abril, a pedido do ministro da
Indústria, do Comércio e do Tu-
rismo, Francisco Dornelles, com
o objetivo de formular uma politi-
ca ampla para o setor audiovisual,
a comissão é coordenada por
Charles Rossi, chefe do Departa-
mento de Promoções Industriais
da Firjan."Estamos criando um suporte
para que a indústria do audiovi-
suai possa funcionar de forma au-
to-sustentada". afirma Rossi, ex-
plicando que as medidas contem-
piam todos os segmentos — tele-
visão (aberta c a cabo), cinema e
yideo -— nas diversas etapas en-
volvidas: produção, distribuição e
exibição.

Além dessas medidas que com-
põem o Pólo Audiovisual do Rio
de Janeiro, também está sendo
estudada pela Firjan a criação do

de 41 anos, dos quais 24 dedica-
dos ao cinema, foi trabalhar em
comerciais.

Hoje. eles vão aos poucos re-
tornando aos antigos postos."Acabei de trabalhar em Tiradcn-
tes e fico toda animada quando
me chamam para um filme", con-
ta Mara.

Thomaz é responsável pela
manutenção dos equipamentos da
locadora Sky Light e participou
da produção de Tida. Hctão vol-
tou á atividade em O Qmrilho e
já participou também de O ipw ê
isso, companheiro?. "1: inegável
que o mercado melhorou e é mui-
to bom saber que tem tudo para
ficar ainda melhor", diz.

Novos sindicalizados —
"Os técnicos estão voltando para
o sindicato. A procura por filia-
çào de novos membros também
tem sido grande", revela Leilane
Fernandes, presidente do Stic. Pa-
ra reciclar essa mão-de-obra que
ficou ociosa durante tanto tempo,
o sindicato está fazendo um con-
vênio com o Cefet para a realiza-
çào de cursos técnicos de atualiza-
çào.

E os próprios filmes também
vão ganhando o destino que me-
recem: as telas. Em 1990. apenas
Boca tk Ouro chegou aos cinemas.
Para este ano, a previsão da Rio-
filmes é de que 22 filmes brasilei-
ros sejam exibidos no pais.

Luz, câniera,

açãoe

empregos

Uma turma em especial está
radiante com os bons ventos que
sopram na direção do cinema bra-
sileiro. São os 1.900 associados do
Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria Cinematográfica (Stic),
que vão aos poucos reecontrando
seu espaço no mercado de traba-
lho.

Quando, em 1990, a Embrafil-
me e o Concinc foram extintos, a
atividade ficou praticamente pa-
ralisada, deixando sem emprego
maquinistas, eletricistas, cenógra-
fos, costureiras c outros tantos
técnicos que viviam de cinema.

Cada um se virou como pôde.
O assistente de som Joaquim San-
tana foi vender salada de frutas
na praia de Ipanema, onde aca-
bou cohecido como Salada. Tho-
maz Pereira Neto, maquinista, foi
ser feirante em Inhaúma, bairro
onde mora.

A costureira Mara Lopes, que
tem em seu currículo filmes como
Patriamada, Águia na Cabeça e O
Bom Burguês, se voltou para o
teatro e o carnaval. E o eletricista
Carlos Alberto Ribeiro, o Betão.

A volta às telas

Provisêo

A costureira Mara Lopes conseguiu sobreviver de teatro e carnaval
Fonte Riohlme

maçào profissional do Senai. na
área audiovisual, com o objetivo
de aprimorar a mão-de-obra téc-
nica, a ser construída em Jacaré-
paguá, aproveitando a existência
no local do Prqjac e do Pólo de
Cinema e Vídeo. Enquanto o pré-
dio não estiver pronto, serão utili-
zadas as próprias instalações já
disponíveis do Senai;

criação da Comissão de Cine-
ma do Rio de Janeiro, uma enti-
dade civil sem fins lucrativos,
composta de produtores e tècni-
cos, para fomentar a realização de
eventos c facilitar as filmagens
realizadas no estado;
Em nivel municipal

criação do programa de recu-
peraçào e criação de salas de exi-
biçâo. Os empresários interessa-
dos terão financiamento do
BNDES, apoio tecnológico da
Federação dos ExibidOres (para a
instalação e manutenção) e apoio
técnico da Riofilme (para a pro-
gramaçáo).

redução dc 1SS e IPTU para
as empresas que distribuírem e
exibirem mais dc 2S filmes brasi-
leiros por ano.

criação dc incentivos fiscais
para a produção dc filmes brasi-
leiro> nos mesmos moldes dos já
existentes cm nível federal.

Em nivel federal
redução para zero das alíquotas

do Imposto de Importação e do lPI
para máquinas, equipamentos e al-
guns insumos utilizados na produ-
çào audiovisual;

inclusão do setor no Progrma de
Exportação (Proex), permitindo
que as empresas obtenham finan-
damento para;i exportação dc pro-
dutos audiovisuais;

criação do Programa dc Dívul-
gação da Imagem do Brasil no l:\-
terior através de produtos audiovi-
suais brasileiros;

criação da Operação Programa,
uma modalidade de financiamento
especial do BNDES e da Finep, via
Caixa Econômica Federal, às em-
presas interessadas em se instalar
no Pólo de Cine e Video de Jacaré-
paguá. A linha de crédito sai deMi-
nar l'SS 45 milhões para investi-
mentos em 58 terrenos do pólo,
numa área 410 mil nr. O financia-
mento se destina as empresas que
dão suporte a ativ idade, como pro-
dutoras, estúdios, laboratórios, cm-
presas de computação gráfica, pu-
blicidade. design, cenografia,
dublaceai, etc.
Em nivel estadual

criação dc incentivos fiscais
para a produção de filmes no es-
tado. nos mesmos moldes dos já
oferecidos pelo governo federal;

criação de uma escola dc for-
Rio E Zona Si/l. 1"ma Historia Pra Contar
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TCU denuncia BC 
por 

favorecer os bancos

¦ Fiscalização do sistema financeiro é

ineficiente e impõe multas irrisórias

Central do Brasil a não intensifi-OSWAUX) BUAKIM JÚNIOR

.. BRASÍLIA — Aos bancos, tu-
do; aos clientes, nada. A conclu-
são pode ser feita a partir de audi-
toria e decisão do Tribunal de
Gontas da União (TCU) a respei-
ttrda fiscalização do sistema fi-
nanceiro pelo Banco Central
(BC). O TCU, conforme decisão
tomada no último dia 30, consíde-
riu "irrisórios" os valores das
multas que podem ser aplicadas
aos bancos, em comparação às
vultosas quantias movimentadas.
Enquanto isso, as tarifas bancá-
rias cobradas dos clientes foram
liberadas. O TCU descobriu tam-
bém que, no dia Io de novembro
de 1995, dias antes da intervenção
do BC no Nacional, o Banco do
Brasil e a Caixa Econômica Fede-
tãTemprestaram RS 9,9 bilhões ao
banco.

multa máxima cobrada pelo
BC, conforme determina a Reso-
tação 2.228/95, do mesmo CMN,
é^e RS 100 mil. A não apresenta-
çào de documentos solicitados pe-
la fiscalização implica em multa
<Jp RS 6 mil. Já o banco que fizer
escrituração contábil em desacor-
do com as normas, se descoberta
(fêla fiscalização do BC, paga
multa de RS 4.440,87. Captação
de •recursos de forma irregular
StlSta ainda menos: multa de RS
15*60,60.

Ainda de acordo com o relato-
rio do TCU, a negociação de titu-
los sem o necessário registro na
Central de Liquidação e Custódia
de Títulos Privados (Cetip) impli-
ca em pagamento pe multa, pela
instituição financeira apanhada
em falta, de apenas RS 592,12.

Estabelecidas pela Resolução
do Conselho Monetário Nacional
n° 2.228, de 1995, as multas não
são corrigidas desde 1995.

' A auditoria do TCU revela
ainda que, desde I9S7. o BC tinha
conhecimento de que os ativos do
Nacional estavam comprometi-
dos devido a aproximadamente
nove mil operações vencidas. Em
Sen relatório, o ministro Humber-
(o*Souto lançou suspeitas sobre
'.'as razões que levaram o Banco

car a fiscalização do Banco Na-
cional, se há aproximadamente 10
anos já se sabia que ós controles
internos daquela entidade eram
deficientes e sempre foram colo-
cados óbices para a realização dos
trabalhos de fiscalização".

Sobre o Nacional, o voto do
ministro aprovado pelo TCU afir-
ma que 

"não se sabe por que o
Banco Central deixou de adotar
tempestivamente as medidas pre-
vistas na legislação para evitar
que os prejuízos advindos da in-
solvência do Banco Econômico se
avolumassem, se a grave situação
econômico-financeira da institui-
çào era conhecida há muito tem-
po, sendo inclusive detectada a
existência de passivo a descoberto
desde 1990".

O TCU relata ainda uma série
de limitações impostas ao traba-
lho de seus funcionários pelo BC.
E determinou que diversas autori-
dades do BC apresentem até a
próxima semana suas justificati-
vas quanto às concessões de em-
préstimos de liquidez ao Econô-
mico durante 1995.

No ano passado, o Econômico
já apresentava passivo a desço-
berto enquanto tomava dinheiro
no redesconto do BC, para cobrir
seus desequilíbrio de caixa. De
acordo com o TCU, estaria sendo
descumprida resolução do Conse-
lho Monetário Nacional.

Os diretores e ex-diretores e
funcionários do BC que deverão
apresentar suas justificativas ao
TCU esta semana são os seguiu-
tes: os ex-diretores de Fiscalizai
çào Eliseu Martins, Luiz Nelson
Guedes de Cravalho, Sérgio de
Indícibus, Cláudio Ness Mauch e
Edson Bastos Sabino; e dos atuais
funcionários Reginaldo Brandt
Silva (delegado do BC na Bahia).
Luiz Gustavo Matta Machado
(chefe do Departamento de Ope-
rações Bancárias) e Alkimar
Moura (diretor de Política Monc-
tária). O presidente do BC. Gus-
tavo Loyola, tem o mesmo prazo
jpara explicar os valores da assis-
tència financeira ao Banespa e
Banerjem 1994.

Argentina tem déficit
de US$ 788,7 milhões
Cinco dias depois de anunciar o aumento de im-
postos para redulf o rombo no caixa do governo,
9 Ministério da Economia divulgou que o déficit
público, no mês passado, foi de i)S$ 788,7 milhões,
cerca de um terço do acumulado em seis meses. O
déficit neste período foi de USS 2.5 bilhões, valor
que tinha sido prometido pelo governo ao Fungo
Monetário Internacional (FMI) para ser alcançado
enrum ano. Ontem, para completar a insatisfação

(ojular, 
os parlamentares aprovaram a isenção do

njposto de Renda apenas para senadores e depu-
lados, O presidente Carlos Mencm adiantou que
não sancionará a medula. O ministro da Economia,
Rflque Fernánde/, disse que, entre fis novas medi-
dal a serem adotadas para reduzir o déficit, está
sendo analisada uma nova cobrança do Imposto de
Retida. Mas não deu detalhes. Também com obje-
iivo de aumentar a arrecadação, o governo enviou
acrCongresso um projeto que prevê a prisão por até
(iove anos dos sonegadores de impostos. Fm nova
reunião. os sindicalistas começaram a organizar
òiítta greves geral, enquanto o governo voltou ;i
«visar que não permitirá manifestações.

Bozano abre fundo
para pequena empresa
Pequenas e médias empresas têm uma saida para a
dificuldade de obter financiamentos de longo
pra/o. O Fundo Advent de Investimentos Bozano,
Smionsen investirá, nos próximos dois anos, RS 40
Bulhões em de/ empresas brasileiras emergentes,
informou o direior-execulivo da Companhia
Bozano. Fernando Borges. Ontem, a PHP
(fabricante de embalagens plásticas para óleo
lubrificante) se tornou a terceira empresa brasileira
—e a primeira fluminense — a receber RS 4
milhões do Fundo Bozano para concluir seus
planos de expansão e aumentar sua participação
no mercado nacional de 25° o para 35%.

BC amplia prazo para
entrega de declarações
Como costumava acontecer com a Receita
Federal, o Banco Central teve que prorrogar
ontem o prazo de entrega das declarações. Neste
caso, porém, as declarações se referem ao Censo de
Capitais Estrangeiros do Banco Central As
empresas brasileiras que receberam empréstimos
ou investimentos estrangeiros no ano passado
tiveram o pra/o de entrega da> declarações sobre
estes recursos adiado de ontem para o dia 30 de
"agosto próximo Embora tenham sido enviadas
pelo Banco Central mais de 15 mil declarações,
apenas a mil empresas devolveram o formulário
preenchido.

Precatório
eleva dívida
de estados
O aumento do
endividamento em
títulos dos estados e
municípios não é só uma
conseqüência dos
encargos que incidem
sobre esta divida, de RS
46,5 bilhões. De acordo
com o chclé do
Departamento da
Dívida Pública do
Banco Central, Jairo
Ferreira, estados e
municípios estão
emitindo títulos para o
pagamento de decisões
judiciais, os chamados
precatórios. Em dois
anos, a prefeitura de
São Paulo, por exemplo,
teve sua divida em
títulos triplicada.
Normalmente, os
estados e municípios
não podem emitir títulos
até o fim de 1999 por
impedimento
constitucional.

Itamarati
prepara
visita
O acordo informal e
provisório entre Brasil e
Japão, acertado em
Genebra, com o
aumento da cota
japonesa de exportação
de automóveis com
alíquota de 35%, veio
na hora certa, para o
Itamarati. que prepara a
visita a Brasília, no dia
26. do primeiro-ministro
do Japão, Ruitaro
Hashimoto. Qcomércio
global japonês alcança,
hoje. a cifra de USS
77^.9 bilhões anuais,
com vtldo de USS 10"
bilhões. Dó Brasil,
importa apenas 0.1% d
esse volume. Em 1995, o
Brasil exportou USS
2,890 bilhões, e
importou do Japão USS
3.043 bilhões, com um
saldo desfavorável ao
Brasil de USS 553
mtiBSes

Antônio Lacerda
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Nuham Szprinc, ex-vice-presidente do Banco Nacional: péssimo investimento como prova de inocência

Indiciado, mas empregado

¦ Ex-executivo do

Nacional dá, hoje,

conselhos à IBM

M/XRION MONTEIRO E SÔNIA
ARAR1PE
\T em todos os ex-executivos
lN do Banco Nacional estão
desempregados. Nuham Sz-
princ, ex-vice-presidente de
Marketing e Produtos de servi-
ços Bancários, indiciado, ontem,
no inquérito que apura fraudes
na instituição, esta prestando
serviços como consultor para a
IBM, de onde saiu em 1989 para
trabalhar no Nacional. Ele per-
maneceu no banco até janeiro
deste ano, quando já era contro-
lado pelo Unibanco.

Nuham Szprinc foi indiciado
por gestão temerária, artigo pre-
visto na Lei do Crime do Colari-
nho Branco. No seu depoimento
na sede da Polícia Federal, no
Centro do Rio, iniciado ás 9h e
encerrado às 13h, o executivo se

disse inocente em relação às
fraudes que levaram ao rombo
de R$ 7,5 bilhões nas contas do
banco. O melhor exemplo disso,
segundo esse italiano, nascido
em Florença e naturalizado bra-
sileiro, foi o péssimo investimen-
to feito ao longo dos últimos
anos.

Confiante de que o grupo ia
muito bem, como insistiam em
mostrar os anúncios que seu se-
tor aprovava, Nuham decidiu
comprar 14,3 milhões de ações
do Nacional com o dinheiro da
indenização da IBM. Como se
diz na gíria do mercado financei-
ro, ele micou com os papéis, que
até hoje não podem ser negocia-
dos nas bolsas de valores.

Controvérsia — A decisão
foi tomada no fim do ano passa-
do, pela Comissão de Valores
Mobiliários, porque até hoje há
uma grande controvérsia entre o
Banco Central e os advogados

do Nacional sobre quais são os
números verdadeiros do grupo.
As ações hoje não valem nada.

"Só aceitei o cargo porque
acreditei na imagem de solidez
que o banco" . disse Nuham ao
delegado. Ele é o décimo indicia-
do pela Policia Federal neste ca-
so. De acordo com o advogado
Anionio Carlos Barandier, o e.x-
executivo desconhecia o esque-
ma das contas do banco, exercia
apenas as funções na área de
Marketing e não tinha nada a
ver com a Financeira. Sobre
suas relações com os èx-dirigen-
tes, Nuham respondeu que. cm
relação ao trabalho de marke-
ting, se reportava ao ex-contro-
lador Marcos Magalhães Pinto
e. nas questões executivas, ao
ex-superintendente Amoldo de
Oliveira. O ex-vice-presidente de
Marketing garantiu que não era
amigo de Amoldo antes de ir
para o Nacional.

Justiça mineira j

devolve processo ji
FAI11ANO LANA :

BELO HORIZONTE - O proces- j
so civil do caso do Banco Nacional,'
com um rombo de RS 7,6 bilhões,
voltará para o Rio de Janeiro, onde
será julgado. Manuel Bravo Sara- (
mago, juiz da 21 Vara da Falências [
do Fórum Laffayette, concluiu on- j
tem que a Justiça mineira não tem j
competência para julgar o caso. As j
decisões já tomadas pelo juiz, como |
o arresto de bens e o bloqueio das •
contas, poderão ser canceladas pela)
Justiça carioca.

Para tomar a decisão, Saramago j
se baseou no artigo 45 da Lei 6024/ |
74, que determina que a competcn-j
cia para se declarar a falência é do
juiz em "cuja 

jurisdição o devedor)
tem o seu principal estabelecimen- j
to". Apesar de ter a sede estatutária
na capital de Minas há mais de 15 í
anos, a diretoria do Nacional sej
reúne no Rio. A lei determina que o j
principal estabelecimento é "aquele;

em que se situa a chefia da empresa, [
onde efetivamente alua o empresa-1
rio no comando de seus negócios, j
de onde emanam as suas ordens e!
instruções em que se procedem'as |
operações comerciais e financeiras [
de maior vulto e cm massa".

A iniciativa de transferir a co- ¦
marca onde se julgaria o processo |
partiu de Ana Lúcia de Catão dej
Magalhães Pinto, nora do presiden-1
te Fernando Henrique Cardoso,
que entrou com o pedido de mu-
dança do foro. O juiz Saramago |
concluiu que se insistisse em julgarí
o processo, sua decisão poderia ser I
derrubada em caso de apelação.'
"Como a diretoria do banco e oi
conselho administrativo ficam no;
Rio, no que dispõe a Lei, la é o,
juizo competente", disse Saramago,
que vai ficar livre de um processo dej
86 volumes e mais de 13 mil pági-;
nas. t

Os promotores das varas de fa-
lência de Belo Horizonte chegaram,
a se insurgir contra o pedido de Ana;
Lúcia. Para os promotores, a ação
da nora de Fernando Henrique era-
inoportuna pois o processo estava •
em um estágio adiantado. '

Ações da Telebrás são 

6blue 
chips'

na Bolsa de Valores de Nova Iorque;

CF.SAR BORGES
BRASÍLIA — Nos primeiros 15

dias de agosto, as operações com
ações da Telebrás na Bolsa de No-
va Iorque alcançaram a cifra de
USS 1,347 bilhão. Este valor colo-
cou a empresa na T posição entre
as 80 ações de empresas mais nego-,
ciadas na maior Bolsa do mundo.

De Io de novembro do ano pas-
sado, quando as ações começaram
a ser negociadas na bolsa novaior-
quina, até o último dia 15, portan-
to, oito meses e meio depois, o
104,7 bilhões de ações da Telebrás
em mãos de investidores estrangei-
ros proporcionaram negócios no
valor de USS 18.1 bilhões.

Em volume de negócios, a Tele-
brás deixou para trás grandes em-
presas internacionais, como o La-
boratório Merck (8o lugar), Gene-
ral Eletric (9o). Exxon (10°), Hew-
lett-Packard (11°), Citicorp (13°),
Bank of America (14°), Coca-Cola
(15°), Motorola (16°), entre outras.

Poal9*o Empress Vslor
<US$ bllhtes)

1. Philip Morris Co 3,5

2. Intel Bus Machine 2,5

3. At&t Corp 1;7

4. PepsIco 1;6
5. Compaq Computer 1.6

6. Chase Manhat CP J.3

7. Telebr&s—ADR 1.3
8. Merc & CO 1'2

9. Gen. Electric 1;2

10. Exxon Corp 12

Essa performance confirma a
expectativa dos investidores estran-
geiros sobre os resultados financei-
ros do primeiro semestre deste ano,
quando o lucro liquido da empresa
teve crescimento de 272%, chegan-
do a RS l ,343 bilhão.

Investimentos — O resultado
era esperado pelo mercado também
em função dos altos investimentos
feitos durante o semestre, da ordem
de RS 2.4 bilhões, e do recuo das
despesas operacionais, de 52.7%

para 41,7% da receita operacional
líquida.

A redução do quadro de pessoal)
provocou efeitos sobre a produtivi-'
dade da empresa, provocando que-|
da. de 6,8 para 5,7, na relação dei
empregados por grupo de mil ter-'1
minais instalados. Outro fator que;
influenciou o mercado foi a divul-i
gação das regras para os editais dei
licitação da telefonia celular banda.
B, para a qual já existem cerca de.
20 consórcios em formação, aguar-!
dando apenas as normas definitivas;
prometidas para setembro.

Os dados disponíveis indicam!
que as ações da holdim estatal bra-1
sileira da área de telecomunicações}
só perderam em negócios para gi-:
gantes internacionais como a Philip
Morris, do setor de tabaco, IBM q
Compaq, de equipamentos de in-
formática, AT&T, de equipamen-
tos de telecomunicações, a Pepst
Cola e o Chase Manhatan Bank. ;

Cemig é alvo de especulação

LIANA VERDINI
As ações da Cemig — Centrais

Elétricas de Minas Gerais — subi-
ram tanto que chamaram a aten-
çào. Até o presidente do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES). Luiz Car-
los Mendonça de Barros, achou
estranho. "Com base nos meus 28
anos de mercado, digo que alguém
ficou sabendo que a venda das

ações da BNDESPar estava para
ser feita".

Enquanto o índice da Bolsa de
Valores de São Paulo subiu 2% nos
três últimos pregões, as ações ordi-
nanas (com direito a voto) deram
um salto de 11,4%. A cotação pu-
lou de RS 29.80 o lote de mil ações,
terça-feira, para RS 33,20 ontem.
So na quinta-feira, essas ações tive-

4

A disparada da estatal
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Fonte Sovespj
ram uma alta de b.2° o. As preferen-
ciais, menos disputadas, subiram
6.7% em três dias. So em agosto, as
ações ordinarias subiram 16%,

contra uma alta da bolsa paulista
de 3,7%.

A disparada das ações aconteceu
depois que vazou a informação de

que o BNDES está terminando q
planejamento da venda de um terça
do capital votante da Cemig. Essas
ações foram entregues pelo governo
mineiro ao BNDES em troca de um
adiantamento de receita. Por en-
quanto, esses titulos ainda estão ni<
forma de debéntures conversíveis
em ações e fazem parte da carteira
da BNDESPar. Agora, dois investi-j
dores estrangeiros querem ficat
com o lote de ações.

Desta forma, o governo mineiro
poderá vender as ações acima d4
cotação das bolsas. Isso porque
80°o do valor da operação voltará
aos cofres mineiros, ficando apenai
20% com o BNDES. "Explicamos

ao governo de Minas que para vent
der o lote acima da cotação de boi?
sa seria preciso encontrar interessai
dos em participar da gestão".

I
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Semp Toshiba, a

empresa do ano

A Semp Toshiba Amazonas é uma das mais cotadas para
l~\ receber na noite de quinta-feira, em São Paulo, o tradicional
prêmio da revista Exame, de melhor empresa do ano. Se sua vitória
for confirmada, a Toshiba vai acumular dois dos mais importantes'*• 
prêmios que uma empresa brasileira pode receber: o da Exame e o

' de Excelência Empresarial, da Fundação Getúlio Vargas, entregue
anteontem, no Rio.r! Nada como uma fabricante de eletroeletrônicos para ser o"'"destaque do ano. Afinal, o setor representado pela Toshiba foi o
que mais cresceu desde o começo do Plano Real: nunca os brasilei-

'tos compraram tantos televisores e videocassetes. Desde julho de
1994, as vendas de TV e vídeos da Toshiba cresceram 46% e 65%,

^ respectivamente.
Os números da Toshiba são mesmo reluzentes: a rentabilidade

-da empresa, de 41,36%, segundo a revista Conjuntura Econômica,
^ deixa no chinelo a rentabilidade mediana do setor, de apenas
„ 4,01 %. Ano passado, a Toshiba fechou as contas com lucro líquido

, de USS 41,3 milhões. E, ao que parece, o ano de 96 não vai ser pior
para a Semp Toshiba.

Mas a Toshiba quer mais. Em fevereiro, comprou a Lince
Informática para começar a investir em outro segmento cujas

. vendas estão subindo ladeira acima: o dos computadores. E,
semana passada, anunciou: vai lançar uma nova linha de noic-J book,y. "Fora isso, vamos começar a vender desktops no atacado' em meados no ano que vem", disse Afonso Antônio Hennel,•" vice-presidente da empresa.

A Semp Toshiba — fundada em 1942 com o nome de Sociedade'' Eletro Mercantil Paulista — tem um histórico de pioneirismo. Foi' a primeira fabricante de rádios do Brasil. Em 1951, lançou as
primeiras televisões. Em 1953, mudou o nome para Semp e, no
final da década de 70, depois da joint venlure com a japonesa

u Toshiba, começou a fabricar videocassetes com quatro cabeças.
Mais recentemente, foi a primeira indústria de eletroeletrônicos a

, receber o certificado ISO 9000.

Os numeros do sucesso

Receita llquida operacional R$ 523,4 milh6e9
Lucro llquido R$151,2 milhdes
Rentabilidade do patrimonio Ifquido 41,36%
Rentabilidade rnediana do setor 4,01 %
Liquidez 2,99
Liquidez rnediana do setor 1,33
Grau de endividamenlo 0,52
Grau de endividamenlo do setor 1,16

Fonte. Conjuntura Econômica

Novo dono
, O martelo foi batido ontem.
Depois de várias rodadas de
negociação, a Previ assina se-
mana que vem a compra do
Hotel Méridien, do Grupo Si-

' sal, à vista, por RS 42 milhões.
Quem ganha com a venda do
hotel é o Banco do Brasil. O
Grupo Sisal vai usar o dinheiro
para quitar uma antiga divida
com o banco.

Conjuntura
O déficit público e a Argen-

tina foram os temas principais-da discussão ontem entre eco-
nomistas na tradicional reu-
nião de conjuntura do Ipea.
Estavam presentes de fora do
governo os economistas Cássio
ütsseb, José Júlio Senna, Fer-
nando Holanda, Estevão
Kopschitz e Sérgio Werlang,

. entre outros. A maior preòcu-
paçào foi, no entanto, em rela-
çào ao comportamento do dé-
licit. Os economistas de fora
do governo consideram difícil
o governo fazer um esforço
maior de corte com o atual
ambiente de inflação baixa e
crescimento econômico.

Quanto à Argentina, a
preocupação está centrada
mais a médio prazo, dependeu-
do da solução a que se chegar
com o pacote fiscal que está
sendo negociado.

Pepsi blues
A Pepsi-Cola acaba de per-

der seu maior reduto na Amé-
rica Latina. A engarrafadora' Cisneros, a maior da Venezue-
Ia, com 18 fábricas, resolveu
mudar de bandeira e migrou
para a arquiinimiga Coca-Co-
Ia, que comprou 50° o da em-
presa. A Pepsi detinha 80% do
mercado venezuelano. No Bra-
sill a marca tem apenas 8,7%

, de inurkvt sluire.
A crise da Pepsi da América

Latina não pára por ai. A Bae-

sa, engarrafadora da empresa
na Argentina e no Brasil, não
tem como pagar nem os juros
de suas dívidas, que já chega-
ram a USS 70 milhões. Comen-
ta-se no mercado que a Pepsi
não irá injetar os recursos que
a Baesa precisa para sair da
crise cm que se encontra. A
resposta oficial da Pepsi será
dada em breve.

Faliu
Fornecedores pediram, se-

mana passada, a falência da
rede de supermercados Mega,
do empresário Pedro de Olivei-
ra, ex-diretor do Paes Men-
donça. A Mega foi fundada em
1995, depois que Oliveira dei-
xou o Paes Mendonça. Consis-
tia de três lojas (Recreio, Tiju-
ca e Méier).

Cadeira
O BNDES vai ter, segunda-

feira, sua primeira reunião do
conselho de administração
com a presença dos represen-
tantes do Sindicato dos Banca-
rios. No inicio do ano, o banco
decidiu dar uma cadeira no
conselho para os trabalhado-
res. O secretário de Política de
Emprego c Salário do Ministé-
rio da Fazenda, Daniel de Oli-
veira. também vai participar da
reunião.

CSN
A CSN encaminhou esta sc-

mana á CVM o balanço do
primeiro semestre. Seu lucro
pela correção monetária inte-
gral foi de RS 64,7 milhões,
36% acima do resultado do
mesmo período em 1995. O la-
turamento da empresa foi de
RS 1.1 bilhão.

No comunicado à CVM. a
CSN informa também que
continua analisando a possibi-
lidade de participação em ou-
tros investimentos ligados á si-
derureia.

PELO MERCADO

A Associação Brasileira de
Frarichising assinou um convè-
mo com a Embratel. Entre ou-
tros serviços, a ABF \.n ter um
sistema de cüllfrtr para que seus
associados possam fazer telecon-
ferèncias

O Grupo libra e o Banco do
Brasil lançam segunda-feira um
cartão para frete marítimo. Ja
confirmaram presença o minis-
tro da Indústria e Comércio,
Francisco Dornelles, o presiden-
te do Banco do Brasil, Paulo

César Ximenez, e a \ice-presi-
dente do Grupo Libra, Celina
Borges Torrealba.

Maria Silvia Bastos Mar-
quês, ex-secretária municipal de
Fazenda e atualmente diretora
da CSN. reçcbeu .1 medalha Pe-
dro Ernesto, a mais alta conde-
coração do Legislativo do muni-
cipio do Rio de Janeiro por ser-
viços prestados à cidade.

Ê muito bom saber que Niá-
rio Henrique Simonsen está de
volta a sua casa.

Governo estuda criação de

novo sistema habitacional

¦ Fundos com títulos privados devem baratear financiamentos

ALEXANDRE PINHEIRO
BRASÍLIA — O governo está

empenhado em criar novos me-
canismos para viabilizar a reto-
mada dos financiamentos habi-
tacionais. As propostas estão
sendo discutidas com o mercado
financeiro e, desta vez, o gover-
no quer criar instrumentos que
sejam, de fato, atrativos para o
mercado e também para os mu-
tuários. O governo, por meio da
Secretaria de Política Econômi-
ca do Ministério da Fazenda, do
Banco Central e da Caixa Eco-
nômica Federal, vai criar um
Programa de Mercado de Capi-
tais, instrumento que vai facili-
tar os financiamentos de longo
prazo. Os primeiros produtos ft-
carão prontos em setembro .

No modelo de financiamento
em estudo, saem os recursos pú-
blicos e entra a poupança priva-
da para bancar os investimentos.
Por trás das propostas, o gover-
no tem uma certeza: os bancos
federais, entre eles a Caixa Eco-
nômica, não têm mais recursos
para dinamizar o setor. O resul-
tado é que a poupança do brasi-

leiro (não a tradicional, mas as
novas formas) passará a ter um
papel fundamental no cresci-
mento econômico.

A idéia do governo é criar
modelos bem distintos do BNH

extinto no governo Sarney —
e do SFH (Sistema Financeiro
da Habitação), dois mecanismos
que fracassaram durante as dé-
cadas de 70 e 80. Os dois se
baseavam em subsídios para a
classe média, sendo que o SFH

através do Fundo de Com-
pensação das Variações Salariais
(FCVS) — gerou uma dívida
potencial (ainda não vencida) de
R$ 60 bilhões.

Fundos A criação de fundos
de investimentos lastreados em
títulos de empresas (duplicatas,
promissórias etc.) é uma das
propostas que o governo estuda
para incentivar a captação de
recursos para investimentos na
construção civil. O assunto ain-
da está em discussão e os fundos
podem ser uma opção comple-
mentar aos incentivos que o go-
verno quer dar à emissão de de-
bèntures (títulos), também ga-

Vale 
privatizada 

ainda

terá supervisão da União

Mesmo depois de privatizada,
a venda de ativos pertencentes á
Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD) deverá passar pelo crivo
do governo em pelo menos duas
situações: quando o preço do ati-
vo superar USS 100 milhões e
quando o ativo pertencer a uma
das cadeias produtivas da empre-
sa, independentemente do preço.
A restrição faz parte das regras
que definirão o funcionamento da
golden share, um tipo de ação es-
pecial que ficará com o governo e
lhe dará poder de veto.

Esses pontos foram definidos
em uma reunião, na quinta-feira,
da diretoria do BNDES, da Vale e
dos consultores contratados para
avaliar a empresa c definir o mo-
delo de venda. Não foi só. Segun-
do o presidente do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), Luiz
Carlos Mendonça de Barros, os
fundos de pensão, que juntos tém
14% do capital votante da com-
panhia, não poderão comprar
mais do que um percentual ainda

a ser definido. "Mas será muito
abaixo dos 10%", disse o presi-
dente do BNDES.

A intenção do governo é que as
fundações sejam forçadas a se
comporem com outros investido-
res, impedindo que assumam o
controle sozinhas. "Essas regras
estão sendo negociadas inclusive
com os fundos", disse Mendonça
de Barros.

Nova reunião para definir os
detalhes da venda da Vale já está
programada para segunda-feira.
O objetivo é estar com as normas
inteiramente definidas até a pró-
xima reunião do Conselho Nacio-
nal de Desestatização, no final
deste mês.

O Não vai haver reajuste das ta-
rifas públicas até o fim do ano. A
declaração foi feita ontem pelo se-
cretário de Política Econômica do
Ministério da Fazenda, José Ro-
berto Mendonça de Barros. Segun-
do ele, o governo não pretende au-
mentar tarifas por enquanto e
quando isso acontecer, será grada-
tivamente.

rantidos em papeis emitidos por
empresas.

As áreas imobiliária, de crédi-
to direto ao consumidor e de
financiamento para capital de
giro são as que mais operam
com estes títulos privados. A
proposta inicial do governo é in-
centivar a criação de compa-
nhias que lancem títulos no mer-
cado a partir dos créditos a rece-
ber desses três setores.

A remuneração desses papéis
poderá ser prefixada ou variar
de acordo com a valorização do
imóvel, por exemplo, após a sua
construção. Haveria também a
perspectiva da opção de compra
do imóvel, o que poderia ser
mais um atrativo para os títulos.

A avaliação do governo é que
a criação de fundos de investi-
mento tendo os títulos como ati-
vos ampliaria o alcançe da cap-
tação de recursos. "As institui-
çòes financeiras poderiam lançar
cotas dos fundos no mercado",
explicou Francisco Marcelo Fer-
feira, secretário-adjunto de Poli-
tica Econômica, um dos respon-
sáveis pela análise do assunto.

Preço do pão

de 50g sobe

para R$ 0,18

Depois de uma trégua duran-
te o mês de julho, as padarias da
Zona Sul do Rio voltaram nos
últimos dias a aumentar os pre-
ços do pãozinho de RS 0,15 para
RS 0,18. No fim de junho, as
padarias iniciaram o movimento
de alta sob a alegação de que os
moinhos tinham elevado os pre-
ços da farinha de trigo em 120%
desde o início do real. O próprio
Sindicato dos Paniftcadores do
Rio pediu a seus associados que
recuassem durante o mês de ju-
lho e voltassem a cobrar RS
0,15.

O responsável pela Secretaria
de Direito Econômico do Minis-
tério da Justiça no Rio, Orlando
Thomé, afirmou ontem que,
aparentemente, não há justifica-
tivas para o reajuste. "Ao 

que se
sabe os moinhos estão até mes-
mo reduzindo preços e dando
descontos ao varejo", afirmou.

COM A ALÍQUOTA DE 35%

0 NOSSO ESTOQUE VAI DE 0 A 100

EM POUQUÍSSIMO TEMPO.
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VENHA CORRENDO.

A BMW do Brasil baixou a alíquota dos seus
modelos de 70% para 35%,

saindo na frente de uma possível decisão do governo.
Não fique para atrás. Passe na Motor Haus

de Botafogo ou Copacabana e confira.

Motor Haus
Botafogo: Vendas e Assist TécnicaRua Pinheiro Guimarães. 37 Tel 286-8822Copacabana: Vendas Av Atlântica 1 8S6

Tel 255-4242 PRAZER EM DIRIGIR.
A maior e mais completa concessionária autorizada BMW do Brasil.
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INDICADORES

Inflação Imposto, Taxas e Índices
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22 955 15 06 91A 01 12 96,
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Deduções
a) RS 90,00 por cada doperxlente (a«m limite) b) Faixa adicional do RS 900.00 para aposentado», pensionista» e
transloridos para a reserva remunerada com mais do 65 anos. c) Contribuição Previdenciôna. d) Ptwisào
alimentícia, o) Aposentados com mais de 65 anos. sô pagarão IR se o rendimenio ultrapassar a RS 1 800,00
Obs.: Para calcular o valor a pagar, aplique a alíquota o. em seguida, a parcela a deduiir.
Fonte: Socrofarw do Recorta Foderal

Caderneta Salário mínimo I TBF

Moedas 1
lçsüKto..m>.<Mm. Mm. ArtMm.
Jsns Mim MS.
..Mur.w. A.W? .MflS.
jEawapatí M® WL.
JM)!X9MK9. UI9.
ito pm mJJt». uA JUU&9ML
..flütíro, .l«7.1._ 1,8».
,.Ç«mw.eM. MSL- .M3t¦JgMH ISHffl ~WM
V.RMSM IÍKU.W. «MM.
,M. $13 !,9.'.3.
..emíHíiw». 9M. ....SM.
.JtMMMim. 8,!.?Q m

IáS9 JM.Agências ¦ Londros

Câmbio Turismo
Compra Vtnda

<*•) <«»>
Dólar 1.000000 1,030000
Escudo 0,006000 0.008000
Franco Suíço 0,750000 0,850000
Franco Francês 0.180000 0.220000
lono 0.008000  0.010000
libri «,490000 1,870000
Sra 0.000600 o.cooaoo
Marco Alomào 0.650000 0.730000
Pojola 0,007000 0.009000

Ponta Banco do Brasil

MMMOIOS  t-wos
Junftod»a010(j 1.0917%
JuM(M0107 1.1129%
AgoaoOuOlM low.
Dul/W 1.1201%

Aluguel |
Fator de CorrepAoRosidenciat o Comercial

IPCA Anual
Agosto 1.1483
IGP'
Agosto 1.0909
IGP-M *
Ayosto 1,1164• AluguOis com venc om Julho

js l
1H did 13 07 a 1308 0.«2%
mjva 1407 a 14 06 05188%
TROia 15 07 a 1506 OMUOS
TT1 dta 1607 a 16CB 06249%
IH Ota 1707 a 17 00 06170%

A0n»
WâiO
Jurho
Julho
Açodo

FGTS

R$100.00
RJ 112,00
RS 112.00
RS 11200
RS 112.00

TBF 1108 a 1109 117»%
IBf ila 1208 a 12 1.9665%
TBF Ou 1308 a 1309 1.980)%
TBF da 1408a 1409 19765%
IBFdia 1508a 1509- 1.9950%

Ouro
3% 6%

«to  08580 10.196
AgCJto....  0 8331 1.0747
0te Data do cr Mrto' link* dv ótraso do nxoihimentQ

i6.ae.-90 1906.-96
julft  0112168 0,112499
Ago?6  OOJOOOO OOOÜOOO
Obs Coeficiente de muita por st/aso
do recolhimento

(Rt-Un«oU por «ramas)
QtxtangSOç) 12 530 I2S0
Sütãjicóõõi am-^ i?"foo
Bo;ano &monsen
(ICOOg) 12.530 12.630

' Fuíxftowas torneceúcxas e cu»todiar>-
tos cred«naados na Botsa Mercantil e
deFutufos

Maifo Abril Mato Junho Julho Agoilo
Unit 25 08 Ufir 2 5 08U1u 25.08 Utir 25.03 Uhr 25 08 Ulif 25,08 UUt. . 
Uteri 44.28 Ufir 44,26 Ulir 44.26 Uln 44.>6Utir 36 68' 36 68' *

uiinit 34.50 34 50 34 50 34.SO 34 50 34 50
Ufir 0.8287 0 8287 0 628 0.828 0.884 0 M47-,.n

Obs.t A Unit e a Uteri foram o*tintas em Janeiro' Valor em Real

Contributes ao INSS 1
Competincia de Agosto
Autdnomos, EmpresAriot • Facultativoa
CUsm Numwo Minlmo dm SaUrio AUquotaa '

Mmm da Parmanincia Basa \ M
Em cada Ctaaaa RS !

12 112.00 t0 00 .!v2u"i

12  

191,51 10 00 19^fk
12 267.27 10 00

12 383.02 L_»W  IMIfe
24 476.76 20 00 95.76 j
36 574.54 20 00 114.90
36 670.29 20 00 _134;06"-

6 60 766.05 20 00 1M.2dV
9 , 60 861.80 20 00 172.36

10 967.66 20 00 
AisaUriado*, Dom^sticos e Trabalhadores Avulsot
SaUtfio da CorrtrttNi^o (RS) AMquota (%)INSS

Seguro/taxa Pro Bata dia da TH*

"tè.287,27
de 287.28 ate 478.78
de 478.79 atè 967.56

800
9.00

11,00

Contratos até 30 06 94
(antigo IOTR)
dia 19/06 0,00753680

Contratos a partir de 01/07/34 (Fator
Acumulado de Juros • TR/FAJ-TR)
dm 19/08  1.68267180

' Fater Diário pa/a Aplicação de Juros (TR) nos Contratos de Seguros

BOLSA DE VALORES

Obs Percentuais incidentes de forme nfio cumulutiva
Contribuição do empregador doméstico 12% do selório pego. respeitando o teto acima
As contribuições de empresa, inclusive n rural, nôo estfto suieitns a limite do incidência

Prazos para pagamento: atô 02^09 sem correcfto. a partir do din 03/09 acrescida de juros o multa
Autônomos. Domésticos. Empresários e Focultatlvos nfto tem correçAo até o dia 15/09. A

partir dai. acrescida de juros e multa

BVRJ

AÇÕES DO SENN

Maiores Altas
|>al»obrâ8 on 1.23%

Barppn 6,25%
¦Céftilg ong**>r >
Unibanco pn 2,69%
Telepar pn 2,56%

RESUMO DAS OPERAÇOES

Maiores Baixas
Coslpa bng 3.57%
Banespa pn 2.94%
Império png 2,33%
Cerj on 2,13%
Cat.Leopoldina an 2,00%

MAIORES VOLUMES FINANCEIROS

Açõaa

Telobràs pn
Tolebràs on
Petrobrás pn
Elotrobrás on
Vale do Rio Doco png

Total
(Cm RS)

4.714.503,00
3.562.720,00
3.253.286,00
3 138.470.00

747.730,00

mercado Avista
TtaifcM tipo DBS Qtd. Fedi. Min. d. Oat.%

Proço om Rsala por
Arthur Lait^a PN
006 B Brasil ON
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cwftaiKminrN
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, ¦ 02t> Fosfartil PN
( ¦ HofJngCiaPN

027 hnperwPN O-1 O&VepdrPN ....O&HHW*)» IVIPN
João Furtas ON

, B 030 liyh( ON
COMúi PN ...
Mannasnviim PN
Mantoe*pPN
032 Mmupar PN G
tt»ffSfai>aNNr« PN .
OW-PwtHjAJfN OXyFMjc^rasCN

. (HMNrtriOiasPN
W P«ntfas B» PN 
03frSamm»CN ... -.........¦ 8«*«•« ON¦ 03S Saiyan PN

. OtoShrtT^N 
, O^SO H*CK04l ON

OI^SO TuUrSO BN' ¦ Tauius PN¦ 0*2 laletMM ONOL>ímvW4»PN
OK>T»mwON
04/ Trepar PN 
OlM^tON .. 

PN .
TlNwON. a 061 • UmbaiKo ON
Umbaoco PN
063 üsumnas PNC
Usma C Prnto PNÍ ••¦ 066 WMa Marti na ON
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006
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3.30

/oco
/4S
151

M100
0.96
ICO
o»

3110
32,0)
0.46
0,12

24/iO
3420
2&500'W
w
021

61.80
rtóoc
2/iO)450

1&66
a«
0404,c
4(0
l»
a»IJW
l/O)

2W.OO16.00
14001
U2CO

006
96U
9AS
3.30

70.00
740
845

640.00
046
100
0»

3200
31»
046
0,12

24/50
34»
26 S0
090ia?
021

61.50
2W00
773.00

440
16ti6
040
040
442
4.P0
126
OW13»
UO)

JiTSO)ISO)
1400'
142.00

0.0b
101»
330/aoo
7,44»
6.51

«»)00
10U
1.00
a%
mo
3210

0 4fi
0,12

2*7.50
MX
26.50
0.90
102
021

6150
rmoo
277.00450

1665
040
040
447
4B0
1^6
09013.®
170)

2/6 00
156614001

11700

0«
9/6 2.06
9,W 051
330 7M

700)
743
649 1.31

Wê«3 1J»
10) 2,00
095

32.36 144
32.06 062-

Q47 2,13-
012 7.»

24750
W20 J29-
.•6» 0.7V
090
102
021

61,50 041
705.16 O 36
27506449

1565
0.40
0404 47 !v24
4,W
\:x 2^3
a1»

1390 0.71
170) 3.41-

2/600 0 /?
1517

J400I
192.00 105

1X20 0 20 Oil 021
7 A) 790 /« 'IN
160 1 t'O t«) 1.(0 0M

noo 590) 90.00 *>17 7.T
1AfO 12401 12*» 125.42 OS)
1/90 1/90 16 N) '606 056
33,00 33 CO U.C0 330)
aao cao 000 aso
075 0,75 an 0/5 7,14
065 0.36 005 036 625
2JO) ??.# 2250 2250iftS) 1R60 i6fiC it 60 1.72
tt.» 020 021 CJO
620) 62.03 62 40 62 10 O'S-
¦tv.95 76,70 77.70 7729 007

4CCO) **00 40)0) 3S67b 2.56
44000 4X00 4400) 4»67 1.15
iuo) nio) moo mo)
11750 1170) 117.30 117.26
150) 150) '500 160)
26.M 25. H) .^H) 2S06
»70 2130 »./0 25,9/ 2(8
109 'OB lit 110

12500 12600 1?S.00 1260)
136 115 1.36 1* 0/4

17.62
1/190
1»«5
l» 15
6666

10622
14075
147.72
16000
10/36
5250

1/1,20
115,41
1(33/7
11615
465.31
9)02

VOOO
1Í6.96
9/63
31.60

1»Q1
1/9-06
6/41

11323
67./S
6/iO
mu4661
W.14

21626
«661
107.M
U6«
KUvl)
4VA

11643
11501
11716
769?

*7»1/0.93
13991
147.97
126 *9
19641
K»W
127 M
14234
M9(6
12296
14406

Proço em RmIs por nçAo
¦ Aiactui BN
a 002 B*íT»nn<}ua ON G

, . O^lCw-oaBNO
B FiMt biM PN G

Wx\jaS3p< ON -* SIVÍS C»u4 OsC-a 062 Unij*»f BN G
I C?»* V*« Hi' CVc* C*»G-.

B Total

»10» 1.71 171 l.*3 1.71 1.72- 115.»
60» :i» 21 JO 7' 30 21» • W,»«
l^XO 0M 054 054 &M J5^- 0»¦*» V» 1« 190 1.90 223.52

10»0» 041 Q41 041 041
51 OX SCO 603 6M 607 15056
20» 052 0.62 OV 052 7*31
ieo) 72. 22-4) 210) 2?4M 71J6

39«U) 1660 16 .-O '910 '6» a.> 16 »0
.741*4 10)

MERCADO DE OPÇÕES

Op«raçõ«*
Pt^o <H Pr*mio Valor

THuios tipc DBS S*04S Itsrc Quant UK. M44 M»n M4d (R»)
Im Raa<( per mil K^as
&6UV-N CJ» ^C5C SOX c 25 025 --25 u25
EhrecorssBN CHG 2WO0 ISX 2520 25,20 25 20 2420 4CJ
EH»«0f«» 8H CW 29C.CC 21C0 ?,0C ? 20 CC ' CO '4*
EWoCusBN 0« XXJ.CC SCO 601 50« Ml 60'
C^cerajON C8F VS8.C7 21 17S91 17591 175,91 174.91 1
E^oOtsiON C« 790,02 X0 IOC ICO 1.00 tOO 5
E**0*S9 ON CHX 201 CC S» ^00 *900 ^SCO 79 CC ?>5
Ei«rt«risON CAJ XV20 l.VC 7CC 7 20 *X * .C 105
EXHrtttiC* CJ$ 2CC.CC SBC X'5 K.CS KM W

Crf 120.20 4C0C 5 *5 5 10 5 10 5 '0 153
CKJ IX« IXC tot :*2' C03C*J 12120 4X0 ix 2 ¦ '31 «

v.V-4 C ?•-V °N E- QJf 120 1X0 '255 V2 51 \'S5 12 55
UsmC-Pw^PNE- VJF 1X20 1X0 0.5C 0.SI 250 2»
Etn IUki Por Açia
Rhsfca-S-Mr CNvi» «v Ocv# -n -G-
. *«( IXvt Pn -G-
Vs^^OccsPN-G-

wVIÍ Sc Cvxa PN -G-
Vw S-cINxa ?N -O

1900
20.x19,00
21 X
XX

cta
031

Q ,\ Bolsa de Valores de São Paulo fechou em
alta de 0,07%, com volume negociado de RS
510,156 milhões. O índice Bovespa fechou em
63.528 ponlos. As ações mais negociadas foram
Telebrás PN, Tolebràs ON e Eletrobrás ON. A
ação com maior alia foi Sharp PN e a com
maior baixa foi Cosipa PNB. A Bolsa do Rio de
Janeiro fechou em alia de 0,4%, com volume
Financeiro de RS 23,944 milhões. O IBV regis-
Irou 23.315 ponlos. As ações mais negociadas
foram Telebrás PN, Telebrás ON c Petrobrás
PN. A ação com maior alta foi Petrobrás ON e
a com maior baixa foi Chapecõ PN.

RIO SAO PAULO

Lole
Exercício do Opções
Mercado a Termo
Mercado de Opções.
Mercado à Visla
índice Médio
índice Fechamenlo
índice Máximo
índice Mínimo

Qtde Vol. em
Mil R*

967 020 23 944.512.00
7 701 885 900,00

22 271 316 810,00
211.430 1 893 289.00
725 620 20 848 512.00

23 364
23 315 »¦ 0.4%
23.365
23 288

Qtdo om
Mil RS

lote PadrSo 20.706 239 741 368.637.632.5S
Concordalarias 333 30/.000 13 364.00
Dlreilos e Recibos 400 000 7 569,00
Fundos e Cerlilicados 22 015 414 7 453 09
Exerc op^fies de compra 1 437.200 000 83 77 6 000,00
Mercado a Termo 41296 280 998012,92
Op^6os do Compra 22 313 474 500 55 575 751.00
OpQies do Venda 177,000 000 273 800,00
Fracionino . 13 009 244 867.273,52
Tolal Goral 45 043 942 179 510 156 856.11
Indice Bovospa Mftdio 63 662
Indies 8ovespa Fechamonto 63 528 »0.07%
Indico Bovospa Maximo 63 951
Indice Bovespa Minlmo 63 308

Das 50 ações componentes do l-Senn, 15 subiram. 14 caíram
permaneceram estâvois o oito nào loram negociadas

Oas 50 ações da BOVESPA. 18 subiram, 22 caíram, novo permanece- a
ram estáveis e uma não loí nogocíada.

BOVESPA

O MERCADO BOVESPA
F «eti O *c

%
fach Ou:

X

OM. P.*o Du-.le.PN-ED IIOTOOJ MM 3? 00 M4; M!0 3a« <1.0
(\) aCbwIaPN- 45OTOCO 0U1 003 00) 003 0.0]¦•!«.. Altai IfcloEtelloCTMON- KOJOOOO 278.00 J7300 2UW IM.CXJ .'.f.00 .0/

CoM..pn 11*)CO 0« Sha.pirn «« EWrobrnPNB' . »80000 WW HM00 ».» W.99 JMiXl -03
«00 I,ma.it" St 0« J 01 S«N«c»n.lon JH3 ?JW fkwtwukiPNO- 13910000 <0,00 9300 W3I tOllM »» •
«'•» lamN.CIOMIpn WOO 400 Nt'Oupn JM 0»1 trnwioi* K10000 0M 06' 0W C"ia °6' 14
91 SI AmurUng.pn »00 0 06 H'fld.Kcpn .'..Kj >« tw.alON' 10000IM J.W 3.90 3 99 3.» 3.9)
M.92 :QM O.'U Bft.motof pn 1.06 319.99 EnmjiPNA* 3(X30W 3W 3JO 339 3« 349 0J

10J29 M.kKva B.UM £nei«ul PNU* .... BICOOOO 3W) 3tj6 361 4 CO 4«3 .1?
I»9J O f Vatcooc pn 71.43 '0.W Coup. [KI'J 1.1S 0U Cik^woONV. lOCOOOO i; ,"0 |7,f0 1/,"0 17/0 17 70 '4.1
IV.B *»l»r8«t »« -W0' Pa.nn.wmimapo 403 7.W tr«:»v>"PN' 70800000 1901 IM0 IS'I >9^3 11.70
»'« A0««!..«(» '• '« I." XtaCfut poO J.B7 169 t,„wPN. 93 000 000 0 40 0 38 041 0 46 . tUChw 0, B.,r,™.po t»«  iboooo 274co aoj »ooo »»,"W** Ejt.W.PN' ttOOUO 150 00 11000 110.00 1»00 11000

MAIORES VOLUMES FINANCEIROS
Ações Total

(Em RS)
Tolobrás pn 244.387.657.00
Telobràs on 16.212.259,00
Eletrobràs on 8.797.250,20
Petrobrás pn 7.916.686,70
Usimlnas on 7 393.215,00

MERCADO À VISTA -LOTE
MAi F«ch 0*c%
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145.00
910)

1.68
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Perdas da Varig Cheques sem fundos levam 
Antarctica

aumentaram 37% Americanas 
a ter 

prejuizo a Brahma' 0 prejuizo da Varig esta au- "Tradicionalmente, o setor de J.
Tnentando,apcsardasmcdidasto- cargas tem um peso de 20% em xr cpminHo trimestrp fWp ann vn W Stinain milhnPQ sAo PAUL? ~ 0s Problem»s
madas para sanear a empresa. nossos resultados", lembrou Pin- ® ScgUllUO iniTlcSirt U6S16 ailO, VdlOT cllinglU i\.a> 0,t- IlllinOcS quea Antarctica vcnienlrenuitulo

i^Nos primeiros seis mescs deste t0. "Hntao achamos que deveria- bloom berg business news  em suas vendas ficaram onicm
:ajio, o resultado da principal mos buscar alguem com outra vi- a Americanas anunciou Cm nuailo liura* evidentes diante dos balances do

jcpmpanhia 
dc aviagao bra|e«ra s;lo do sctor-. 0 presidente da onlem, ^ os cheques sem fundos 

™! 
 primeiro semestre deste ahpdiyul-

.registrou perda dc $ 153,6 - 
Varig nao quis adiantar o nome continuam fazendo estragos no ba- 22  gados pela Companlua Antarctica

;lhocs, 37% maior do que 0 perdas ' 21 
[ 1 

'¦ 
i : ; i i pi Brahma, tnquamo

•do primeiro semestre do ano pas- ,.s , wj £•! *»* ": : a Brahma reeistrou um cresci-
;sado, quando os numeros, tingi- Mas 0 presidente da Varig nao loJas>de deparuimcntos do pais. No 2Q ^.  men(0 de 32,3% no lucro liquido
•dos de vermelho, somaram USS fez segredo dos pianos para recu- *&«ndo c:ontPraJum 

19 ....j apuradocomcom\ao monetaria,
,112,5 milhoes. Cm relagao ao ba- perar as receitas com 0 transporte |nrm limiidn de RS 6 9 milhoes no <o : i : i _L : em relagao ao mesmo periodo de¦lango do fim do ano passado, 0 de cargas, setor que tradicional- B . , . •' 1995 a Hoidinc do uruno Antarc-vlocpmnpnhn fni niruln mnU rlpcK- . r. .1 mesmo periodo do ano passado. 1 • nolu,ntuo brul'u ™iuirv

£ ™ wdTo a^* 9S a SI?^5* No primdro Irimatrede® ano. o " " >«v to apresea.oa uma daeda de
ivR 

"ill, USS 700 milhoes por ano. Em- prcj|,iz„ Heoa em RS 7.5 milhoes. 16 ¦: ¦: f"N, **•
RS 7 milhoes. mos modernizando os sistemas de "Os resultados do periodo abril- 15l l_j o lucro liquido da Brahma no

A piora nos numeros da Varig controle e de acompanhamento junho ficaram abaixo das nossas 4/Jul/96 9 12 17 22 25 30 2/Ago 7 12 15 semestre passado atingiu RS 151
fe consequent da queda no mo- de cargas", disse Pinto. Para isto, expectativas", disse Marcio Garcia .. - . , . Amencanas 

' milhoes e o Ituramento liquido
{vimento de passageiros e de carga, estao sendo desembolsados neste de Souza, chefe de Operates da ———  chegou a RS 1,186 bilhao, 10% a
-como destacou o presidente da ano USS 8 milhoes com informa- empresa. acrcscentando que o uso maj"s ue 0 ,jescmpcn|,0 j0 mes-
I'empresa, Fernando Pinto. A re- tica. Ate o fim de 97, todo de sistemas de checagem de credito, Boa parte dos cheques e repre- ? O grupo Mariani, representado nio periodo do ano anterior. Ja a
.ceita dc voo, porexeniplo, bai xou projeto tera consumido USS 30 noentanto, deve ajudar a equilibrar sentada por pre-datados para li- pt>ia Brazil Energy, confirmou qut Antarctica reeistrou lucro de RS
!de RS 1,6 bilhao i—————————» milhoes. As mu- as perdas. nanciar compras em ate tres me- desistiu oficialmcnte da op^ao dc , m;iu.w 

"cin 
nvcii i linniHq

no primerro se- OS llSrOS dnneas nao se li- A Lojas Americanas reservoo ses. 0 sislenia de checagem ao compra da MesWa. Na carta, entia-
[mestre de 95 para  mitam ao setor RS 12,3 milhoes, no primeiro tn- qual Marcio Garcia se relere. deve ' 

ndeaeostooarfadirecSo « ? f • no- uRS 1 4 bilhao em Exp^aiivaade de cargas. Em mestre; c RS 5.6 milhoes, no segun- entrar em opera<;ao no lim deste . j. . " milhoes. 11 u abaixo
Ijgua'l periodo 

v<"",asefn96 uss3',2b'lhaes- meados de outu- do; para cobrir o prejuizo causado mes. Ele explieou que. embora os companhia c so ditulgada ontem do faturamento registradoem pe-.
-deste ano. A insa- vendasew^ U8$3.i-„blih6^ a Varig di- pelos cheques sem fundos. A maio- numeros da empresa estejam ne- ao mcrcado financciro, o grupo Ma- riodo semelhante de 1995. Dados
tisfa<;ao com o Ijtieplon'ftrios is.soo vulgara sua nova ria deles, emitidos durante o perio- gativos, o resultado operacional riani liberou a Mesbla para buscar da Nielsen indicam que a Brahma

•desempenho do 
"Frota  

leaviaes logomarca e as do de compras de Natal. ainda e positivo. novossocios. lidera o mercado de ccrveja.
"transporte dc car- Muiio novas pinturas de
j;is foitao-grande semestro 96 R5i 50(jjl|fie^ suas aeronaves. ~

| Lautersztajn, foj  de uma empresa , I 1 iTWlWj a J i J ^ 1 I
j'afastado. Em lugar jovem", disse o presidente da Va- 1 i " i I 9 

^ I ¦ 1 A i\ I I I I
interinamente Carlos Muniz. rig, que tambem esta engajado na III ] § 1 IV 1 Wt j mk IH k I I 1 I

O troca-troca
motivos. O man do 2.004 para

mudanv'as progra- A | I ¦ 1 ¦ • 1 I I | 1 I ¦T A T ¦ j | |
ficaram USS 70 milhoes abai- a Varig estima ll|||ll||l| M I I BM I I

xo das obtidas igual periodo em USS 40 milhoes. III f _ 1 I I I I I k I HI I 111 I I I I

por do

BB nao feme stet quer

da Mendes

(J presidente do Banco do Brasil. Paulo Cesar a Stet aprescntou ontem ao KADETi; S-10 E OMEGA COM 40% DE ENTRADA E RISTANTE EM 10 PMESTA0IS FIXAS SIM IUROS.
Ximencs, disse ontem. no Rio, que nao existe governo gaucho o pedido de hcj« «icuns FXFNPt Ot-
possibilidade de a Mendes Junior ganhar nu co!npcli?Ao IEJ* 

ALBUMS KMPlOi
,afao que esta movendo ppmra^o banco ein inlcMcional para | vcnda de KADITT(CHASSIS 446721) INT: R$ 6.624,00 10X R$ 1.045,«9
dc USS 800 milhoes pela paralisa'^ao das o'bras 35% do capi.al ordinario da . S-10 (CHASSIS 942936) AR E DIR. ENT: R$ 9.353,20 ? 10X t$ 1.476,82
no Iraque. F.le allrmou que essa e a mesma Companhia Riograndense de g OMEGA (CHASSIS 210535) EHT: R$ 14.616,00 4 10X 11$ 2.307,79
av'ao que o BB cstA movendo contra a Mendes Telecomunica?ocs (C R D. „
Junior cm Minas Geruis a empreiteira deei- J. Superavaliamof o seu vsado <onforme a tabilo abaixo na tro<a por qualqutr modelo OKm

priwssos de indeni/apSo Cai lucro da ®
das c danos contra o BB nos Estados Unidos . «_• H^IPfJNIf HKTJ>IW'tM
porque entendeu cjuc o governo esta dificul- g VtrTCA /sit ig aaa 17 iytn __
lando 0 acerto de contas cntre a Uniao e a 10 Semestre VECTRA OLS 18 000' T7 000>
empresa. Scgundo 0 advogado da Mendes, Q)In linla pro(lui;ao de CORSA GL 11 .OOP, 10.000, ~*~
Jose Marilo Proc6pio, a eonstrutora esta Ian- ac0 de 1.9 milhoes de I CORSA WIND 9.000, 8.000, I
(.•ando mao de todos os recursos para resolvcr , , ... ....... ... . 7 , _ rrr , 2
uma pendenca que, no Brasil, se arrasta ha ,unekuias' a l'snn,nas MONZA OLS 4p. (Complete) 17.000, 15.000, 13 000' f

iinos e que pode se resolvcr de forma mais obte\e, no primeiro J MONZA GL 4p. (Complete) 14.000, 13.000, 12.000,nipida no exterior. Apesar de um escritorio em semestre do ano, um lucro { KADETT GL (Basico) 11.000, 10.000, 9.000,
Nova lorque ter assumido 0 processo (inclusi- liquido de RS 114.2
ve pela neeessidadc de adapt;n,ao as lcisMen- milhoes. Os nuineros KADETT GL (Complete)  15.500, 14.000, 12.500,'canas), 

ele foi quasc todo articulado por Pro- m0stram uma redjf ao cm IPANEMA GL 4p. (Basico) 11.500, 10.500, 9.500,
copio. Ele justiflcou 0 processo no rc|n?.-l0 no primciro ¦HHHHRnP9|nyV9Vf!fJVn^yT!nTfmnTR7VT|l?VTSff^^rcssaltnndo que os reclamados (que scnK,strc do an0 passadaultrapassam USS 1 bilhao) foram firmados em , , , , _ _.. ' . . , 1 quando a empresa lucrou /|j* /^\Nova lorque. A Mendes alega que os contra- ' ,... r MM a _ g/gl_
tos foram scgurados no Institute de Ressegu- 1111 ,ocs' n? Mwt^/^%/xfjL 

vV
ros do Brasil e essa institi§io c que teria a passado a metalurgica VENDEMOS SEU USADO POR CONSIGNACAO. ¦¦¦HHTirM "
icsponsabilidadc pelos contratos, nao salda- ,a\'ffi>u 10 ih«te dUrtammii. rtk M. 10DA A LINHA EM COM 0 MELHOR PREQO A VISTA Ru. Bai poiidoro BO Botaioao
dos milhoes S!SSSsKfcBi304»17|i OUTROS MODELOS" C/30% OE ENT. E SALOO EM Alt 36X"\ "™ r0,^™;5JcoO07

nanuownoasuowiTEMOS VECTRA E BLAZER PARA PRONTA ENTREGA. TBI-Z95-000#
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II ¦ IJ PPilK I em promofoo na Teknologika.
1^ IVI ¦ IP mm I Mlp Ligue e comprove ou venha pessoolmente.

swm TiKHOTROCA: MOTOROLA A faiBafee
No^corn^ra K^_t d^opor^Ihos

Assistencia Tccnica Motorola/BYR
Revendedor Credenciado Especial: SIGNATURE MOTOROLA

TBIfMAB Aftl I# BARRASHOPPING 
- Nivel Lagoa - Lj. 106/P26

lEill^PLOwliA (Proximo a Telerj) N

CELULAR uou* «55*voc6 ' 325-4392 . 325-9319 . 325-3155 PlaSs ;;

queia uga pra CENTRO - Av. Marechal Camara, 160 Gr. 1.125 '1

N(OT OROLA, U N?DE H'V U JITS U CEUSTAR, 'NTllSAT, GHADIENTt.

GRANDE PROMOÇÃO DE FlfVI DE SEMANA:

TODA A LINHA CHEVROLET COM GARANTIA ESTENDIDA DE + 1 ANO E EMPLACAMENTO GRÁTIS

SEU CARRO USADO/ANO

SE O SEU CARRO NAO ESTIVER NESTA RELAÇAO NOS FAÇA UMA VISITA

SP (011) 212-5427 / 814-3217> CURITIBA (041) 224-8284 / 222-1621

Antarctica

perde para

a Brahma

SÃO PAULO — Os problemas
que a Antarctica vem enfrentando'
em suas vendas ficaram ontem
evidentes diante dos balfjfos do
primeiro semestre deste ano divul-
gados pela Companhia Antarctica
Paulista e pela Brahma. Enquanto
a Brahma registrou um cresci-
mento de 32.3% no lucro liquido
apurado com correrão monetária,
em relação ao mesmo período de
1995, a holding do grupo Antarc-
tica apresentou uma queda de

Perdas da Varig Cheques sem fundos levam

aumentaram 37% 
Americanas a ter prejuízo"Tradicionalmente, o setor de

cargas tem um peso de 20% em
nossos resultados", lembrou Pin-
to. "Então achamos que deveria-
mos buscar alguém com outra vi-
são do setor". O presidente da
Varig não quis adiantar o nome
do futuro diretor da companhia.

Mas o presidente da Varig não
fez segredo dos planos para recu-
perar as receitas com o transporte
de cargas, setor que tradicional-
mente gera um faturamento de
USS 700 milhões por ano. "Esta-

mos modernizando os sistemas de
controle e de acompanhamento
de cargas", disse Pinto. Para isto,
estão sendo desembolsados neste
ano USS 8 milhões com informá-
tica. Até o fim de 97, todo o
projeto terá consumido USS 30
——— milhões. As mu-
|S danças não se li-

 mitarn ao setor
de cargas. EmUSS 3.2 bilhões , í?.

 meados de outu-
..tJ.s.s..'!:.,..!!!!l!!i'!.s. bro, a Varig di-

18 vulgará sua nova•/e aviões logomarca e as
novas pinturas de

R$150 milhões suas aeronaves."Queremos
¦.RS 112 passar a imagem

 de uma empresa
jovem", disse o presidente da Va-
rig, que também está engajado na
campanha para trazer os jogos
olímpicos de 2.004 para o Rio.
Para fazer as mudanças progra-
madas, a Varig estima seus invés-
timentos em USS 40 milhões."Tudo será feito com recursos
próprios", assegurou. (Liana Ver-
dini)

O prejuízo da Varig está au-
Tnentando, apesar das medidas to-
madas para sanear a empresa.
ÍNos primeiros seis meses deste
;íUio, o resultado da principal
leompanhia de aviação brasileira
iregistrou perda de RS 153,6 mi-

pões, 37% maior do que o perdas
/de primeiro semestre do ano pas-
s|io, quando os números, tingi-

idos de vermelho, somaram USS
.112,5 milhões. Em relação ao ba-'¦lanço do fim do ano passado, o
<;desempenho foi ainda mais desas-
ftíoso: em todo o ano de 95, a
,Varig acumulou um prejuízo de

i RS 7 milhões.
í A piora nos números da Varig
je conseqüência da queda no mo-
[violento de passageiros e de carga,
'como destacou o presidente da
;'empresa, Fernando Pinto. A re-
.ceita de võo, por exemplo, bai xou
!de RS 1,6 bilhão
[no primeiro se-
i mestre de 95 para
; RS 1,4 bilhão em
ÍLgual período
-deste ano. A insa-
tisfação com o
desempenho do Frota

"transporte de car- |Rq
jas foi tão grande =<->m«3tro 96
[que o diretor da Preiuizo
1'área, And rés !• semestre95
i Lautersztajn, foi 

afastado. Em seu lugar assumiu
; interinamente Carlos Muniz.

O troca-troca não ocorreu sem
(motivos. O mau desempenho do' 

transporte de cargas, cujas recei-
; tas ficaram USS 70 milhões abai-
! xo das obtidas em igual período' do ano passado, foi responsável
; por 65% do resultado da compa-
f nhia.

¦ No segundo trimestre deste ano, valor atingiu R$ 6,4 milhões

BLOOMHtRG BUSINESS NEWS mm_____—_
A Lojas Americanas anunciou, Cm Queda livrB*

ontem, que os cheques sem fundos 
continuam fazendo estragos no ba- 22. ;
lanço daquela que é a maior rede de 2^ ... .Jl. .. .i ^
lojas de departamentos do pais. No jjr\
segundo trimestre do ano. o prejuí- ' r '• '¦ v—¦ • 

zo foi de RS 6,4 milhões contra um 19 
lucro liquido de RS 6,9 milhões no ry...i....J
mesmo período do ano passado. •
No primeiro trimestre deste ano, o "i "•

prejuízo ficou em RS 7.5 milhões. 16 •: •: •: •: :
"Os resultados do período abril- 15 :

junho ficaram abaixo das nossas 4/Jul/96 9 12 17 22 25 30 2/Ago 7 12 15
expectativas", disse Márcio Garcia .Asaçõesdas Lojas Americanas
de Souza, chefe de Operações da 
empresa, acrescentando que o uso
de sistemas de checagem de crédito, Boa parte dos cheques é repre-
no entanto, deve ajudar a equilibrar sentada por pré-datados para fi-
as perdas. nanciar compras em até três me-

A Lojas Americanas reservou ses. O sistema de checagem, ao
RS 12,3 milhões, no primeiro tri- qual Márcio Garcia se refere, deve
mestre; c RS 5.6 milhões, no segun- entrar em operação no fim deste
do; para cobrir o prejuízo causado mês. Ele explicou que. embora os
pelos cheques sem fundos. A maio- números da empresa estejam ne-
ria deles, emitidos durante o perio- gativos, o resultado operacional
do de compras de Natal. ainda é positivo.

O lucro líquido da Brahma no
semestre passado atingiu RS 151
milhões e o faturamento liquido
chegou a RS 1,186 bilhão, 10% a
mais que o desempenho do mes-
mo período do ano anterior. Ja a
Antarctica registrou lucro de RS
45,1 milhões. Sua receita liquida
nos primeiros seis meses do ano
foi RS 220,4 milhões, 11% abaixo
do faturamento registrado em pc-
riodo semelhante de 1995. Dados
da Nielsen indicam que a Brahma
lidera o mercado de cerveja.

O O grupo Mariani, representado
pela Brazil Energy, confirmou que
desistiu oficialmente da opção de
compra da Mesbla. Na carta, envia-
da no dia 12 de agosto para a direção
da companhia e só divulgada ontem
ao mercado financeiro, o grupo Ma-
riani liberou a Mesbla para buscar
novos sócios.

Expectativas de
vendas em 96
Vendas om 95
N° de luncioníirios

Stet quer
comprar
357o da CRT
A Stet apresentou ontem ao
governo gaúcho o pedido de
participação na competição
internacional para a venda de
35% do capital ordinário da
Companhia Riograndense de
Telecomunicações (CRT).

ação da Mendes

U presidente do Banco do Brasil, Paulo César
Ximencs, disse ontem, no Rio, que não existe
possibilidade de a Mendes Júnior ganhar a
ação que eslá movendo contra o banco em
Nova Iorque, no qual pede uma indenização
de USS 800 milhões pela paralisação das obras
no Iraque. Rle afirmou que essa é a mesma
ação que o BB está movendo contra a Mendes
Júnior cm Minas Gerais. A empreiteira ileci-
piú mover processos de indenização e de per-
das c danos contra o BB nos Estados Unidos
porque entendeu que o governo está dificul-
(lindo o acerto de contas entre a União e a
empresa. Segundo o advogado da Mendes,
José Murilo Procópio, a construtora esta lan-
çando mão de todos os recursos para resolver
uma pendência que, no Brasil, se arrasta há
anos e que pode se resolver de forma mais
rápida no exterior. Apesar de um escritório cm
Nova Iorque ter assumido o processo (inclusi-

¦ve pela necessidade de adaptação ás leis ameri-
.canas), ele foi quase lodo articulado por Pro-
cópio. Ele justificou o processo no exterior
ressaltando que os contratos reclamados (que
ultrapassam USS 1 bilhão) foram firmados em
Nova Iorque. A Mendes alega que os contra-
tos foram segurados no Instituto de Ressegu-
ros do Brasil e essa instituição é que teria a
responsabilidade pelos contratos, não salda-

.dos.

KADiTTKHASSIS 446721)
$-10 (CHASSIS 942936) AR E DIR
OMEGA (CHASSIS 210535)

Superavaliantos o seu usado «onform» a tabula abaixo na traça por qualquur modulo OKm
Cai lucro da
Usiminas no
1 ° semestre
Com uma produção de
aço de l,9 milhões de
toneladas, a Usiminas
obteve, no primeiro
semestre do ano, um lucro
liquido de RS 114,2
milhões. Os números
mostram uma redução cm
relação ao primeiro
semestre do ano passado,
quando a empresa lucrou
RS 163 milhões, Ano
passado, a metalúrgica
faturou RS 332,36
milhões.

VECTRA GLS
CORSA GL
CORSA WIND
MONZA GLS 4p. (Completo)
MONZA GL 4p. (Completo)
KADETT GL (Básico)
KADETT GL (Completo)
IPANEMA GL 4p. (Básico)

VENDEMOS SEU USADO POR CONSIGNAÇÃO.
TODA A LINHA GM COM 0 MELHOR PREÇO A VISTA

OUTROS MODELOS" C/30% OE ENT. E SALDO EM ATE 36X
TEMOS VECTRA E BLAZER PARA PRONTA ENTREGA.

Rua 6al. Polldoro, 80. Botafogo
TeL 295-8887

Todos os modelos de celulares

em promoção na Teknológika.

Ligue e comprove ou venha pessoalmente.

TEKNOTROCA:
Na compra de um Kit Especial dos aparelhos

ELITE. MICRO TAC UTEiL PUTINUM,
NOKIA 232 e GRADIENTE CP 90, seu usado

vaie até R$ 200,00. Na compra do STAR TAC
seu Elite vaie até Rj 500,00
como parte do pagamento.

TEKNOOARANTIA:
KIT BÁSICO: 18 MESES

KIT SUPER LUXO :36 MESES

TEKNOASSISTÊNCIA:
CONSERTAMOS SEU APARELHO.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA BYR
AUTORIZADA PELA MOTOROLA.

Assistência Técnica Motorola/BYR
Revendedor Credenciado Especial: SIGNATURE MOTOROLA

BARRASHOPPING - Nível Lagoa - Lj. 106/P26

(Próximo à Telerj)
325-4392 • 325-9319 • 325-3155

CENTRO - Av. Marechal Câmara, 160 Gr. 1.125
240-1445 • 240-1937 • 532-0816

CELIILãi! LIGUE PARA,

qüEW ^1GA P
Rewndedor Autorizado:
MOTOROLA.UNIDEN. FUJITSU, CELLSTAR, INULSAT, GRADIENTE.

SÂUADO, !7 ™ AGOSTO Dl: 19% NEGOCIOS 
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Cidade

_ riaf^rca Toth nnpr em reportagens publicadas no JORNAL ao delegado detalhes da parceria com a irregular", disse George Toth. Os primei- "]%TD f J 1¦ vJCv. L 4 DOBRASIL. Riotur, alem de apresentar os documentos ros a serem ouvidos pelo delegado sao os ItIx lftZ ClOSSIC SODFC^;
saber se contratos sem Ser;lo chamatios para preslr depoi- q«e;.comprovem:osJgamemJaospresta- benefiiciarios no repasse das verbas e as „oefrta i Lmn^Sa
lifitflfi-IO SHO irrefflllares mento OS responsaveis pelas entidades e os dores de serviijos. 0 presidente da Federa- empresas prestadoras de servi|o que rece- gtlSlUfe UU cllipicad ,
niuayau aaw uiv5u 

bencriciados com as verbas. A Casa dos ?ao de Bandas, Jose Bernardo de Souza. beram caches. Os documentos da contabi- 0 Minjsl6rio PuWic0 elaborou urn
fAbio lap n Artistas e a Federagao Fluminense de Ban- seni chamado a apresentar documentos so- Made da Casados Artistas e da Federa?ao dossi-, contenj0 as denuncias sobre os-lMONA HI I IENCOUR l Jas de M|;lsjca CiviS) entidac^ sem fins bre os RS 248 mil recebidos da Riotur para de Bandas serao requisitados para a apre- gas[os c)a jyotur t|ivulgad0S pelo JOR-

0 presidente da Riotur, Marcelo Si- lucrativos, loram usadas pela Riotur como produzir bailes de carnaval. ciaCao do delegado. NAL DO BRASIL. A documenta?ao foi.'

queira e o ex-diretor de Eventos da cmpre- intermediarias na produgao de bailes po- Ooutroinqueritoinvestigarao cache de George Toth vai ainda enviar oficio ao enviada a promotora de Justi^a da If
sa Rodrigo Farias Lima serao chamados a pulares de carnaval. A Casa dos Artistas RS 30 mil recebido pela Dupla do Rio, Tribunal de Contas do Nlunicipio, presidi- Central de Inqueritos, Dora Beatriz, a ¦
denor nos dois inqueritos que foram aber- intermediou as festas do Arraia do Rio. composta pelos palhatjos Raul Farias Li- do por Mauro Tavares de Souza! pedindo quem cabera analisar e qualificar os gas-
tos ontem, na Delegacia Especial de Cri- Conforme publicou o JB, o diretor-lesou- ma e Isa Xavier, lilho e nora de Rodrigo que seja realizada uma inspect! extraordi- tos Prat'Cl*d°s P5'a,em|M|*.
mes contra a Fazenda Publica, para apurar «;,ro da Casa dos Artistas, o comediante Farias Lima, que e candidate a vereador naria na Riotur. -0 

pedido e para que se E"tre i deminaas "nhadas. qm
as denuncias sobre o uso de verbas sem Nick Nicola confirmou que apenas endos- pcto PFL. A dota?ao de uma verba de RS verif as resp0nsabilidad s sobre as apon,tam ;rr^uIar"ladfs.,;
licita?ao. Os inqueritos envolvem a Casa «*a o pcdido de verba para a produce 2 0 rail para Jose Messias, para a produ- l?ftam a tram'cnnicia de RS 937 mil a,
dos Artistas i Federacao Fluminense de dos cventos com emPresas previamente es- Qao da pe;| A grande chMe, publicada no (jes[xs'!s qut tslao kntl° denuncwdsS to- C asa dos Artistas,: RS 24S mil a Federal

Bandas deMiisica Civis e os palhagos colhidas pelo Departamento de Eventos da Diario Oficial do Municipio em abnl e trreguhires . exphcou Toth. Os dir.- •

pernas-de-pau que formam a Dupla do Rl0l,ur' dingido ate abnl por Rodngo Fa- agosto e ainda nao recebida pelo radialis- gentes da Riotur, Marcelo Siqueira, Cesar Cms RS 4 0 mil 
jawa 

ujj

Rio. Investiga ainda a dotagao de verba nas 
^nna ,a asa Artistas to, tambem sera apurada. Scorzelli,C laudio I'rado e Rodrigo Farias Messjas- e 0 naoanlnto de RS 30 mil

para o radialista Jose Messias realizar o recebeu RS 937 mil. "Vamos verificar se ha crime nos proce- Lima serao ouvidos pelo delegado somente g pUpjg j0 j^10 _ paihagos da pema de
espetaculo A grande chance. Os pagamen- Nick Nicola e o contador, que se identi- dimentos da Riotur, ja que ha indicios de apos a tomada de depoimentos dos benefi- pau e parentes do ex-diretor da Riotur,
tos leitos pela Riotur foram denunciados ficou apenas como Enio, terao que explicar que o dinheiro publico foi gasto de forma ciados no repasse. Rodrigo Farias Lima.

^^ 

monulores do /A^
Samuol Miirtins — o. 3/96

Passarela capenga em Ipanema

¦ PrcfbitO pCflSa em rccjamacoes dos moradorcs dos predios que frequi'iiciaela sera posta. Podeser no

pari aCCSSO '10 
po'rtico^ 

de 0h3^1^ (k nianha, a^pessoa ^ 

^icoi^relavao 

aos protestos de alguns ^^

suncienle para'freara inuigina^iod'o pre- Para refor?ar o argumento prd-passa- luzes da'cidade toda Do calgadiio das
feiio Cesar Mail em relacao ao bairro. rela mowL ele lista outras situa*;oes possi- praias, das ruas mais movimentadas. Em
Depois do obelisco, do portico e do asfal- veis, caso a escada fosse posta como esta- todos os lugares em que morei, sempre 1 ; 

'

to colorido, ele anunciou ontem a mssaf va previsto. 
"Pode ser que num dos apar- cortina na hora de dormir. Fu nao

relet movel. Ao contrario do que estava tenha uma menina faceira. Ai vejo nada demais. Fechar cortina e um
previsto, Cesar Maia pretende por apenas pessoa vai subir para ver a menina. E se bom habito", 1

escada para que alguem decidir fazer serenata?", questio- Alheios mais nova ideia do prefeito, ^W/:]" 
f

t|^arios^rabalhavani

semana e feriados. 
^8""^° a prefeitura "Devemos fim de agosto", •'

c. . um estudo no local para ver como as u;mi„™„i,1;,vu.ir™ WHSo botarenios a escada nos horanos libe- 
pe,s t' d *la 10 Previu 

oengenhciro Jorge Luiz Medtiros,

Ao anuneiar o curioso piano lira csca- as °^ras realizadas. Depois, entao, sera savel pelas obras no bairro. Junto ao bklijfjfy
da. poc cscadti, Cesar Maia mostrou o definido um horario para a passarela mo- portico, guardas municipals se revezaram ,
quanto parece ter sido inlluenciado pelas rel. "Vamos botar, so resta decidir com em plantao para coibir os pichadores.

Air o fim de seieinbro. so havera cohramci de peddgio cm ires pontos da esinulff-%

Marlaldo Araujo

sa Senhora de projeto de urbanizavao Favela-Bairro. da secretaria cuidou da reurbaniza*;ao de vjff
(' opacabana U J Secretaria Municipal de Habitagao. entrar laseescadarias. fez rede deesgoto, canalv>
mini inienso elui- '¦ em sua fase de inauguraijoes. O primeiro tas de drenagem c campos de futebol
fori: que jorrava •' local onde as obras ficarao prontas "Nossa ideia mudar o pcrfil da fave-
iigua a cinco me- Favela da Serrmha. em Madureira. subur- la. integrando-a com o resto da cidade
tros de altiira. 0 m bio da Central, e solenidade de inaugu- melhorando a qualidade de vida da popu-

Qiornu I Depois d'ela, v^m a Favela Tres Pontes, Sergio Magalhaes. A realizacao Mobra$rugaaa em Santa Cruz (Zona Oeste). no dia 7 de uma vulon/ou das casas em variaij
em .» setembro, e a Favela Ladeira dos Funcio- favelas e o projeto tem sido bem recebidil

Edift- I' narios, no Caju (Zona Portuaria). no dia nas comunidades.
no |4 do mesmo mes. Hoje. o prefeito Cesar Alem do Favela-Bairro, estao marca-

769. AI- | Maia visita a Favela Tres Pontes. das para setembro inauguragoes de outro
taxistas Ate o fim estao programs da Secretaria de

iinroveii,train o Morar Sem Risco. No

para projeto, dessa vez nas favelas Nlata Ma- a prefeitura entrega um conjunto de 3$j

htutr - chado, no Alto da Boa Vista, e Parque casas na Estrada do Camboata. em Costa'' 
j'* Royal, na llha do Govcrnador, alem da Barros, Zona Suburbana. para desabriga-

ros. . I oration Chacara Del Castilho e Fernao Cardim. dos que estao em abrigos provisorios. 
^

ihamaram a (t- 
Um dos principals projetos da prefeitu- inauguraoao das moradias do loteamento

aciuente. mas os *-"• 
'4 

intenen?oes.como obras de fornecimento rantes. em Jacarepagua, Zona Oeste, onde
/tVH/Vt'.v so eke- r; de agua. iluminaqao, pavimenta?ao, cons- estao sendo construidas 6S2 casas parA
jsaram no local r tru^ao de areas de lazer e de centres de desabrigados das chuvas dos dias 13 e'!4
as /iijtl K¦' ¦ - ¦ 

' '_ 
cenagao de renda Na Serrmha. primeira de feVereiro deste ano

em reportagens publicadas no JORNAL
DO BRASIL

Serão chamados para prestar depoi-
mento os responsáveis pelas entidades e os
beneficiados com as verbas. A Casa dos
Artistas e a Federação Fluminense de Ban-
das de Música Civis, entidades sem fins
lucrativos, foram usadas pela Riotur como
intermediárias na produção de bailes po-
pulares de carnaval. A Casa dos Artistas
intermediou as festas do Arraia do Rio.
Conforme publicou o JB, o diretor-tesou-
reiro da Casa dos Artistas, o comediante
Nick Nicola, confirmou que apenas endos-
sava o pedido de verba para a produção
dos eventos com empresas previamente es-
colhidas pelo Departamento de Eventos da
Riotur, dirigido até abril por Rodrigo Fa-
rias Lima. Para tanto, a Casa dos Artistas
recebeu RS 937 mil.

Nick Nicola e o contador, que se identi-
ficou apenas como Ênio, terão que explicar

ao delegado detalhes da parceria com a
Riotur, além de apresentar os documentos
que comprovem os pagamentos aos presta-
dores de serviços. O presidente da Federa-
ção de Bandas, José Bernardo de Souza,
será chamado a apresentar documentos so-
bre os RS 248 mil recebidos da Riotur para
produzir bailes de carnaval.

O outro inquérito investigará o cachê de
RS 30 mil recebido pela Dupla do Rio,
composta pelos palhaços Raul Farias Li-
ma e Isa Xavier, filho e nora de Rodrigo
Farias Lima, que é candidato a vereador
pelo PFL. A dotação de uma verba de RS
210 mil para José Messias, para a produ-
ção da peça A grande chance, publicada no
Diário Oficial do Município em abril e
agosto, e ainda não recebida pelo radialis-
ta, também será apurada.

"Vamos verificar se há crime nos proce-
dimentos da Riotur, já que há indícios de
que o dinheiro público foi gasto de forma

irregular", disse George Toth. Os primei-
ros a serem ouvidos pelo delegado são os
beneficiários no repasse das verbas e as
empresas prestadoras de serviço que rece-
beram cachês. Os documentos da contabi-
lidade da Casa dos Artistas e da Federação
de Bandas serão requisitados para a apre-
ciação do delegado.

George Toth vai ainda enviar oficio ao
Tribunal de Contas do Município, presidi-
do por Mauro Tavares de Souza, pedindo
que seja realizada uma inspeção extraordi-
nária na Riotur. "O 

pedido é para que se
verifiquem as responsabilidades sobre as
despesas que estão Sendo denunciadas co-
mo irregulares", explicou Toth. Os diri-
gentes da Riotur, Marcelo Siqueira, César
Scorzelli, Cláudio Prado e Rodrigo Farias
Lima serão ouvidos pelo delegado somente
após a tomada de depoimentos dos benefi-
ciados no repasse.

¦ George Toth quer
saber se contratos sem

licitação são irregulares

MP faz dossiê sobre-

gastos da empresa
O Ministério Público elaborou um

dossiê contendo as denúncias sobre os'
gastos da Riotur divulgados pelo JOR-
NAL DO BRASIL A documentação foi.
enviada à promotora de Justiça da Jí
Central de Inquéritos, Dora Beatriz, n
quem caberá analisar e qualificar os gas-
tos praticados pela empresa.

Entre as denúncias encaminhadas, quçi
apontam para possíveis irregularidades,/
constam a transferência de RS 937 mil à,
Casa dos Artistas; RS 24S mil à Federa-;
ção Fluminense de Bandas de Música
Civis; RS 420 mil parti a execução do-
projeto A grande clutnce, do radialista
José Messias; e o pagamento de RS 30 mil
à Dupla do Rio — palhaços da perna de
pau e parentes do ex-diretor da Riotur,
Rodrigo Farias Lima.

FÁBIO LAU E
MONA ItlTTENCOURT

O presidente da Riotur, Marcelo Si-
queira, e o ex-diretor de Eventos da empre-
sa Rodrigo Farias Lima serão chamados a
depor nos dois inquéritos que foram aber-
tos, ontem, na Delegacia Especial de Cri-
mes contra a Fazenda Pública, para apurar
as denúncias sobre o uso de verbas sem
licitação. Os inquéritos envolvem a Casa
dos Artistas, a Federação Fluminense de
Bandas de Música Civis e os palhaços
pernas-de-pau que formam a Dupla do
Rio. investiga ainda a dotação de verba
para o radialista José Messias realizar o
espetáculo A grande chance. Os pagamen-
tos feitos peja Riotur foram denunciados

Sandra de Souza — 14/8/96

WÊrnimâ

de passeio, caminhonetes e furgões, ònl-'
bus e caminhões de dois eixos (com rodá-'
gem dupla) pagarão RS 4,76; carros 0
caminhonetes com reboques pagarão R#
7.14; carretas, (caminhões com reboque de
três eixos) RS 11,90. Motos pagarão RS,'
1,19 e ônibus com três eixos, RS 7.14 .

Segundo a Concer, o critério para fixar
os valores corresponde ao uso de 60 quilõg
metros da rodovia. Por ele, a única exce-:
ção será a praça da entrada da Rio-Teru-
sópolis, onde o pedágio, no mesmo \alor,-
será cobrado apenas em um sentido, já
que os usuários da rodovia utilizai!! ape-
nas 30 quilômetros da BR-040 para ir ç,
voltar.

Por enquanto, a cobrança das tarifas
será feita nas cabines. mas.ate o fim dü
setembro a empresa pretende adotar
pagamento com cartão eletrônico. Ate
agora, foram gastos RS 43 milhões na,
recuperação da pavimentação, sinaliza'-'
ção, canteiros e outras obras emergenciafs'
na rodovia. Para o ano que vem, mais R$.
90 milhões deverão ser investidos.

$ámuol Martins — U. 3/96

Depois do pedágio na Ponte Rio-Nite-
rói, que começou a ser cobrado à meia-
noite de ontem, no próximo dia 20 será a
vez de quem viaja na BR-040 pagar pelo
uso da rodovia. A Companhia de Conces-
são Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer)
anunciou que, a partir da zero hora de
terça-feira, passa a cobrar pedágio em
duas das quatro praças que funcionarão
na rodovia BR-040. O preço básico, para
automóveis e veículos leves, será de RS

Na fase inicial, somente os pedágios
localizados nos quilômetros 104 (Xerém,
distrito de Duque de Caxias, na Baixada
Fluminense) e 45 (Areai) farão a çobran-
ça, sempre nos dois sentidos. As outras
praças, no quilômetro 109 (no acesso a
Teresópolis) e 814 (Simão Pereira), que
ainda estão em fase de obras, só devem
iniciar a cobrança no fim do mês de se-
lembro.

A Concer divulgou também a tabela de
preços, que entra em vigor nesta terça-fei-
ra: além dos RS 2.38 cobrados de carros

Pli

Seguntlo o prefeito, pura não incomodar os moradores do Bar 20, o pórtico só será usado como passarela nos fins de semana
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!/('• o fim de setembro, só luiverõ cobrança de pedágio cm três pontos da cstradflTZ

Marlaldo Araújo

Favela-Bairro entra na

fase de inaugurações

|_J () rompi-
mento de uma
tubulação da Ce-
dae em Copaca-
bana transfor-
mou a calçada
da Avenida Nos-
sa Senhora de . j
C o p a c a b a na IJ
num imenso cita- q,0 

'

fari: que jorrava 
'

água a cinco me- ^1
tros de altura. O
acidente ocorreu
na madrugada
de ontem cm ||||
frente ao Edift- ||í|cio irusanga, no |§£
número W. Al- f ^
guns taxistas I
aproveitaram o j í|
vazamento para t S§
lavar seus cor- j Éí
ros. Moradores jinformaram que JR
chamaram a Ce- ^
iae na hora do pP
acidente, mas os 

'gat

técnicos só ehe- Hj
garam no loca.' ||p
as 6h30. Illj

comunidade contemplada pelo projeto, a
secretaria cuidou da reurbanizaçâo de víç>
Ias e escadarias, fez rede de esgoto, canaly'-
tas de drenagem e campos de futebol."Nossa idéia e mudar o perfil da fave-
la. integrando-a com o resto da cidade ê
melhorando a qualidade de \ ida da popií-
lação como um todo", costuma explicar
Sérgio Magalhães. A realização das obras
gerou uma valori/ou das casas em várias
favelas e o projeto tem sido bem recebido
nas comunidades. ¦

Além do Favela-Bairro. estão marca-
das para setembro inaugurações de outro
programa da Secretaria de Habitação:.$
Morar Sem Risco No dia 19 de setembro,
a prefeitura entrega um conjunto de XjO
casas na Estrada do Camboata. em Costa
Barros, Zona Suburbana, para desabriga-
dos que estão em abrigos provisórios.

No dia 20 de setembro e a vez da
inauguração das moradias do loteamento
Novo Horizonte, na Estrada dos Bandéi-
rantes, ein Jacarepagua, Zona Oeste, onde
estão sendo construídas 682 cavts püfá
desabrigados das chuvas dos dias 13 e '!4

de fevereiro deste ano.

Depois do Rio Cidade, chegou a vez do
projeto de urbanização Favela-Bairro, da
Secretaria Municipal de Habitação, entrar
em sua fase de inaugurações. O primeiro
local onde as obras ficarão prontas é a
Favela da Serrinha. em Madureira, subúr-
bio da Central, e a solenidade de inaugu-
ração será no próximo dia 31 de agosto.
Depois dela, \ém a Favela Três Pontes,
em Santa Cruz (Zona Oeste), no dia 7 de
setembro, e a Favela Ladeira dos Funcio-
nários. no Caju (Zona Portuária), no dia
14 do mesmo mês. Hoje. o prefeito César
Maia \isita a Favela Três Pontes.

Até o fim de setembro ainda estão
previstas mais quatro inaugurações do
projeto, dessa vez nas favelas Mata Ma-
chado, no Alto da Boa Vista, e Parque
Royal, na Ilha do Governador, além da
Chácara Del Castilho e Férnão Cardim.
em Del Castilho (Zona Suburbana).

Cm dos principais projetos da prefeitu-
ra. o Favela-Bairro inclui uma série de
intervenções, como obras de fornecimento
de agua. iluminação, pavimentação, cons-
truçào de áreas de lazer e de centros de
geração de renda Na Serrinha. primeira

Delegado abre inquérito 
para 

investigar Riotur

iffl
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cipio. As pessoas que comparecc- ..; ^H ^H> • _ f
rem postos

onde podem recebcr tratamenlo.

Atualmente, o municipio dis-

o ano 2.000.
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Estrada Tres Rios, 1.306, Fregue- j||pf

Escola Municipal Barao da |p fflf 
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Conjunto Habitacional Rio ** |j| /& %^;/ t* |
Grande: Rua Pastorinhas, Taqua- 0m jf l|||| %i0!' ip 1

Escola Municipal Edgard Wer- jf^- 
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no ato 30 dias

O restante financiado

em ate 36 meses

1a parcela 60 dias apos

a compra.
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¦ Apostador joga
RS 4 milhoes

na megassena

,, A noticia de que a megasse-
•• f\ na acumulada deve distri-

. ' buir um premio de RS 19 mi-

$Ihoes fez com que o movimento
•• ¦vnas casas lotericas aumentasse

" ontem. Enquanto alguns faziam
.:" ,uma Jcijnho, outros gproveita-', rani para apostar alto. A Iteria

Novo Mexico, no Centro, regis-
I trou essa semana uma aposta
, . estonteante: nada menos do que

RS 4 milhoes.

j" 
As apostas para o concurso

no ato 30 dias

O restante financiado

em até 36 meses

Ia parcela 60 dias após
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Uma 
'fezinha' 

milionária

SÁBADO. 17 DE AGOSTO Díl 1996
CIDADE JORNAL 

HO BRASH. 
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24 da mcgassena foram encerra-
das ontem à noite. O sorteiro
será na segunda-feira, às 9h, em
Brasília. Embora a Caixa Eco-
nòmica Federal (CEF) ainda
não tivesse, até o fim do dia, o
número exato de jogos leitos es-
ta semana, a estimativa era de
que fossem computados cerca de
25 milhões de cartões. Como ca-
da cartão custa RS I, tudo indi-
ca que a arrecadação com as
apostas deve ser de RS 25 mi-
lhòes. De acordo com as previ-
sões. este será o quarto maior
rateio já registrado pela CEF.

Na Loteria Novo México, a
casa que costuma registrar o
maior volume de jogos da cida-

de, o movimento surpreendeu.
"Como aceitamos apostas pelo
telefone e pela Internet, tivemos
que trabalhar até de madrugada
para dar conta dos pedidos",
contou o dono, Maurício Boyd.
A Novo México estima que rece-
beu cerca de 100 mil apostas.
"Também atendemos a um
apostador que ligou dos Estados
Unidos para jogar 50 cartões",
disse Boyd.

Cada apostador tem direito a
marcar seis números por cartão
que preencher. Se sair para um
único ganhador, este será o
maior prêmio já pago na história
lotérica da Caixa Econômica
Federal.

¦ Apostador joga
RS 4 milhões

na megassena

,, A notícia de que a megasse-
',• f\ na acumulada deve distri-
,; \buir um prêmio de RS 19 mi-

$ lhòes fez com que o movimento
•' ;,nas casal lotericas aumentasse

" ontem. Enquanto alguns faziam
f .uma fezinha, outros aproveita-
*, rarn para apostar alto. A Loteria

Novo México, no Centro, regis-
I trou essa semana uma aposta
,. estonteante: nada menos do que

RS 4 milhões.

P As apostas para o concurso

Elevado do
Gasômetro
interditado

O Eleva® do Gasômetro
e .i Avenida Pcrinietral
serão interditados
amanha. A partir das 6h
de domingo, operários da
Secretaria Municipal de
Transportes vão trabalhar
rtk recuperação das juntas
de dilataçâo das pistas. O
elevado será interditado
no sentido Zona Norte e a
Perimetral estara fechada
ao tráfego entre a rampa
de descida para a Praça
Mauá c o Gasômetro. Os
motoristas procedentes da
Avenida General Justo
com destino á Avenida
Brasil deverão seguir pela
Avenida Rodrigues Alves.
Qiiem vier da Avenida
Presidente Vargas na
mesma direção devera
seguir pela pista lateral da
Avenida Francisco"Bicalho. Rua
Comandante Garcia
Pires. Avenida Cidade
Lima. Rua Pereira Reis e
Avenida Rodrigues Alves

Área de teatro e

boate é liberada
A Defesa Civil Municipal vai liberar a área do Teatro da
Lagoa e da boate Resumo da Ópera, na Lagoa, atingida por
dois incêndios em menos de seis horas, na quarta-feira e
quinta-feira, para que tenham inicio as obras de recuperação
das duas casas. A informação é do coordenador técnico do
Órgão, coronel Èronildes de Almeida. Segundo ele. foi cons-
talhdo que a estrutura das duas casas não ficou abalada. O
teatro, de 200 lugares, foi totalmente destruído. Na boate, as
chamas danificaram parte do teto, uma parede e alguns
móveis. Segundo Cristiana Menezes, assessora de imprensa
da Resumo da Ópera, o empresário Ricardo Amaral —
proprietário das duas casas e do Restaurante Gattopardo, no
mesmo local — ainda não decidiu quando começarão as
obras, nem qual destino será dado á área do Teatro da
Lagoa. A empresa seguradora dos dois estabelecimentos, a
Interatlãntica. ainda esta calculando os estragos para elabo-
rar um parecer sobre os incêndios.

César inaugura dragagem
na Lagoa de Camorim
O sonho dos moradores de ver Jacarepaguá livre de
enchentes, como a que transformou o bairro num caos cm
fevereiro deste ano. está provimo de se tornar realidade. Foi
o que garantiu o prefeito César Maia ao inaugurar, ontem de
manhã, a segunda fase da dragagem da Lagoa do t amorim,
em Jacarepaguá Na primeira fase. iniciada em julho, foram
retirados cerca de7 mil metros cúbicos de sedimentos que
vinham assoreando a lagoa e o Arroio Fundo. A previsão e
que ate novembro sejam retirados mais 310 mil metros
cúbicos òe detritos, ao custo de RS 99? mil. Segundo o
prefeito, a obra \ai restabelecer as condições de navegação
na lagoa, beneficiando.? mil moradores que vivem na área. O
assoreamento foi causado pelo lançamento de livo e esgoto
sanitário <m tratamento.

Motorista
morre em
acidente

Um acidente
envolvendo dois
caminhões, na
madrugada de ontem,
na Rodovia
Rio-Friburgo, próximo
a Cachoeiras de
Macau, na Região
Serrana, matou o
motorista Pricimar
José da Silva. Pricimar
dirigia um
caminhão-tanque que
carregava 20 mil litros
de leite e bateu contra
outro caminhão,
caindo de uma
ribanceira de mais de
20 metros de altura. Os
bombeiros acreditam
que alem do motorista,
outra pessoa viajava no
caminhão-tanque A
Policia Rodoviária
Federal ainda não tem
previsão de quando o
veículo será retirado da
estrada, o que so pode
ser feito por três
reboques

Rio aplica hoje a

vacina contra 
pólio

Postos esperam imunizar 460 mil crianças no município

O Secretário Municipal de
Saúde, Ronaldo Gazola, abre ho-
jefiôs 8h, no posto de saúde Dr.
Renato Rocco, no Jacarezinho
(Zória Suburbana), a segunda eta-
pa da campanha nacional contra
a poliomelite no Rio. A expectati-
va da Coordenação de Epidemio-
logia da secretaria é de que cerca
de 460 mil crianças com até 5
a ri tis sejam vacinadas na cidade.
A Secretaria Municipal de Saúde
vái contar, nesta etapa da campa-
nha, com 818 postos lixos e 28
volantes, cobrindo todas as áreas
do'; município. Os postos funcio-
nám das 8h ás 17h, sem intervalo
pafa almoço.' 

,'Todas as crianças de até 5 anos
devem comparecer a um dos pos-
tos, levando a caderneta de vaci-
nação, mesmo que já tenham re-
cebido a vacina durante a primei-
ra etapa da campanha! Além dos
10 mil funcionários da secretaria e

dos voluntários que participarão
da campanha, o governo montou
também um plantão pediátrico rio
Telesaúde (273-0846), para pres-
lar esclarecimentos á população
sobre a poliomelite e a importân-
cia da vacinação.

A vacina Sabin, que tem 90%
de eficácia contra a poliomelite,
não tem contra-indicações e é a
única prevenção possível para a
doença. A poliomelite é contagio-
sa e transmitida por vírus. Apesar
de em 1994 o Brasil ter recebido
da Organização Mundial de Saú-
de (OMS) o certificado de erradi-
cação da doença, os técnicos da
secretaria lembram que somente a
vigilância epidemiológica e as
campanhas de imunização podem
evitar novos surtos da pólio.

A última vez em que o vírus foi
isolado pela Fundação Instituto
Oswaldo Cruz foi em 1987, mas o
risco de que estrangeiros, vindos

de países onde a poliomielite ain-
da não foi erradicada, tragam a
doença de volta ao Brasil é sem-
pre uma preocupação.

Hanscníase — Os postos de
vacinação também estarão diag-
nosticando casos de hanseniase
(lepra), como parte da campanha
para eliminar a doença no muni-
cípio. As pessoas que comparece-
rem aos postos receberão folhetos
explicativos e a relação dos locais
onde podem receber tratamento.

Atualmente, o município dis-
põe de 30 unidades de saúde para
o controle da doença. O objetivo
da campanha é informar as pes-
soas que a hanseniase tem cura. A
meta da secretaria é atingir um
número inferior a um caso por 10
mil habitantes, até o ano 2.000.
Nos últimos cinco anos, o munici-
pio tem registrado cerca de mil
novos casos por ano.

¦ Centro Municipal de Saúde
Pindaro de Carvalho Rodrigues:
Rua Padre Leonel Franco, sem
njimero, Gávea

Shopping da Gávea: Rua Mar-
qyÉjs de São vicente, 52.
H .'-Escola Carolina Patrício: Es-
trada da Gávea, 722, São Conra-
do.
¦' Ambulatório de Vila Canoas:
Estrada das Canoas, sem número,
São Conrado
1 Escola Municipal Santos An-
jos: Rua Humberto de Campos,
sem número, Leblon

Banco Bamerfndus: Rua Cu-
pertino Durão, 219, Leblon
f. Bob's Ipanema: Rua Visconde
de Piraja, 463, Ipanema

Banco Bamerindus: Rua Vis-
conde de Pirajá, 161, Ipanema

Escola Municipal Pedro Emes-
to: Rua Professor Abelardo Lo-
bo,. 5, Lagoa

Ambulatório da Praia do Pin-

POSTOS PE VACIHAÇAO
to: Rua Jardim Botânico, 187,
Jardim Botânico
1 ABBR: Rua Jardim Botânico,
660
1 Instituto Fernandes Figueira:
Avenida Rui Barbosa, 716, Fia-
mengo
1 Maternidadc-escolada Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro:
Rua das Laranjeiras, 180, Laran-
jeiras

Centro Municipal de Saúde
Heitor Beltrão: Rua Desembarga-
dor lsidro, 144, Tijuca

Centro Municipal de Saúde
Maria Augusta Estrela: Rua Vis-
conde de Santa Isabel, 56, Vila
Isabel

Associação Cristã de Moços:
Rua Maldonado, 55, Ribeira
(Ilha do Governador)

Hospital Municipal Paulino
Werneck: Estrada da Cacuia, 745,
Cacuia (Ilha do Governador)

Centro Municipal de Saúde

. - ¦: ¦! ¦' ¦ '' ';V: ' 
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Américo Veloso: Rua Gérson
Ferreira, 100, Ramos

Sesi: Rua Guilherme Maxwell,
105, Bonsucesso

Escola Municipal IV Centená-
rio: Rua Nova Jerusalém, 495,
Bonsucesso
H Escola Berlim: Praça Ramos
Figueira, 20, Olaria

Parque Oswaldo Cruz: Rua Si-
zenando Nabuco, Manguinhos

Condomínio Santos Dumont:
Estrada Três Rios, 1.306, Fregue-
sia (Jacarepaguá)

Escola Municipal Barão da
Taquara: Avenida Nelson Cardo-
so, 1.221, Taquara (Jacarepaguá)

Conjunto Habitacional Rio
Grande: Rua Pastorinhas, Taqua-
ra (Jacarepaguá)

Escola Municipal Edgard Wer-
neck: Rua Mamoré, sem número,
Freguesia (Jacarepaguá)

Escola Municipal Frederico
Eyer: Rua Edgard Cavalheiro, Ci-
dade de Deus (Jacarepaguá)

NO FUTURO, AS OUTRAS SERÃO ASSIM

Avenida das Américas, 15.400 - Tel.: 437-7000

Aberta de segunda á sábado ate às 20h e domingos até às 13 h

Promoção válida também para toda

a linha Volkswagen OKm nacional.

• Na Recreio você tem a certeza de poder

escolher a cor e o modelo do seu zero.

• Supervalorização do seu usado

na compra de um 0 Km.
• Superpromoção de carros usados.
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££ rolicia vai 
pagar por 

ira<
"Nunca Afgyjvo

iscaliza- 0 Disque-Denunciii
informacao precisa a policia sobre o para-

fL.jn (je dciro dc bandidos procurados, como trafi-

10r' £ v- 4*illk uma recompcnsa cm dinhciro, caso a dcniin-
realmen- cul seja confirmada. A informagao foi dada.
.imates e ^' ontem a tarda pelo secretario dc Seguranija,
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iilnaliira du Fiscal

Artigos de camelôs foram extraviados

¦ Apesar dos ofícios de doação, parte da mercadoria apreendida pela prefeitura não chegou aos órgãos e entidades beneficmdos

DENISE RIBEIRO E CARLOS NOBRE
Algumas das mercadorias dos

camelôs que foram apreendidas
pela Coordenadoria de Fiscaliza-
çào e Licenciamento do muníci-
pio c doadas a diversos órgãos
públicos ou filantrópicos não che-
garam a seu destino final. O Co-
mando Militar do Leste, por
exemplo, nega que tenha recebido
uma caixa de garrafas de cachaça.
A aguardente que o Io Batalhão
de Guardas, em São Cristóvão,
teria usado em sua festa junina
nunca chegou ao local, apesar do
oficio de doação ter a assinatura
de um oficial do Exército. 0 Co-
mando Militar do Leste fará uma
auditoria interna para saber quais
as mercadorias, que, realmente,
foram usadas nas festas juninas
de 1995 e 1996.

As doações de mercadorias pe-
recíveis apreendidas de camelôs
estão previstas pela Lei Munici-
pai 1876, de junho de 1992. Pelo
artigo 50, da mesma lei, os produ-
tos não perecíveis devem ser leva-
dos a leilão. A lei estabelece que
os comerciantes que não requisi-
tarem as mercadorias num perio-
do de 30 dias perderão o direito
sobre elas. No entanto, a merca-
doria doada ao vereador Luis
Carlos Aguiar, em 16 de dezem-
bro de 1994, só ficou um dia no
depósito, já que o auto de apreen-
são tem data de 15 de dezembro.

Demissão — Além disto, a lei
estabelece que as mercadorias de
baixo valor financeiro podem ser
doadas a órgãos públicos ou ins-
tituiçÕes filantrópicas. O verea-
dor Luís Carlos Aguiar, então,
não estaria habilitado a receber a
doação. "Se descobrirmos que al-
guni funcionário do município
desviou as mercadorias que deve-
riam ser doadas, vamos apurar e,
se for o caso, até demiti-lo", disse
o diretor de operações de controle
urbano do município, Lúcio Cos-
ta.

A complicação em torno da
doação para o vereador ainda
não pára aí. Luís Carlos Aguiar
reconhece ter pedido uma doação
de alimentos perecíveis, prove-
nientes da feira de Acari, para a
creche da Igreja São Sebastião,
em Cordovií (subúrbio da Leo-
poldina), cm fins de 1994. De
acordo com o oficio dc doação,
cie teria recebido 11 caminhões de
brinquedo e 13 bonecas. "Nunca

pedi ou recebi nenhum brinquedo
da Coordenadoria de Fiscaliza-
çào. Só pedi os alimentos para a
creche, depois do fim da feira de
Acari", explicou o vereador.

As crianças da creche realmen-
te receberam bananas, tomates e
repolhos, mas não ganharam
qualquer tipo de brinquedo da
fiscalização na semana anterior
ao Natal. Apesar das doações das
mercadorias apreendidas não
constituírem um erro. as irregula-
ridades constatadas nos ofícios
serão verificados também pela
Câmara Municipal. O presidente
da Comissão de Orçamento, ve-
reador Jorge Bittar (PT), vai pe-
dir um relatório detalhado ao
coordenador de Fiscalização e Li-
cenciamentb Nelson Curvelano.
As apreensões e doações, no en-
tanto, foram feitas pelo ex-diretor
do órgão Rui César Miranda.

Candidato a vereador pelo
PFL, o ex-coordenador de Licen-
ciamento da prefeitura disse que
as doações são asseguradas pela
lei e que todos os camelôs que
tiveram mercadoria apreendida
estavam irregulares e não apare-
ceram para retirar a mercadoria.
Apesar da possibilidade das doa-
çòes. ainda será necessário escla-
recer o destino de algumas merca-
donas.

O serviço de Relações Públicas
do Comando Militar do Leste
adiantou que algumas das merca-
dorias listadas não chegaram,
apesar do oficio estar assinado
por um oficial. A Polícia Militar
recebeu as doações para a festa de
fim de ano da instituição e todos
os brinquedos foram sorteados
para os filhos dos servidores
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O auto de apreensão áis 13 bonecas de um camelô (E) è datado de 15 dc dezembro dc 94. mus a mercadoria ficou apenas 24 horas no depósito: no dia 16 (D) foi doada ao vereador ,

Ambulantes

acusam ex-chefe

da fiscalização

Rádios, toca-fitas, perfumes franceses,
máquinas fotográficas, minigravadores,
walkman, ventiladores e outros produtos
mais caros apreendidos pelo Serviço de Fis-
calização do município vão parar nas mãos
de uma máfia de luxo de camelôs, que re-
compra tudo barato dos próprios fiscais. A
denúncia é do advogado Venceslau Peres de
Souza, da Força Popular, a associação de
camelôs que processa por doações ilegais de
mercadorias o ex-chefe da Fiscalização de
Comércio Ambulante, Rui César Miranda,
na 2a Vara de Fazenda Pública.

Segundo Venceslau, o município não
consegue provar que as mercadorias estão
em depósito ou foram leiloadas por que não
foram feitos autos de apreensão como man-
da a lei. "Os 

próprios fiscais revendem para
camelôs as mercadorias mais caras e finas.
Estes camelôs têm mais de 20 pontos com a
conivência da fiscalização", denunciou o ad-
vogado.

A doação de mercadorias para o Exército
e a PM, segundo o advogado, ocorreu por-

que os fiscais queriam agradar aos militares.
"Quando os fiscais precisarem de repressão,
contam com a simpatia dos militares. Por
isso esta farta orgia de brindes contraban-
deados", disse Vesceslau.

No processo, a Força Popular diz que os
documentos de doação — estranhamente
mandados pelo município â 2a Vara de Fa-
zenda Pública — foram produzidos única-
mente para justificar a doação de toneladas
de mercadorias apreendidas nas ruas. Existe,
segundo a Força Popular, uma nota de doa-
ção com data de 1998. Para os camelôs, a
fiscalização, no documento, já se prepara
para fraudar a lei daqui a dois anos. "Eu os
desafio a mostrar o que fizeram com tonela-
das de mercadorias apreendidas em quatro
anos de governo", disse Vensceslau.

Segundo o advogado, o erro deles foi
pensar que os camelôs não iriam recorrer na
Justiça. Na contestação da ação, Rui César,
o ex-chefe de Fiscalização! classifica a de-
núncia dos ambulantes na Justiça de "breve

maledicência", de "pouca inspiração" e
"menor conteúdo".

Na 6a Vara de Fazenda Pública, a Força
Popular espera sentença de uma ação de
indenização contra o município, de RS 126
milhões, em beneficio de 280 comerciantes
desalojados do Terminal Américo Fontenel-
le e adjacências, na Central do Brasil.

César afirma que

doação de produto

apreendido é legal

O prefeito César Maia considerou um
elogio a denúncia da associação de camelôs
Força Popular de que 550 quilos de merca-
dorias apreendidas por fiscais municipais
teriam sido doadas ilegalmente a 55 órgãos
públicos e privados. 

"O 
procedimento é re-

guiar. Por isso, não sei se encaro como
denúncia ou elogio", ironizou, para, em se-
guida, atacar o grupo de ambulantes que
entrou com uma ação na Justiça contra a
Prefeitura: "Nunca tinha ouvido falar neste
grupo, mas só pelo nome fica claro que são
radicais que pregam a baderna e a desordem
urbana".

Segundo a Força Popular, entre os bene-
ficiados pelas doações estão o I" Batalhão dc
Guarda do Exército, a Diretoria de Ensino e
Instrução da Policia Militar, o vereador Luis
Carlos Aguiar, a Igreja Cristo Vive e a Asso-
ciação Parque do Flamengo. A ação de res-
ponsabilidade civil, impetrada na 2a Vara de
Fazenda Pública, acusa o então coordena-
dor de licenciamento e fiscalização Rui Cé-

?>
sar Miranda Reis — candidato a vereador
pelo PFL — de infringir a Lei Municip:?f
1.876/92, que exige a elaboração de um auto
de apreensão das mercadorias clandestinas
recolhidas em operações.

í
Para o prefeito, a Coordenadoria de UK

cenciamento e Fiscalização agiu corretamen-
te. "Quando se recolhe mercadoria sem nota
fiscal — em geral, artigos roubados —. não
há devolução nem com o pagamento de.
impostos. Então, há dois procedimento#"
Um é o leilão do material, em que sao
arrecadados, em média, RS 7 mil, RS 8 1114,,
tornando o leilão mais caro do que a receiftr
obtida. Por isso, é melhor doar a mercado rui)
para instituições que possam utilizá-la pa;a
fins sociais, públicos, assistenciais". expli-.
cou.

César Maia não estranhou doações como
a dc 24 garrafas de aguardente para o Exér- .
cito ou de 20 calcinhas pára a Polícia Mili-
tar. "Essas instituições recebem as mercado^
rias, vendem e conseguem recursos para seus ,
programas de assistência social, t um proce-
dimento absolutamente normal, legal", afir-
mou. Para ele, seria irregular se os produtos,
fossem vendidos por algum fiscal: "Um Ijs-
cal recolher a mercadoria e vendê-la é crime
grave". O prefeito lez questão de ressaltar,
que vai continuar combatendo com firme/a,
o comércio ambulante na cidade.

Polícia vai 
pagar por 

informação

Arquivo

Quadrilha 
de ladrões de

carro é 
presa 

na Baixada

O ex-vereador e candidato a prefeito de São
João de Meriti, Ricardo Lima Pacheco, o
"Cabeção", é acusado de liderar uma das
maiores quadrilhas de ladrões e receptadores
de carros roubados do pais. O grupo foi
desbaratado pela Policia do Rio, em São
João de Meriti, na Baixada Fluminense, on-
de funcionava uma agência de veículos talsa
que servia dc fachada para os bandidos.

Os policiais da Delegacia de Policia Me-
tropolitana-Vilar dos teles (Metropol 10)
conseguiram prender quatro pessoas en\ol-

vidas, inclusive o ex-vereador. Na concessio-
nária Stefan Car foram recuperados 30 vei-
culos, que ja estavam cortados e prontos
para serem comercializados. No local, havia
um mini-posto pirata do Detran. com fotoli-
tos e notas fiscais que eram fornecidas por
montadoras de São Paulo.

Os \ eiculos roubados eram en\ lados para
o Uruguai. Paraguai e Argentina. O material
apreendido e os presos foram levados para o
prédio da 64a DP (São João de Meriti). onde
funciona a Metropol 10.

A partir do próximo mês. a pessoa que
ligar para o Disque-Denúncia e der uma
informação precisa à policia sobre o para-
deiro dc bandidos procurados, como trafi-
cantes de drogas e seqüestradores, recebera
uma recompensa cm dinheiro, caso a denún-
cia seja confirmada. A informação foi dada.
ontem á tarde, pelo secretário dc Segurança,
general Nilton Cerqueira, que garantiu sigilo
total para os informantes. O general disse
também que os índices de violência diminui-
ram em média 14% c atribuiu a queda ao
trabalho da polícia. 

"O 
policial está se tor-

nando uma bela surpresa para o povo do
Estado do Rio e até de todo o Brasil",
acrescentou.

Segundo Nilton Cerqueira, as recompen-
sas poderão variar de RS 200 a RS 5 mil,
dependendo da denúncia. Será entregue ao
informante por um policial, com total sigilo
e em local escolhido pela pessoa. O secretá-
rio disse, ainda, que haverá uma verba men-
sal de RS 50 mil para o pagamento das
recompensas e que o dinheiro será doado
por empresários. "O 

prêmio vai ser relativa-
mente bom. Apesar dc não ser suficiente
para que se faça uma viagem internacional,
vai dar para se curtir uma visita a Barra de
São João. em Maceió, um dos lugares mais
lindos do país", disse.

O presidente da entidade Rio Contra o
Cnme — patrocinadora do Disque-Denún-
cia —, advogado Hélio Sabóia. afirmou que
a estratégia de recompensar os autores das
denúncias que auxiliarem o trabalho da poli-
cia pode aumentar a mobilização da popula-
ção contra a violência. "A idéia é uma cogi-
tação antiga da Secretaria de Segurança e
partiu da eficácia da medida em países como
os EUA. o Canadá e a Inglaterra", contou
Hélio Sabóia. que pretende convocar para a
semana que vem uma reunião com a cúpula
da Secretaria de Segurança, para concretizar
o projeto. 

"Estamos 
pensando em recom-

pensar a denúncia mais importante do mês,
por exemplo, ou da semana. Com o sistema
de senhas, a identidade do denunciante con-
tinuara >endo preservada", lembrou.

Empresários — Segundo Hélio Sa-
boia. o medo da violência atinge o cidadão
de todas as classes, e as recompensas pode-
rão unir ainda mais a população contra os
bandidos, que. afirmou, são 40 mil acuando

10 milhões. "Vamos estudar uma campanha
para angariar recursos para um fundo co-
mum entre o Rio Contra o Crime e a Sccrc-
taria de Segurança Pretendemos mobili/ar
empresários, profissionais liberais e quem
mais estiver disposto a participar", adiantou
Hélio Sabóia explicando que não existem"
obstáculos legais ao projeto, porque os re-
cursos empregados não serão públicos.

Segundo o secretário Nilton Cerqueira,
as informações serão classificadas de "pós",
— ocorridas logo depois de um fato — e de.
"pré" — sobre o paradeiro de um criminoso.
Para facilitar as denúncias, que serão invés-
ligadas por policiais experientes, a Secretaria,
de Segurança vai espalhar milhares dc carta-
zcs pela cidade.

Para Cerqueira, o que está sendo implan*
tado no Estado do Rio é uma experiência
inédita, aprovada pelo governador Marcello^
Alencar. Ele considera que começa a surgir;
um reconhecimento pelos resultados do tra-J
balho da policia. 

"Hoje o policial coinen-'
ceu-se de que tem que ser policia e quej
bandido è bandido, e tem que receber trata-;
mento de bandido", disse Nilton Cerqueira.!
O general fez também criticas ao tratamento!
privilegiado dado a alguns presos. 

"Prisão éj
prisão, não pode ser motel. Onde já se viu!
preso ter celular?", questionou. O secretária
disse ser contra as prisões especiais. »

Homicídios — Sobre a queda nos indi-j
ces dc violência, Nilton Cerqueira revelou!
que cm 1994 foram praticados 700 homici-!
dios contra 609 até agosto deste ano. Forarr»
registrados, em 1996. 3.087 roubos e furtos;
contra 4.277 de janeiro a agosto de 19()4 O^
carros recuperados em 1994 somaram I 3091
Até agosto deste ano já foram recuperados
834 veículos. Os assaltos a estabelecimento^
financeiros cm 95 somaram 449. e até ju?W
deste ano foram assaltados 203.

Segundo o general, o-, seqüestros
diminuíram relativamente. Em 95 foram
qüestradas 106 pessoas. Este am\ apenas
pessoas foram levadas pelos bandid» v
queda mensal de oito p.ira seis
Em relação as mudanças na policia em
gestão. Nilton Cerqueira di-.se que 23
gados estão respondendo a inquéritos
nistrativos e 5 mi! PMs estão sem1 •
gados, por suspeita de atos iie^ • •
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f ana; F/rfa? fc, de Nelson Pcreg . J . ^ ., ,. , Q fcz a| a princcsa ctidrar em \ arias las do M umctpio de Sao PauloMra 

dos Santos; Ganga Zumba de d fotcigralb'de ocasioes por sua falta de respeito. '>vro JovemMo Havelange, escri^
-rn Q -rn Caca Diegues; Deus e o dtabo na  pelo pubhcitario Ldgard SoaresM

-wm /erraW sol, || Glauber Rocha; Os cditado pela Federacao Paulista^B
%/§-* i| i I 111 f 1 | 1 ¦ fuzis, de Rui Guerra; 0 desafio, de Futebol. A obra rcconsiitui^^^H
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Policiais apreendem droga a 30 metros pai%

municipal na Zona Oeste

ii (Camno Grande)
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Arquivo

Cario Wrede

eram recheados com sacos de 2 gramas com cocaína

VICTOR LAHOUD OAKIM

(AGRADECIMENTO)
A FAMÍLIA, profundamente sensibilizada. AGRADECE as

manifestações de solidariedade e carinho recebidas por

ocasião da perda irreparável do seu muito querido VICTOR.

ANNE G. RECCHIA

, Sous Filhos ERIC e JEAN MARC. sua Nora AUREA, seus Netos LUIZ
«4* CLÁUDIO e MÔNICA, PATRICK e BRUNO e sua Irmã Madre MARIE

f CLAIRE comunicam o seu FALECIMENTO e |onvidam paia o sepul
| tamento HOJE. dia 17, òs 1 3 00 horas, saindo o téretro da Capela

Real Grandeza n° 6 para o Cemnèffò Sào João Batista

HILÁRIO RIBEIRO

ANIVERSÁRIO
Ê com muitas saudades que no
dia 19 de agosto celebramos uma
missa, às 12 00 horas, na Igreja
N S de Copacabana. Praça Ser-
íedelo Corrêa, pelos seus 90
anos NOSSO A,MOR ETERNO
Argentina - Cecília • Célia • Kico

Eng° WILKIE MOREIRA BARBOSA

(MISSA DE 7° DIA)

t Sua família agradece as manifestações de solidariedade
T e carinho recebidas e convida parentes e amigos para a

| Missa de 7o Dia do seu querido WILKIE que será realiza-

da 2a-Feira, 19 de Agosto às 18:30 hs na Igreja Santa
Mônica. Rua Ataulfo de Paiva n° 527, Leblon

COMANDANTE

CELIO DO PRADO MAIA
(UM ANO)

tA 

mesma ternura de sua presença ficou para sempre
na imensa saudade de sua ausência DYRCE, CEDYR,
CELYSE, CLEYDE, CELINHO, CLÁUDIA, genros, no-
ra. netos e familiares, rogam às pessoas que o admira-

vam, que neste dia reservem um momento para uma prece,
pela sua alma. na missa que mandam rezar n| dia 18
(domingo) às 18h, na Igreja de São f~° Xavier, Tijuca

DÉLIO

MARANHÃO

AGRADECIMENTO
A família de Délio Maranhão, na impôs-

sibilidade de agradecer a todos os pa-
rentes e amigos como desejava, externa

seu profundo reconhecimento às inú-

meras manifestações de pesar e solida-

riedade neste momento tão difícil.

JACOB HENRIQUE NISSENBAUM

DESCOBERTA DA MATZEIVAH

(LÁPIDE)
Família, Amigos e Funcionários convidam para a Descoberta da Matzeivah
deJacob Nissenbaum. no próximo dia 18 de agosto, domingo, às
10h 30m, no Cemitério Israelita de Villar dos Teles, Rio de Janeiro.

SAflÁbQj 17 Dl- AGOSTO DE 1996 omAnr jornal] do brasil 9 r
CIDADE ZD

2as òs 6as feiras, cias 8 00 às 21 00 h
Sábados é Feriados, das 8:00 às 1 4 00 h

Domingos, das 9.00 às 20 00 h

JORNAL DO BRASIL

ANÚNCIO POR TILKFONK

0800-23-5000
2as ás 5as feiras, das 8 00 às 19.00 h

Sextas-feiras, das 8 00 às 20 00 h
PLANTÃO DIÁRIO

585-4326 - 585-4540

Recebeu: alia médica o ex-mi-
nistro da Fa/enda Mário Henrique
Sintonsen, 61 anos, depois de uma
permanência de seis meses em hos-
pitais para o tratamento de um en-
fisema pulmonar e suas complica-
ções. Ele deixou ontem I tarde o
Hospital Samaritano, em Botafogo,
acompanhado pela família. No dia
16 de fevereiro, Simonsen foi inter-
nado 110 Centro de Tratamento ln-
tensivo do Hospital Pró-Cardiaco,
depois de sofrer um desmaio em
conseqüência de uma queda de
pressão. Três horas antes ele havia
recebido a Grà-Cruz da Ordem Na-
cional do Mérito Cientifico. 0 ex-
ministro ficou no Prò-Cardíaco por
dois meses, sendo transferido para
o Samaritano. Segundo o médico
Arthur Miranda, o ex-ministro pas-
sa bem, está se alimentando nor-
malmente e poderá continuará seu
tratamento cm casa.

Lançado: no Tribunal de Con-
tas do Município de Sào Paulo o
livro Jovem João Havei unge, escrito
pelo publicitário Edfiurd Soares e
editado pela Federação Paulista de
Futebol. A obra reconstitui a traje-
tória do principal dirigente esporti-
vo do futebol mundial e ainda traz,
segundo o próprio autor, "uma sé-
rie de detalhes da vida de Havelan-
ge que não eram conhecidos". João
Havelange (foto), 80 anos. que este-
ve presente ao lançamento, iniciou
sua carreira esportiva como nada-
dor — participou da Olimpíada de
Berlim, em 1936. Em 1952, em Hei-
sinque, foi como jogador de pólo
aquático. Presidiu a Confederação
Brasileira de Desportos (CBD) de
1958 a 1974, período em que a Sele-
çào Brasileira conquistou três litu-
los mundiais, em 1958, 1962 e 1970.
Dirige a Fila desde 1974, e pretende
disputar a reeleição, em 1998.

AVISOS
RELIGIOSOS E FÚNEBRES

Nas Lojas de Classificados
?as às 6as feiras, das 9 00 às 17 00 h

HÉLIO MONTEIRO DE

TOLEDO SALLES
(MISSA DE 7° DIA)

¦ Sua esposa MILA filhos, netos o bisnetos, agradecem .ir,
•+• manifestações de solidariedade recebidas e convidam para a

I Missü de 7o Dia que seiá celebrada HOJE. dia 1 7. sábado, às
I 1 7 00 horas, na Paróquia de Sào José do Jardim Botânico —

Av Borges de Medeiros, n° 2735

RAYMUNDO BENJAMIN

FALCÃO DE QUEIROZ

J. Sua mulher, filhos e netos agradecem as

| manifestações de solidariedade por oca-

si30 de seu falecimento e convidam para a

MISSA a realizar-se na 3a-FEIRA, DIA 20. às

18:30 horas, na IGREJA SANTA MÔNICA,

Av. Ataulfo de Paiva, 527, Leblon.

Bombom com

cocaína era

na rua

REGISTRO

¦ Policiais apreendem droga a 30 metros

de uma escola municipal na Zona Oeste

Policiais civis apreenderam on-
tem quase 300 bombons rechea-
dos de cocaína, a menos de 30
metros de uma escola municipal,
ria' Favela de Antares, na Zona
Oeste. Os policiais da Metropol 7
foram á favela seguindo uma de-
niíricia e encontraram alguns ho-
mè'ns suspeitos ao lado de uma
casa, perto da Escola Municipal
Aldebarã. Depois de um rápido
tiroteio, os bandidos conseguiram
fugir, mas deixaram para trás um
saco com os bombons. 0 auto de
apreensão da droga foi encami-
nhadà f Divisão de Repressão a
Entorpecentes (DRE), que abriu
inquérito para apurar as denttn-
cias, feitas pela Guarda Mutuei-
pai, de que traficantes estão usan-
do escolas para viciar crianças.

Ao saber da apreensão, o go-
vernador Marcello Alencar disse
qu,e 

"o 
problema da droga nas

escolas è muito complexo e exige
a união de vários setores da socie-
dade. não é só um caso de poli-
cia". "Só tenho motivos de ale-
gria em saber que nossa policia
está ativa", disse o governador. 0
diretor da Metropol 7. delegado
Carlos Leba, disse que a possibili-
dade de os bombons estarem sen-
do vendidos dentro da escola será
iiucstigada. "A 

proximidade en-
tfe'oj local da apreensão e a escola
é ilffi indicio de que eles poderiam
ser vendidos ali. Mas è possível,
títmbém, que a venda Ibsse feita
eifv sinais de trânsito, onde estes
bombons costumam ser encontra-
dos", disse o delegado.

A única certeza, segundo Leba,
é que o trabalho dos traficantes
em esconder a droga nos bom-
bons, da marca Serenata de
Amor, era para facilitar sua venda
fora das bocas-de-fumo, provável-
mente em locais onde há vigilan-
cia da PM. Segundo Carlos Leba,
o inquérito aberto na 35a Delega-
cia de Policia (Campo Grande)
vai investigar onde a droga seria
vendida. "A DRE pode, também,
juntar o inquérito ao que já foi
aberto para apurar as denúncias
da Guarda Municipal", afirmou o
delegado. "Soubemos 

que a Esco-
Ia Aldebarã foi citada num dos
ofícios da Guarda. Mas a diretora
da escola disse que os guardas
municipais só vão lá esporadica-
mente", disse Carlos Leba.

Segundo o delegado, os trafi-
cantes de Antares abriam os bom-
bons, raspavam parte do recheio c
acomodavam ali um papelote
com cerca de três gramas de co-
faina; Depois, os bombons eram
esquentados, colados novamente
e reembalados. As denúncias da
Guarda Municipal já provocaram
a queda do coronel Sérgio K.rau,

que dirigia o Centro de lntcligên-
cia de Segurança Pública (Cisp).
O coronel confirmou que as de-
núncias tinham sido recebidas pe-
Ia Secretaria de Segurança, o que
fora negado pelo governador
Marcello Alencar. "Mudou uma
pessoa, mas o Cisp vai continuar
trabalhando da mesma forma",
disse ontem o governador.

Apresentou: uma conferên-
cia na Bienal do Livro de São
Paulo, ontem pela manhã, o his-
toriador americano Robcrt Dam-
ton. O tema era a História ifos
livros c sua relação com o merca-
do, mas o que mais agradou á
platéia foi uma divertida digres-
são sobre a fofoca no século 18.
Depois, o simpático e acessível

historiador conheceu as instala-
ções da Bienal. "Nunca vi tantos
livros juntos, É como entrar em
uma loja de doces", surpreendeu-
se, para depois comentar quase
penalizado: 

"Mas só é frustrante
porque não leio poriugués"(A/<m
informações sobre o historiador no
Caderno Idéias)

Morreu: Camilla Hom. 93 anos, em um asilo de Gilching. na Alcma-
nha. Atriz alemã, estrela do cinema mudo, ficou famosa em 1925, ao
protagonizar Fausto, de Fricdrieh Wilhelm Murnau. Em Hollywood
estrelou sete filmes, dois deles dirigidos pelo austríaco Ernst Lubitsch:
Tcmpest (1927) e EternaI love (1929). Na Alemanha, foi uma das
estrelas mais populares dos anos 30. Na década de 70, abandonou
definitivamente os sets de filmagem.

LOTEBIA ESTADUAL

Resultado da extração 1053 da Lo-
terj: Io prêmio: 30763 — RS 30.000
— Centro; 2o prêmio: 15151 — RS
3.000 — Copacabana; 3o prêmio:
17888 — RS 2.500 — Madureira; 4o
prêmio: 21121 — RS 2.000— Barra
Mansa; 5o prêmio: 03436 — RS
1.000 — Nova Iguaçu. 

Marcado: para hoje, na Bienal
de São Paulo, o lançamento do Li-
vro sobre nada, do poeta matogros-
sense Manoel de Barros, com ilus-
trações de Wega Nery. A atriz
Cássia Kiss vai recitar alguns tre-
chos dos poemas do autor.

¦acolhidos: por Jytte Jensen
(foto), da Cinemateca do Museu de
Arte Moderna, de Nova Iorque, os
20 primeiros filmes dos 50 que
comporão a mostra Cinema novo
and beyond, a ser exibida nos Esta-
dos Unidos. Estão selecionados: O
assalto ao trem pagador, de Roberto
Faria; Vidas secas, de Nelson Perei-
ra dos Santos; Ganga Zumba, de
Cacá Diegues; Deus e o diabo ha
terra do sol, de Glauber Rocha; Os
fuzis, de Rui Guerra; O desafio, de
Paulo César Saraceni; Menino do
engenho, de Walter Lima Júnir; Sào
Paulo S.A., de Luís Sérgio Person;
A hora e a ve: de Augusto Matraga,
de Roberto Santos; Terra em transe,
de Glauber Rocha; O bandido da lu:
vermelha, de Rogério Sganzerla;
Macunaima, de Joaquim Pedro de
Andrade; Memória de Helena, de
David Neves; Matou a família c foi
ao cinema, de Júlio Bressane; São
Bernardo, de lüon Hirszman; Uirá,
um Índio em busca de Deus', de Gus-
tavo Dahl; Toda a nudez será casti-
gada, de Arnaldo Jabor; Iracema,
de Jorge Bodanski e Orlando Sena,
Pixote, de Hector Babenco, e Cabra
marcado para morrer, de Eduardo
Coutinho.

Obtava: uma ordem judicial
contra o fotógrafo inglês Martin
Stenning, que a segue 10 horas
por dia nos últimos seis meses, a
princesa Diana (foto). O fotógra-
fo se disse muito surpreso com a
ordem judicial expedida na noite
de quinta-feira pela Justiça britâ-
nica. "Isso é uma besteira. Se isso
tudo o que estão dizendo fosse
verdade a polícia tinha me prendi-
do. Se querem levar a discussão
para a Justiça, a princesa Diana
terá que comparecer no tribunal.
Isso sim será divertido", disse. O
mandado proíbe o fotógrafo de

aproximar-se ou falar com a prin-
cesa. Martin Stenning deve man-
ter-se a uma distância de "no mi-
nimo 300 metros" e não poderá"provocar situações que afetem a
segurança e bem estar da prince-
sa". Diana solicitou a medida jti-
dicial depois de vários incidentes
com o fotógrafo a quem acusa de
persegui-la em todos os locais por
onde passa em Londres. Outros
fotógrafos, segundo a imprensa
londrina, disseram que Martin já
fez até a princesa chorar em várias
ocasiões por sua falta de respeito.

E



¦ Ma atuagao na partida de abertura do Brasileiro forga o tecnico Alcir Portela a escalar os dois jogadores, mesrno fora de formli

emToodemBmo no 
Mundia' Equilibrio marca treino da Indy

fasileiro Alexandre Karros nao foi inUilo A Selevao Brasilcira dc MARIO ANDRADA ksilva hojc, devera tcr ainda outras sur- numa boa posigao de largada. flatiricio Gugelmin cheuou a OCU;
tvm. ontem, na primeira sessao de treinos oil- bciscbol derrolou a dos corrospondente prcsas capazes de afetar o tnonopo- Enquanto os forneeedores mais par a quinta posi?a| no sen troirtp
ciais para o CP dc Brno (Republica Tchcca) de g^agg Unidos por 3 a | cni El K(|ART LAKE gL _ Djspu. lio de sucesso da dupla Honda/Fi- poderosos da F Indy tentam levar livre. mas acabou fieando em $ll,:
moiociclismo. 50l)cc de cilindrada, que sera rea- J0g(, vi,j(lo Campeonato ta equilibrada a vista na Formula restone. Alem dos novos pneus da seus pilotos a uma ultima arranca- mo no grid provisorio com direlto
li/ado amanha. Alexandre obteve apenas 0 10" Mundial infantil (cntre 13 |ntjy. a Goodvear trouxe novos Goodyear, a Mercedes deve apre- da na disputa do catnpcgnato, um ale a um confronto pessoal com 0
higar 

|2min04s447) 
, Is5 pus lento do que 15anos), disputadoem comnostosde niieus para a I4J eta- sentar motores cspeciais de classifi- brasileiro que anda empurrado pe- estreante Greg Moore, 0 mesfto

austrahano Michael Doohun - ambos com Toquio. Agora a equipe tem pa do 
'campeonato 

que aconteee catfo que podctn ajudar 0 pessoal los motores Ford, mais vclhos que provocou 0 acidente de EiW-
' 

n Iivm\ erimlesurnrevi foi 1 seumuh ^ 
V,l?9?e UT derro,a na amanha em Elkhart Lake - e no da Penske. principalmente 0 vice-h- menospotentesdo estoqueda Indy. son httipald. em Michigan.

1Sod ^'inis Jc iclV V pHmeiro treino olicial de classifica- der do campeonato. Al Unser Jr. fa a melhor surpresa do pnmc.ro Assim que desceu do carro anos
posn,ao "atKcs Jean Uayic. No Mundial juvenil, as -,()() Mi|has dc Road (Csta com 111 pontos) a se arrumar treino oficia.l de Elkhart Lake. 0 treino, Mauncio foi tirar satisla-
„ . . disputado era Havana, V^s com 0 canadense, acusando-o
Estrelas da TurismO Rrasilm, a iwp run-inchr no mesnw riimo# pes- <fc "r imeffcrkio na sua trajlWi
chegam a Interlagos soaldaSrcakc.MAprd.fdi> 0$ 

tempos de OntemA penultima elapa do t ampeonato Mundial dc n<2flP lugar na compelpio. evolucao 
dos pneus Goodyear' Br-  sua 1 mais raP'"a- Fll! so aVt-

Carros de Turismo csta mareada para 27 dc u* 1- .. „!.«;>! sar ao Moore que ele precisa olhar
oultibro, no irasil A pro\a, que contara com Brasil pertO •' 

L 
, 

' 1? 1° Bryan Horta (EUA) Reynard-Mercedes 1min42s648 no espelho retrovisor quando CsTi
pilotos con,0 Hans Stuck. J.J. lehto, dO titulO \ Tr „ i T 1 ft 

2°Jlmmy VaSSGr (EUA) "eynard-Honda 1mm42s784 anda„do devagar", falou Gufil-
Alcssandro Nannini. Kekc Rosberg, Nicola OOlfe ' 3° Gil de Ferran (Bra) Reynard-Honda 1min42s868 mjn> ajnda cuf-rico com a pcr$,

.trim c Stcfano Modena, todos com passagem "° 9OITe Im n4 s64S. 4° Paul Tracy (Can) Penske-Mercedes 1min42s899 dc g p0rdin|10
pel a Formula I. foi Armada pahl 0 

0 Brasl! dccidc hoJe 0 ,lUll| 0 hder tio HP0™10, Jl,n,"> 5- M1Chael Andretti (EUA) ....Lola-Ford 1rnin43s001 „ ' -. . jfi -
autodroiuo de Interlagos. su -amencanu masculino dc \asser, pegOU a segunda vaga do 6° Bobby Rahal (EUA) Reynard-Mercedes Imin43sfg n lr l 4' Jt,n do C ,,n ^o UoIk!golleem lama. 11a Copa Los grid prchminar com Imin42s784, 7° Maurlcio Gugelmin (Bra). Reynard-Ford 1min43s402 ^ll'J'jr
Kuerten 6 eliminado $ndK-na l»ual cn,rcma enquanto o brasileiro Gil de Ferran 8„ Christian Flttipa,di (Bra) „Loia-Ford imin43s473 SRSS tSirEil
do AbertO da Crodcia ^Cn,,n1LC t!?l,ra'1COm #0U ° prlmelr0 lrein0 cm ,CrCC1" 9» Alex Zanardi Reynard-Honda 1min43s552 S ir nn l .mao MDeno aa wroacia boasposs.b.lidadesdc ro lugar (Imin42s868). corn novo 10. Robb Gordo„(E[,A) Reynard-Ford 1m,n43s656 P uP ,0 tenista brasileiro Cmstavo Kuerten loi vi^ria, Mesrno cm easo dc animo na disputa do titulo — esta 16. Andr6 Ribeir0 (Bra) Lola-Honda Imin45s213 Elklntrl 

Lake tern tambem uma tra-
elimmado ontem do Abcrio da C roacia, que derrota hojc, o Brasil podera na quinta posi^ao, 36 pontos atras 1QO Rau| Boese| (Bra) Reynard-Ford Imin45s867 (lu?a0 csPccull: SCIS 14 vcncedo,-
csta sendo reali/ado na cidade dc Umag, pclo screampeao. pois lulera apos do nrimeiro colbcado 

 ,c ,Qn res na pista de Road America lar-
noruegues Christian Ruud $>r 7/5 e 6 os dois prune,ros dias. 0 J rid (In a 1 de la r ua d a que sera 

21' Rober,° Moreno (Bra) Lola-Ford Im,n46s490 ^ ^ a vit6ria da posi(;ao ^
Kuerien \raha realizando campanha brilhantc, acumulando oito pontos. estabeleeido apos o treino oficial de —— honra.caiiulo apenas nas quartas-dc llnal. 0 espanhol depois de tcr vencido 

' 
''' DlvuWto

ESPORTE NA TV W,

HOJE NO TURFE

VASCO
Carlos Germano
Pirnenlol
AIokAlô
Câssio
Lulsinho
SldnoiRariioli
ToninhoVâlber
Macodo
Técnico:Alcir Portela

Klobor
Richard' índio

Marco
Silvio

Ro»dnor
Augusto

lúcio
RomeuMatosas

Maurício
Técnico

Cabrulunho
Local: Estádio Serra Dourada (Goiás) Horária*15h30 Arbitro: Dalmo Boí/ano As rádios Nacional

(1130hhf). Globo (1220Khi). Tupi (I280khz) o as TVs
Bandeirantes o Globo transmitem o |ogo CotnoEdm^tíloTeíwoberlo) ainda não jogará, a experiência de Luisinho (36) é um dos trunfos que o Vasco tem para enfrentar o Goiás hojâ

Equilíbrio marca treino
Alexandre fica

em 10° em Brno
O brasileiro Alexandre muros não foi muito
bem, ontem, na primeira sessão de treinos oll-
ciais para o GP de Brno (República Icheca) de
niolociclismo, 5()0cc de cilmdrada, que será rea-
li/ado iirnanhã. Alexandre obteve apenas o IO"
lugar (2nnu04s447), lõ mais lento do que o
australiano tfíjchaej Doohan — ambos com
Honda • . que marcou a pole provisória com
2min02s9l4- Á grande surpresa foi a segunda
posição do írancòs Jean-michcl Baylc.

Brasil vence
no Mundial
de beisebol
A Seleção Brasileira de
beisebol derrotoa a dos
listados Unidos por 3 a l cm
jogo válido Campeonato
Mundial infantil (entre 13 e
15 anos), disputado em
Tóquio. Agora a equipe tem
duas vitória e uma derrota na
fase preliminar do torneio.
No Mundial juvenil,
disputado em Havana, o
Brasil derrotou a Nicarágua
por 13 a O e terminou cm
nono lugar na competição.

Maurício Gugelmin chegou a ocü:
par a quinta posição no seu tréWÒ
livre, mas acabou ficando em stHi:
mo no grid provisório com direito
até a um confronto pessoal como
estreante Greg Moore, o ffieímp
que provocou o acidente de iinièr-
son 1'ittipaldi em Michigan.

Assim que desceu do carro apôs
o treino, Maurício foi tirar satisfa-
çòes com o canadense, acusando-o
|e ter interferido na sua trajetória
justo quando o brasileiro vinha em
sua volta mais rápida. "Fui só avi-
sar ao Moore que ele precisa olhar
no espelho retrovisor quando C^ni
andando devagar", falou Guiei-
min, ainda eufórico com a perfor*
mancc de seu Fordinho.

Os treinos finais de classificação
para a 14' etapa do Campeonalo<ki
Indy serão hoje entre 13h3O c
14K45, no horário brasileiro. Alem
de valer um ponto extra, a pole em
Elklutrt Lake tem também uma tra-
diçáo especial: seis dos 14 vencedor
res na pista de Road America lar-
garam para a vitória da posição de
honra.

K8 I I < 11 I

hoje, deverá ter ainda outras sur-
presas capazes de afetar o monopó-
lio de sucesso da dupla Honda/Fi-
restone. Além dos novos pneus da
Goodyear, a Mercedes deve apre-
sentar motores especiais de classifi-
cação que podem ajudar o pessoal
da Penske, principalmente o vice-li-
der do campeonato, Al Unser Jr.
(está com 111 pontos) a se arrumar

numa boa posição ue largada.
Enquanto os fornecedores mais

poderosos da F Indy tentam levar
seus pilotos a uma última arranca-
da na disputa do campeonato, um
brasileiro que anda empurrado pe-
los motores For® mais velhos e
menos potentes do estoque da Indy,
foi a melhor surpresa do primeiro
treino oficial de Elkhart Lake.

MARIO ANDRADA 1; SILVA
Corrospondento

ELKHART LAKE, EUA — Dispu-
ta equilibrada à vista na Fórmula
Indy. A Goodyear trouxe novos
compostos de pneus para a 14a eta-
pa do campeonato que acontece
amanhã em Elkhart Lake — e no
primeiro treino oficial de classifica-
ção para as 200 Milhas de Road
America seus pilotos já consegui-'rum andar no mesmo ritmo do pes-
soai da Firestone. Melhor prova da
evolução dos pneus Goodyear: Br-
yan Herta ficou com a pole provi-
sória após completar uma volta pe-
Io circuito de 6.4km em
Imin42s648.

O lider do campeonato, Jimmy
Vasser, pegou a segunda vaga do
grid preliminar com Imin42s784,
enquanto o brasileiro Gil de Ferran
acabou o primeiro treino em tercei-
ro lugar (Imin42s868), com novo
ânimo na disputa do titulo — está
na quinta posição, 36 pontos atrás
do primeiro colocado.

O grid final de largada, que será
estabelecido após o treino oficial de

Estrelas da Turismo
chegam a Interlagos
A penúltima etapa do Campeonato Mundial de
Carros de Turismo está marcada para 27 de
outubro, no Brasil A pro\a, que contará com
pilotos como Hails Stuck. J.J. l.ehto,
Alessandro N.mnini, Keke Rosberg, Nicola
I arini e Stefanq Modena, todos c® passagem
pela Fórmula 1. Ibi confirmada para o
autodromo de Interlagos.

Kuerten é eliminado
do Aberto da Croácia
O tenista brasileiro Gustavo Kuerten foi
eliminado ontem do Aberto da Croácia, que
esta sendo realiza® na cidade de Umag, pelo
norueguês Christian Ruud por 7:5 e 6 4.
Kuerten vinha realizando campanha brilhante,
caindo apenas nas quartas-dc-llnal O espanhol
Alberto Costa, cabcça-dc-clia\c numero I.
também perdeu ontem

Os tempos de ontem

1min42s648
1min42s784
1min42s868
1min42s899
1rnin43s001
Imin43s127
1min43s402
1min43s473
1min43s552
Imin43s656
1mm45s213
1min45s867
1min46s490

Brasil perto
do titulo
no golfe
O Brasil decide hoje o titulo
sul-americano masculino de
golle em Lima, na Copa Los
Andes, na qual enfrenta
Argentina e Bolívia, com
boas possibilidades de
ulórta. Mesmo cm caso de
derrota hoje, o Brasil poderá
ser campeão, pois lidera após
os dois primeiros dias.
acumulando oito pontos,
depois de ter vencido
Uruguai. Chile. Venezuela e
I.quador

1° Bryan Herta (EUA) Reynard-Mercedes.
2° Jirnmy Vasser (EUA) Reynard-Honda
3° Gil de Ferran (Bra) Reynard-Horida
4o Paul Tracy (Can) Penske-Mercedes...
5o Michael Andretti (EUA) ....Lola-Ford
6° Bobby Rahal (EUA) Reynard-Mercedes.
7° Maurício Gugelmin (Bra). Reynard-Ford
8° Christian Fittipaldi (Bra) ..Lola-Ford
9o Alex Zanardi (Ita) Reynard-Honda

10° Robby Gordon (EUA) Reynard-Ford
16° André Ribeiro (Bra) Lola-Honda
19° Raul Boesel (Bra) Reynard-Ford
21° Roberto Moreno (Bra) Lola-Ford

NOTICIÁRIOS
12h25 Globo Esporte
12H30 Programa 30 Minutos — ESPN
Brasil
13h30 Manchete Esportiva
13h30 Espoito Total -- Bandeirante»
VARIEDADES
10h00 Boletim Pntaolimpiada — Edu-
cativa
12h30 Siatlium — Educativa
14h25 Esporté Espeiacui.u — Globo

21hOO Formula Indy. treinos para o GP
do Elkhart lake (EUA), VT — ESPN In-
ternational
FUTEBOL
10H30 Campeonato Alemão. Hansa
Rostock * Karlsruhe. ao vivo — ESPN
Bratll
15h15 Gol. o grande momento do lute-
boi* Bandeirantes
15h30 Campeonato Brasileiro Goiás x
Vasco, ao vivo — Globo e Bandeirantes

O campo da prova central desta tarde na Gávea, o Grande Prêmio João
Adhemar e Nelson de Almeida Prado, está bastante equilibrado. Frairie, do
Haras Santa Maria de Araras, Onl> Immensity, do H.tras Santa Ana do Rio
Grande. Fcoutilic. do Stud Topà/io. e Sandhill. do Haras São José da Serra,
reúnem chance semelhante de obter a primeira colocação. Órbita Lunar.
Fncdenwcilkr, Only Cash e Sweet Mtnd vão lutar por uma colocação
honrosa.

Indicações

1* Rireo: Borneiro ¦ Janto ¦ Tista Many
2" Páreo: Ne» Boy ¦ Host Gaiano ¦ Vai Subir
3" Piroo: Wutmuiio | Nurmy ¦ BroughtOut
4* Páreo: One ^ ':er ¦ Tabaco- ¦ Magnale
5* Páreo: ^rairie ¦ Sandhi ¦ Ouv Immensi^
8* Páreo: B&varta Beef ¦ Quic«.-Rep ¦ E!oquent tac>
7* PAreoi Urupema ¦ UmaFlama ¦ Gata Joana
B* Páreo» Secret Relatton ¦ NenciaBelia ¦ Sattre
9" Páreo: A,r Jet ¦ Venenoso ¦ EicandSener

10"Páre<KUrt>iEtÇrCi ¦ Lampo- ¦ Dulong
11* Páreo: x.v.o-aby ¦ Chanhdair ¦ PaMiCico
12* Páreo: áâtpè I Cassino Arr.amDav ¦ Quarentác

Acumulada:
1CT Urt»» ElOrDi. 11*

Xatona^y o 12* Sa«pè
Barbada:

Saiüô
Oupiat

3* Murmuro e Nurmy
TrHeU:

4* Ono Lmer, Tab^oi e
Magnate

Quadrtfeta:
3" Murrru ;o Nurmy e

BrcuÁjnt Out •nuerwnmotonlos num potcntes^Gu^elniin levou sai carro à sétima posição no primeiro treino para as .<X.i \ld)ni."iIt~R(>iul AmerfCti
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Campeao de folego novo 
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JL Marcelo Theobald

f| Sucesso no giro |

scs perdidos iia vida de umenge- 
p———————————————————ir——— T> 1 Simplesmente porque o time nao e o mesmo que ganliou facil-

nheiro nao significant muito, mas CflinilflOnatn RfflSildlHI *¦ wUMClTclS mente o Campeonato Paulista. Aquela maquina de gols e vitorias foi
para um jogador de lutebol repre- uo,lT . ". ..........V."/. desfeita pelo patrocinador, que deixou ir embora Miiiler, Amaral e
sentam seis anos. 1 odos percebe- Cla«sificacSo I rPTPhf* Rivaldo, trazendo novas pei;as de reposHjao para exporna vitrine.
ram isso , lembra o zagueiro. j Alem disso. existem negocios que escapam ao nosso parco enten-
Gottardo diz que ainda falta algu- ciubei I N I J I V I E D BPBC S'l dimento. Por que e que a Parmalat compra o Zc Maria e o revende
ffia coisa para o grupo atingir a 11111 ' ' tOrillDa ao Parma, sem ao menos deixa-lo jogar uma so vez?
uhiao e o espirito de campeao que  _ A Parmalat vendeao Parma? Temagua neste leite...
jitingidos no Brasileiro do ano v.tona *a  Outras duas partidas movimen-

f&Ssado. 
"Mas secada um fizer a Parana * *<  tam hojeo Campeonato Brasileiro: ?

sua parte, nem mais nem menos, 
" 

j»"n«m«noo a t ; o So  0 Palmeiras recebe 0 Coritiba is Estou procurando algucm que crie um programa para 0 compu-
podemos chegar la. £ so querer", 

 
j" 1 1 0 0  16h no Parque Antartica.com arbi- tador. Apenas para rcunir as declaratfjes dos tecnicos nas mais

aprpscenta. Ele so espcra que as yiuMiMmw i » 0 0 10 tragem de Marco Antonio Cunha variadas situa?6es. 0 que eles dizem quando estao escalando seus
vitorias nao alterem 0 ambiente. "i » 0 1 2 t (MG), e Guarani enfrentao Santos times, e 0 que eles dizem quando analisam 0 trabalho alheio.
"Ja temos que lutar contra varias "i 'i 'i 1 as 15h30 no Brinco de Ouro da Carlos Alberto Parreira, por exemplo, nao entende a ausencia de
adversidades. Nao podemos criar "2 i,  Princesa, em pallida que sera din- Dunga e Romario na convoca?ao de Zagalo. Ele parece estar
qiaj? uma". Jif'.....,.. ••• 'j  g'da Por Alexandre Barreto (RS). esquecido de que so convocou Romario depois de uma grande'-.JO tecnico Ricardo Barreto,  0 Palmeiras luta para retomar pressSo da midia e do publico, quando a classificagao do Brasil
qut assumiu 0 time no meio de '  hegemonia nacional, depois de con- estava periclitante.
uma tcmpestade, confirma que 0 0 quistar 0 bicampeonato em 93 e 94. £ cbega a ser ate engragado ouvir Joel Santana falar da obriga?ao
ambiente hoje e bem melhor do . o'  0 tecnico Vanderlei Luxemburgo de veneer. Logo ele, que ve scus adversarios sempre como favoritos.
que 0 que encontrou quando ¦£!•  quer 0 time no ataque, pois empa- n
substituiu Marinho Perez. "Esta 

.  tou em 0 a 0 seus dois primeiros „„ , ,
ben) mais lacil trabalhar". afinna. '«• po.t«ou.»« 0  :oeos contra oBahia em Salvador Metis olhos e meu coragio ficaram em festa, ao saber que

j$a 0 treinador, a redu?ao do  
> * 

Internacional, em'casa. 0 Cori- Fernanda Venturini e Ana Paula querent dar um tempo no volet de
ejenco foi fundamental. Quando 

 
M, dirigido por Heron Ferreira, quadra e entrar no de praia, preferencia mente no Rio.

cfiegou, o elenco do Botalogo ti- a«c»pr o i o o «  defesa Desde ja quero comunicar que as areias e os bra?os de Ipanema
nh;\ 34 jogadores. Hoje tern 22, DoMjuw o o o o o o o vfii jog estao abertos para receber a dupla.
cjontando com cinco juniores. o o o" Em Campmas, Guarani e Santos
"Ncnhum trcinudor nor m&is cx-  n n n o ftizcm suns cstrcuis. 0 Ousrsni so*

pcriente que seja, conseguc tirar 
~ • 

I \ 0 0 o "ha em repetir o titulo de 1978 e 0 unico seguro-desemprego cficicnte que eu conhc^o e a oferta de

t'udo do time naquelas condi- n 0 0 0 0 0 Santos em conquistar o Brasileiro trabalho.

$3". 
-"""s 0 0 0  pela primeira vez.

Fluminense busca a afirmacao a gente pdePaulo Nicololla
X) Fluminense do tecnico Jorge 1

Vieira ainda e uma incognita para g n
a sua torcida. Depois de estrear -•» Ci Hi CJTjB
no Campeonato Brasiteira com tlfilflS,
uma apcrtada\itona sobre o Bra- ^ . U | I

It 

j 

^

cha. Depois de unia pessima fase 
,L» p p par ^ 
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Campeão de fôlego novo

JL Marcelo Theobald

p. Sucesso no giro

gbla Europa não

iltide o Botafogo
\T inguèm no Botafogo, do
I'N presidente ao porteiro, co-
»hece mais o futebol alvinegro do
que o capitão Wilson Gottardo.
Há dez anos no clube, o zagueiro
já percebeu que quanto menos o-
ba-oba melhor para o Botafogo.
O clube geralmente não sabe con-
viver com o sucesso. O clima de
tranqüilidade às vésperas da es-
tréia da equipe no Brasileiro, mes-
mo depois da heróica conquista
da Taça Teresa Herrera, na Espa-
nha, é um bom sinal para Gottar-
do. "Ninguém, nem mesmo os di-
rigentes, que se empolgam com
qualquer coisa, está achando que
o time é o melhor do Brasil. É
assim que tem que ser no Botafo-
go", afirma o capitão.

As decepções do primeiro se-
mestre — o clube disputou quatro
competições e venceu apenas
uma, o Campeonato Carioca —
serviram para conscientizar o gru-
po. O prestigio conseguido com a
conquista do Brasileiro, ano pas-
sado, durou apenas um semestre.
Quando viajou para a Europa,
àpós o Estadual, o Botafogo era
úm time desacreditado. Nem pa-
recia o campeão brasileiro.

Voltou com três belos troféus
6 o orgulho recuperado. "Seis me-
ses perdidos na vida de um enge-
nheiro não significam muito, mas
para um jogador de futebol repre-
sentam seis anos. Todos percebe-
ram isso", lembra o zagueiro.
Gottardo diz que ainda falta algu-
mâ coisa para o grupo atingir a
uhiào e o espirito de campeão que
Atingidos no Brasileiro do ano
passado. 

"Mas se cada um fizer a
sua parte, nem mais nem menos,
podemos chegar lá. É só querer",
acrescenta; Ele só espera que as
vitórias não alterem o ambiente.
"Já temos que lutar contra várias
adversidades. Não podemos criar
rçiaj? uma".

VD técnico Ricardo Barreto,
qu6 assumiu o time no meio de
uma tempestade, confirma que o
ambiente hoje é bem melhor do
que o que encontrou quando
substituiu Marinho Perez. "Está

bem mais fácil trabalhar", afirma.
I^afa o treinador, a redução do
ejènco foi fundamental. Quando
pegou, o elenco do Botafogo ti-
nha 34 jogadores. Hoje tem 22,
cjoptando com cinco juniores."Nenhum treinador, por mais ex-
periente que seja, consegue tirar
tudo do time naquelas condi-
çòps".

Ck7ttamo ( D) afirma que o bom ambiente no Botafogo c o maior trunfo do time no brasileiro

PalmeirasCampeonato Brasileiro

CliasHlcacao I

Clubes | PQ | J | V | E P BP QC

fOtflS 4 2 "vitb'ri* * 2 Pn-'anA  

•I*' Flamenoo 3 1 ^ 0 
SAo Paulo 3 1 
Flur.nntjnsfl 3 
Coritiba 3 2 
AIIOtico-MQ 3 f,"spoM

Juventudu 3 ^ 
11" CrlclCimii 2 2 ""paim»i',n 2 

°.
13* Intorrvncional ' "*Dahi'a I 2 

Cormlhlnn* 1 \„„'t
16" Porluguasa o 1 o 0 "vn.co 0 

Br'noanltno 0 
Atlotico-PR 0 I 0 Doialogo 0 
c-,,::., o o 
oli'mio 0 0 0 0 o 
Gtjnmni 0 0 Santos 0 0 P 0 0

recebe o

Coritiba

Outras duas partidas movimen-
tam hoje o Campeonato Brasileiro:
o Palmeiras recebe o Coritiba ás
16h no Parque Antártica, com arbi-
tragem de Marco Antônio Cunha
(MG), e Guarani enfrenta o Santos
às 15h30 no Brinco de Ouro da
Princesa, em partida que será diri-
gida por Alexandre Barreto (RS).

O Palmeiras luta para retomar a
hegemonia nacional, depois de con-
quistar o bicampeonato em 93 e 94.
O técnico Vanderlei Luxemburgo
quer o time no ataque, pois empa-
tou em O a O seus dois primeiros
jogos, contra o Bahia, em Salvador,
e o Internacional, em casa. O Cori-
tiba, dirigido por Heron Ferreira,
vai jogar na defesa.

Em Campinas, Guarani e Santos
fazem suas estréias. O Guarani so-
nha em repetir o titulo de 1978, e o
Santos em conquistar o Brasileiro
pela primeira vez.

—

Fluminense busca a afirmação

<. O Fluminense do técnico Jorge
Vieira ainda é uma incógnita para
a sua torcida. Depois de estrear
no Campeonato Brasileira com
uma apertada vitoria sobre o Bra-
gmitino por I a O, e ainda sem
pòder contar com Renato, o time
I'm manhã contra o Botafogo, um
ifdversáno que não vence desde
abril de 94 (Fluminense 7 a I),
uma partida de afirmação. Char-
les finalmente acertou sua situa-

(o clube vai pagar RS 30 mil,'divididos em duas parcelas pelo
•empréstimo do jogador) e está es-
èabdo ao lado de Cadu e Uide-
par no meio-egmpo.
Í Os jogadores estilo otimistas e
certos de que a equipe tem joga-
dores experientes} capaz de levar
# Fluminense à vitória. Na defesa.
>£onta com a segurança de Lima,
$jiic em dois anos de confronto
íçftli Túlio, não deixou o artilhei-

ro alvinegro fazer gol 
"Esto in-

victo contra ele. Em compensa-
çào. ainda não consegui vencer o

íjüeítilogo. Pelo menos essa parte
ihí história v ai mudar neste jogo",

prevê.
Ao lado de Lima. Ricardo Ro-

chá. Depois dè uma péssima fase
po Vasco, no ano passado, o za-

igueiio disse que ressurgiu para o
íljjicbol nas Laranjeiras. "No Flu-
Mjhense, tive o apoio que precisa-
jya. Sou grato ao clube e por isso
festou jogando o meu verdadeiro
ãpebol". disse o zauueiro. Yi par-
:&lá de amanhã. Ricardo Rocha
i*çspera ajudar o parceiro de zaga
clima numa tarefa que diz ^eryv 4
Complicada: marcar fiilio " \cho
»le um fora-de-série l m artilheiro
>Vouio poucos que já vi jogar, de

quem não se pode descuidar em
momento akum", disse

lemêtrha l E), Paulo Roberto, Lima ITVidemar apuraram a pontaria para o clássico contra o Botafogo

Desistências tumultuam Série B

¦ Bangu sai para
nào ter prejuízo
e esvazia grupo

A 
desistência do Bangu de dis-
pular a Série B do Campeo-

nato Brasileiro, sob a alegação de
qüe a competição dará prejuízo,
causou irritação no Departamento
Técnico da CBS O diretor Gilber-
to Coelho, ao receber ontem o do-

cumento oficializando a desistèn-
cia, deu a entender, em declaração
recheada de palavrões, que pedirá
punição severa ao clube. Coelho
nào aceita que o clube abandone
uma competição justamente na
véspera de sua estréia (o Campeo-
nato começa amanhã).

Alem do Bangu. os outros c!u-
hes do Rio são Americano e Volta
Redonda A CBF não incluirá ne-

nhum clube no lugar do Bangu, o
que pode agravar a situação do
Grupo D. já que o Novorizontino
também deve desistir, pois sequer
inscreveu jogadores na CBF. Caso
isto se confirme, os outros três
componentes do grupo. Gama
DF. Atlético GO e América MG,
vão se classificar automaticamente
á próxima fase. Sé terão de dispu-
tar as posições para composição
de grupos na fase seguinte

O REPÓRTER AÍREO trabalha da 2* a 6*.
aobravoando a cidada Justa manta naa horaa
am qua você mala praclsá dala: quando ostá
indo ou voltando do trabalho. Para aa livrar
daa obras qua angarrafam o Rio, flqua ligado
naa rádios qua sào verdadeiras obras da arta.
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T7 stranha a relação de Renato com o Fluminense. Empregado do
\_j clube, e com salários em atraso, Renato tem emprestado
dinheiro para que o Fluminense resolva alguns de seus problemas.
Foi graças a ele que o Fluminense manteve Valdeir.

0 comportamento de Renato nào é novidade. Ele sempre foi uma
pessoa disposta a ajudar os parentes, amigos ou companheiros de

profissão. Quem nào o conhece nào sabe o excepcional ser humano
que se esconde por trás das provocações e dos deboches.

Mas e o Fluminense, qual a posição do clube? Quem investe
dinheiro tem alguns direitos inalienáveis, e no caso do futebol com
limites difíceis de serem definidos.

Fala-se muito em empresas que estariam dispostas a patrocinar o
futebol do Fluminense, mas até agora só apareceu um investidor.
Chama-se Renato Portaluppi, com sede nas areias de Ipanema.

?
Nas escolas de samba existe a figura do puxador, aquele que

canta e empolga os sambistas e o povo nas arquibancadas. Túlio é o
puxador do Botafogo. Faz gols, fala, declara seu amor ao clube e é.
sem dúvida, o maior responsável pelo contrato de publicidade com
uma empresa de refrigerantes.

Agora mesmo ele foi o primeiro a descartar uma proposta da
França, alegando que está mais preocupado com o jogo de amanhã e
a possibilidade de ser novamente o artilheiro do campeonato.

0 presidente Carlos Augusto Montenegro está certo ao não
querer vendê-lo. O retorno que Túlio traz ao Botafogo nào pode ser
medido apenas em dinheiro.

?
0 patrocinador pode ter rosto, mas nunca tem coração. Ou

pátria. É só olhar para o Palmeiras, que teve um time excepcional no
Campeonato Paulista e neste Brasileiro nào conseguiu mais que dois
magros empates, sem gols, contra o Bahia e o Internacional.

Simplesmente porque o time nào é o mesmo que ganhou fácil-
mente o Campeonato Paulista. Aquela máquina de gols e vitórias foi
desfeita pelo patrocinador, que deixou ir embora Müller, Amaral e
Rivaldo, trazendo novas peças de reposição para expor na vitrine.

Além disso, existem negócios que escapam ao nosso parco enten-
dimento. Por que é que a Parmalat compra o Zé Maria e o revende
ao Parma, sem ao menos deixá-lo jogar uma só vez?

A Parmalat vende ao Parma? Tem água neste leite...

?
Estou procurando alguém que crie um programa para o compu-

tador. Apenas para reunir as declarações dos técnicos nas mais
variadas situações. O que eles dizem quando estão escalando seus
times, e o que eles dizem quando analisam o trabalho alheio.

Carlos Alberto Parreira, por exemplo, não entende a ausência de
Dunga e Romário na convocação de Zagalo. Ele parece estar
esquecido de que só convocou Romário depois de uma grande
pressão da midia e do público, quando a classificação do Brasil
estava periclitante.

E chega a ser até engraçado ouvir Joel Santana falar da obrigação
de vencer. Logo ele, que vê seus adversários sempre como favoritos.

?
Meus olhos e meu coração ficaram em festa, ao saber que

Fernanda Venturini e Ana Paula querem dar um tempo no vôlei de
quadra e entrar no de praia, preferencialmente no Rio.

Desde já quero comunicar que as areias e os braços de Ipanema
estão abertos para receber a dupla.

?
O único seguro-desemprego eficiente que eu conheço é a oferta de

trabalho.
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ses pertlidos nu vida de urn enge- 'i T) 1 Simplesmente porque o time nao e o mesmo que ganhou lacil-

nheiro nao significam muito. mas Pimnonnatfl RfJICilfliM) 1 {HIHClTflS niente o Campeonato Paulista. Aquela maquina de gols e vitorias foi

para um jogador de futebol repre- I.V..V V „V. ........ .V... /.  desfeita pelo patrocinador, que dcixou ir embora |Mfiller, Annual e

sentam seis anos. Todos percebe- PI—iflrargn I fPTPW Rivaldo, trazendo novas |x\as de repefeo para expor na vUrine.
ram jsso". lembra o zagueiro. WHWIi" I Alem disso. existent negocios que escapam ao nosso parco enten-
Gottardo diz que ainda falta algu- niuh«« I P8 J V I 0 W ®C ;t ;|LJ1 dimento. Por que e que a Parmalat compra o Zc Maria e o revende 

|
ma coisa para o grupo atingir a ' I I I I ¦ v«OI*lllD£l ao Parma, sem ao menosdeixa-lojogar uma so ve/'
(intSo e o espirito de campeao que '¦•<***»    

A Parmalat vende ao Parma? Tem agua nestc leite...
Ml&idos no Brasileiro do ano v«6rt« ,J !, .'. °. ¦•  Outras duas partidas movimen-
1SffiSHn "Mis se cada um fizer a 

'"t>7»n»  « ' ' 0  lam hoJe 0 Campeonato Brasileiro: u

HLrte nem mais nem menos, ViJR* 0 2 ..  o Palmeiras recebe o Coritiba is Estou procurando alguem que crie um programa para o compu-

OBLi£ihi>0ir \h Fsoauerer" Z"7"i '. i" < 16h no Parque Antartica.com arbi- lador. Apenas para reunir as declaragdes do! tecmcos nas mais

Sfci E|S:i 
-5= ;¦  ««•> * Marco Among Cunha vadadas g^tte. o que elcs «m quafdo «gfscala„do J

•Sr„5o»C"mTam£IC ' ¦ =~  (MOUGuarani entaaoSanlos ltaM, e o ,„c cleftizem quando ana]™, o tlbalho alhtg.

E»« EconllS SSS-.  as i5h30 no Bnnco de Ouro da Car|osilbcrt0 Pa[reila. pot cemplo, nao <m*I¦«• *

adversidades. Nao podemos criar .; ;  Princesa, em partida que sera diri- Dunga e Romario na convocayao de Zagalo. hie parece estar

fiSaft'uma" •;• jj ]"  8'da por Alexandre Barreto (RS). esquecido de que so convocou Roniario depois de uma grande
*X) tecnico Ricardo Barreto,  0 Palmeiras luta para retomar pressao da midia e do publico, quando a classifiuujao do Brasil

quknssumiu o time no meio de —™  hegemonia nacional, depois de con- estava periclitante.
uma tenipestade, confirma que o r?™" •••••  quistar o bicampeonato em 93 e 94. Echega a ser ate engragado ouvir Joel Santana falar da obngaQao

ambiente hoje e bem melhor do ..!.?.*. "•  0 tecnico Vanderlei Luxemburgo de veneer. Logo ele, que ve seus adversarios sempre como lavoutos.

que o que encontrou quando quer o time no ataque, pois cmpa- q
substimiu Marinho Perez. "Bsla ....^= °0 "i  lou em 0 a 0 

J«s 
dois Meus 

olhos e meu cora J ficaram em festa, ao saber que
bem'mais lacil rabalhar , afirma. ; , jogos, contra 0 Bahia, em Salvador, Fernanda Venturini e Ana Paula querem dar um tempo no volei de
Para 0 tremador, a redtujao dp  e 0 Internacional, em casa. 0 Con- J"c™ nn A(t nmifi nreferenci-dmentc no Rio
ctenco foi fundamental Quando o—n„ 0 ¦ 0  tiba, dirigido por Heron Ferreira. * ' 

cbmuniair que as areias e os bragos de lpanema

finoSi hIT'2 
 r Vai^jogar na defesa. ^a^fos 

pamccebc, a du%.nha 34 jogadorts. nojc tem -A  Em Campinas, Guarani c Santos
contando com cinco juniores. CriU0„0 0 0 0 1 

q Guarani so- U^Nbnhum treinador, por mais ex- ¦— <> 0 0 ' 
; |M . ,," . i . 197g 0 unico seguro-desemprego eficiente que eu conhe^o e a oferta de

periente que seja. consegue tirar » » 
Sanios em conquistar 0 Brasileiro trabalho.

m 1° timC naqudaS C°nd'- » ° ° 1 Xprimeira 

Fluminense busca a afirma^ao a gente poe

0 Fluminense do tecnico Jorge fro^d_conj Wl 
^0 

dwxou !Vl8C^C^J""Ol3I^Q

Vieira ainda e uma incocnita para artilheiro alvine^o fiuer go Ls- MVotQljT&W 
¦

a sua torcida. Depois de est rear 
WF2M SliS ™ 

" 
a| AQ

ultlfir o 

: * 

csiii mvicu^ com Tulio ^

Flamengo conquista Copa de Ouro j^^Hl

MASAI s — 0 Flamengo con- dentro da area. Savio cobrou 0 pe- Com desvantagem no placar e (Athirson) e Fabio Baiano (Iranil- j|

quistou a Copa de Ouro da Confe- nalti no canto esquerdo do goleiro. de jogadores, 0 Sao Paulo esmore- do); Marques e Savio. Ticnico: Joel ]|
deracao Sul-Americana de 1 utebol. fazendo 1 a 0. 0 Sao Paulo partiu ceu e 0 Flamengo continuou iqsis- Santana. Sao Paulo: Rogerio, Lui- q RBP6RT1R ACREO trabalha da 2« a 61, 

|l
ao derrotar 0 Sao Paulo por 3 a 1, para o ataque. sempre em \elocida- tindo nos contra-ataques, especial- sinho. Pedro Luis, Bordon e Gui- «obr«voando ¦ cldadfjurtairwrrt* wa« horaa ||•'qntem a noite. no Estadio Yivaldo de. e acabou empatando aos 33mm. mente depois da entrada de Iranil- Jhernie; Belletti (Fabio Melo), Ed- ^1

¦Jgk. em Manaus. Savio, que vol- Guilherme cruzou para Ansti/abal. do na vaga de Fabio Baiano. E foi Sandoval (Adriano) e An- #m qu* voc* ma,s Pr«c,*a do,a: quand©asta »

lava ao lime apos contusao, foi 0 que escorou. em falha da defesa de um langamento de Iranildo, aos dre Luis; Aristizabal e Valdir I »ndo ou voltando do trabalho. Para aa livral ;

i destaque rubro-negro. ao marcar os rubro-negra. 3Smin, que saiu 0 terceiro gol. 0 (Fran?a). ficnico: Carlos Alberto itw obraa qua angarrafam o Rio, llqua llgado ^1
vires gols da vitoria. E 0 terceiro Na etapa final, 0 Flamengo vol- meia passou a Savio, que mais uma Parreira Juiz: Epifanio Gonzalez. nM rMioa qua ate vardadairaa obraa da arta. II*;fitulo 

que 0 Flamengo ganha em % tou disposto a surpreender 0 time vez penetrou e tocou na saida do marehs; Edmi|son_ Pedr0 I
5^-conqu.stou antes a T.wa Guana- paulista. atra.ndo 0 adversario. pa- goleiro. 0 Flamengo poderia ate ter 

Luis^ AristizabaK Sivio, MmIuso RtALIIA I
Hir 1 e 0 C imoeonato Estadual ra satr nocontra-ataque. Logo aos aumentado 0 matcador. Queiram LUI • . ., EjAHIA nHP> I
Wl™S^oS»Paolo llinin. Marques lan(oii Sa\io. que oa nao. i on, Utulo noporome". Fabio Ba.ano Co«,o %3T

4rr«emonnuiior volumf de joao. |»netrou livte, driblou-Rogerio e disse Savio. ao Tim da pallida. Guilherme. <«• i noipnnieiro j. 
j- I

? mas'saiu ren'endo Aos I.mum !\f- churoii, mareando o segundorjol. ftawjo Roger. Paulo Cesar, po. Savro (pena HI aos l!m,n e . 
p|;j J/J P3tS! 0010308 T SVAR I

bio Baianl lapcou MaSusfi que \os l"min. Guilherme atingiu Fa- Fabiano. Ronaldao e Gilberto; Aristizabal a|^ 33min. no segundo ,

driblou Rogerio e foi derrubado. bio Baiano por tras e foi expulso. Mancuso. Marcio Costa. Nelio tempo, Savio aos limine 38min
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SÉRGIO NORONHA

o novo

Investidor

singular

Marcelo Theobald

pr*Sucesso 
no giro

||la Europa não

ilude o Botafogo
"VJ inguém no Botafogo, do
1/N presidente ao porteiro, co-
nfii&e mais o futebol alvi negro do
que o capitão Wilson Gottardo.
Há dez anos no clube, o zagueiro
já percebeu que quanto menos o-
ba-oba melhor para o Botafogo.
O clube geralmente não sabe con-
viver com o sucesso. O clima de
tranqüilidade às vésperas da es-
tréia da equipe no Brasileiro, mes-
mo depois da heróica conquista
da Taça Teresa Herrera, na Espa-
nha, é um bom sinal para Gottar-
do. "Ninguém, nem mesmo os di-
rigentes. que se empolgam com
qualquer coisa, está achando que
o time é o melhor do Brasil. É
assim que tem que ser no Botafo-
go", afirma o capitão.

As decepções do primeiro se-
mestre — o clube disputou quatro
competições e venceu apenas
uma, o Campeonato Carioca —
serviram para conscientizar o gru-
po. O prestígio conseguido com a
conquista do Brasileiro, ano pas-
sado, durou apenas um semestre.
Quando viajou para a Europa,
após o Estadual, o Botafogo era
um time desacreditado. Nem pa-
reeia o campeão brasileiro.

Voltou com três belos troféus
ao orgulho recuperado. "Seis me-
ses perdidos na vida de um enge-
nheiro não significam muito, mas
para um jogador de futebol repre-
sentam seis anos. Todos percebe-
r^m isso", lembra o zagueiro.
Gottardo diz que ainda falta algu-
ma coisa para o grupo atingir a
união e o espirito de campeão que
àtiogidos no Brasileiro do ano
passado. 

"Mas se cada um fizer a
sita parte, nem mais nem menos,
podemos chegar lá. É só querer",
acrescenta. Ele só espera que as
vitórias não alterem o ambiente.
"Já temos que lutar contra várias
adversidades. Não podemos criar
mWuma"'t6 

técnico Ricardo Barreto,
qiuMssumiu o time no meio de
uma tempestade, confirma que o
ambiente hoje é bem melhor do
que o que encontrou quando
substituiu Marinho 1'ercz. "Está

bem mais fácil trabalhar", afirma.
Para o treinador, a redução do
elenco foi fundamental. Quando
chegou, o elenco do Botafogo ti-
nha 34 jogadores. Hoje tem 22,
contando com cinco juniores.
''Nenhum treinador, por mais ex-
periente que seja, consegue tirar
iíído do time naquelas condi-

mm iii .li m
i I iíson GottmloffJJaJtrnui que o bom ambiente no Botafogo e o maior trtuifo do tune no Brasileiro

1 Palmeiras

I recebe o

' I" l' 1' I" I" 1 Coritiba

Outras duas partidas movimen-
tam hoje o Campeonato Brasileiro:
o Palmeiras recebe o Coritiba às
16h no Parque Antártica, com arbi-
tragem de Marco Antônio Cunha
(MG), e Guarani enfrenta o Santos
ás 15h30 no Brinco de Ouro da
Princesa, em partida que será diri-
gida por Alexandre Barreto (RS).

O Palmeiras luta para retomar a
hegemonia nacional, depois de con-
quistar o bicampeonato em 93 e 94.
O técnico Vanderlei Luxemburgo
quer o time no ataque, pois empa-
tou em 0 a 0 seus dois primeiros
jogos, contra o Bahia, em Salvador,
e o Internacional, em casa. O Cori-
tiba, dirigido por Heron Ferreira,
vai jogar na defesa.

Em Campinas, Guarani e Santos

fazem suas estréias. O Guarani so-
nha em repetir o título de 1978, e o
Santos em conquistar o Brasileiro
pela primeira vez.

Campeonato Brasileiro

Claotticaçfto

QoiÀs
Vllôr
Paraná

Estou procurando alguém que crie um programa para o compu-
tador. Apenas para reunir as declarações dos técnicos nas mais
variadas situações. O que eles dizem quando estão escalando seus
times, e o que eles dizem quando analisam o trabalho alheio.

Carlos Alberto Parreira, por exemplo, não entende a ausência de
Dunga e Romário na convocação de Zagalo. Ele parece estar
esquecido de que só convocou Romário depois de uma guinde
pressão da mídia e do público, quando a classificaçao do Brasil
estava periclitante. . .

E chega a ser até engraçado ouvir Joel Santana falar da obngaçao
de vencer. Logo ele, que vê seus adversários sempre como favoritos.

SAo Paulo
Fluminenso
Cortttba
Atlèuco-MQ
Sport
Juventude

\y Internacional
Bnhia

Meus olhos e meu coração ficaram em festa, ao saber que
Fernanda Venturini e Ana Paula querem dar um tempo no vôlei de

quadra e entrar no de praia, preferencialmente no Rio.
Desde já quero comunicar que as areias e os braços de Ipanema

estão abertos para receber a dupla.

Vasco
üraganllno
Atlftttco-PR
Botafogo

O único seguro-desemprego eficiente que eu conheço é a oferta de
trabalho.

Ciròmio
Guarani

Fluminense busca a afirmação
kl./* /SI 11 -»Paulo Nicolella

fronto com Túlio não deixou o
artilheiro alvinegro fazer gol. 

"Es-

tou invicto contra ele. Em com-
pensação. ainda não consegui
vencer o Botafogo. Pelo menos
essa parte da história vai mudar
neste jogo", prevê.

Ao lado de Lima, estará Ricar-
do Rocha. Depois de péssima fase
no Vasco, no ano passado, o za-
gueiro disse que ressurgiu para o
futebol nas Laranjeiras. "No Flu-
minensc, tive o apoio de que pre-
cisava. Sou grato ao clube e por
isso estou jogando o meu verda-
deiro futebol", disse o zagueiro.
Na partida de amanhã, Ricardo
Rocha espera ajudar o parceiro de
zaga numa tarefa que diz ser com-
plicada: marcar Túlio. "Acho ele
um fora-de-sèrie. Um artilheiro
como poucos que jà vi jogar, de
quem não se pode descuidar em
momento algum", disse.

0 Fluminense do técnico Jorge
Vieira ainda ê uma incógnita para
a ,sua torcida. Depois de estrear
no Campeonato Brasileira com
uma apertada vitória sobre o Bra-
gantino por I a 0, e ainda sem
poder contar com Renato, princi-
p|il jogador e líder, o time faz
amanhã contra o Botafogo, um
adversário que não vence desde
abril de 1'4 (Fluminense 7 a I),
urna partida de afirmação. Char-
les finalmente acertou sua situa-
çào (o clube vai pagar RS 30 mil.
divididos em duas parcelas pelo
empresumo do jogador) e está es-
calado ao lado de Cadu | Uide-
mar no meio de campo,

Os jogadores estão otimistas e
certos de que a equipe tem joga-
gprés experientes, capa/e/ de le-
¦*ar o Fluminense à vitória. Na

conta com a segurança de
Sfêtôtà. qifi em dois anos de con-

conquista Cop^d^Ouro

(Athirson) e Fábio Baiano (Iranil-
do); Marques e Sàvio. Técnico: Joel
Santana. São Paulo: Rogério, Lui-
sinho, Pedro Luis, Bordon e Gui-
lherme; Belletti (Fábio Melo), Ed-
milson. Sandoval (Adriano) e An-
drè Luis; Aristizabal e Valdir

(França). Tknico: Carlos Alberto
Parreira. Juiz: Epifanio Gonzalez.
Cartões amarelos: Edmilson, Pedro
Luis. Aristizabal. Sávio, Mancuso e

Fábio Baiano Cartão vermelho:
Guilherme. Gois: no pnmeiro tem-

po. Sávio (pênalti) aos 13mtn e
Aristizabal aos 33min; no segundo
tempo. Sávio aos 1 lmin e 38min

Com desvantagem no placar e
de jogadores, o Sào Paulo esmore-
ceu e o Flamengo continuou irjsis-
tindo nos contra-ataques, especial-
mente depois da entrada de Iranil-
do na vaga de Fábio Baiano. E foi
de um lançamento de Iranildo. aos
3Smin, que saiu o terceiro gol. O
meia passou a Sávio, que mais uma
vez penetrou e tocou na saida do
goleiro. O Flamengo poderia até ter
aumentado o marcador. "Queiram

ou não. é um titulo importante",
disse Sauo. ao fim da partida

Flamengo Roger. Paulo César.
Fabiano. Ronaldào e Gilberto;
Mancuso. Márcio Costa. Nèlio

dentro da área. Sávio cobrou o pé-
nalti no canto esquerdo do goleiro,
fazendo 1 a 0. O São Paulo partiu
para o ataque, sempre em \elocida-
de. e acabou empatando aos 33mm.
Guilherme cruzou para Ansti/abal.
que escorou, em falha da defesa
rubro-negra.

Na etapa final, o Flamengo vol-
tou disposto a surpreender o time
paulista, atraindo o adversário, pa-
ra sair no contra-ataque. Logo aos
IImm, Marques lançou Sávio. que
penetrou liv rc, driblou Rogério e
chutou, marcando o segundo gol.
\o-> I7min. Guilherme atingiu F.i-

bio Baiano por trás e foi expulso.

MANAI S —- O Flamengo con-
quistou a Copa de Ouro da Confe-
deraçào Sul-Americana de Futebol,
ao derrotar o São Paulo por 3 a I.
ontem à noite, no Estádio Vivaldò
Ljfna. em Manaus. Sávio. que \ oi-

;:iáva ao time após contusão, foi o
' destaque rubro-negro. ao marcar os
vtrvs gols da vitória. Ê o terceiro
^Titulo 

que o Flamengo ganha em %
$3- conquistou antes a Taça Guana-

%iraeoC ampeonatp Estadual.
& No primeiro tempo, o São Paulo
representou maior v olume de jogo.
* mas saiu perdendo Aos I3min, Fa-

bio Baiano lançou Mahcu|| que
driblou Rogério e loi derrubado.

O REPÓRTER AÉREO trabalha da 2* a 6*.

sobravoando a eldada Justamente nas horas

am que voei mais precisa dele: quando aitA

indo ou voltando do trabalho. Para se livrar

das obras que engarrafam o Rio, fique ligado

nas rákdlos que sio verdadeiras obras de arts.

ST AR
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Nao me sinto aposentado'

¦ Dunga diz que enquanto —?  Arq'J'l —iVMiiill'MTTfl

jogar futebol brigara para voce concord*
estar na Sele^ao Brasileira com zagalo?

Verri.o Dunga, sabe que nao'e raais nenhum garoto.
Porem, o capitao da Selcgao Brasileira que conquis- y*, wBt W

^ 

< 
: i 

^

0 preterimento nao. causou revolta ao jogador que . 
*" 
,. "vlte^sempre os^dho^^cda'

por ve^zes foi lido p>elo 

imp^ort^ndo 

a 

^idalTc.

^ez an!;i vWa ^1 ^ 

^ 

futeboUuropeu me deram maior longevidade. Ju- '"W" • "' 
Mli ' 

4§ ^|JPr ^'' Junior ^ ^ |M
treinos sao diferentcs, o calendario e outro e ainda ' ( 

~ 
| \ \4j|r * •*» :l • • 3HP*5»Ul^y it . a I "E muito cedo para descartar o

retornar ao futebol brasileiro antes do t6rmino do
contrato. "Os dirigentes qucrem antecipar a renova- • $8BB*Wl;'&"•••' l"Respeito muito o criterio de Za-
<$o mas decidi que voltarei ao Brasil", disse, nao galo, mas Dunga c Romario per-
descartando, no a possibilidade de voltar SB manecem como grandcs jogadores

que negocia- 9BB ^ut^0'iHI atrapalha. Por mim, os dots atnda
cao tor bem conduzida acho possivel voltar antes ., 1
concfflu. Dunga nao se revollou por ter sido preterido por Zagalo. A Sekxcio me dcumuita coisa e ainda tenho muito a dar a ela' tem lugar na Selegao Brasileira".

.ii.—— » —i ;j_ *— i- "" .'v ;

^>8j95l i"Pensei 
que R 

— Como serao dois jogos aqui na 
' 

4 — Hoi ve estremeeimento na sua rela- H ^||

SCrill chamado" ac^ que^scria chamado. Mas nao estava ele ter te repreendido por jogar fulcvolci nam

Valencia, sao a prova de que o instinto Jer ^ qu, n§0 jonta mais com jogadores preendeu. 0 problema e que no ano passa-
j^wpW^to's^p'goleador de Romario continua apurado. experientes como voefc e Dunga? do um zagueiro do time machucou ojoelho wr ^

Pena que isso nao seja suficicnte para ga- r _ Normal. I claro que ficar de fora jogando futcvolei. Dai entao cles colocaram [ ^j,'-1|
hAfr ft JBB| rantir uma vaga na Sele<;ao Brasileira do na0 me agnida, entendeu, nao? Mas nao nacartilhados jogadores que ningucmpode Carlos Alberto Silva
® Jfs V\ t'j^^ 'IWX^L. tecnico Mario Jorge Lobo Zagalo. Chatea- tenho mais nada para falarsobre isso. Se ele fazer nenhuma atividade esportiva durante o*-troinador da SolopAo Brasiloira
B^B^roBBn 11 '" do, Romario disse por telefone ao JOR- nao me quer mais na Selegao, o que eu a competigJo sem antes consul tar o tecnico . . , 1

NAL DO BRASIL que nuo vai Sbiir pole- p«»(A feS«!fflfc|
|Slw^®';'«Ai5Ri' aHBB&P' mica com o treinador. t claro que nao me 3 _ Como esta sendo sua readapta^io ao 5 — E 0 que voce acnou dessa proibi(ao. je ;0ga(j0r p,,|a yajC- g prcciso
HH|| B|fl^SBHHH^HB^ agrada ficar de fora. Mas nao tenho mais futebol europeu? R — Ele nao me proibiu de nada. Pelo acabar com cste preconceito que exis-
B&W 1 On gBBMyH » nada para falar sobre isso. Se ele nao me R — Boa. 0 time tem feito boas parti- contrario: disse que nao ve nada demais te n0 Brasj| q jtaliano ZolT loi cam-

W j^^BSMwMKl? qucr mais na Selei;ao, 0 que eu posso fa- das, esta se entrosando aos poucos c tem nisso e que eu vou jogar meu futevolei sem pca0 mUndial com 41 anos. Para
!&¦&'&"- 

zer?", 
disse. mostrado um futebol razo&vel para inicio problemas sempre que avisar a ele. (G.F.) mim. selegaoemomento".

Vilr 1. I'fif ^m_ H

Você concorda
com Zagalo?

''&:*'yt,-,.

Júniorox-jogador da Soloçâo Brasileira

¦ "É muito cedo para descartar o
Dunga c o Romário. Pela qualidade
dos dois, a dupla é aproveitável até
para dar experiência aos mais novos
que estão chegando. Eu mesmo fui
convocado com 38 anos porque esta-
va bem. Futebol é momento".

Michel Filho — 29/8/95

Carlos Alberto Silvaox-troinador da Soloçâo Brasileira

'Não 

me sinto aposentado'

«. Arquivo
Dunga diz que enquanto

jogar futebol brigará para
estar na Seleção Brasileira

ARQUIBANCADA

5 PERGUNTAS PARA ROMÁRIO
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A EQUIPE NQ1 DO BRASIL NA INDY.

— Voeê esperava ser convocado?
R — Como serão dois jogos aqui na

Europa e não há mais a limitação da idade,
achei que seria chamado. Mas não estava
ansioso, só pensando nisso.

— Como voc£ reage ao fato de o Zagalo
ter dito que não conta mais com jogadores
experientes como você e Dunga?

R — Normal. È claro que ficar de fora
não me agrada, entendeu, não? Mas não
tenho mais nada para falar sobre isso. Se ele
não me quer mais na Seleção, o que eu
posso fazer?

— Como está sendo sua readaptação ao
futebol europeu?

R — Boa. O time tem feito boas parti-
das, está se entrosando aos poucos c tem
mostrado um futebol razoável para inicio

de temporada.
— Houve estremecimento na sua rela-

çio com o técnico Luis Aragonés pelo fato de
ele ter te repreendido por jogar futevôlei num
dia de folga?

R — Ele em momento nenhum me re-
preendeu. 0 problema é que no ano passa-
do um zagueiro do time machucou o joelho
jogando futevôlei. Dai então eles colocaram
na cartilha dos jogadores que ninguém pode
fazer nenhuma atividade esportiva durante
a competição sem antes consultar o técnico
ou alguém da comissão técnica. Só isso.

— E o que você achou dessa proibição?
R — Ele não me proibiu de nada. Pelo

contrário: disse que não vê nada demais
nisso e que eu vou jogar meu futevôlei sem
problemas sempre que avisar a ele. (G.F.)

¦ "Ê uma decisão que cabe somente
ao técnico, mas eu não meço capaci-
dade de jogador pela idade. E preciso
acabar com este preconceito que exis-
te no Brasil. O italiano Zoff loi cam-
peão mundial com 41 anos. Para
mim. seleção é momento".

GILMAR FERREIRA
Aos 33 anos, o gaúcho Carlos Caetano Bledorn

Verri, o Dunga, sabe que não é mais nenhum garoto.
Porém, o capitão da Seleção Brasileira que conquis-
tou o tetracampeonato mundial, há dois anos, nos
Estados Unidos, recorreu a uma tese do técnico
Carlos Alberto Parreira para demonstrar, polidamen-
te, o quanto ficou frustrado por ter sido aposentado
pelo atual técnico da Seleção, Mário Jorge Lobo
Zagalo. "Para 

jogar na Seleção Brasileira não basta
ser craque, tem que ter mentalidade de Seleção",
avisou, ontem pela manhã, por telefone, ao JORNAL
DO BRASIL.

O preterimento não causou revolta ao jogador que
por tantas vezes loi tido pelo próprio Zagalo como
um espelho para os mais jovens. O que Dunga estra-
nhou foi o final precoce que Zagalo parece querer dar
a sua trajetória na Seleção Brasileira. "Eu não me
sinto aposentado. E enquanto eu jogar futebol, vou
estar sempre brigando por uma convocação. A Sele-
ção me deu muita coisa e ainda tenho muito para dar
a ela. Mas jamais forçarei algo. O dia que me chama-
rem, estarei sempre disposto a ser útil", disse.

O jogador, que fez suas últimas apresentações na
Seleção nos amistosos contra Coréia do Sul e Japão,
há extamente um ano, esperava ser chamado para os
amistosos contra Rússia e Holanda. E disse que sua
motivação era a mesma de há 13 anos quando,
exatamente no dia 16 de agosto, vestiu pela primeira
vez a camisa verde a amarela. "Os anos de vida no
futebol europeu me deram maior longevidade. Jú-
nior, Zico e Cerezo são bons exemplos disso. Os
treinos são diferentes, o calendário e outro e ainda
assim a exigência é muito grande. Por isso não me
sinto aposentado. Continuo jogando a mesma coisa
de antes".

Pouco à vontade para advogar em causa própria,
Dunga preferiu falar do esquecimento de Romário.
"Um 

jogador como ele não pode ficar de fora de
qualquer Seleção que se forme no mundo. Quanto
mais importante e difícil é a partida, mais ele joga. E é
disso que o Brasil precisa: de gente que assuma em
campo essa responsabilidade, principalmente agora,
que somos campeões do mundo. Aliás, como bem diz
o Parreira: craques, o Brasil tem vários. O problema e
nem todos têm mentalidade de Seleção. E é por isso
que ele diz que o maior adversário da Seleção é ela
mesma".

Com contrato assinado com o Júbilo Iwata até
junho do próximo ano, Dunga vê poucas chances de
retornar ao futebol brasileiro antes do término do
contrato. "Os dirigentes querem antecipar a renova-
ção mas decidi que voltarei ao Brasil", disse, não
descartando, no entanto, a possibilidade de voltar
ainda esse ano. "È difícil mas não è impossível. Os
dirigentes querem que eu continue mas se a negocia-
ção for bem conduzida acho possível voltar antes''.,
concluiu.

"Pensei 
que

seria chamado"
Os dois gols marcados em três jogos pelo

Valencia, são a prova de que o instinto
goleador de Romário continua apurado.
Pena que isso não seja suficiente para ga-
rantir uma vaga na Seleção Brasileira do
técnico Mário Jorge Lobo Zagalo. Chatea-
do, Romário disse por telefone ao JOR-
NAL DO BRASIL que não vai abrir polê-
mica com o treinador. "É claro que não me
agrada ficar de fora. Mas não tenho mais
nada para falar sobre isso. Sc ele não me
quer mais na Seleção, o que eu posso fa-
zer?", disse.

Zico
sx-iogador da Soloçâo Brasileira
¦ "Acho 

que a Seleção Brasileira
deve ter sempre os melhores de cada
posição, não importando a idade.
Eu, particularmente, acho que o
Dunga e o Romário, se estiverem
benCainda são úteis. Mas o impor-
tante é o que Zagalo pensa".

Dunga não se revoltou por ter sido preterido por Zagalo. A Seleção me deu muita coisa e ainda tenno muito a dar a e

Jairzinho
ex-|ogador da SeloçAo Brasileira

¦ "Respeito muito o critério de Za-
galo, mas Dunga c Romário per-
manecem como grandes jogadores
do futebol mundial e a idade não
atrapalha. Por mim, os dois ainda
têm lugar na Seleção Brasileira".

¦



JORNAL DO BRASIL

Riodo Janeiro — Sábado. 17 de agosto de 1996 Nào podo ser vendido separadamente

Robben Ford
está de volta
0 compositor e guitarrista ca*
lilbrniano Robben Ford volta
ao Rio dia 24 para unia apre-
scntaçào única no Morro da
Urea. No show, ck* mostra o
repertório de seu terceiro dis-
co, onde retoma o blues de
raiz. (Página 10)

kOs 
espíritos',

de Peter

Jackson:

cinema

americano

em Veneza.
(Pág. 4)
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COITI esneiaculo pitllis de bom humor Affile a nossa anos", comenta Beth. Junto com Claudio VTIdfTICI Flfl HQ If* A 

ritmicodo CircQ Voatoi, naEttpa, <..

marca registrada", asscgura Dam. Baltare Felipe Rocha eles formam a Intre- pilivU explodir a Intrepida Fnipe ha dez anos,
0 grupo tambem guarda passagens di-

vcrtidas no album das lembinncas! Ate hoje Para assinar a direyao do novo espeta- tor executim da revisia O cartoca c que, sua eronica. lumemgeiu trupe. Tad
Dani sc recorda da cara de espanto de culo, Ibi convidada a paulista Lata de intrepida quanta trupe. Coma o Asdruhal no o Cortnga m dtUH'a o
alguns espectadores ao assistirem aos mala- Hcin/clin, enquanto o cenografo Gringo Abracadabra circol Juntos, cada m/m magia, traduziram
barismos de Beth na corda e no trapezio no Carclia, desde o inicio com a companhia, nova linguagem. E dcrani corpo dimensoes tempera de
espetiiculo ARN2, de 1993. "Ela estava continua cuidando da programagao visual. sanguc, libra e prazcj| Hoje; coniando (e com tantasi lustorias, trupe
gravida de seis meses e as pessoas on fica- Por sugestao da propria Lala, os oito Intel Intrepida. I nt caleidoscopio em 3D no imagindrio do publico.
vain ou indignadas". Da- grantes

partner

lembrancas do Em Euro-

aprcsentacocs Hcou em no

jtistamcntc |vr

alabaris

Continua na página 2

Intrépida Trupe

festeja dez anos

com espetáculo

ROBERTA OLIVEIRA
Bailarinos-acrobatas. atores-trapezistas,

danvarinos-malabaristas. Hoje é cada vez
mais comum esse ecletismo. Mas houve um
tempo cm que os segredos das artes circen-
ses eram guardados a sete chaves. "As
velhas famílias de circo escondiam o que
sabiam. Acreditavam que queríamos rou-
bar seus conhecimentos", conta gani Lima.
que. com Vanda Jacques e Beth Martins,
fôrma o trio de fundadoras da Intrépida
Tru[v. que, para festejar seus dez anos.
apresenta a partir de hoje o espetáculo
InircpiDE/.. no Teatro Villa-Lobos, em
Copacabana

Misturando circo, teatro e dança, a In-
trepida loi o primeiro grupo carioca a aca-
bar com o preconceito. 

"A discriminação
com os atores que queriam trabalhar com
circo era tanta que, para conseguirmos o
registro profissional, tivemos que ser testa-
dos por uma banca especial", conta Vanda.
li esses não eram os únicos problemas,"lira difícil conseguir o material apropria-
do. Tínhamos que construir os instrumen-
tos ou mandar alguém comprá-los no exte-
rior", comenta Dani. Agora, as coisas estão
mais fáceis. "Com a introdução de técnicas
circenses no teatro e na dança, lojas que
vendem este tipo de material è o que não
lalta". diz Beth.

Criada em 1986. depois de uma partici-
paçãq na Copa do Mundo do México, a
Intrépida Trupe também mudou. E nào só
no elenco, que já passou por diversas for-

IntrepiDEZ marca a retomada de um espetáculo com inicio, meio e fim

dez, Renato -Ferreira, nascido em Vigário
Geral e que trabalhou anos no exterior còm
circo, e Marcelo Tallandré, que, além de ter
sido ginasta e professor da Seleção Brasilei-
ra de Ginástica Olímpica, é DJ. "Precisáva-
tnos de ar novo para comemorar os dez
anos", comenta Beth. Junto com Cláudio
Baltar e Felipe Rocha eles formam a Intré-
pida.

Para assinar a direção do novo espetá-
ctilo, foi convidada a paulista Laia de
Heinzelin, enquanto o cenógrafo Gringo
Cardia, desde o inicio com a companhia,
continua cuidando da programação visual.
Por sugestão da própria Laia, os oito inte-
grantes da Intrépida decidiram elaborar um
roteiro que falasse da intrepidez. "Percebi

que ao longo dos anos o grupo mostrou ás
pessoas que qualquer um pode ter acesso a
alguns malabarismos do circo e decidi ex-
piorar isso", conta Laia. IntmiDEZ tam-
bém marca a volta do grupo a uma éstrutu-
ra de espetáculo com começo, meio e fim.
abandonada em 1988, com Inircpida Trupe."E a conclusão de um ciclo", define Van-
da.

O espetáculo c uma apura de Ka-
booomly que ficou em cartaz no Teatro
Nelson Rodrigues, no ano passado. 

"Como
nào foi visto por muitas pessoas decidimos
recriá-lo ao invés de inventar algo novo",
conta Dani. Na versão atual, os esquetegde
Kabooom! são emendados por um fio con-
dutor, a história da menina Dez, que vivia
dormindo porque não tinha motivos para
acordar, e do pássaro Intrepi. que nào
dormia por nào ter razões para sonhar. O
espetáculo conta com apoio da secretária
de Cultura Helena Severo, que adotou a
companhia até o fim de seu mandato. "É
uma espécie de permuta, em troca nos
apresentamos em praças e ruas do Rio",
explica Beth.

maçòes. "No inicio experimentávamos tu-
do. Era um trabalho de pesquisa quase
ingênuo em que tentávamos elaborar uma
nova linguagem", conta Dani. Linguagem,
aliás, que se manteve inalterada até hoje.
"Juntar vitalidade, lirismo e alegria com
pitadas de bom humor e escracho é a nossa
marca registrada", assegura Dani.

O grupo também guarda passagens di-
vertidas no álbum das lembranças. Até hoje
Dani se recorda da cara de espanto de
alguns espectadores ao assistirem aos mala-
batismos de Beth na corda e no trapézio no
espetáculo ARN2, de 1993. "Ela estava
grávida de seis meses e as pessoas ou fica-
vam emocionadas ou indignadas", diz. Da-
ni também é responsável por outra passa-
gem engraçada. No espetáculo A RN, de
1991, ela dava vida a uma boneca que saia
de dentro de uma mala. Mas um dia, seu
partner errou de Sena e deixou-a trancada
na mala. "Tive 

que balançar durante minu-
tos para conseguir arrebentar a fechadura.
Quase fiquei sufocada", lembra.

Já Wanda é a estrela de duas das várias
lembranças do grupo. Em turnê pela Euro-
pa, a Intrépida quase perdeu o cachê das
apresentações numa estrada deserta. "O
ônibus balançava tanto que uma das malas,
justamente a minha, onde estava o dinhei-
ro. se soltou e caiu", conta Wanda. Quando
perceberam, tentaram avisar ao motorista
mas ele só ouviu quilômetros depois. "Vol-
tamos ao local e nos deparamos com uma
velhinha batucando em cima da mala. Pa-
raia uma bruxa", lembra.

Para o novo espetáculo, a Intrépida fez
algumas aquisições e trocas. Ao lado de
l\'borah Colker, quem assina a coreografia
e Paulo Mantuano, ex-bailarino da própria
l\'borah. Também foram convidados a in-
tegrar a Intrépida Marta Chaves, que já
tinha substituído Beth na época da gravi-

Uma década de

bons serviços à

magia no paico

Uma maneira intrépida de fazer tea-
iro, uma providencial alquimia agru-
pando artistas de perfil irreverente c
técnica circense. Tudo isso saeudim na
"lona alada" do laboratorio artístico-
rítmico do Circo Voador, na l.apa. fez
explodir a Intrépida Trupe In) dez anos.
como testemunhou o poeta Chacal, edi-

tor executivo da revista O carioca, e que. cm sua crônica, homenageia a trupe. Tào
intrépida quanto trupe. Como <> Asdrúbal no teatro, o Coringa na dança e o
Abracadabra no circo. Juntos, cada um com sua magia, traduziram em cena uma
nova linguagem. E deram ao corpo dimensões cénieos-circenses. coih tempero de
sangue fibra e prazer. Hoje, contando (e com tantas' histórias, a trupe voa.
Intrépida, im ctdeidoscópio vivo em .?/) no imaginário do público.

C MAC Al
Depois de ser por muito tempo massa-

crado pela palavra, o teatro descobriu o
gesto, o salto,| o pulo. liitão deu a mão á
dança. O par achando que ainda podia ser
mais espetacular, botou o circo na roda.
Os três se olharam e disseram ao mesmo
tempo: Intrépida trupe somos! Isso faz 10
anos. O lugar: algum ponto entre a baía de
Gtiananara e uma parada em Guadalaia-
ra.

Sim, meus netinhosj Eu vi essa formidá-
vel trupe se formar. Dentro tia missão
impossível que foi a viagem do Circo Voa-
dor ao México para a Copa do Mundo de
19S6. eles haviam avulsos. Fragmentos da
Escola Nacional de Circo, na Praça da
Bandeira, somados a estilhaços de dançari-
nas do Coringa mixados a atores do Ma-
ilhas e Manias e á designer da Blitz. só
podia dar em algo além do nível do mar
Essa alquimia, que de vez em quando junta
pessoas na hora certa, caprichou na mão e
tirou a Intrépida da cartola. A mesma mão
maneira que já tinha nos dado o Circo
Voador como uma nave propulsora de
vários grupos nos deu a Intrépida Trupe

como a tradução mais perfeita do lirismo e
da loucura, da genialidade e da ousadia
que essa lona alada representa Talvez te-
nha sido preciso o Circo mudar o conceito
de circo, envenená-lo gentilmente, enfutu-
recé-lo. para que pudesse aparecer uma
trupe tào volátil. Talvez lenha sido preciso
o Asdriibal no teatro, o Coringa na dança,
o Abracadabra ncj circo, ousarem uma
nova linguagem, onde mágicos dançarinos
e atores atuassem com o corpo, com o
sangue, com cada libra do mais profundo
prazer, para que tal trupe tios eniretivesse
Tudo e todos ajudaram a Intrépida Trupe
a decolar. Mas nenhum \oou e voa tào
literalmente, ninguém tese. tem e terá a
plástica de seus anjos e macacos. Uá 10
anos a Intrépida reina no imaginário vivo e
cm cores ila garotada que se criou vendo as
estripulias, as pirâmides, as paradas de
mão, as clownices da trupe Garotada que
sabe que o show que niais se assemelha aos
seus games, com a fantasia, a velocidade, o
humor e a plástica é a Intrépida. Por isso,
ela ama esses saltimbancos; çsses prcstidi-
gitadores. esses ciganos e seus cavalos \ oa-
dores Parabéns a Intrépida. Dez anos de
excelentes serviços á magia e a invenção.

Uma exposigao de Muranos, Vidros, Cristois, Opalinos, Art Nouveou, Art Deco e Contemporaneos. Cocoes de museus e de particulares Trobalhos de designers e ortistas plasticosUma exposição de Muranos, Vidros, Cristais, Opalinas, Art Nouveou, Art Déco e Contemporâneos. Coleções de museus e de particulares Trabalhos de designers e artistas plásticos
No show-room - 3° piso - Tributo a lalique, com peças que pertenceram ao Transatlântico Normandie. Homenagem a Gallé e Escola de Nancy

No térreo - laboratório mostrando efeitos de luz. cor e sombra, de vidros, espelhos e cristais
Ate 08/09.
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Penultima noite no Festival de Gramado e dedicada ao crime juvenil nas metropoles
___ Dlvulgacao
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minavel jornada que previa tres *||||
longas-mctragens seguidos, alem K jlf|j ^^lllilllaKw'de uma homcnagem aos criticos f<'\ d 

'
difusores do cinema brasileiro if" ^ftt\ ' vl 11 WtJr^K^W>'«: 
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P.F. Gastale Cosme Alves Netto, §f| um » uVjj\W»_ \ 
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a tela ainda fiou cheia de sangue, W*ttMfo\ \\ 5\> * j« • -m 
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culpa e visoes um tanto derrama- ^lliili WH ^N. 
¦ . tiP W^m "*'s jl 
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das sobre garotos perdidos para ftV }* \| ^HT V Nx I
crime nas grandes cidades. A pro- »W///1j'®\\\\uV IV i 
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duvao venezuelana Sicdrio, de Jo- <V f'Wfflr" jp[V 
*'-, |

se Novoa, penetra no Cartel de y- \ '¦ y&
Medcllin junto com um adoles- ^wftt^ Hfii^l -'V* r* wBHcente pobre transformado em ma- Paulo Betti (E) e Cassiano Carneiro, no recorrente Quern matou Pixote?, de Jose JoJ'filv
tador. 0 brasileiro Quern matou
I'ixuie?, de Jose JofTily, parte da [)uas metropoles latino-america- xote? deixa de lado o torn direto briel Garcia Marquez nao conse-
tragica vtda do ator Fernando nas e um so problema: o perigo da se alia a narrativa apixonada da guiu empolgar os poucos bravos
Ramos da Silva — desde o estre- combina?ao miseria e trafico de viiiva Cida, autora do livro de que decidiram ficar para a ultima
ato com o Rime de Hector Ba- drogas. Jairo entra no crime por memorias em que o roteiro se ba- sessao. 0 astro de Morango e
henco ate seu assassinato em Sao acaso e vjra um grande matador, seia. "Cru e direto ja era o Pixote. Chocolate e do concorrente deste
I'aulo para mostrar como E treinado por um nazista a man- Nosquiscmoscontarahistoriado ano Guantanamera, Jorge Perru-
Brasil perde seus meninos para ^ Jq carte| e c violentado na ponto de vista da Cida, uma me- goria, vive Edipo as voltas com a
dinheiro facil do delito. 0 publi- cadeia. Jairo quer que sua mae nina romantica apaixonada pelo peste e a luta pelo poder. Aplau-
co. cjue aplaudiu educadamente tenha uma casa e comida na mesa. Fernando", diferencia o roteirista sos moderados, o que c razoavel
primeiro e ovacionou o segundo, g com essa visao por vezes inge- Paulo Halm. Com fotografia de para as duas da manha.
quase nao ficoti para a terceira nua demais que o diretor tra?a, primeira de Nonato Estrcla e mu- A compcti?ao encerroti-se on-
sessao, de Edipo alcalde, que co- sem inovacao, o perfil de uma s'ca or'£'na' c'e David Tygel, tem, com os irmaos Taviani e seu
nfcou depois da meia-noite. clracao rrrduh 0 resultado e W Banhou a #% e foi Widad% m"W e 0 conl"ni'1<;n"

As primeifas images de S«- tmTb-ZT»,n fS J- •* «»«*>*» ***»ale I Cmo « M * Mu-
can imnn>ccinnintitc .5. ... T-! agora. A mterpreta^o vigorosa nlo Salles. Hoje, antes da premia-

Paulo Betti (E) e Cassicino Carneiro, no recorrente Quem matou Pixote?, de José Joffily

Debate revê 50 anos

de América Latina

Golpes, revoluções, comunismo,
Igreja, narcotráfico, acordos de li-
vre comércio Palas ras como essas
marcaram alguns dos capítulos im-
portantes da biografia da América
Latina nos últimos 50 anos. O pe-
iodo — mais conhecido através de
notícias de jornais do que pelos
livros de História — começara a ser
debatido a partir do dia 26 [leia
programação), no Centro Cultural
Banco do Brasil no seminário Amé-
rica Latina: da guerrilha à redemo-
cratizaçào, que tem apoio do JB. O
evento reunirá gente como o ex-
presidente da Argentina, Raul
Afoiisin. o atual ministro do Plane-
jamento do Chile, Luis Maria
Aguirre, o filósofo brasileiro e de-
fensor da Teologia da Libertação
Leonardo BoFT e o economista me-
xicano Jorge Castaneda.

Ao todo serão 14 palestrantes
que traçarão um panora-
ma dos principais aconte-
cimentos que se passaram
na região entre o fim da 2a
Guerra Mundial e os dias
mais recentes, caracteriza-
dos ao mesmo tempo pelo
Mercosul, política neolibe-
ral e movimentos popula-
res. Quem faz a curadoria
do seminário é o jornalista
e analista político da Rede
Bandeirantes Newton
Carlos, que acompanhou
em sua carreira boa parte
dos temas abordados.
"Parto do princípio de que
muitos jovens não têm
nem idéia da nossa histó-
ria. Não sabem que, por
exemplo, existiu a Revolu-
ção Boliviana, a segunda

mais importante da América Lati-
na, em que o exército foi derrotado
pelos trabalhadores, sobretudo o>
mineiros. Ela deixou marcas muito
fortes, como o movimento sindical
que até hoje é intenso no pais",
afirma Newton Carlos. O didatis-
mo não esconde que o seminário
será mesmo voltado para o público
jovem. 

"As 
palestras terão uma

certa ordem cronológica", explica.
O jornalista destaca entre os te-

mas mais importantes o Caso Gua-
temala. "Foi o primeiro golpe ad-
ministrado e patrocinado pela CIA,
o serviço secreto americano, em
1954, numa estratégia de combatei
o comunismo, fazendo a estréia do
intervencionismo americano entre
nós", revela Através da gama de
assuntos que procurou dar ao semi-
nário, Newton Carlos quer deixar
uma coisa bem clara ao público que
for ao CCBB: "A história da Amé-
rica Latina não é só Revolução Cu-
bana."

PROGRAMAÇÃO

26/8 10h30 — 50 anos tio história latino•«
mericana Com Jorge CnslaAeda.

27/8 — t0h30 — Do bom vizinho <i Gmirr.i
Fria. Com Maria Regina Soares. 13h30 Caso .
da Guatemala. Com Mario Solòrzano MaOinoz

28/8 — 10h30 — Bolívia — a revolução vsqúe-
cida. Com Mariano Baptlsla Gumucio, I3h30
Revoluçiio Cubana — socialismo tropical Com
Emir Sader

29/8 — 10M30 — A rovoluçâo oxportnda Com
Rubén Ignacio Znmora 13h30 — Popuhsnto miii
tar. Com Hôctor Bôjar

30/8 — 10h30 — Doutrina o estados do sogu¦
rança nacional Com José Maria Pasquim 13h30
— Via chilena para o socialismo. Com Luís Maria
Aguirro.

3/9 — 10h30 — Congresso de Modollm Com
Leonardo Botl. 13h30 — Rostos ditorentos Com
Carlos Fernando Chamorro

4/9 — 10h30 — Consenso do Washington
Com Josô Luís Flori. I3h30 — Integra pilo latino-
americana Com Quy de Almeida
O 5/9 ¦ 10M30 — RedomocratlzaçAo dos anos 90.
Com Raul Alonsln
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Sangue das cidades

Penúltima noite no Festival de Gramado é dedicada ao crime juvenil nas metrópoles

NAYSELÓPÉZ
Enviada especial

GRAMA-
DO, RS -
A barra foi
pesada
quinta-fei-
ra á noite.
Além da
quase inter-

minavel jornada que previa três
longas-metragens seguidos, além
de uma homenagem aos críticos e
difusores do cinema brasileiro
P.F. Gastai e Cosme Alves Netto,
a tela ainda fiou cheia de sangue,
culpa e visões um tanto derrama-
|as sobre garotos perdidos para o
crime nas grandes cidades. A pro-
d ução venezuelana Sicário, de Jo-
se Novoa, penetra no Cartel de
Medellin junto com um adoles-
cente pobre transformado em ma-
tador. O brasileiro Quem matou
1'ixoíefl de José Joffily, parte da
trágica vida do ator Fernando
Ramos da Silva — desde o estre-
lato com o filme de Hector Ba-
benco até seu assassinato em São
Paulo — para mostrar como o
Brasil perde seus meninos para o
dinheiro fácil do delito. O públi-
co. que aplaudiu educadamente o
primeiro e ovacionou o segundo,
quase não ficou para a terceira
sessão, de Edipo alcalde, que co-
meçou depois da meia-noite.

As primeiras imagens de Sicâ-
rio são impressionantes, não por
inedjjjsmo ou linguagem, mas
porque a favela onde vive o pro-
tagonista Jairo, em Medellin, é
igualzinha a qualquer favela ca-
rioca. Todas as externas do filme
parecem ter sido feitas no Rio.

Duas metrópoles latino-america-
nas e um só problema: o perigo da
combinação miséria e tráfico de
drogas. Jairo entra no crime por
acaso e vira um grande matador.
É treinado por um nazista a man-
do do cartel e é violentado na
cadeia. Jairo quer que sua mãe
tenha uma casa e comida na mesa.
É com essa visão por vezes ingè-
nua demais que o diretor traça,
sem inovação, o perfil de uma
geração perdida. O resultado é
um sub-Pixote, um Ciclista oci-
dental.

O que o venezuelano tem de
cru e direto, o filme de José Joffily
tem de romântico e sentimental.
Contratastando com a crueza do
filme de Babenco — referência
indispensável — Quem matou Pi-

xote? deixa de lado o tom direto e
se alia á narrativa apixonada da
viúva Cida, autora do livro de
memórias em que o roteiro se ba-
seia. "Cru e direto já era o Pixote.
Nós quisemos contar a história do
ponto de vista da Cida, uma me-
nina romântica apaixonada pelo
Fernando", diferencia o roteirista
Paulo Halm. Com fotografia de
primeira de Nonato Estrela e mú-
sica original de David Tygel, o
filma ganhou a platéia e foi o
mais aplaudido dos brasileiros até
agora. A interpretação vigorosa
dos protagonistas Cassiano Car-
neiro e Luciana Rigueira já cor-
rem em direção aos Kikitos de
atuação.

A tragédia de Sófocles desloca-
da para a América latina em ro-
teiro co-assinado pelo Nobel Ga-

briel Garcia Márquez não conse-
guiu empolgar os poucos bravos
que decidiram ficar para a última
sessão. O astro de Morango <•
Chocolate e do concorrente deste
ano Guantanamera, Jorge Perru-
goria, vive Édipo ás voltas com a
peste e a luta pelo poder. Aplau-
sos moderados, o que é razoável
para as duas da manhã.

A competição encerrou-se on-
tem, com os irmãos Taviani e seu
Afinidades eletivas e o contunden-
te Como nascem os anjos, de Mu-
rilo Salles. Hoje, antes da premia-
ção no Palácio dos Festivais, se-
rão exibidos Brevíssima história
das gentes de Santos, curta escrito
por Torero e dirigido por André
KJotzel, vencedor do Rio Cine
Festival há duas semanas, e o lon-
ga Liberdade, de Vicente Aranda.

V

if%i^

¦ Continuação da capa

GLOSSÁRIO
Asilrúbal Trouxe o Trombone: Gru-
po teatral carioca criado por Hamil-
lon Y'az Pereira, Regina Casé e Luís
l ern.indo Guimarães em 1974. Com
várias formações, montou Inspetor
geral (75| L bti (76), Tiçate-im leão,
(77), Aquelaíoisa toda (Sü), Funn da
terra (8.1), Hm 81, seus integrantes
deram 'òfiíinjs de teatro no Parque
I age Delas nasceu o Circo Voador.
Circo Voador: Criado originalmente
no Arpo.ulor. em janeiro de 82, por
uma rapaziada qttl linha o que 

'dizei
e canalizada pela habilidade de Per-
feito Fortuna, Mareio Calvào c
Maurício Sctte, entre outros. Depois
foi para a I apa e tornou blrco do
BRock dos 80 Iloje reMste com Ma-
ria Jucá e companhia. Tem jeito des-
btirocraii/ado de viabilizar as pro-
dfigões.
Coringa: Grupo que, sob a direção
da uruguaia Graziela Piguciroa,
abalou a dança no Rio a partir de
7§| colocando o corpo presente com
seu peso, vibração e alegria. Do Co*
ringa fizeram e fazem parte Carlos
Afonso, Debbie Growald. Michel
Robin, Regina Vaz, Fernanda
Abreu, Beth Martins, Wanda Jac-
ques, Lenl Brito. Mariana Muni/,
Debbie Colker, Marilia Felipe, emre
outros.
Manhas & Manias: Grupo carioca
que atuou entre SO e 84. dirigido por
José 1 avigjjjc, formado por Débora
Bloch. Andréa Beltrão, Chico Diaz,
Vicente Barcelos, Dora Pelegriuo,
Pedro Cardoso, Cláudio Bailar,
Mareio Trigo, Carma Cooper, Má-
rio Dias Costa e Felipe Ijnreiro, e
outrov Foi um dos primeiros a in-
cluir números de circo.
\bracadabra: Criado por Breno
Morone. um dos primeiros a apren-
der .in manhas do circo na Europa
para trazè-las para o Circo Voador.
Breno, Malu, Fernando e Luís Ra-
malho fa/iam a festa no Arpoador
com O menor etreo Jo mundo C Ae-.ir-
renhidos pelo etreo. nome extraído
de roteiro de Maiakovski.
Kscola Nacional de Circo: Criada em
P'S2 por Luis Olimecha. na Praça
da Bandeira, para atender aos filhos
de profissionais circenses, acabou
opção ou complementação às esco-
Ias de teatro do Rio. Grandes pro-
lissionais de circo como Abelardo
Pinto, índio Ubirajara c Jorge Lays-
son formaram seus primeiros alu-
nos. entre eles Dam I ima, \IK-rto
Magalhães e Dalmp Cordeiro, da
Intrépida írupe A escola atende a
mais de 150 alunos
P.S.: Entre esses grupos poderiam
ser somados o Senzala, a Blitz. a
Nu\er,i Cigana e outros que não
cabem aqui. mas dançam no infini-
to. comemorando de; anos de Intre-
pi da Evoé Dam. Beth. Wanda,
Marta. CLuidiò. Felipe; Renato.
Marcclo \ aícna c Gringo' \ occs
tem história pricontar .Chacal)

Avulso: Fr./Com - RS960 • Plal./B Nob -R$160» B Simp ¦ R$100 • Gol R$45 * Âssinalorc Fr /Com • R$1740 • Plat/B.Nob -R$290 * BSimp. -R$180 • Gai R$80
iu/J«,'io Lnhzs k-ui-jrtio
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0 Banco do Brasil

orgulhosamente apresentam

250 anos de história finalmente no Brasil!

0 Mais Célebre Bolé Clássico

do Mondo.

2 1 horas

- 
0800 26 6000
TtltMARKÍTING • t'ío<òo OratuitoMinsii-rw 4.) Cultura

Lo Fnfctil de InoentÍH) .\ Cutnin

Elenco Completo, 200 Artistas

e suos Maiores Estrelas.

29 e 30 out.

Dom Quixote

31 e 01 nov.

Lago dos Cisnes

£uirjuos Versões Originais

Orquestra do Teatro Colón

Theatro Municipal

EEMSm

D
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BOM PROGRAMA

Superaliado
A campanha da presidente

da Procon de Brasília, Elisa
Martins, contra a liberação
das tarifas bancárias ganhou
um parceiro: o lider do PFL
na Câmara, Inocência Olivci-
ra.

O pefelista declarou que
apóia integralmente a inicia-
tiva e já marcou uma audien-
cia de Elisa com o presidente
Fernando Henrique.

Danuza Lc

Rita Lee promete esquen-
tar a noite de entrega do
MTV Video Music Brasil, na
próxima quinta-feira.

Ano passado, quando foi
uma das homenageadas, a
roqueira entrou no palco ves-
tida de anjo; este ano, para
entregar o prêmio de melhor
videoclipe, Rita caprichou
mais ainda no visual: vem de
diaba.

i e Cláudia Montenegro

Quer começar muito bem seu fim de semana? Então vá
passear na Lagoa! que está cheia de novidades.

Se quiser fazer ginástica, em frente ao Flamengo existem
aparelhos debaixo de um caramanchão; se gostar de fazer skate,
a pista está prontinha, e para as crianças tem um parque com
casinha cie Tarzan e tudo.

Agora, o melhor: como foram plantadas palmeiras e árvores
de flores, aos montes, os passarinhos voltaram c a Lagoa anda
Cheia de garças e biguás — Tom ia adorar.

Com o Rio tão lindo, o ideal ê almoçar em um restaurante,
com uma bela vista; o Sushinaka — cx-Tanaka — fica debruçado
na Lagoa, mas vá só se seu cartão de crédito vencer daqui a 30
dias; japoneses costumam ser caríssimos.

Sushis e sashimis, quando bem-feitos, são iguais em qualquer
lugar do mundo, mas tomar um saquê geladinho olhando aquela
paisagem é apenas a felicidade total. Tome pelo menos dois antes
de começar a comer; se a vida não estiver maravilhosa vai pelo
menos parecer, e essa ilusão vale mais do que o prêmio da loteria
esportiva.'I odo dia é dia, mas no sábado é obrigatório ser feliz.

De volta

Anette c Robert Bergé re-
ceberam seus muitos amigos
brasileiros no Hotel Caesar
Park, abrindo o festival mar-
roquino do Hotel La Ma-
mounia.

Os convidados se delicia-
ram com as saladas, a paslilla— pastelão de pombo com

açúcar e canela — e o cous-
cous de carneiro, tudo mara-
vilhoso.

Teve até dança mais ou
menos do ventre, e Josefina
Jordan não resistiu: botou os
óculos e foi ver bem de perto.

E aprendeu.

nrvp A \/IIT inA 0s iu'zes italianos Vitorio Paraggio
DUvA 1tI1UL//\ e Maria Teresa Saragnano, que fi-
zeram parte da Operação Mãos Limpas, contra a Máfia, chegam
ao Rio na próxima semana para um seminário internacional
promovido pela Associação dos Magistrados.

Por motivos de segurança, o horário da chegada, local de
hospedagem e até o trajeto que larão até o Tribunal de Justiça
são segredos absolutos.

«CALÇADAO

A escola Espaço
Educação faz hoje, a
partir ilas lOh, a sua
Fesm ila Família —
uma versão moderna
da comemoração do
Dia dos Pais, que
abrange também os
chamados um A
grande atração será a
peça do grupo fnam-
benibe Carroça de
Mamulengos.

Com revelações
inéditas, o presidente

do clube de oficiais
da Policia Militar e
do Corpo de Bombei-
ros, coronel Ivan Uns-
tos, lança segunda-
feira às ires da tarde,
no Clube de Engc-
nharia, o livro Impac-
10 l'M na segurança'publica. O prefácio é
de Barbosa Lima So-
brinho.
* A artista plástica
Jacqueline Belotti
inovou e se deu bem.

Inaugurou quarla-fei-
ra sua exposição na
Casa de Cultura Lau-
ra Alvim com uma
homWptige na Internet
e já vendeu um qua-
dro on tine.
? Amanhã, 600 inte-
gtante| do movimen-
to Pacto de Minas pe-
Ia Educação vão per-
correr as ruas de Belo
Horizonte para saber
quantas crianças es-
tão na escola.

Andréa Haggo

Afônica Bravo e Guilherme
Rodrigues a-do-ram a série

nariz com nariz

Apoio
Emilinha Borba e Almir Chediak são os anfitriões de

hoje da Dobradinha Carioca, almoço semanal de adesão á
candidatura de Sérgio Cabral Filho.

É uma versão do Boteco do Cabral, que em S8 reunia
nomes da MPB em torno da candidatura a vereador do
jornalista Sérgio Cabral.

Nos próximos fins de semana, será a vez de Albino Pinheiro,
Alcione, Martinho da Vila, Ziraldo, Roberto Dinamite e Luis de
Freitas.

Cineminha
Fernando Henrique Car-

doso, Dona Ruth e os mmís-
tros Francisco Weffort, Pau-
Io Renato de Souza c Fran-
cisco Dornelles vão assistir
amanhã ao lllme Tieln, de
Cacá Diegues.

Depois da exibição espe-
ciai, na sede do Grupo Real,
cm São Paulo, haverá um
jantar para 200 pessoas.

O Instituto Real de Cultu-
ra. que patrocinou a obra de
Cacá, é o investidor privado
que mais investiu em cultura
no Brasil cm 1995 — cerca de
RS 4 bilhões.

Dá-lhe
Demorou, mal a evolução

de Luis Paulo Conde nas pes-
fuisai levou Miro Teixeira a
repensar sua estratégia de fa-
zer uma campanha de oposi-
ção nacional.

Os novos programas que
estão entrando no ar já ira-
zem o pedetista focando a
discussão para o plano muni-
cipal.

A primeira da série mostra
o abandono das escolas pú-
blicas na cidade.

Endiabrada

Mapa da mina
O resultado da pesquisa

do instituto Gerp desta sem a-
na mostra bem por onde an-
da o crescimento da candida-
tura de Luis Paulo Conde.

A maior adesão a Conde
está em Madureira, no Méier
e em Del Castilho; as meno-
res, nos bairros da Zona Sul e
Zona Oeste.

Diante do quadro, a coor-
denação da campanha já de-
cidiu que vai intensificar a
batalha nessas duas linhas de
frente.

Mais um
A Comissão de Direitos

Humanos da Câmara rece-
beu 'esta semana mais uma
denúncia de racismo.

Um funcionário do Jóquei
Clube afirma ter sido xinga-
do no dia do GP Brasil, por
um segurança, de "negro 

po-
bre" ao tentar entrar no Hi-
pódromo sem paletó — traje
obrigatório em dia de GP.

Ao tentar dar queixa na
15* DP, na Gávea, o delega-
do de plantão não aceitou re-
gistrar o caso como racismo,
e sim como agressão.

Mas um advogado já con-
seguiu que a ofensa seja ca-
racterizada como crime —
prática quase inexistente nas
delegacias, apesar de eslar
prevista na Lei 2.235, do
deputado Marcelo Dias,
aprovada em 1994.
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• Missa em Ai;ao de Graps, dia 22 de Agosto is 19:00h na Capela do Colegio. 11 "M
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Centurys

UM POINT DE ARTISTAS E SOCIALITES

PLATAfORMA I
TENDÊNCIAS CONSTRUTIVAS

NO ACERVO DO MAC-USP
NÁPOLES, REINO DO POVO
(Fotografias de Carlos Froire)

SITUAÇÕES:
ARTUR BARRIO: REGISTRO

BRASIL ATRAVÉS DA MOEDA

ROBERTO ZUCCO
De Bernard-Marie Koltèa

Direção: Gilles Dao
e Moacir Chaves

A partir de 23 Ago
PROMOÇÃO

A ÓPERA DAS QUATRO NOTAS
Da Tom Johnaon

De 15 a 18 Ago
SOPROS INTERNACIONAIS
Andréa Merenzón (fagote)

José Botalho (clarineta)
Joaé Freitas (clarineta)

Noel Devos (fagote)
Philip Doyle (trompa)

Antonio Augusto (trompa)
Dia 20 - 12h30 e 18h30

Ingressos a R$ 6,00

CINEMA/VIDEO
ANIMA MUNDI 96

4a Mostra Internacional
de Animação

Cinema, Video, Estúdio
Aberto e Workshops

17 a 25 Ago
PREÇOS BASES EXCEPCIONAIS

246-0845

Viagem

4'.fetra no seu JB

REVISTA VEREDAS:
arte, cultura e tudo sobre
a programação do CCBB

CENTRO CULTURAL
BANCO DO BRASIL
RUA DE MARÇO 66
RIO DE JANEIRO

I Para azar das

I outras feiras,

I nós não temos

I nada de novo.

Antigüidades do mundo inteiro, prataria, jóias, imagens sacras,
obras de arle, móveis, quadros, papéis antigos, tapetes,
louças tudo muito antigo, tudo muito bem conservado

I Les Antkiucs
Raridade é umo feiro como esso.

I 
& MHMiragl

1 TODOS OS DOMINGOS DE 1 lOOh ÀS 1900H.
Av. Atauifo de Poivo, 270 - LeQon.

DUfALcS'"
mmamm

iRua Rita Ludolf,47-Leblon Tels: 274-4848- 239-1946

No almoço <1c domingo
a tradicional Fcl|oaaa MUslvA

c Buffci variado AO VIVO
Reservas: Tel.: 322-1444 - Estrada da Gávea, 728 • São Conrado

VILLARISO,85» Aniversário do Colégio Sagrado Coração de Maria

(Sacré-Coeur deMarie)
Ri ia Tonelero, 56 - Copacabana - Rio.

0 Colégio Sagrado Coração de Maria, comida enlunos e amigos para a

comemoração de seus 85 anos a serviço da educação.
Eventos i Concerto Instrumental, dia 21 de Agosto às 18:30h na Igreja da Candelária,

t Missa em Ação de Graças, dia 22 de Agosto às 19:00h na Capela do Colégio.
Agradecemos pela presença!

i Roteiro do

"Uma seleção criteriosa. Vocô pode confiar" (NM e DM)

ECUMÊNICA ROMARIA AO BACALHAU
O ropôrtor Mauro Marcolo Alvos, da Vip Exame, fe* uma apreciação muito
sotioros.i (em so tratando du restaurante, vai bom o ad|otivo) sobre o
Adegflo Português. Confirmando a adesão de turistas de Sâo Paulo. Bolo
Horizonte Brasília, ole informa em fronte, carros de lataria distinta,
mostram que ali so faj uma ecumênica romaria ao bacalhau e a suas receitas
do nomes curiosos à Zé do Pipo. A Zá do Telhado, à Joio do Potto .."•
E continua quo pode vir desfiado ou em enormos postas, nadando feliz
no meio de batatas, cebolas, azeitonas, ovos, pimentões. E. para começo do
conversa, nada mais adequado quo alguns bolinhos, sequinhos o saborosos,
na medida certa ' Como so vê. o mais um expert quo so rende aos
encantos do Adegão Português Pata completai, só falta lombrar que as
porçôos sào generosas, dando para dois ou três gourmets. Acerte com afamília uma ida ho|0 ou amanhã ao AdegAo. Tel 580-8689

0 REIE0 REPÓRTERJOAR
Conta a "Programa" quo o repórter norueguês Joar Hoel Larsen veio ao Rio
para descobrir por quo o bolinho de bacalhau so tomou tào popular (li eles
sò consomem o pei.xe Iresco) Veio. comeu e gostou Vai levar a receita paraa sua terra E ficar rico Segundo apurei, o Joar foi levado ao Rei doBacalhau, dai o seu entusiasmo Não poderiam ter escolhido melhor mesa
pata o descobrimento. O Rei ostA disoonivel nos seus 3 end — Encanta-
do. 289-7246. Barra. 325-5360 o est Rio-Pelrópolis. 771 -0245

ARTE E LEILÕES
GRANDE LEILÃO DE AGOSTO

ACHRV0 • DR MARIO PINOtTI (MINETUO DA SAÚDE DO GOVERNO DOS EX-PRKIDENTH VARGAS E KUBITCHEK)

" 
ONDE TODOS QUE [!

SÃO E FAZEM NOTÍCIA

SE ENCONTRAM E

COMEM BEM

QUAOROS NACIONAIS l ESTRANGEIROS A Baode^a. A do Si A 0 AllincíKjM. A TimothK).Agoít r^lt Álb^Y Anj Mjtolirvo. An»on>o Coír^ro, Aí^ujo Lwnj da CostJ. B«nfarrv.m Sitva,Matx. Bastos Carlos 6üte»N> Castaqn«to. C»wo Ok»s. Dacosta. Di Cava»canti Ou^JlFdcwJ Hchwi Fjiwse rPtnjr>do Maitins. F'anc.\ Jurwy f r«l Moov GtciMi GuVj.»Morn He.ior a« Pirho. Htto* OtiJít-i. In«i». Isnwi Nety. John Gr». Joiè P.iuK)Kaminsgji Levinó FanMms. Libmoo Ff"« lo-o Pnva. tukii Bocch. Ludvvg raiz. M#no« FariaMa'C©to Grassman Ma^cer Mawrice La!au. Maur»c« l Hor Newton Re?«ode Pafrerrjs. PompeoManam Rosaívo !««,.•. t^»ar Ttmwá Salvado» Oaii. Santa Bom. Sdiar S<qau<>. S.-an.CapfHs. Vtrgotíno. Zot Bat^ha Re<s c r<u<\ot outrosPRATA G'atx)e co^ecâo de pratas íng^sas. portuguesas. b'as»*e"as. frarvcwsas dos sec«j»ot XVIII XIXe XX (castfça"s. candelabros, salvas, tabuleiros. sooei'as. teimas pai'te»ros. bow^s laoue»ros e peçasdecorativas)
PORCELANAS. Co*ck> de loucas txasoaaaji c-> A-stooaoa do >« XIX o giand»quant,dad* da mcm mç-esas aíul Donlo do Oc XIX E rvns Ch<r«MS (C-a das lixjw»). Japooetat(Ima/i) francesas (Se>res, Vreu.t• Paus e ltr^oçjes) e alemães e Velho Berltm)CRISrAIS Gfwde co*çia tk> cnsu-s cdo«Oos ót Baccarat. Sa.nt LoU'S Borwu. MU'jno eoutrosVIDROS Vasos Galfe e paf ce vasos legrjs *
WÔVEtS C<VH>das papeletras arca.*, Dureaus durKjueraoes rr>esas de centro conso'es vitrinesmôv«à « canio salas de ijniat min,»,? dt quarto f p«ófii«no< «w do vk XVIII XIX XXjOiAS Sol't.V v's. Droches ar*M. bancos, cc >'es pendentes Duise-ras pratma. ouro amareio eouro fcyarKo c< * d-acintes, sacras, rubis e esn^erakJas flelóg«os Destac.tr <do rara comendaPaoro»rtra do Retro'
BRONZES A ürw Aík*,: ne Bruno GZKt. Jean Gam-e», Pro' Otto Poerííel eru»tc>5 Outros
MARflNS ha *. 'as ;>• e -etsv^*ís Destacando Nossa Senbca aj Crnr^-.-v- *r*>í Goadoséc XVillTAPE t S Grande ^uant'Uad« ce antigos tapetes Persas Turcos e Caucas anos Que serão ac-re^oadcsDe<a ~v>n .w c'ertaliVROS H-os .le .ve fv^uK'-iy> e çv-co? coisé^cs XVmi XtX e XXIMAGENS Etce»entes e -aras vagens em r?v»de«fa p-r^romao.» de c oem portuguesas b-as^-r.w eespaptKMjs des XVI» e XIXí_ MAIS ESCULTURAS EM ','AflMORE MOEOAS DE OURO OBJETOS OECO«UTIVOS ECURIOSOS DESTACANDO Daífjerreotipos pras-»eiros oc. sec XIX e ant>ças bonecas de t>scu<t

MACHADO DE ASSIS NA INTERNET
O intprnauta Artut Xaxòo leitura obrigatória aqui neste JB ás 4's e domin-
gos coma que na homa page dedicada ao bacalhau descobre-se que ele êconsumido seco e salgado hô 500 anos E mais: "Machado de Assis liderava
um grupo de intelectuais todas as S's para comer bacalhau na Praça
Tiradentes Vivendo e aprendendo So vivo tosse. O autor de Bròs Cubas
poderia pteterir a Adega do Valentim ali na Rua da Passagem 178
Comida portuguesa mais gostosa nào há Anote Tel 541 -1166

COZIDO ESPECIAL: HOJE É DIA
Hoje sabado, é dia do colido especial no restaurante Ponto de Encontro]
(Barata Ribeiro 750) prato que voltou ao cardápio do chiquôrnmo pub e i
desde então (ha umas quatro/cinco semanas) e o ora to mais pedidoverduras tresquinhas. todas as carnes, todos os elementos cozidos separa-
damente para dar o ponto certo e nào se tornar um misttfóno sem gosto
Outro prato português que vale a pena pedir no Ponto de Encontro filé á"í! Ni cola c/batatas fritas Tels 255 9699 e 257-7927

ExpotiçAo
Dm I". 1S c lvd< Vgosrode

íiis I S OO as : V00 horu
(sábado, domingo c segunda-feira)

I ocal»\> Banolomeu S!»trt 3"0
PABX (.MDZM-WH-FM

Leilão
Dias 20. 2!, 22. 23 dc Agosto a< 19%

íicrçi quarta, quinu e se\!4-fcira>
imprctemeimenie. u 21 00 horas

D»a 24 4e agosto dc 19*^6 (vabado as i 7 00 Soru
L.ebSon - Rro
02H 23^14"?

Carnes na brasa c muitas
outras opções gastronômicas •

Preços moderados • Atendimento
personalizado • E quem há dc negar?

Afinal Alberico Campana
assina embaixo.

Aceita CC, inclusive para entrega a
domicílio.

Rua Adalberto Ferreira, 32. Leblon.
Tel.: 274-4022 • Manobram.

^Internet http://www.platafonml.com.brj

NA

PROPORÇÃO

Luminária

Japonesa

R. Pinheiro Guimarães, 93
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Arquivo — Ronaldo Thoobald 9 6' 75

Está à venda a revolucionária discoteca

do radialista Big Boy, os 18 mil títulos

que ensinaram o Brasil a gostar de rock

EDMUNDO BARREIROS
"IIt-llo, cra:y peoplc!". Quem

te.n i.tais dc 30 anol com certeza se
lembra desse grito de guerra, com o
qual o radialista liig Boy sauda»"t
os ouvintes. Quase 20 anos após a
morte do programador, em 1977, a
coleção de discos |ue Nilton Alva-
renga Duarte, seu verdadeiro no-
me. formou em mais de 10 anos de
carreira pode, mais uma vez, chegar
aos ouvidos do público. A viúva,
jluciã Duarte! deseja vender os
mais de 17.500 LPs e compactos
que animaram bailes e programas a
partir da metade dos anos 60.
quando Hig Boy revo-
lucionou o rádio hrasi-
leiro. Mais tarde, ele in-
venjjni os hoje popula-
res bailes finiM "Não
sou hipócrita, sei que
posso transformar esses
discos em recursos.
Mas não quero me li-
vrar desse aceno. Que-
ro que a discoteca seja
catalogada, organi/ada
e lique a disposição do
publico. Não a vendo a
colecionador particu-
lar", promete Lúcia.

A coleção de Big
Boy reúne 4.500 l.Ps e
13.000 compacios. Kg-
ridades de Beatles, 1:1-
vis Presley. black music e muito
rock progressivo. 

"O material e, basi-
camente, música popular americana
dos anos 50 a 70. com alguma coisa
européia e brasileira", revela L.Ú ia,
que no inicio dos anos 80 catalogou
rodos os l.l\ do acervo.

Claro que separar-se, depois de
longos anos, de uma das maiores
paixões de Nilton Duarte é difícil.
Principalmente o filho Leandro, 20]
que pretendi seguir os passos do pai
eestuda radialismo ..a ÚI R.I. "Ouço
mais os discos dele do que CDs.

> '$$$3discoteca de Big Boy,
do Bade da No acervo, há

raridades como a
caixa pirata que, ao
abrir-se, mosira os

integrantes do
Jethro Tull

|ÍAjFpM'

Tudo que conheço de musica, princi-
palmente de rock progressivo, minha
preferência, aprendi na coleção. Se
ela for vendida, vou ter de comprar
muita coisa em CD", lamenta.

Muita coisa, porém, dificilmente
será substituída. Há, por exemplo,
discos piratas de shows de Emerson
Lake &. Palmer. Pink tloyd, Led
Zeppelin e Jethro Tull. de reposição
impossível. Compactos, então, são
artigos ainda mais raros, e hoje só
podem ser encontrados em compila-
çòes. "Além cie ganhar muitos discos,
ele comprava muita coisa Todo dia
chegava com alguma coisa diferente
em casa e gastava, com isso, boa
parte de seu salário", lembra Lúcia.

A paixão do pequeno Nilton pe-
Ia música começou nos anos 50.
quando ouviu os então rebeldes El-
vis Presley e Jerry Lee Leuis. Era
em discos, muitos deles importa-
dos. que o garoto gastava boa parte
de sua mesada. Chegava a mentir
ao pai. para poder ir a São Paulo
comprar títulos que não encontrava
nas lojas cariocas. O interesse o
levava a buscar novidades e infor-
inação nas rádios. "Ele era uni da-
queles garotos chatos, mesmo",
conta Lúcia.

Podia ser chato. Mas conhecia
música pop. E em 1964. quando
ainda estudava Geografia, foi con-
vidado para cobrir férias de um
programador da Rádio Tupi. Não
saiu mais dos estúdios. No ano se-
guinte, Ibi contratado pela Mun-
dilj; onde produ/ia um programa
chamado Big Boy. Não contracena-
va ainda com um microfone. Mas
reclamava tanto da caretice dos lo-
cutores da época, que acabou ga-
nhando a oportunidade de tornar-
se um deles. O sucesso foi tão gran-
de que logo apresentava três pro-
gramas: Big Bo\• sliowj Ritmos dc
hoite e o semanal Cavem Club. só

Big Boy a
caráter, no
estúdio de
rádio, em
pleno •'
entusiasmo da
atividade
criativa e
aliciadora

de Beatles. Nascia um personagem
que se confunde com a história do
rock e do pop nas rádios brasilei-
ras.

Escorado no grande sucesso de
rádio, em 1970 resolveu organizar
um baile. Era o Baile da Pesada
cuja primeira edição, no Canecãb,
atraiu mais de 5 mil pessoas paia
dançar de Beatles a James Brown.
A festa repetiu-se e estendeu-se a
clubes do subúrbio e do interior.
No inicio dos anos 70, os ritmos
negros am:ricanos passaram a pre-
dominar nas festas suburbanas.
Sem querer, Big Boy inventa\W<j
baile ftinié

Pioneiro em várias outras áreas,
em 1974 criou a Rádio FM Lido
Pop. só com rock progressivo] Efui
um dos primeiros a mostrar clipes
musicais na televisão, a Rede Glt>-
bo, onde trabalhou até morrer, éin
1977. Esses filmes (na época não
existiam os videoclipes) formam
uma grande coleção, guardada na
Cinemateca do MAM Provável-
mente, será exposta ano que \em.
durante as homenagens a ser pres-
tadas a Big Boy no 20° aniversano
de morte. São lilmes de Tina & Ikc
Tumcr, John Lennori, Paul Mc-
Cartney, Alice Cooper, Santalia,
Creedence Clearwater Revival e ou-
tros icones dos anos 60 e 70. |

O excesso de trabalho (segundei
Lúcia, chegou a acumular 12 em-
pregos simultâneos entre rádios de
vários estados, bailes e televisão), a
asma e um enllsema mataram ilv
Boy aos 33 anos de idade.
tomava muita cortisona para a *í-
ma, e acho que por isso tevtf«&
enfarte", 'diz Lúcia. Mas as otijl-
dias que o consagraram eram $o
avançadas para a época que, aiitáa
hoje, fazem sucesso, como o bátíe
lunk. a festa rave. os locutores Jà-
formais e os videochpes. >

¦ ~ ~

Festival italiano seleciona para a competição oficial vários diretores cuja produção já enriquece as cinematecas

Veneza exibe cinema de arte

Gillo Pontecorvo, que em 1996
cumpre o quarto e último ano c -
mo diretor do festival de Veneza,
resenou para a despedida uma se-
leção que parece de cinemateca. A
competição oficial, pelo menos, in-
clui vários diretores que já perten-
cem á história do cinema, como
Jcan-Luc Godard. Claude Lelouch.
Manoel de Oliveira, Volker Schlon-
dorff e Arturo Ripstein. "Somente

oS; grandes enfrentam as exigências
dos produtores", diz Pontecorvo,
depois de assegurar que 

"nem so-
nhando" aceitaria novo mandato á
frente da organização do lesttval. a
ser aberto dia 28.

Este ano. 17 filmes disputam o
Leão de Ouro. e cinco serão exibi-
dos fora de concurso. Pontecorvo
insiste: "Apenas diretores famosos,
com forte capacidade contraeultu-
ral. conseguem fazer filmes dileren-
ciados da fórmula considerada de
êxito. Essa fórmula, que a máquina
americana impõe, tem suficiente
contundência para que quase ne-
irihum produtor se arrisque. Assim,
falta aos filmes originalidade, a li-
nha vital do cinema."

Na ultima semana. Pontecorvo
incluiu entre os concorrentes ao
Leão de Ouro dois filmes que ape-
nas reforçam sua linha como dire-
tor do festival Safar be *oW). de
Abbas Kiarostami (diretor iraniano
dc Imnw ihis ohwihis c ! \uhi
continua), e Bo.x o! nuxmtight, ter-
ceirò ldnga-metragem do indepen-
dente íoril DiCillo tl ivendo no
abandono. Jo1 imy Sucdi V

A competição verá uma única
obra dc diretor estreante Basauiar.

Divulgação

i iji ii iy

 ^ S$@mHEBK8^SII.,. „ 
Os espíritos, com Jim Fyfe (E). Micliael J. Fo.x e Chi McBride. um concorrente americano

do até agora apenas artista plástico
americano Julián Schnabel. que
traz no elenco Tatum 0'Neal. Gary
Oldman, Dennis Hopper, David
Rovvic (interpretando Andy War-
hol) e VVillem Dafoe. Outros filmes
apresentem diretores quase novos,
como Piatme Nunziq 14 anui a
8f|/$ de Antônio Capuano. e
Biuklha bless America, de Wu Nien-
Jen. cineasta de Formosa. Entre os
veteranos, o português Manoel de
Oliveira vai mostrar Party. com um
forte elenco liderado por Irene Pa-
pas. Os franceses Jean-Luc Godard
e Claude Lelouch apresentam res-
pectivamente Forever Mo:art e
Honmws et Jcmmcs nwdè d'emploi.
Arturo Ripstein concorre com Pro-
fundo carmesi. produzido e realiza-
do no México. O alemão Volker
Schlondorf finalizou a tempo O
ogro, com John Malkpyich. Com-
pletam a seleção Panette. do fran-
cês Jacques Doillon; Brigands. do
eeoreiano Otar losseliani: e l ana

¦í«,eaà*^
t

ti- *<*-

iv vc/otv. de Cario Ma/zaçurqtl,^
Itália. A França é. portanto, u pajs
com maior numero de filmes-^lh
competição. "' ¦ * «{4

Mas o festival veneziano oferece
muito mais. Fora de competição
chegam títulos como Portrait flf~a
ktdy. da neo-zelandesa Jane Cam-
pion, e Slccpcrs, de Barry Levinsop,
que abre o festival. O filme de eri-
cerramen'0 é Shinc. do australiano
Scott Hicks. A seleção Noites.Vé-
neziaiuis, dedicada ao cmema-espç-
táculo. (x-rdeu Jack. retirado per
seu diretor Francis Ford Coppola.
que alegou não poder comparecer,
e ganhou em seu lugar Tlw lan. de
Tony Scott. com Robcrt Dc Niro-c
Wesley Snipes. As Noites Venezja-
nas mostram também Lasi trnn
standing. de Walter llill (com BruCe
Willis). Os espíritos, de Peter Jack-
son, e wmbola, do espanhol BigSs
Luna. Esta programado ainda uiin
seminário sobre o cinema do Tdt-
ceiro Milênio. •«

Mostra encontrou o formato ideal

PI DRO tu n 111 K
O Festival de Veneza encon-

trou o formato ideal para man-
ter a integridade de sua compe-
tição e. ao mesmo tempo, ma-
tar a fome de estrelas que todo
grande evento cinematográfico
desperta O fato de ser parte
integrante de um evento de pe-
so como a Bienal e de não ofe-
recer um mercado permite aos
seus diretores uma seleção mais
radical de filmes do que. por

exemplo, a de Cannes.
Veneza pri\ ilegia um cinema

mais raro. resultado da expres-
são pessoal de seus diretores.
Esse cinema está muito bem re-
presentado por nomes como
Manoel dc Oliveira. Jean-Luc
Godard tque em Cannes certa-
mente estariam relegados a
mostras paralelas, como a
Quinzena dos Realizadores i é o
iraniano Abbas Kiarostami.
um dos grandes autores con-

lemporaneos
O inglês Ken Loach e o

georgiano Otar losseliani tam-
bem desenvolveram carreiras
sólida-, e totalmente anticomer-
ciais Outro reflexo claro dessa
prioridade pode ser voto em
dois diretores americanos em
competição. Abel ferrara, que
comparece com The funcrai. e
um do> independentes dc perfil
mais radical.

O mesmo pode -c dizer de

Tom DiCillo, apresentando o
novo Bo.x of moonlight. que
tem uma postura irônica ate
mesmo diante da febre inde-
pendente, como ficou claro no
recente Vivendo no abandono.
Slccpcrs. filme de abertura, é a
exceção que confirma a regra:
dirigido por Barry Levinson.
com Robcrt De Niro. Dustin
HolTman e Brad Pitt. será exi-
bido hors concóurs

Mas. como nenhum festival
se faz -c:n bàdálaçào. a mostra
paralela Noites Venezianas se
encarrega do cinema-espetácu-

lo. Nessa seleção ha apenas
dois filmes europeus: o espa-
nhol Bambola. de Bigas Luna. e
o polonês Chanuinka, de An-
drei Zulawski, dois mestres da
polêmica

O resto, so esta presente pa-
ra garantir a constelação: Bru-
ce \Vilh-. em Last man staríding.
de Walter Hill, Michael J Fox
em O-- espiritou, de Peter Jack-
son, Robcrt De \iro e Wesley
Snipc^ em The fan. de Tonv
Scott. e até os efeitos especiais,
da superprodução Independeu-
ce Dav. de Roland Emmerich.
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O RIO JAZZ CXJUB APRKSKNTA: ^^JBP^T^HHi
ftOJE 11:3«kt AMAN HA 21:39 ^jjFx jM
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'"•L^' I \/l I /""• «~ 0 musical "Com&jam tiulo outra'vez", espetdculo que coiu'a a vidafScMa lllll^LlirUb |  | inT|||
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uomecaria
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HH fiel, malrjem tar?to

BiwMmiMife iviIE ir^il, 
m

Ml^ilBiil^SI!ii!Kiii UNIVERSO 
EM FANTASIA

^^^HfBSElBSSllSMEl

^gMMjEEl ¦
B HITnTiTnUB BHjWjTOW apoio L
t u22E23ulkI caxias radio vj |

cidade « r?
FM 102,9 jS^lr

NOVO JOIA

LEBL0N2

SHOPPING

vem aí: Top Cat Blues Festival - MICHAEL HEDGES

'<xílwí<MM

«Si. \<i^-K>$*V\-:& y)^VW^^^&S^m^fSsk

V.;. • H y

mmmmm^ :<V.Vv:^. s. ; >«, .;
SOM DIGITAL i
RioOff-Pric* 1,

Leblon 1 e Barra 1

tFjithfuI)

UNIVERSO EM FANTASIA

CINEMA

CURTA TEAAPORADA R$ 10,00

O RIO JAZZ CLUB APRBSBNTA:
HOJE 11:3«kt AMANHA 11:30

'M\u

ALWRADA HB

P^tj especial: M^cL e Cr^stinci juctrque (TüoiMrwÀ) ijlH',íffi
1•r?io•jfifl MERIDIEN

Reservas - 546-0868

0 lilmr fir *"<r
r-:j»JoiK-nml<i
\injh mnjnhu
pimu ronunlux

KOKIN URHilll hrilhj
num nunjmr ihuu

Iuviiumk jilorjsfl
RORIN UK1MH
rMj nujiiüJori
nr>vj jpji\oiunlr
jtrniurj

l in lilinv
iiurj»ilhi«%o

ihcm Jf riH'K4«»

\\'k|"i'!M tM< »M» . \ s |i )( K \ K I »I H 1 I M \S l II \\M\(,
os \y\o\ivs \ r.

MOI.L —

A ^yLANi >I<:RS

j& Q mm~.lt .\ &• t . « 1 • '..' 4 i * » i ? < 

ART 3
ESEEB!

ART 3
^osMKos ICASASHOPPWQ

ART 1
IBARRASHOPPWGI iMUStU IOÚ6UCAI

«nmLair Q22Q

ir ir CINEMA E A MAIOR DIVERSÃO ? ? ?

A ROCHA EIMPERDIVEL!
Sl.ive Oldlield, KSTU TV

fi aUSHTUHâ FáâlS V
WCIOmDOâSO!-

BIU08R1KIITC!k v.* v*w l« KiHniu*»

"ASABBE-SE Ã VIDA!
**XKmxt. WW1 BftUML AT»

A BOCHA PRENDE
VQCE DESDE A PRIMEM

GEMA E HÃO SOLTA MAIS!-» ?«iwr^Tr. ««5-iy

5SJIH SICCltAS ETJ
CONNERY CAGC HARRIS

ROCHA
(THE ROCK)

%JÊ\HctsstmiSt3KI»;i?-n» 105,1? •Of? CXI !il?üul \A ••«! t J-rf?•"«¦***w"-%£:'Cs:-uiah riáaEwruata» 21 ^-jíü~ra^

wrimiwüfMBg-iTC-
ç r 4 c 1 ir^rciNt:

SüaSEiçwogwffl!

PATHt Ç T a C ART 7 ART 4
r7TT7!Tün ¦'¦'<

ART 2 BRUNI ART 2
]j:::-inypig3i,T? m

PARATODOS

HORÁRIOS
DIVERSOS

ART 1 |
CSZZ11 I NITERÓI 11 ICARAl | RtROTOI-S

•HRANlíE O'::• « • « ti:

A COIUMBIA PICTURES LEVA VOCE
ATRAVÉS DO FUTURO A UM UNIVERSO

JAMAIS VISTO.

/DD/^mw*
JJ8-4:M-t:l«

1:001 ?;»

TIJUCA
3 J0 - 5,20 •
7:10 t 9 hs.

mil

R0XY1-2 0DE0N PALÁCI01

COPACABANA

NOVA
AMERICA

ILHA •
PLAZACARIOCA

ICARAIMADUREIRA'SHOPPING I

PlavAfte APRESENTA 18 anos

sjM f'LMé D£
WIM WENDERS t MICHELAN6EL0 ANTONIONI

ALÉM DAS NUVENS

Pc-tvGrafr

ART 4

jPAISSANDU

ÍS25WNITERÓI
STA. ROSA 1-2
CAXIAS

apo»o

rádio

PETRÓPOLIS
TOPCINE 1STA. ROSA 1 SA0J0Ã02

".Smmwnte, 
tionímm

por tm/jm miraímmÊ
e tu urnri vm siufrkisY

Jmal do Jlrm

Nos melhores cinemas.
3-oiiG]«^effinit2:u)t(iciib'aivsr«isanBsiiseE!aKBBK^

.íraíEssanssi-srassBstjasiafiaSiBaíiiEsaanHB
n<M> tiKMHB i»A*r>r* «voaresoaxc* day ha «kt«w*t ^1

L SHOPPING DE |

ULTIMA GERAÇÃO.

Iperiféricos e suprimentos.!

TODA 3" FEIRA, NOS OAS§IFICADOS , ,„ldoB„„,
DO G\DERN0 INFORMÁTICA. ———

SaVHADO, 17 DE AGOSTO DF: 1996 JORNAL DO RRASII

5 14h50 17h30. 20h10 Ilhí Pliia 2, Madufeirai 14h40.17h20.20h
ALÉM DAS NUVENS • Par dela lei niuçpi daMichelantjelo Antonioni o Wirn Wenders

Com Marcello Masiroianni, Jeanne Moreau e
Fanny Ardant.
t> Crônicos Filme composto de quatro his
tòrias baseadas no livro de Antonioni Itália/
1995 Censura 14 anos. ??
Circuito: Estação Paissandu 15h10. 17h20
19h30. 21h40 Estação Icarar 15h. 17h Art
Fashion Ma/l 4 15h10, 17h20, 19h30,
21 h40

A ISCA - L'appat — de Bertrand Tavernier Com
Mane Gillain. Olivier Sitruk o Bruno Putzulu

Drama Dois rapa/es e uma menina ma-
tam duas pessoas com a intenção de roubar
as vitimas o conseguir dinheiro para montar
uma cadeia de loias de roupas nos Estados
Unidos França/1994 Censura 14 anos ??
Circuito: Cineclube Loura Alvim: 17h.
19h05. 21h10 Estação Botafuyo 1 15h Es-
tação /cara/ 19h. 21h10

RICARDO III • Rkhard III — de Richard Loncrai
ne Com lan McKellen. Annette Bening e
Robert Downey Jr
l> Drama Herói conquistador se torna um
implacável sanguinário Inglaterra/1995
Censura 14 anos ??
Circuito: Estação Botafogo 2 16h30

MEU HOMEM - Mon honrnw de Bamand BIibi
Com Anouk Grinberg. Gérard Lanvin e Valé-
ria Bruni Tedeschi.

Drama Jovem prostituta e mendigo mi-
ciam inusitado caso de amor França/1996
Censura 18 anos ??
Circuito: Estação Botafogo 2 14h40

FERIADOS EM FAMÍLIA - Honx for lhe holklayt— de Jodie Foster Com Holly Hunder, Ro
bert Downey Jr. e Anne Bancroft.

Comédia Um grupo de pessoas se reúne
para as comemorações anuais apenas pordever e sáo obrigadas a estarem )untas pelatradição EUA/1995 Censura: livre ??
Circuito: Art Norteshopping 1, Art P/aza 1
15b 1 7h, 19h. 21 h

MISSÃO IMPOSSÍVEL - Mluion: impostlble de
Bnan de Palma Com Tom Cruise. Jon Voight
e Vanessa Redgrave

Açáo Ethan Hunt é um agente do serviço
socreto do espionagem do governo america
no Ele assume uma missáo que pareço im-
possível e vô boa parto de sua equipe ser
dizimada EUA/1996 Censura livre ?*
Circuito: Largo do Machado 2 15h. 17h 10,
19h20. 21h30. Star Campo Grande 2 17h,
19h. 21 h Niterói Shopping 1, Star São Gon-
çitlo' 14h50, I6M50. 18h50. 20h50 Mádu-
reira Shopping 2 15h15. 17h15. 19h15,
21 h15 Wj Parque 4- 14h30, 1Gh-10, 18h50.
21 h Barra 4 13h30 15h30. 17h30. 19h30.
21h30 Ari Méier. 16h40. 18h50. 21 h Ho/e.
não será exibida a ú/tima sessão no Via Par ¦
que 4

O CORCUNDA DE NOTRE DAME - The hunchback
of Notre Dame desenho dos Estúdios Dis
ney

Romance Rapaz feio o corcunda. criado
por um juiz perverso, decide sair do campa-
nano da Catedral de Notre Dame. onde vivia
escondido, e conhece uma bela cigana Ba-
seado no romance de Victor Hugo Censura
livre. ??

Circuito. Estação Museu da República
13h20 Cmc Teatro Dina Sfat sáb e dam , as
12h Star Copacabana sab o dom às
14h40, 16h30 Star Campo Grande 2 sab e
dom . ás 13h20, 1 5h10 Madureira Shopping
2 sáb e dom . ás 15h Rio Sul 3 sab e dom
ás 14h20 Via Parque 3. Barra 5, Tijuca 2.
Nova América 2 sáb e dom ás 14h Center
sáb o dom . ás 13h50

TWISTER • Twister de Jan de Bont Com
Helen Hunt. Bill Paxton e Jami Gertz.

Drama O estado de Oklahoma. ameaçado
por múltiplos tufões, fica sob controle de dois
grupos rivais de cientistas, que esperam este
fenômeno para ocupar seu lugar na história
da meteorologia EUA/1996 Censura livre
? *
Circuito: Art Casashopping I 16h50. 19h,
21 h Art Madureira I 14h40, 16h50. 19h.
21 hlO

A HISTÓRIA DE UM JOVEM HOMEM POBRE ¦
Romaruo di un Giovane Powero de Ettore
Scola Com Alberto Sordi, Rolando Ravello eIsabella Ferrari¦ Drama. Dois vizinhos se encontram numanoite triste o. durante uma explosão. Bartolo-m propõe a Vicenzo ajudá-lo u se livrar daesposa simulando um acindente Itália/1995
Censura 12 anos ?
Circuito: Estação Paço. 16h50

OS AMORES DE MOLL FLANDERS ¦ Moll FlMde»-- de Pen Densham. Com Robin Wright.Morgan Freeman e Stockard ChanningRomance Inglesa do sóculo 1 7 nascidanuma prisão e criada num convento é levadaá prostituição e busca a liberdade Inglaterra/1996, Censura livre ?
Circuito: Novo Jóia 14h40. 16h50. 19hEstação Museu da República 15h Art Fas•hion Mafl 3. Art Barrashopping I 15h.17h20. 19h40. 22h Art Cassashopping 316h20. 18h40, 21 h

INTIMO E PESSOAL - Up dose «ml pertonsl de
Jon Avnet Com Robeil Rodford. MichellePfwiffer o Stockard Channing

Romance Jornalista prepara moça do in-terior para virar estrela Surge entre eles umromance nada convencional, ambientado nosbastidores da noticia EUA/1996 Censuia12 anos ?
Circuito: Estação Paço 14h40

DRÁCULA, MORTO MAS FELIZ - Drácula, dead«nd loving H de Mel Biooks Com LeblieNilson
Comédia O verdadeiro conde Drácula éum vampiro atrapalhado. EUA/1995 Censu-ra 12 anos

Circuito: Niterói Shopping 2 1 5h20.171)10, 19h, 20h50 Art Barrashopping 515h40, 17h40, 19h40. 2lh40
0 COMBATE, liORIMAS DO GUERREIRO - Cfylngfretmao — de Chnstophe Gans Com MarkDacascos. Júlio Condra e Masaya KatoDrama Mulher testemunha assassinatotriplo comendo por jovem que, apôs o crime,não consegue controlar as lágrimas EUA/1994 Censura 12 anos.
Circuito"! Cisne I 1 7h30 21 ti Cisne 2 18h20h, 22b

REPRESENTAÇÃO
PODEROSA AFRODITE • Migthy aprodlte du

Woody Allen Com Woody Allen, Mira Sorvino e Helena Bonham CarieiComédia Pai adotivo descobre que máe
de seu lilho é [irostitufe tUA 199b Censura14 anos itifk
Circuito: Cme Arte UFF 17h20. 19h 10

SALÁDA RUSSA EM PARIS-SsladMjWiM deYouri Mamme Com Agnes Soral Sorgue»Dontsov e Victor Mikhailov.
Comédia Amigos descobrem, no quartoque dividem em São Petersburgo. janela secreta que se abre para os telhados do ParisRússia/França/1993 Censura, livre *?Circuito: Estação Paço 1 3b

0 AMOR E A FÚRIA • Onc« wtrt warrior* - de
Lee Tamahon Com Rena Owen TemueraMorunson e Mamaengaroa Kerr BellDrama Descendentes da tribo neozelan
desa Maon protagonizam e assistem a destruiçáo de sua história Nova Zelândia/1994Censura Manos Censura 14 anos *
Circuito: Cisne / 16h 19h30

0 SARGENTO TRAPALHÃO ¦ SflL Bllko deJonathan Lynn Com Steve Martin. Dan Aykroyd e Phil HartmanComédia Sargento vigarista lidera um
pelotão de desajeitados EUA 1996 Censura livre
Circuito: Star Campo Grande \ 15b.16h50. 18h40, 20h30 Hoje, não sera exibidaa última sessão

UNIVERSO EM FANTASIA • Heavy metal an,maçôo de Gerald PotteitonDesenho O filmo traça o caminho dasaventuras do profundo espaço ate a futuristica Nova Iorque EUA/1996 Censura livreCircuito An Ti/ulj 15h30. 17h20 19h10.21 h Art Barrashopping 3 14h30 16h2018h10 20h. 21 h50

MOSTRA
QUATRO VEZES COCTEAU - ü sangue de umpoeta (Le sang d un poóte). de Jean Cocteau. Com Pauline Carton e Lee Miller (versáo originai sem legendas) Complemento. Avoz humana (Una Voce Umanaj. episódio deL Amore. de Roberto Rossellim• Drama surrealista As visões do um poetaseus medos e obsessões, sua relação com omundo o a preocupação com a morte f ran
ça/1931.Circuito: Cinemateca du MAM ho|u ás16h30

QUATRO VEZES COCTEAU - Orle,, (Oipbèe),de Jean Cocteau Com Jean Mara«s o MariaCasarés (legendas em português)A Morte disfarçada de pnncosa, apamona-se por Qrfeu. o poeta, e ajuda o a ir aoinferno en^ busca da amada Versão do mito
grego França/1950
Circuito: Cinemateca do MAM hoje, ás18h30

ANIMA MUNDI 8« Ho|e. as 10li.lt) 12tÍ3flj
Sessão Infantil 1 Uma casa muito engraçada
o outros Grátis As 14h Sessão 1 Bird m a
window e outros As 15h30 Sessão 2 Hilary
e outros As 1 7h Sessão 3 Paroles vn L An «
outros As 18h30 Computação Gráfica As
20h: Sessão 4 Mama Lou e outros
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil

apresenta:
0 musical "Começaria liulo outra vez", espetáculo que conta a rida e canta

a obra de um dos mais importantes compositom nascidos no Rio de Janeiro. Luiz
Gonzaga Júnior Com texto e direção de Dacio Malta e direção musical de Marco lireii a,

Gonzaguinba será protagonizado pelo ator Gaspar Filho, que vive mais sete
personagens. As 35 mtisicas do espetáculo ajudam a contar a história do menino
Melado, filho de um dos mitos da MPB, e tjue acabou emocionando multidões.

Não perca este grito de alerta.

Começaria
TudoOutraVez

A HISTÓRIA DE LUIZ GONZAGA JR.De 2 de agosto a 8 de setembro. De quarta a sábado às 21b
Domingo às 20b. Matinê sábado às I8b.

Tialro Glória. Rua do Russel, 632 - "telefone: 245-5527
PnajGTO CULTURAL

JORNAL DO BRASIL 
^/ASP

¦ Os horários dos lilmes e os endereços dos
cinemas estáo no PERTO DE VOCÊ

PRÉ-ESTRÉIA
A ROCHA • The roek du Michael Bay Com

Sean Connory. Nicolas Cage e Ed Harris
Açáo Agonio do FBI e presidiário se juntam para desarmar plano terrorista EUA/

1995 Censura 14 anos
Circuito. Leblon 2 hoje. ás 23h45 Via Par-
que 4 hoje. ás 21 h Star Campo Grande t
hoje. ás 20h30.

OS IRMÃOS MCMULLEN ¦ The brothers McMuKen- de Edward Burns Com Shari Albort. Ma
xjing Bahn» o Cathanno Boltz

Drama Os irmãos Jack. Patrick o Barry,
por ocasiáo da morte do pai. voltam á casa
onde passaram a infância EU A/1995,
Circuito: Art Fashion Moll 4 hoje, á meia
noite

•UANTAHAMERA • GuenUnamera — de Tomás
Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabia Com
Carlos Cruz, Mutha Ibbara e Salvador Wood

Oi-' Drama Em Cuba, durante uma crise do
combustível que exigia medidas do econo-
mia/burocratas tentam resolver o problema"'dê trânsito de defuntos. Espariha/Cuba/
1995
Circuito: Art Barrashopping 4 hoje. ás 23h

Circuito Star Ipanema 14h40. 16h30.
18h20. 20h10. 2?h Star Copacabana
14h40. 16h30, 18h20. 20h10. 22h, Sáb e
dom . a partir das 18h20 Pathé 14h, 15h40,
17h20, 19h. 20h40 Poratodos 14h20, 16b,
17h40. 19h20. 21 h Bruni Ti/uca. Windsor:
15h. 16h50. 181)40. 20h30 An Fashion Mall
2 16h10. 18h10. 201)10. 22h10 Art Casas-
hopping 2 1 Gh. 17h50. 19h40. 21h30. Art
Barrashopping 4. Art Madurara 2 15h30.
17h20, 19h10, 21 h Art Norteshopping 2
15h40. 1 7h30. 19h20. 21 h10 An Piau 2
14h. 16h20. 181)40. 21 h

OLHO POR OLHO ¦ Eye lor an eye — de John
Schlesinger. Com Sally Field. Kiefer Suther-
land e Ed Harris.
i. Drama Karon McCann é uma foliz dona
de casa que. de um momento para o outro,
tem sua vida destruída quando um assassino
estupra e mata sua filha EUA/1996 Consura
16 anos
Circuito: Condor Copacabana, Largo do
Machado /. Rio Sul 7 14h, 16h, 18h, 20h.
22h Metro Boavista 13h30. 15h30, 17fi30.
19h30. 21 h30 Via Parque 6. Tijuca I. Madu¦
reira Shopping 1. Central 15h, 17h. 19h.
21 h Barra 5 16h, 18h, 20h, 22h Nova Amé•
rica 4 16h30. 18h40, 20h50 Sáb. e dom . a
partir das 14h20

MINHA SECRETÁRIA • Ndly et Mr. Amaud - de
Claude Sautet Com Emmanuelle Béart, Mi-
chel Serrault e Jean- Hugues Anglado.
{> Comédia A história de um oncontro ca-
suai que muda completamente a vida do duas
pessoas França/1996 Censura 12 anos
Circuito: Estação Botafogo 2 18h20.
20h10. 22h

ENTRE O INFERNO E 0 PROFUNDO MAR AZUL -
Botwoen tho devil and the deep blue sea de
Mario Hansel Com Stephen Rea. Ling Chu e
Adrian Brine. Complemento. G/aura. do Gui
Iherrne de Almeida Prador Drama A história do encontro e da ami-
zade entro Nikos. operador de rádio de um
volho navio om Hong Kong, e Li, uma menina
chinesa que trabalha limpando os navios
Bélgica/1995 Censura 12 anos
Circuito: Estação Botafogo 3 15h30.
17h30. 19h30. 21h30

QUANDO t PRECISO CRESCER • On my own
de Antonio Tebaldi Com Judy Davis, Ma
thew Fergusori e David Mcllwraith

Drama Mão e filho adolescente dosco
brem a verdade sobro suas vidas apôs urna
longa conversa, num quarto de fjotol. poucotempo depois da máe ter sido internada porcausa de uma crise nervosa Itália/Canadá/
Austrália/1991 Consura 10 anos
Circuito: Estação Paço: 19h

Documentário História da cineasta oficial
de Hitlor Alomanha/Bélgica/lnglaterra/
1993 Censura 10 anos ****
Circuito: Estação Botafogo 1 17h20.
20h40

TERRA E LIBERDADE • Land and treedom — de
Ken l.oach Com lan Hart. Rosana Pastor.
Iciar Bollain, Tom Gilroy. Marc Martinez e
Fredenc Piorrot

Drama Jovem deixa Liverpool para se
juntar a milícia republicana na Guerra Civil
Espanhola Inglaterra/1995 Censura 14
anos ***#
Circuito: Estação Museu da Republica
20h40

O HOMEM MAIS QUE DESEJADO - Der bewgte
mann — de Sonke Wortmann Com Til Sch
weiger, Katja Riemann e Joachim Kro I

Comédia O mulherengo Axel ô expulso
de casa pela namorada Sem lugar para ficar
ele vai dormir na casa de Norbert. um homos
sexual, que faz de tudo para seduzi-lo Ale-
manha/1994 Censura 18 anos ???
Circuito: Estação Cinema 7 16h. 17h50.
19h40. 21h30 Cine Gávea 16h30. 18h20.
201)10, 22h

DUAS AMIGAS • Mina Tamenbaum — de Marti-
ne Dogowson Com Romano Bohnnger e
Elsa Zylberstein¦ Drama Na Paris dos anos 70. duas ami-
gas de infância vôem seus destinos entrela-
çarem se á medida em que se tornam duas
mulheres bem diferentes França/Bélgica/
Holanda/1993 Censura lOanos ***
Circuito: Novo Jóia 21h10

FARGO • Fargo — de Joel Coen Com France
McDorntand. William H Macy e Steve Buce-
mi' • Policial Vendedor contrata marginais pa-
ra seqüestrar sua mulher EUA/1995 Censu-
ra 12 anos ???
Circuito: Cândido Mendes 16h. 18h. 20h,
22h Estação Museu da República 17h 10
Art Fashion Mall 7 15h50, 17h50, 19h50.
21h50

INDEPCNDENCE DAY • Irtdependeoce day - de
Roland Emmerich Com Will Smith. Bill Pull-
man e Margaret Colin

Ficção cientihca O verão americano é
obstruído pela passagem do gigantescas na
ves alienígenas Os visitantes bombardeiam
as principais metrópoles do planeta e uma
equipe parte para o contra-ataque EUA/
1995 Censura: livro ??
Circuito: Copacabana, Barra 7 16h, 18b40.
21 h20. Sáb e dom . a partir das 13h20 Roxy
7. São Luiz 2. Rio Off-Price 7. Icarai. Rio Suf

13h20. 161). 18h40. 21h20 Leblon I ho|e.
.1s 13h20, 16h. 181)40. 21 h20 e A meia noite
Roxy 2, Nova América 3 15h, 17h40. 20h20.
São Luiz 7, Rio Off-Price 2. Barra 2. Rio Sul
4 15h40, 18h20. 21 h SAb e dom, a portir
das 13h Leblon 2. Madureira 2. Ilha Plaza 7,
Carioca 15h40, 18h20, 21 h Odeon. Palácio
7 1 3h, 15h40, 18h20, 21 h Sáb e dom. a
partir das 15h40 Vra Parque 7, Norte Shop•
pmg 1. Nova América 7. Madureira Shopping

1 5h10. !7h50, 201)30 Niterói. Via Parque
2. Américo, Madureira Shopping 4 15h30.
18h 10. 20h50 Norte Shopping 2 15h30.
18h10. 20h50 Sáb e dom. a partir das
12h50 Via Parque 5 15h20. 18h. 20h40
Barra 3 15h50, 18h30. 21 h10 Nova América

2 anos de sucesso no sul do país agora no Rio de Janeiro.

OA A CASA DO

TERROR

Texto o Dlieçáo: JOÁO LUIZ FIANI
Ptoduçâo Local: LÚCIA BARUFHALDI

TEATRO DA GALERIA
Rua Senador Vergueiro, 93 - Flamengo

Reservas pelo Telefone: 225-9185

Sextas e Sábados à meia-noite

COTAÇÕES: • ruim * regular
** bom *** ótimo **** excelente

•ESTRÉIA

CONTINUAÇÃO
DENISE ESTA CHAMANDO - Oenlu cafli up deMal Salvyen Com Tirn Daly, Dana WheelerNicholson e Caroleen Feeney

Comédia Uma fábula sobre o amor e aamizade por telefone. FUA/1995 Censuralivro *#**
Circuito: Estação Museu da República 19h
Cme Arte UFF 21 h

LENI RIEFENSTAHL A DEUSA IMPERFEITA • Thewonderful, horrlble llfe of Lenl Rlefenitahl duMay Mullor

Chazz
Palminteri

Depois de vinte
anos de casamento,
ela achava que era
o alvo das atenções
do marido.
Ela estava quase
certa.

APRESENTA

Fiel

ÍM

Ryan

0'Ncal

Produzido por
Robert Dc Niro
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THJHHSPOTTINO - SEM LIMITES de Danny
H'6yie. Com Ewan McGregor, Ewon Bremmer"»»Jonny Lee Miller

prama A história de um grupo de amigos
ryiçjados em heroina Inglaterra/1996 Censu'ra 18 anos''circuito: Roxy 3 141)10. 16h. 17h50.
.1511,40. 21 h30 Palácio 2 14h. 15h50.
I7h40 19h30 211)20 Sàb e dom, a partir<»j(l«a;15h50 Rio Sul 3 16h20. 18h10. 20h,

,yt)50 Via Pifím 3. Jijuca 2 16h. 1 7h50,
T9K.10. 21 h30 Nova América 2 16h. 18h.

,20)it Center 15h30. 17h20. 19h10, 21 h
,ÇE1AILÓIDE SECRETO - CefciMotd cloiet de

Roh épstein e Joffroy Friedman.
O Documentário Filmo que revela o olhar
£^llywood Parâ 0 tiomossexualidado atra"ves.jle trechos do mais de cem clássicos«íBUJav 1 D9&' Consura: 12 anos

.^Cfrquito: Art Copacabana 14h. 16h. 18b.
20f», 22h Art Barrashopping 2 1 &h30,

7AVII30. 191)30 211)30
F)^k, MAS NEM TANTO - Falthful de Paul

^om ü Chazz Palminton,'r- Comédia O duelo entro urn aventureiro
vjieurónco o uma milionária suicida EUA/

1995 Censura livre.rm»' '
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WINDSOR - (Run Coronal Mor.ma '" » " (m"m'"

16h. 17h60. 19640 21b30  

lM|ER 
"~~ 

E2SI.BI- IfaaWi0800-23-5000ART MEIER (Run Sliyo Rutwlo. 20 nha. 56/70 713 4048 325 luf|m»s) IJ Mmm l9l _
¦ 590 5544 — 845 lugares): Missao impos• Miss.io impassive! 14h50. 16h50, 18h50. ' \A^^.A/ JOA1UL DO BBlffiL

^^2 sivel 16H40. 181)50.21 20h50 '" ^Ww,lW^ JJJJ^SSSSSSSS

¦¦¦¦¦I^^Ki^^- v ;^ minutos b 8 to r 8 fj u 610

*on'at'e danada de desligar

ossas atrifSts* ao vivo:

. ... ... .'jBB^^^^^^.I;'..!''v. :.,.V....... •>H .
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SH0PPINGS
ART BARRASHOPPINO - (Av das Américas,

666/L| N 431 9009) Sala 1 (221
lugaros) Os amores de Moll Flanders 15h.

7h20. 19h40, 22h Sala 2 (204 lugares)
Celulóide secreto 15h30. 17630, 19h30.
21h30 Sala 3 (357 lugares): Universo em
fantasia 14h30. 161)20. 1Bh10. 20h,
21h50 Saio 4 (252 iljgSros) fjel. mR
nem tanto 16h30.17h20.19h10.21h S«i-
Io 5 (186 lugares) Dracula. morto mas
feliz 16h40. 17h40. 19h40. 21h40

ART CASASHOPPINO - (Av Airton Suna.
150 326.0746). Saiu 1 (222 lúfl(HBS)

Twister 1 01.50. lUh. 21 hl0 Sala 2 (667
lugaros): Fiel. mus nem tanto 166. 17h50,
19640. 21h30. Sal» 3 (470 lugares) Os
amores dv Moll Flanders 16620, 18640,
21 h

ART FASMION MAR (Estrada da Gávna.
899 ¦ 322 1258) Sola 1 (164 lágoios)
Fargo 15650, 17650, 19650. 21h50 Sala
2 (356 lugaros) Fiel. mas nem tanto
1tíh10, 18h10, 20h10. 22h10 Sala 3 (325
lugares): Os amores de Moll Flanders 15h.
17h20. 19h40. 22h Sala 4 (1<J? íuflaioSS
Além das nuvens 15610. 1 7h2ü. 19630.
21 h40

ART NORTESMOPPIMO (Av Suburbana,
332/piso G 595||337) Solo 1 (240

lugaros) Feriados cm lamiho: 156, 17h.
19h, 21 h Solo 2 (240 lugdiM)' Fiel, njjtí
nem tanto 15h40. 17h30. 19h20. 21h10

BARRA (Av das Américas, 4 666 -- 325
6487) Sala 1 (270 luçjaros): Independen-
ce day 16h, 18640 21h20 Sáb e dom . a
partir das 13h20 Sala 2 (296 lugares)
Independence day 15h40. 18h20 21 h
Sáb o dom . a partir das 13h Sala 3 (138
lugares. Independence day 15h50.
18h30 21 h10 Sola 4 (130 lugnres) Mis
são impossível 15h30, 1 7h30. 19H30,
21 h <0 Sab o dom, a partir das 13h30
Sala 5 {1 62 lugares): O corcunda de Notre
Danw sáb e dom (is 14h Olho por olho
16h IHh 20h .!2h

CINE OÀVEA (Rua M.iíchuH de Sáo V.
cuntu, 52 274-4532 450 lugaras) O
homem mais (juc dese/ado 16h30. 18h20.
20h10. 22b

ILHA PLAZA (Av Maostro Paulo o Silva.
400/158 -162 3413) Soln 1 (255lu<i,i
r«s) Independence day 15b40. 18h20.
21 h Sala 2 (255 lugares) Independence
day 14b40. 1 7h20, 20h

MADUREIRA SHOPPING (Csiíatia do Pui
leia. 222.il 301 ¦ 488 1441) Sala 1
(159 lugares) Olho por olho 15b, 17h.
19h, 211» Sala 2 (161 lugares) O coram
da de Notre Danie sab e dom . us 15h
Missão impossível \ 5h 15 1 7b 15 19b 15,
21hl5 Sãb e dom. a partir das 17h15
Sala 3 (191 lugares) Independence d$y
15h10. 17b50, 20h30 Sal» 4 (191 luga
res) Independence day 15b30. 18b10
20h50

H0RTI SHOPPING (Av Subutlian.i 5 474
592-9430) Sala 1 (240 lugares) /w/e

pendencv day 15h10, 17h50, 20b30 Sala
2 (240 lugares) Independence day
15h30. IHhlC), 20h50 SAb v dom a partir
das 12b50

NOVA AMÍRICA (Av Automóvel Club»»,
126) Sala 1 (261 lugares) Independence
day 15b10 17b50, 20h3O Sala 2 (240
lugares) O corcunda de Notre Oame sáb
e dom . às 14b fiamspotUrm ¦ Sem limites
16h. 18b, 20b Sala 3 (260 lugares) /w/e-
pondence day 15h, 17l»40 20b20 Sala 4
(185 lugares) Olho por olho 16M30,
18h40. 20b5C) SAh « dom. a partir das
14h20 Sala 5 (261 lugares) Independen
co day 14b50 17b30. 20b 10.

RIO OFF-PRICE (Rua General Severjnno,
97/Lj 154 295 /990) Sala 1 (205
lugares) Independence day 13h20. 16b.
I8h40, 21b20 Sala 2 (163 lugares) Inde

CINE-TEATRO MNA SFAT - ( Rua Manoel
Viioimo. 553 - 599-7237 - 244 luasiás)
O corcunda de Notre Dame 1 2h (dubíd •
do)

PARATOOOS — (Rua Arquias Cordeiro. 350
— 281-3628 — 830 lugares) Fiel. mas
nem tanto 14h20. 16b. 17b40, 19h20,
21b

MADUREIRA JACAREPA-
GUA
ART MADUREIRA --(Shüppmq Conler rii:
Moduféjra - 390 1827) Solo 1 (1 025
lugares) Twister 14h40. 16h50 19b.
2l'h10 Sala 2 (288 lugaros) Fi"l- '"J5
nem tanto 15h30. 17b20. 19b10. 21b

CISNE 1 - (Av Geramário Dantas, 1 207
392 2860 - 800 lugaf»!.) O amor e J
fúriti 16h, 19h30 O combate, lagrimas do
guerreiro 17h30. 21 h

MADUREIRA - (Ru.i Dagmoi da Fonseca. 54
450 1338) Solai (586 lugains) Inde

pendencc day 14b40. 17h20. 20b Sala 2
(739 lugarus) Independence day. 15h40
1«h20. 21 h

CAMPO GRANDE
CISNE 2 • (Rua Campo Giandtj, 200
394-1 ?58 — Dnvff m) O combate, lágri
mas do guerreiro 18b. 20b. 22b

STAR CAMPO GRANDE -(Rua Campo Gran-
do 880 - 413 4452) Solai (320 luga
r,n>) O sargento trapalhão 15h. 16h50.
18h40, 20h30 Ho/e. nào seta exibida .1
ultima sessão Sala 2 (320 lugams) O
corcunda de Notie Dame- 1 3h20. 15b 10
Missão impossível 17b. 19h, 21b

NITERÓI
ART PLAZA - (Rua XV de Novembro. 8

;ia 67691 Sala 1 (%60lugjffas) Feriados
em família 15h. 17b. 19b, 21b Sala 2
(270 lugar»>s) Fiel. mas nem tanto 14h
16b20. 18b40. 21b

CINC ARTE UFF (Rua Miflut.l dt. Fnas. 9
620 8080 528 lugares) Poderosa Afro-
dite 17h20. 19b 10 Denise está chaman-
do 21b

CEMTER - (Rua Coronwl Moreira César. 265~ 711-6909 315 lugares) O corcunda
de Notre Oame sab e dom. is 13b50
Iramspottmg ¦ Sem limites 15b30. 17h20.
19h10. 21 h

CCNTRAL — (Rua Visconde do Rio Branco.
455 - 717 0367 807 lugares) Olho por
olho 15b. 17b, 19b, 21b

ESTAÇÍ0 ICARAi ~ (Rua Coronel Moreira
César. 211/153 610 3132 171 luga
res) Além das nuvens 15b. 1 7h A isca
19h. 21 b 10

ICARAi (Praia da Icarnt, 161 717 0120
852 lugares) Independence day 13b20

16b. 18b40, 21 b20
NITERÓI - (Rua Visconde do R»o Branco.
375 - 719 9322 - 1 398 lugares) Inde
pendence day 15h30 18b10. 20b50

NITERÓI SHOPPING (Rua da Conceição,
188/324 - 71 7 9655) Sala 1 (100 luga
res) Missão impossível 14h50. 16b50
18b50. 20b60 Sala 2 (132 lugares) Ora
cuia. morto mas íehz 15h20. 17b10 19b
20h50

WINOSOR — (Rua Coronel Moreira César.
26 — 717-6289 — 501 lugares) Fiel. mas
nem tanto 15h. 16b50. 18640. 20b30

SÀO GONÇALO
STAR tio OONÇAIO - (Rua D? NHo Peca-

nha. 56/70 713 4048 - 325 lugares)
Missão impossível 14b50. 16b50. 18b50.
20h50

ESTRÉIA
EMÍLIO SANTIAGO — Impe/ator. Rua Dias daCru/. 170 Moior (592 7733) 6- e snU ,ls22h30. dom. ás 21h30 RS 15 (selot C) RS20 (setor B), RS 30 (setor A) e Rs 35 (camaroles e setor vip)

0 cantor, em seu show Perdido de amorinterpreta canções de Dick Farm-y fnirt' »»Ias
Copacabana o Alguém como tu

LOBÀO Teatro da UFF Rua Miguel de rn,is
09, Niterói (622-1212) 6J a dom as 21 r»RS 15¦ No sbow. Lubào mostra antigos e novos
sucessos

BILLY BUNC0 E PAULINHO TAPAJÓS Hipodromo Up. Praça Santos Duniont. 108, Gavea (274 9720) Sab . as 22b30 Couvert aRS 15 e consumação a RS 10
Os compositores lançam seus novos Cdsno sbow O autor e sua musica

CELEBRARE Ritmo. Estrada do Joà 256
Sao Conrado (322 1021) Sab as 22b30
Couvert a RS 20 Consumação a Rs 6

O grupo de musica dançante apresenta
seu novo CD só de cançóes judaicas

CLAUDIA TELLES Vinícius Rua Vinícius dt*Moraes. 39. Ipanema (267 6757) Capacida
de 80 lugares 5J a sáb , ás 23b Couvert a Rs
15 e consumação a RS 8

A cantora interpreta sucessos de Caitola <•
Nelson Cavaquinho

ANA DE HOLLANDA M Jau Club. Rua
Gustavo Sampaio, s/n". Leme (541 9046)
Capacidade 150 lugares 6" « sáb , as 22b30
e dom . as 21b Couvert a RS 12 e consuma
çao a RS 8

A cantora apresenta o sbow Tão simples
no Hemeken Music Club tive

JOVEM GUARDA Metropolitan Avenida
Ayrton Senna. 3 000 Via Parque (385
0515) Capacidade 4 326 lugares Sab, ás
22n30 RS 20 (platéia e lateral), RS 35 (esp«*
ciai e lateral especial) e Rs 36 e 50 (carnaio
tes)

ENCONTRO — Café do 7outro. Sbopptng d.»
Gavea. Rua Marquês de São Vicente, 52/2
andar. Gávea Reservas pelo telefone 294
7563 Capacidade 96 lugartis 5* a dom . ás
18b. RS 10 (5- e dom,) e RS 12 (6- e sáb )
Consumação a RS 6
: - Com Áurea Martins. Ze/é Gon/aga «? o
pianista Alberto Chimelli

FALABANDA E SUAS BELLAS Ntgbt gtó'jParque do Flam»mgo, s/rv\ Flamengo (551
1131) Capacidade 150 pessoas Sáb as
22b Couvert e consumação a RS 8

. Sbow de rock o biues

¦ Sbow dos cantores italianos Pino Miiucci
e Mafald.» Mmno;m Participação especial do ¦
pianista Pednnbo Amui

RIO SOUND MACHINE lhe Baiiwom RuaHumaitá. 110. Humaità (537 7600) Capar»
dade 500 lugares 6' e sáb as 22b30 Cou j'vert e consumação a Rs 10

Sbow da t)anda

pondence day 15b40, 18h20. 21b Sab e
dom , a partir das 13b

RIO SUL -- (Rua Lauto Mullei. 116/L| 401- 542 1098) Sala 1 (160 lugares) Olbo
por olho 14b, 16b. 18b. 20h. 22b Sala 2
(209 lugares): Independortce day 13b20,
16b. 18h40, 21 b20 Sala 3 (151 lugares)
O corcunda de Notre Oame sáb e dom . as
14h20 Trainspottmg ¦ Sem limites 16b20.
18b 10. 20h. 21 b50 Sala 4 (156 lugams)
Independence day 15b40. 18h20 21b
Sáb e dom , a partir das 13b

VIA PARQUE - (Av Ayrlon Senna. 3 000
385 0264) Sala 1 (290 lugares) Inde
pondence day 15h10. 1 7h50. 20b30 Sala
2 (340 lugares) Independence day
15b30, 18610. 20b50 Sala 3 (340 luga
res) O corcunda de Notre Oame sáb e
dom , ás 14b Trainspottmg • Sem limites
16h 17h50, 19h40. 21h30 Solo 4 (340lugares) Missão impossível 16b4Q
18b50, 21b Sáb e dom. a partir das
14h30 Ho/e. não será exibida a ultima
sessão Sala 5 (340 lugares) Independen
ce day 15b20. 18b, 20b40 Sala 6 (340lugares) Olho por olho 15h. 17b, 19b,
21 h

COPACABANA
ART COPACABANA (Av N S Copacaba

na. 759 — 235 4895 836 lugares) Ce-
luloide secreto 14h. 16b. 18b. 20b, 22b

CONDOR COPACABANA — (Rua Figúi&edo
Magalhães, 286 — 255-2610 - 1 043 lu
gares)' Olho por olho 14b, 16h, 18b, 20b.
22b

COPACABANA (Av N S Copacabana.
801 ~ 235 3336 — 712 lugares) Inde-
pondence day 16b 18640, 21b20 Sáb. e
dorn . a partir das 13h20

ESTAÇiO CINEMA 1 - (Av Prado Júnior,
28) 54) 2189 - 403 lugar,-s) 0 ho-
mem mais que destoado 16t». 1 7h5Q,
19b40, 21 h30

NOVO JÓIA (Av NA Coftacahana 680
95 lugaros) Os itmores de Moll Flanders
14b40 16650. 19b Duas amigas 21h10

ROXY (Av N S Copacabana. 945
236-6245) Sala 1 (400 lugares) Inde
pondence day 13620, 16b, 18640 21b20
Sala 2 (400 lugares) Independence day
15b, 1 7b40, 20b20 Sala 3 (300 lugares)
Trainspottmg ¦ Sem limites 14b 10, 16b.
1 7h50. 1 9h40. 21 hJO

STAR*COf ACABAHA (Rua Bar »t<» Ribeiro.
502/C 256 4588 ¦ 411 lugares) O
corcunda de Notre Oame sáb e dom ás
14b40. 16h30 Fiel. mas nem tanto 14h40.
16630. 18620, 20610. 226 Sá6 e dom a
partir das 18620

(40 lugares). Meu homem 14h40 Ricardo
III 16630 Minha secretária. 18620.
20b 10, 22b Sala 3 (60 lugares) Entre omfemo e o profundo mar azul 15b30
17h30. 19h30. 21h30

MÉ1ER
ART MÈIER (Rua S.lvn Rabelo. 20
595 5544 - 845 lugares): Missão impôs•
Sivel 16b40 18h50. 21 h

CONTINUAÇÃO
KLEITON E KLE0IR Teatro Clara Nunes Rua
Marquês de São Vicente, 52/3°. Shopping da
Gávea (274-9696) 5" a Mb. às 2)h30 e
dom . ás 20b RS 15 (5" e dom ) e RS 20 (6* »*
sáb ) Até 25 de agosto
I - Sbow da dupla

ADRIANA CALCANHOTO Café Concerto
Teatro fírval. Rua Álvaro Alvim, 33, Centro
(240 4469) Capacidade 400 lugaros. 4* a
sab , ás 19b RS 20 Sem consumação Até 21
de setembro

A cantora apresenta o sbow Vo/ e vio
lão"

PARADISO PIANO BAR RUa Mai.a Angélica
29. Jardim Botânico (537 2724) 2 • a sáb a
partir das 22b Couvert a RS 30

ÚLTIMOS DIAS

IPANEMALEBLON
CÂNDIDO MKNDCS (Rua Joana Angélica.
63 - 267 7295 - 99 lugares) Fargo 16b
18b, 20b. 22b

CINECLUBE LAURA ALVIM (Av Vloira
Souto, 1 76 267 1647 - 77 lugares) A
isca 17h 19h0!v 21h10

LEBLON - (Av Ataulfo d»? Paiva. 391
239 5048) Sala 1 (714 lugares) Indo-
pondence day 13620. 166. 18b40. 21620
Sáb. sessão extra, á meia-noite. Sala 2
(300 lugares) Independence day 15640
18b 20. 21b

STAR IPANEMA (Ruo Visconde de Pirajá.371 521 4690 412 lugares) Fiel. masnem tanto 14h40, 16h30. 18h20 201)1022h

CATETE/FLAMENGO
ESTAÇÀ0 MUSEU DA REPÚBLICA - (Rua doCateie. 153 — 245 5477 89 lugares) Ocorcunda de Notre Oame 13h20 Os amo-res de Moll Flanders 15h Fargo 17b10
Denise estã chamando 19b Terra e überdade 20b40

ESTAÇÃO PAISSANDU — (Rua Senador Ver
gueiro. 35 — 265 4653 - 450 lugares)Além das nuvens 15b10. 17620. 19h30
21 h4Q

LARGO DO MACHADO - (Largo do Macba
do. 29 - 205-6842) Solo 1 (835 lugaros) Olho por olho 146 166. 18b. 20b.22b Sala 2 (419 lugares) Missão impôs-
sivel 15b, 17b 10. 19b20, 2lh30

SÀO LUIZ - (Rua do Calele 307 - 2852296) Sala 1 (455 lugares) Independen
co day 15640. 18b20. 216 Sao e dom , a
partir das 13b Sala 2 (499 lugaros) Inde
penderia, day 13h20. 16h. I8h40, 21h20

CENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO 00 BRASIL
(Rua 1" de Março. 66 - 216 0237 -- 99lugares) Ver Mostra

CINEMATECA 00 MAM (Av Inlonie DomHenrique, 85 — 210 2188 — 180 lugares)
Ver Mostra

ESTAÇÃO PAÇO (Praça 15 do Novembro,48 64 lugares) Salada russa em Paris
13b Intimo e pessoal 14h40 A historia de
um jovem homem pobre 16h50 Quando e
preciso crescer 19h

METRO B0AVISTA (Rua do Passeio, 62
240 1291  952 lugares) Olho por olho13630. 15630. 17630. 19630, 21h30

ODEON (Praça Ma6aima Gartdbi, 2
220 3836 —- 951 lugares) Independence
day 13b. 15h40. 18b20. 21 b Sab e dom
a partir das 1 5640

PALÁCIO (Rua do Passeio, 40 - 240
6541) Sala 1 (1001 lugares) Indepen
üence day 136. 15640. 18620. 216 Sab o
dom. a partir das 15640 Sala 2 (304lugares) Trainspottmg ¦ Sem limites 14b,
15h50. 17h4ü. 191)30. 21h20 Sab o dom.
a partir das 15h50

PATHÊ (Praça Flonano. 45 220 31356 71 lugares) Fiel. mas nem tanto 14h.
15b40, 1 7620. 196, 20640

ANQELA MARIA 7eatro João Caetano, Praia
riradentos. s n Centro (221 0305) 6' i |dom. as 18630 e ás 216 Rs 10

A cantora se apresenta no Projeto Seis e
Meia interpretando seus maiores sucessos

UMA MISTURA FINA MlstM Fina Av 11. e
ges de Medeitos. 3207, Lagoa (537 2844)
Capacidade 180 lugares 4 • a sáb ás 226
Couvert a RS 15 (4' o 5 ') e RS 20 (61 e sa6 )Consumação a RS 10

Sbow com quadros de bumor ligados á
música com Miele. Menescal »• VVanda 6a
LESLA PINHEIRO Canev.io Av Vtjnceslau
Ura/. 215 (295 3044) 5 as 2>h30 t. •• jsab . ás 22630 e dom., ás 216 RS 20 (arqie \bancad »), R^ 25 (lateral). RS 30 R» 35 »• Rs .
40 (setores especiais)

A cantora apresenta o s6ow "Catavento «•
girassol

Tá chegando o dia:

22 de agosto, a partir das

21H30, tem o MTV Video

Music Brasil 96, a maior

festa do videoclipe e da

música no Brasil. Nesse dia,

inicie sua concentração

ligando a TV lá pelas 20H30,

quando estiver começando

o horário eleitoral

gratuito. Se depois de uns

5 minutos bater aquele

sono, aquela tristeza, aquela

vontade danada de desligar

a TV, faça o seguinte: abaixe

o volume do aparelho,

abra bem os olhos e ouvidos

e mentalize ao máximo

nossas atrações* ao vivo:

SKANK, BARÃO VERMELHO,

FERNANDA ABREU +

HERBERT VIANNA. CIDADE

NEGRA, RAIMUNDOS.

PATO FU. Você vai ver que

vai dar pra agüentar.

€
I

22 D€ AGOSTO,
A PARTIR DAS 21K30, AO VIVO, NA SUA MTV.
Maonsmferwacôs SM' H5£e371 .1)81

BOTAFOGO
ESTAÇÃO BOTAFOGO (Rua Voluntários daP.ltua 83 — 286 6843) Soln 1 (280 lu
gares) A isca 15b Lern Riefenstahl a
tensa imperfeita 17b20, 20b40 Sala 2

TIJUCA

CLÁSSICO

Apoio:^^ . •
rHSglMWI

£

AMÉRICA (Rua Conde de Bonfim. 334
264 4246 - 956 lugares). Independence
dav 15h30. !8h10. 20h50

ART TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim, 406- 254-9578 - 1 4 75 lugaros) Universoem fantasia 15630. 1 7620, 19610, 21b
BRUNI TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim,370 - 254 8975 ~ 459 lugaros) Fiel. masnem tanto 15h, 16h50. 18h40. 20h30
CARIOCA - (Rua Conde de Bonfim. 338
228 8178 1 119 lugares): Independen-
ce day 15b40. 18b20, 21 b

TMUCA (Rua Conde de Bonfim. 422
264 5246) Sala 1 (430 lugares) Olho porolho 15h. 17h. I9h, 21 h Sola 2 (391lugares) O corcunda de Notre Oame. sábe dom . ás 14b T/ainspottrng ¦ Sem limites
I6h. 17h60. 19h40 21 h30

A ÓPERA DAS QUATRO NOTAS teatro 2 dóCentro Cultural fíanco do Brasil, Rua Primeiro de Março. 66 Centro (216 0223) Sáb edom . ás 1 76 RS 6 Até amanhã
Apresentação da ópera de Tom JohnsonDneçáo de Pedro Paulo Rangel e João üm"dão Com cinco atores cantores o a pianistaMana Teiesa Madeira

DUO ASSAD E ORQUESTRA SINFÔNICA ORASI-LEIRA Teatro Municipal, Pt^ça i iu»i.ino ís'n . Centro (297 4.111) Capacidade 2 .150 |lü<) )re* Sal» As ItiMB RS;1|J(naleiij) e R» '
20 (b simples) Demais ingressos esgota ;do s

Regência do maestro convidado Faixo ?Mochetti Obras de Ficarelb. Twdesco
Scbubert

HUMAITÀ CLÁSSICOS Fspaço CuttÜial Sergio Porto Rua Humaitá 163 Humaitá (2660896} Sáb . ás 21 h •• dom a^ 196 RSCom a flautista Eliane Salek »? a pianistaCristina Nascimento (sab ) Apresãntdcà») d«»oboé coe» Ricardo Rodrigues (dom )
FESTIVAL LISZT PaIík:io da Cidade Rua SáoClemente. 360 Botafogo Sáb as 106 Grã !tis

Recital dos pianistas Felipe Andreolo.Bndget. l.ui/ Carlosde Moura Castro e Roberto Bravo Obias de Cbopin, Scbubert eLis/t

PAGODES E GAFIEIRAS
ESTUOANTINA MUSICAL fraca Tiiiiduntey

79, Centro Resetvas pelo tel 232 1140 6*
ás 22b30 6* »• sãb as 23b RS 8 »• Rs 5
(mesvt)

QUADRA OA MOCIDADE Rua Coronel Tan»a
rindo. 38. Padie Miguel (332 5823) Seleção
do samba enredo do carnaval 97 Sai» as
23b Rs 6 (bomont) e Rs 5 (mulher, srt após .»
meia noite)
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Cláudio Marzo: sem dimensionar o personagem principal, apesar de enfatizar sua composição física
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ESTREIA
O •UMUtS RIDÍCULO - Baseado na obra da

Molière Direção do Guol Arraes e Joáo
Falcáo Com Marco Nanini. Batty Golman
tr outros Teatro Casa Grande. Avenida
Afrdniode Molo Franco, 290. Leblon (239-
4046). 5" a sftb , às 21 h30. a dom . as 20h
R» 20 (6-). R» 25 (6* a dom ) a RS 30
(aAb)C> Comédia Burguês rico, sem cultura, al-
meja freqüentar a nobreza e ser respeitado
pof ela.

JAMOO, UMA TMOtDYA - Da Glaubar Fio-
cha Direção de Luiz Carlos Maciel. Com
Cláudio Marzo. AnCônio Pilanaa a oulros
Teatro Carlos Comes. Praça Tiradanias. s/
n". Cenlro (242-7091) 5- a sáb . ès 21 h. a
dom , ái 20h RS 15 DuroçSo 1h20 fjl»-
cionanwnto gratuito na Caixa Econômica ,
C• Comédia Visáo do pais apôs o golpe de
64, misturando política, cultura, humor,
música e tropicalismo

MiS DO CACHORRO DOIDO - Da Aurélio Vaz
Andrada DiroçSo de Alberto Damltt Com
Hércules Morenno e Rooério Rodrigues
Teatro Galeria. Rua Senador Verouoiro. 93.
Flamengo (225-9185) 6" e sôb., às 19h30,
e dom . Si 22h30 RS 15 (6" e sib ) e RS 10
(dom )
t> Comédia Sobra a relação de uma cos-
lureira moralista e urna prostituta nos anos
70

REESTREIA
AS MALANORAQINS Of SCAPINO - De Mo-

liére. Direção de João Bethencourt Com
Gláucia Rodrigues. André Mattos e outros.
Teatro StSI. Avenida Graça Aranha. 1.
Centro (533 3459) 6- o sáb . As 19h,
dom .às 20h RS 15
t> Comôdia. As aventuras de urn criado
astucioso u cheio de malícia

ÚLTIMOS DIAS
HARY STUART - - Do Schiller Direção de
Gabriel Villola Com Renata Sorah, Xuxa
Lopes e outros Teatro Villa-Lobos. Avern-
da Princesa Isabel, 440, Copacabana (275-
6695) Capacidade 463 lugares 5", ás 17h
e 21 h. 6". ás 17h. sáb. ás 21 h. e dom . ás
19h30 R$ 10 Ingressos a domicilio pelos
telefones 221 -0515 e 222-5122. Duraçáo
2h Até 18 de aflosto
p» Drama Sobro a rivalidade entre as rai
nhas Mary Stuart e Elizaboth I

A CONinSiAO Dl LCONTINA — De Lygia Fa
gundes Telles Direção do Oswaldo Boa-
retto Com Olayr Coan Càsa da Gávea.
Praça Santos Dumont, 116. Gávea (239-
3511) 5" a sáb . às 21h30. e dom. às
20h30 RS 10 (5* e 6*) o RS 15 (sàb e
dom ) Duração: 1 h Até 18 de aoosto
r> Drama Adolescente interiorana é leva-
da á prostituição e acaba cometendo um
crime

HA10 ABERTO
O OLHO AZUL DA rALiClOA — De Joe Orton

Direção do Sidnoy Cruz Com Heleno Pres-
tes. Gláucia Rodrigues e outros Teatro SE-
SI, Avenida Graça Aranha. 1, Centro (533-
3495) 6' e sàb . às 21 h. dom . ás 18h RS
10 o RS 5 (estudantes)
C> Farsa Velório, assalto a banco e inspe-
tor corrupto, sáo os principais elementos de
uma comédia macabra

INGRESSOS A DOMICÍLIO
FRANCISCO Dl ASSIS - Concepçào e dite-
çào do Ciro Barcelos Com Cito Barcelos.
Camila Amado e outros Teatro da Praia.
Rua Francisco Sà, 88, Copacabana (287-
7794) 5*. às 18h30 e 21 h. 6", às 21 h. sàb
o dom . às 18h30 o 21 h RS 15 (5" e 6"). RS" 20 (sàb o dom ) e RS 10 (estudantes) Nas
sessões de 5*. ts I8h30. pessoas com mais
de 50 anos pagam HS 10 Ingressos a do
micilio pelos telefones 221-0515 e 222-
5122 Duração 1h30 Até 2 de setembro
f- Musical Baseado no vido e nos pensa-
mentos do Sáo Francisco de Assis

TODO MUNDO SABI0U1 TODO MUNDO SABI
— De Miguel Falabella e Mana Carmem
Barbosa Direção de Miguel Falabella Com
Aríete Sallos. Lauta Cardoso e outros Tea-
tro dos Quatro. Shopping da Gávea. Rua
Marquôs do Sáo Vicente. 52/2° andar. Gá-
voa (274-9895) Capacidade 402 lugares.
5* às 21h30. 6" às 22h. sàb às 20h o 22h.
« dom, às 20h Rí 20 (5*). RS 22 (6* e
dom ) o RS 25 (sáb. feriados e véspera de
feriados) Ingressos a domicilio pelos tele-
tones 221 0515 e 222 5 1 22 Duraçáo
1 h30
f- Comédia Socialito decadente tenta, de
todas as maneiras, evitar a falência

KU Sü QUI VOU TI AMAR - Do Arnaldo
Jabor Direçáo de William Pereira Com
Julia Lemmortz e Alexandre Borges Teatro
do Leblon, Rua Conde do Bornadotte. 26/
104, Leblon (294 0347) 5* a sáb. às
21h25. e dom . ás 20lt. RS 20 (5'). R» 23
(6* o dom ) t> RS 25 (sáb ) Desconto de
30% As 5's f 6's Duraçáo 1 h30 Ingressos
a domicilio pelos telefones 221 0515 e
222 5122
O Comédia dramática A história do amor
entro um casal, que sô se revela apôs a
soparaçáo

ASLOtAS Do Santiago Moncada Direçáo
do Antônio Pedro Com Ana Rosa. Débora
Duaite e outros Teatro Vanucci. Shopping
da Gávea. Rua Marquês de Sáo Vicente.
52/3" Gávea (274-7246) 5' e 6-, ás
21h30, sáb, ás 20h e 22h30. o dom. às
20h RS 20 (5«) RS 22 (6'). RS 25 (sáb ) e
RS 22 (dom ) Ingressos a domicilio pelos
telefones 221 0515 e 222 5122
l> Comédia Amigas de infância se reen-
contram para lembrar os velhos tempos o
acertar as contas

SERIA TKAOICO SI NÀ0 TOSSI CÔMICO -
De Friedrich Durrenmatt Direçáo de Luiz
Arthur Nunes Cláudio Corrêa o Castro.
Jacquelme Laurence o Rubens de Falco
Teatro Lauta Alvim, Avenida Vieira Souto.
176. Ipanema (247 6946) 5» a sáb. às
21 h. e dom . às 20h RS 20 (5*. 6J e dom )
e RS 25 (sàb ) Ingressos a domicilio pelos
telefones 221 0515 e 222 5122 Até 1>'de
setembro
, x Comédia Sobro as desavenças de um
casal que comemora 25 anos de casamen-
to

MKTRALHA Texto e direçáo de Stella Mi-
randa Com D»oyo Villola. Guilherme Leme
o outios Teatro Ginástico, Avenida Graça
Aranha. 187. Centro (220-8394) 5*. 6» e
dom.às19h e sàb. ás 21 h RS 18 (5*). RS
20 (6* e dom ) e RS 22 (sàb ) Duraçáo 2h
Ingressos a domicilio pelos telefor>es 221 ¦
0515 e 222 5122• O Musical Destaca os momentos mais
importantes da vida e carreira de Nelson
Gonçalves

CONTINUAÇAO
soastUo De Cailos Drummond de An
drade. Machado de Assis. Rub«*m Fonseca
e Joáo do Rio Direçáo de Flávio Kaclus
Cnaçáo do Grupo Oikoveva Teatro Cacilda
BecAer, Rua do Catete 338, Catete (2659933) Programa 1 A cidade de São Se-
bastião b* as 19h. 6*. às 21 h, e sàb ás
20h Programa 2 O cidadão Sebast>ao 5*
edom., ás 21 h esàb.às2lh30 RS 15

Comedia O Rio e seus personagens,
através dos contos de quatro autores «ius
três.

CHECO TC Cnaçáo coletiva da Companhia
de Teatro Atores da Laura Teatro Gléucio
G>it, Praça Cardeal Arco Verde s, n*. (23?

Classificados

7003) 5" a sáb . às 21 h. • dom . ás 20h Rs
15.
[• Drama Nove esquetes inspirados no
teatro o nas crônicas do Nelson Rodrigues

ALÔT MADAME— — Do Marcelo Saback e
Vinícius Marquez. Com Eri Johnson. Nousa
Borges e outros. Teatro Abel. Rua Mário
Alves, 2. Icaral. Niterói (620-3232) 5* a
sáb . ás 21 h. e dom . ás 20h RS 15 (5" o
6-) e RS 20 (sáb e dom ) Duraçáo 1 h30
l> Comédia. Dois amigos alugam telefono
que pertenceu a uma cartomante e passam
a atender sua clientela

A CASA DO TOROR — Texto e direção de
Joáo Luiz Fiani. Com Agnes Fontoura, Jar-
bas Toledo e outros. Teatro da Galeria. Rua
Senador Vergueiro. 93, Flamengo (225-
8846). 6* e sáb., à meia-noite. RS 10.
V- Comédia. O público participa de uma
cerimônia macabra, passeando pelos luga-
res mais escuros do teatro.

ROMBA HUMORADA - De Lygia Fagundes
Telles Direção de José Antônio Carnevale
Com Maria Assunção Teatro do Museu da
República, Rua do Catete. 153, Catete
(225-4873). 5' e 6*. às 18H30. sáb e
dom.. As 20h RS 12 Estacionamento grá-
tis.
r> Drama. Mulher alimenta amor platônico
por 25 anos. esperando um dia ser corres-
pondida

SONATA KRlUTZn - De Leon Tolstói D,
reçáo de Eduardo Wotzik Com Luís Melo
Teatro Sesc Copacabana. Rua Domingos
Ferreira, 160, Copacabana (255-1088 r
250) A* a sáb , ás 21 h. e dom . às 20h RS
15 Duração: 1 h30 Até 1 ° de setembro
r> Drama. Homem narra fatos reais e ima
ginários. que o transformaram no agente
implacávael de uma morte anunciada.

AS TIAS 00 MAURO RASI - To.to e direçáo
de Mauro Rasi Com Murilo Benicio. Berta
Loran e outros Teatro do Leblon/Sala Fer-
nanda Montenegro. Rua Conde de Borna-
dotte, 26/loja 104, Leblon (274-3536). 5".
vesperal ás 17h 5* a sáb , às 21 h, e dom ,
ás 20h RS 20 (5-), RS 25 (6» e dom ) e RS
30 (sáb.). Duraçáo 1h30
r» Comédia 0 autor reúne no palco suas
quatro tias, conhecidas pelo público atra-
vés de suas crônicas jornalísticas.

COMIÇARU TUDO OUTRA VB - Texto e
direção de Dacio Malta. Com Gaspar Filho
o músicos Teatro Glória. Rua do Russel.
632. Glória (245-5527). 4* a 6-, às 21 h,
sáb , às 18h e 21 h, e dom . às 20h RS 16
(4*. 5* e dom ) e RS 20 (6* e sàb ) Dura-
çáo: 2h15
O Musical Sobre a vida e obra do Gonza-
guinha.

DIÁRIO DC UM LOUCO - De Nicolai Gogol
Direção de Eduardo Loyola Com Rosa
Motta. Teatro Sesc Ti/uca 2. Rua Barão do
Mesquita. 539, Tijuca (208-5332) 6* e
sáb , ás 20h, e dom , ás 19h. RS 10 Dura-
çáo 1 h Até 10 do setembro

Comédia dramática. Funcionário públi-
co imagina-se rei da Espanha para fugir de
uma existência miserável

PROVAR AMTU Dl CASAR - De Frederick
Lonsdale Direçáo de José Renato. Com
Tahis Portinho. Irving Sáo Paulo e outros.
Teatro Posto Seis. Rua Francisco Sá. 51.
Copacabana (287-7496). 5* a sáb., ás 21 h.
e dom . às19h30 RS 12
f> Comédia. Ambientada nos aristocráti-
cos salões da Inglaterra, satiriza os excos-
sos da classe alta nos anos 20

SAO HAMLIT — Encenaçào da Cia de Tea-
tro Direçáo de Colina Sodré Com Miguel
Lunardi. Joana Levi e Camila Mota Sala
dos Archeiros. Paço Imperial. Praça 15.
Centro Reservas pelo telefone 222-3112
5- e 6-. às 19h, sáb e dom . ás 20h RS 10
Duração: 1 h30
t> Drama O clássico é desmontado, numa
atitude ao mesmo tempo blasfema e reve
rente

CABARCT FILOSÓFICO — Texto e direçáodo
Domingos de Oliveira. Com Ana Borges.
Frederico Eça e outros. Teatro do Plane tá-
rio, Avenida Padre Leonel Franca, 240. Gá-
vea (274 0096) 6- a sàb. às 21h30. e
dom , ás 20h30. RS 15
t> Musical O teatro se transforma num
bar. onde as pessoas conversam sobre as
questões da vida

osmmtAstikos — De Tom Jones e Harvey
Schmidt Direçáo de Elias Androato Com
Cláudio Botelho, Emiliano Queiroz e ou-
tros. Teatro de Arena. Rua Siqueira Cam-
pos, 143/loja 40. Copacabana (235-5348) Vesporal 5*. ás 17h 5* a sáb. às
21b. e dom . ás 20h RS 10 (às 17h). RS 15
(5a. 6* e dom.) o RS 20 (sáb ) Até 1o do
setembro
r» Comédia musical A suposta história do
um |Ovem casal apaixonado, que precisavencer a inimizade de seus pais para ficar
junto

OS INVIRTIDOS — De Cláudio Handrey e
Marcollo Caiidad Direção de Cláudio Han-
droy Com Fred Benodini e Anja Bitten-
court. Espaço 2. do Teatro Villa-Lobos,
Avenida Princesa Isabel. 440. Copacabana
(275 6695) 6" e sáb. ás 21 h. e dom . ás
20h RS 15 Duraçáo: 1h
t> Comédia romântica. A rotina do um ca-
sal formado por uma poderosa executiva e
um excelente dono-do-casa

0 CONCILIO DO AMOR — Do Oska< Panizza.
Direçáo de Gilberto Gawronski Com Ri-
cardo Blat. Alonso Henrique o outros Po-
tão da Casa de Cultura Laura Alvim. Aveni
da Vieira Souto. 176, Ipanoma
(247-6946) 6* e sáb, ás 21 h. e dom. ás
20b RS 15 Duraçáo 1 h20 Até 1» do
setembro
T» Drama Deus decido punir os homens
após saber que os italianos se entregaram á
devassidáo

NA IRA 00 RÁDIO • O SHOW - Roteiro de
Clôvis Lovy Direçáo de Sérgio Bntto Com
Cândida Ribeiro Eliano Tassis o oulros Te
atro Barrashopping. Avenida das Américas.
4 666. Barra da Tijuca (325-4898) 5", 6* e
dom . às 21 h. e sàb , ás 21h30 Preço pio-
mocional RS 10 o RS 15 (o casal) Dura-
çáo: 1 h20
t> Musical Uma leitura da época de ouro
do rádio dos anos 20 aos 50

DOSI rotrn — De Lúcia Nogueira Direçáo
de Rubens Lima Jr Com Adriano Roys
Míriam Pérsia e outros Teatro Thereia fía
chel. Rua Siqueira Campos, 143. Copaca
bana (235 1113) 5- e 6-, às 21 h sáb *
dom . ás 20h RS 20 (5> a sáb ) e RS 15
(dom )
C> Drama Retrata os problemas da soae
dado contemporânea

0 SUBMARINO — De Mana Carmem Barbosa
e Miguel Falabella Direçáo de Mauro
Mendonça Filho Com Guilherme Piva e
Susana Ribeiro Teatro Ipanema. Rua Pru
dente de Moiais. 824. Ipanema (247-
9794) 5* a sàb. ás 21h30. e dom ás
20h30 RS 15 (5*. 6' o dom) o RS 20
(sàb ) Estacionamento Rio Park. na Rua
Prudente de Morais. 1 008 Ri 2. pagos na
bilheteria do teatro Duraçáo 1h10• Comédia romântica Brigas o reconci
liaçôes de um casal em crise que tenta
encontrar a felicidade a dois

UMA BANANA INCOMODA MUITA OINTt -
De Manangela Cantú Direçáo de Renato
Prieto Com André Belizar, Eliene Narducci
e outros Teatro América. Rua Campos Sal
les, 118. Tijuca (567 1572) Capacidade
300 lugares 6* e sáb . ás 21 h30. e dom . ás
20h30 RS 15 Duraçáo 1h20
t> Comédia Para satisfazer o desejo da
mulher gràv»da. mando enfrenta inúmeras
confusões

META OSO NA SUA CABIÇA — De Luís Car*
los Góes. Licia Manzo e Alolsio Abreu
Direçáo de Lúcia Coelho Com Aloisto
Abreu Cme Teatro Orna Stat. Centro Cul
tural Gama F»lho Rua Manoel Vitonno.
553. Piedade (599 7236) 5*e6' ásl3he
20h. sáb . às 20h. e dom . ás 19h Rs 10 e
RS 5 (estudantes)r* Comédia O ato» interpreta três profes
soras em diferentes aulas

ALOUCADEBONSUCISSO Texto e d.tecio
de Gugu Olimecha Com KiV.o Latanzn
Helena WernecK e outros Teatro Sesc Ttju•
ca. Rua Bjráo de Mesquita 539. Tijuca

CRÍTICA Jango, uma tragédya ?

Sem 
perspectiva 

histórica

Eugênio Reis/ Divulgação
MACKSJN LUIZ

Jango, a única peça teatral do
cineasta Glauber Rocha, que está
em temporada no Teatro Carlos
Gomes, se parece com um manifes-
to político. O temperamento in-
quieto e a necessidade expressiva de
um criador tão impetuoso quanto
Glauber Rocha não são suficientes
para fazer desta interpretação cêni-
ca da história política do presidente
João Goulart um nítido texto tea-
trai. O que transparece nesta se-
qüència de frases sentenciosas, de
discursos políticos em tom subjeti-
vo e de uma fragmentação em qua-
dros sem qualquer sentido dramáti-
co é um ar de manifesto, no qual a
figura de Jango se toma opaca. 0
autor usa o personagem muito me-
nos como uma referência histórico-
biográfica — ainda que o texto as-
suma um incômodo aspecto <le re-
latório factual — para trazê-lo à
cena como um simulacro da tragèd-
ya brasileira. Na verdade, em ne-
nhum momento o presidente assu-
me esse papel de figura emblemáti-
ca dessa tragédia. As contradições e
hesitações do personagem, que são
apenas arranhados por Glauber
Rocha, demonstram que não se
conseguiu emprestar-lhe a trans-
tendência épica da representação
de uma nacionalidade. E sem obter
o efeito dos cortes cinematográficos
que estabelecem uma linguagem
narrativa glauberiana, Jango é tão
somente uma peça que se fragmen-
ta em cenas que em si têm pouca ou
nenhuma tradução teatral. As for-
mas delirantes, sobretudo visuais e
verbais, que Glauber Rocha em-
prestava a seus filmes estão ausen-
tes nesta peça, que cita personagens
tão díspares quanto Elizabeth Tay-
lor, Carmem Miranda e Regina
Rosemburgo (uma amiga de Glau-
ber, a quem a peça. escrita em 1976,
é dedicada), e submerge na falta de
sustentação para a inclusão desses
personagens. Tudo fica um tanto
aleatório, solto num palco que ser-

ve de palanque a um discurso poli-
tico confuso e contraditório.

O diretor Luiz Carlos Maciel
procurou, de uma certa maneira,
ordenar o material dramático, mo-
dificando a ordem de algumas ce-
nas. Mas não conseguiu imprimir
um clima dramático que compen-
sasse a fragilidade intrínseca de
uma peça estruturalmente frágil.
Luiz Carlos Maciel desenha espeiá-
culo bastante referenciado a uma
estética teatral dos anos 70, na qual
a movimentação de massas no pai-
co parece ser a sua maior marca.
Por outro lado, procura dar um
aspecto de distanciamento à ence-
nação — que se demonstra no uso
de máscaras 1 num adensamento da
fragmentação do texto. E ao mes-
mo tempo cria uma cena de um

convencionalismo pesado e de pou-
co vigor teatral. Os cenários e os
figurinos de Colmar Diniz têm um
tom sombrio e nem sempre o cenó-
grafo é feliz na utilização de alguns
materiais (como o plástico que co-
bre o fundo da cena). A coreografia
de Renato Vieira não apresenta
muita criatividade e as músicas de
Ricardo Pavão e Bida Nascimento
cumprem sem muito destaque a
função de conferir um sabor de mu-
sical ao espetáculo. A iluminação
de Jorginho de Carvalho é o melhor
que se assiste no palco.

Cláudio Marzo enfatiza a com-
posição física de Jango, mas não
consegue dimensionar o persona-
gem. Os demais atores — Antônio
Pitanga, Dinho Vasconcelos, Flá-

vio São Thiago, Charles Myara,
lsadora Ferrite, Conceição Rios.
Pedro Prisco, Paulo Carvalho. Bea-
triz Pennaj Helena Ignez e Maria
Cláudia — têm interpretações um
tanto irregulares. 0 corpo de baila-
rinos e cantores se esforça para
compor uma cena harmônica.

Jango não demonstra em toda a
sua extensão o temperamento cria-
tivo de Glauber Rocha, ao mesmo
tempo em que faz da figura do
presidente uma esmaecida recria-
çào, sem uma perspectiva histórica
mais clara. O espetáculo' acentua íi
fragmentação do texto, numa ence-
nação que se esfacela em alguns
caminhos sem encontrar um dese-
nho que equilibre as fragilulades da
peça.

¦ Cotações: • ruim * regular * * bom * * ? ótimo * + + * excelente

(208 5332) 6' o sàb . às 21 h30. e dom , às
20h R$ 10 Até 25 do agosto
t> Comédia A traiçào enfocada em todos
os seus aspectos

FESTIVAL DE TEATRO CIDADE DO RIO Dl JA-
HEI RO — Drogas, uma história, uma vida
De Carla Céros Diroçáo de Orlando Céda
Filho Teatro Galeria, Rua Senador Ver-
gueiro, 93. Flamengo (225-8846) Sáb . ás
21h30 RS 10

ADOLESCENTE
QUATRO FORMAS DI AMAR - DeTiagoSàn-

tiago Diroçáo do Rogério Fqbiano. Com
Oaniela Duarte. Vítor Hugo e outros Teatro
dos Grandes Atores. Avenida das Américas.
3 555. Barra Square Shopping (325
1645) Q* o sáb . ás 21 h. e dom , às 20h. RS
15 Até 25 de agosto.

COM 0 mo NA BARRIGA - De Rogério Blat
Direçáo do Ernesto Piccolo. Teatro Goma-
guinha. do Centro de Artes Calouste Gul-
benkian. Rua Bonedito Hipólito. 125, Praça
Onze (232-1087) Sáb o dom , ás 19h RS
5 Estacionamento gratuito

CONF1SSÔIS 01 AOOUSCINTt - Baseado
no diário de Maria Mariana Diroçáo do
Domingos de Oliveira Com Deborah Sec-
co. Carolina Diockmann e outros Teatro
dos Grandes Atores, Barra Shopping
Square. Avenida das Américas. 3 555. Bar
ra da Tijuca (325 1645) Capacidado 400
lugares Sáb. ás 19h e. dom. ás 18h RS
15

HUMOR
PAULO SILV1NO — Teatro Barrashopping.
Avenidas das Américas. 4 666, Barra da
Tijuca (325 4898) Capacidade 236 luga-
res Sáb e dom . ás 19h RS 20
b O humorista mostra o show Só e bem
acompanhado Participação de Júnior Pra-
ta o Tatiana Peros

SUIVIXSÔCS 1 . UNKUOatD — Calé do
Teatro. Shopping da Gávea. Rua Marquês
de Sáo Vicente 52/2°. Gávoa (294-7563)5\ às 23h. 6* e sáb . ás 23h30. o dom . às
21h30 RS 10 (5- e dom ) e RS 14 (6- o
sàb ) Consumaçáo a RS 6 (5* e dom ) e RS
8 (6* e sáb.)
t> Show com os atores e cantores Aloisio
de Abreu. Luiz Salem e Mareia Cabrita

RONNY CÓCEGAS — Sesc de Sio Joio de
Menti. Avenida Automóvel Club. 66. Menti
(756 4615) 6* e sàb . às 20h30, e dom . ás
20h RS 10 o RS 5 (sócios) Até Io de
setembro
C> O humorista mostra o show O Bréuho
com cócegas

OTÁVIO CARVALHO — Teatro Sesc Madurei-
ra. Rua Ewbanck da Câmara. 90. Madureira
(350 9433) 64 e sàb. às 21 h. e dom. ás
20h RS 10 e RS 4 (sóc.os)O O humorista mostra Eu sou o riso Na
abertura show de sapateado com mtegran
tes da Academia Flipper

EU SE!

QUE VOU

TE AMAÜ

De Arnaldo Jabor

Com Julia Lemrnertz
e Alexandre Borges

Direção William Pereira

Rcaliz.ic.io Suzana Villas Boas
Tf AT RO LEBLON Sala Marilia Pera

SATELITEPAINÉIS

0 "*Rjo

REVISTA
CAMILE SEMPRE MAIS - Com Camile Fhynè

e suas convidadas Teatro Brrgitte Blatr 1
Rua Miguel Lemos. 51 H. Copacabana
(521 2955) 6* a dom ás21h30 RS 10

DO MOUSE

ÀMESA.

TOCA 3' TORA. NOS (USSIFICADOS
DO tAPEOO IXHHOUTKA. :

Um»,

AAA

cinemateca

4 VEZES COCTEAU

Sábado 17

O SANGUE DE UM POETA

16:30 - Le Sang d'un Poete, de Jean Cocteau

Com Enrique Rivero, Paulina Caron. França, 1931

Versão original sem legendas.

Complemento: A VOZ HUMANA (Una Voce Umana)

episódio LAmore de Roberto Rossellini. Itália, 1947

Legendas em espanhol.

ORFEU

18:30 - Orphée, de Jean Cocteau.

Com Jean Marais, Maria Casarès. França, 1950

Legendas em português.

Preço: R$4,00.

Conheça a nova entrada da Cinemateca do MAM,

agora pelo vão central, com Livraria e Bistrô.

museu de arte moderna do rio de janeiro
av infante dom henrique. 85 aterro 2l0 2188r229

apoio prefeitura da cidade do no de jane.ro

VACILOU DANÇOU/CIA. CARLOTA PORTELLA
Teatro Municipal de Niterói. Rua 15 de

Novembro, 35 Niterói (622 1426) 5* a
sab ás 21 h e dom ás 2Qh RS 5 (galena e
olatèia* e RS 20 (frtsas e camarotes) Ate
amanhã

A C»a mostra o espetáculo Tu*

Disque JB 0800 23-5000

¦ BETO CARRERO ENTRA NA CAMPANHA |

P 
"RIO NO REAL" E CONTINUA NA^H

PRAÇA ONZE |

IBETO CARRERO

I SÁBADO ÀS 15:00,18:00 e 20:30 hs.

| DOMINGO ÀS 10:00,15:00,18:00 e 20:30 ht.^H
voei kAo vai acreditar no que seu* olho» irAo vew^H

SÁBADO, 17 DE AGOSTO DE 1996 JORNAL DO BRASIL
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PTTnwj SHOW 1 o novo de novo ? ?
Carlo Wrede
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Wmderleh! a estrela do encontro: Idgrimas ao entoar Ternura, cow? o.v Golden Boys

Festa nao foi de arromba
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Wfflderlèai o estrelei do encontro: lágrimas ao entoar Ternura, com os Golden Boys

crítica B7T*T73

g 
ffioRNÁL DO BRASIL JJ

A paixão do uma inclui por um colom/d
llOf

0 QUE NÀO TÁ NO QIBIIS Direção de Henji.
quo Tavares tspuço III do Teatro Vil/a Lobos.
Avontda Princesa Isabel 440. Copacabana*
(276 6695) Capacidade 80 lugares Sal) tf
dom., ás 17h RS 12• Uma sátira aos super heróis

REVIRANDO AS PÁGINAS DO PALÁCIO Diiu
çào do Jorge Crespo Musmu da República.
Rua do Caiete 153. Caititu (225 4302}
Dom As 11h RS 10
t • Uma visita teatralizada ao museu

SONNO Dl UMA NOITE DE VERÁO Oireçàodt»
Gaspar Filho Museu da Republica Rua do
Catete. 153 (225 4302) Sab e dom às
17h30 RS 10 Em caso de chuva não haverá
espetáculo

Adaptação do clássico de Shakespearv
UM SORRISO DE OURO DireçAo d« Mmise
Nogueira Casa de Rui Barbosa. Rua São
Clemente. 134. Botafogo Sáb e dom ás
11 h RS 4 (crianças) e RS 5 (adultos) Cnan
ças "banguelas' não pagam

EXTRA
h IALÁO DA FESTA INFANTIL Pavlhio Cen
trai do Riocentro 6* a dom , das 14h ás 22h
RS 6
i • Cenários interativos onde as crianças po-
derAo brincar com a Pacahontas e Pequena
Sereia, além de exposição com sugestões
para lestas

PLAVCENTCR NorteShopping Avenida Su
burbana. 5474, Del Castilho (593-9896) 3*
a dom das 14h às 22h Passaporte a RS 8
(3' a 6*) e RS 12 (sáb . dom « feriados)

A CAIXA DE MÚSICA DE BIA DiruçAo músi
c<is e texto de Bía Bedran Lona Cultural
Hermeto Pascoal. Praça 1W de Maio, s/n".
Banmi (332 4909) SAb . As 17h|Ó R6IÜ
f> A cantora Bia Bedran apresenta o Show A
cama de música de Bia

BARRA ON ICC Avenida das Américas. 1901,
Barra da Tijuco 2* a 5* das 12h a mela noi-
te 6* e sáb. de 10h As 02h RS 10 (umahora)

Rinque de patinaçAo com aluguel de pa-tins. enfermaria e professores na pista
BETO CARRERO SHOW Glnésio d« Lona.

Praça XI Sílh . As ISh. IHh o 20h3ü dom o
feriados As lOh. 15h e 18h e 20h30 Rs 8
(crianças ató 10 anos), RS 12 (adultos) Rs
80 (camarotes para 4 pessoas)

O circo tem mágicos, acrobatas o um
show de faroeste estrelado por Reto Carrero

MARÉ CHEIA DC HISTÓRIAS Sele Copaeaba
na. Rua Domingos Ferreira, 160, Copacabana
(255-1088) Sáb . As 11 h Entra da franca
•"> Contadores d« histórias com o grupo
MorandubetA

JARDIM ZOOLÔOICO f da Qu/nS jobBoa Vista. s/n° (254 2024) Diariamente
das 9h As 17h RS 2 Grátis para criança até
um metro de altura deficientes e para quemapresentar o vale idoso

400 animais entre répteis. aves e mamlfe
ros Mini fazenda

FAZENDA ALEQRIA • 2* a 6\ dás 10h ál 17lÇ
RS 6 Sáb dom. e feriados, das 10h as I8h
R$ 8 Apôs ás 15h. RS 4 De 2* a 64, RS 6 e RS

(apôs 14h) Estrada Boca do Mjto. s/n° --*•
Vargern Pequena Informações pelo lei 442
1991 e 441 1992

Parque aquático, piscinas naturais, to-
boágua. floresta encantada fa/endmha ati-
vídades lecreativas. além de hidrotubo. cir-
cuito aventura, casa e cipó do Tar/an

PUNETÁRIO DA QÁVEA Príncipe senI dom*,
sáb e dom ás 16h30 (crianças a partir de 3'
anos); Nordon e Shalissa. sáb e dom . As 18h,
(crianças a partir de 7 anos), Voyaqrr
mensageiro para as estrelas, sáb e dom .As
19h30 (adultos) RS 4 o RS 2 (crianças até 10
anos) Avenida Padre Leonel Franca. 240,
Gávea (274 0096) Capacidade 120 luga
res
(• Novas sessões de cúpula¦ Cotações: • ruim * regular + ? bom * * * ótimo ** + * excelente

VAMPtRIMHO - Direçôo de Maximiliana Reis
Teatro dos Grandes Atores Sala Vermelha
Shopping Barra Square. Avenida das Amèn¦
cas. 3 555. Barra (325-1645) Sab e dom.
as / 7h RS 10

Dracuhnha não gosta de n>order pesco•
ços

DOIS IDIOTAS SENTADOS CADA QUAL NO SEU
BARRIL — DueçAo de André Mattos o Rubens
Camelo Teatro Planetário. Rua Padre Leonel
Franca. 240 Gávea (239 5948) Sáb e
dom , ás 1 7h RS 6• A peça aborda os conflitos vividos porTeimoso e MandAo

O EQUILIBRISTA Direção de Mareia Duvalle
Teatro do Museu da Republica. Rua do Cate
te. 153. Catete (225 4302) Sáb e dom . As
17h RS 10
[> Brincadeiras infantis sAo tiradas do baú

QASPARZINHO — DireçAo de Fábio Pilar
Teatro do Leblon/Sala Fernanda Montene•
gro. Rua Conde de Bernadote. 26 Leblon
(274 3536) Sáb o dom . As 1 7h30 RS 10
[ • Musical infantil que mostra com bom hu-
mor as estórias dos espíritos e fantasmas

O QAT0 DE BOTAS - Direção de Adriano Ra-
mires Teatro Barrashappmg. Avenida das
Américas. 4666, Barra (325-5844) Sáb e
dom . As 15h30. RS 10
t • A história de um gato que tinha grandesabedoria

0 HOMEM QUE CALCULAVA D" Malha Ta.
han Direção de Ronaldo Nogueira da Gama
Teatro Sesc da Tijuca. Rua Baráo de Mesqui
ta. 539. Tijuca (208-5332) Sáb e dom. As
17h30 RS 12• A história de Boremir. o calculista, queresolve curiosos problemas e desvenda gran-des mistérios.

LUDI NA TV — Di.oçJo de Dudu SandroniTeatro Ipanema. Rua Prudente de Moiais,
824. Ipanema (247 9794) Sáb e dom.. As1 7h RS 10

Uma menina vai parar dentro da telinhada TV.
A MENINA I 0 VENTO - Do Maria Clara Ma
chado DireçAo de Cininha do Paula o Lupe
Gigliotti Teatro Barrashopping. Avenida das
Américas. 4666, Barra (325-5844) Sáb e
dom .As 17h RS 10- A menina Maria contempla o mundo a
bordo do vento e se impressiona com as
regras que asfixiam sua liberdade

O PASSADO A LIMPO De Hoyt-fo Bl.it tob a
direçáo de Ernesto Piccolo Teatro Gontagui-
nha. Rua Benedito Hipólito. 125. Praça Onze
(232 1087) SM> e dom . Js 1 7h RS 5 Des-
conto de 50% paru estudantes' • Menino do inicio do século quer inventar
máquina para acabar com as suieiras das
ruas

PAXÁ PRAJÁ — Dl reçflo de Jovce Nískier
Centro Cultural Goma Filho Rua Manoel Vi-
tonno. 553 Piedade (599-7237) Sáb e dom .
ás 16h RS 6

Paxá manda o desmanda em Cosmotino-
pia. até que chega Madame Brava e acaba
com seu reinado

P€DW C O LOBO DireçAo do Beto BrownTeatro dos üuatro. Rua Marquês de São Vi¦
cenle. 52. Gávea (274-9895) Sab e dom .as 17h. RS 12

O clássico de Prokofietf numa versão mo
d ema

PERDIDOS NA FLORESTA — DireçAo do Antoro
do Sales Teatro da Galeria. Rua Senador
Vergueiro. 93. Flamengo (225 8846) Sáb e
dom , ás 17h RS 7
t> Debate sobre tomas ecológicos

POPfYI Direçáo de Carmem Leonora Jea
tro da Casa de Cultura Laura Alvim. Avenida
Vieira Souto, 176, Ipanema (247 6946)
Sáb o dom . ás 17h RS 1 2

A namorada de Popeve recebe uma carta
quo dá uma pista sobre tesouro escondido

POCAHONTAS, A PRINCESA DA PAZ DireçAo
de Cininha de Paula Teatro Vanucc», Shop-
ping da Gávea. Rua Marquês de Sào Vicente
52/3°. Gávea (274 7246) Sáb e dom. ás
17h30 RS 12

REESTRÉIA
A BCLA B A FIRA — DireçAo de Renato Prieto

Casa da Gávea. Praça Santos Dumont. 116,
Gávea (239-3511) Sàb e dom. as 1 7h30
RS 10
/> Um príncipe rude. egoísta e proconcei
tuoso se apaixona por uma aldeá

CONTINUAÇÃO
AS AVENTURAS DE PtNÔQUIO - DireçAo de

Regiana Antoriini e Chiqumho Nery 7e.ilro
Clara Nunes. Shopping da Gávea. Rua Mar-
quês de SSo Vicente. 52, 3> andar CiAvoa
(274-9696) Capacidade 450 lugares Sáb e
dom . ás 17h RS 1 2
í> Musical onde o boneco quer ser um me-
nino de verdade

AS AVINTURAS DE TAPMAN — O SUPER HE-
ROl SAPATEADOR DireçAo de Elida L As
torina Teatro do Leblon/Sala Manha Peta.
Rua Conde de Bernadote. 26. Leblon (274
3536) SAb e dom.. As 17h RS 12
t> Musical infantil de sapaieado

0 BARBEIRO Dl SIVILHA - DireçAo de Célia
Bispo e Roberto Dôna Museu da República.
Rua do Catete, 153, Catete Sáb e dom . ás
18h RS 10 Se chover não haverá espetácu-
Io
(-* O barbeiro sai em defesa de um casal de
apaixonados

A BONECA SAPECA — DueçAo de CIAudio
Juaro/ Teatro Grajau Country Club. Rua
Prof Valadares, 262. Grajaú (258-5155)
Capacidade 250 lugares Sáb e dom. ás
17h30 RS 8
t> A peça baseia-se na obra de Monteiro
Lobato

A CASA DA MADRINHA DireçAo de Luís Cji
los Ripper Teatro Sesc de Copacabana Rua
Domingos Ferreira. 160. Copacabana (255-
1088) SAb e dom , As 17h RS 10
C • As aventuras de Alexandre e seu amigo
paváo

0 CASAMENTO Dl DONA BARATINHA - Super
visáo geral de Bibi Ferreira Teatro de Arena.
Rua Siqueira Campos. 143. Copacabana
(235 5348) SAb e dom . As 17h RS 15
t> Dona Baratinha quer arraniar um noivo

CINDCRELA EM: O SAPATINHO DE CRISTAL
Direçáo de Jorge Paos Teatro dos Grandes
AtoreslSala atui. Avenida das Américas.
3 555. Barra da Ti/uca (325 1645) Sáb e
dom .às 17h. RS 10
í~* A fábula da mocinha que encanta um
príncipe

OS OOASTRES Dl SOFIA DireçAo de Celina
Sodré Sala dos Ar cheiros do Paço Imperial.
Praça 15, 48 Centro (222-31 12). SAb o
dom . As 16h RS 5
t> Autobiografia de uma postinha

DRACUUNHA, A VI0A ACIDENTADA Dl UM

O novo de novo ? ?
Cario Wrode

Festa não foi de arromba

ESTRÉIA
ALÉM DA LENDA DO MINOTAURO DireçAo de

Samir Murad Teatro Cândido Mendes. Rua
Joana Angélica. 83, Ipanema (267-7295)
Sáb edorn. ás17h RS 12
t' Lenda mitológica de Tosou o Minotauro

IMTRIP1DQ — Dirt^áo de Laia de Heinvelin
Teatro Villa Lobos. Avenida Prinesa Isabel.
440. Copacabana (275 6695) Sáb e dom ,
ás 17h RS 12
C> Espetáculo que comemora os de/ aos da
Intrépida Trupe

CANTOS' 00 BRASIL — Parque Lage. Rua Jar-
dim Botânico, 414 (226 1879) Sáb . às 16h
Entrada franca
D- Musical infantil.

EDMUNDO BARREIROS
Pela segunda vez este ano, o Rio reencontrou-se

com velhos idolos da Jovem Guarda, movimento que
completou 30 anos em 1995. Dessa vez, o encontro se
deu no show 0 novo tle novo, que estreou em São
Paulo e virou disco, com 200 mil cópias vendidas. Se
no primeiro espetáculo, realizado no Canecão, os fãs
se acabaram com Jerry Adriani, Os Vips, Wanderley
Cardoso e Leno & Lilian, agora, no Metropolitan, os
principais astros são Waiulerléa, Golden Boys, Ron-
nie Von, Eduardo Araújo, Martinha, Silvinha e, de
novo, Leno & Lilian (ausentes do disco).

0 Metropolitan, porém, não encheu. Pouco mais
de mil pessoas viajaram até Jacarepaguá para relem-
brar os anos dourados de suas juventudes. Não se
arrependeram. Cantaram, dançaram e se emociona-
Iam ao ver os velhos idolos em forma. Mas, mesmo
com ares de superprodução, o show escorregou em
vários momentos em detalhes que não conseguiram
esconder a fama de brega do movimento musical.
Ronnie Von cantando /I praça, sentado num tradi-
ciònal banco de madeira e acompanhado por bailari-
nos numa coreografia horrorosa, assustou. Era falta
le gosto gemais.

Mas logo após seu set as coisas melhoraram um
pouco. Os Golden Boys se sairam bem com kits como
|!Igúm na multidão e Os Incríveis quase mataram a

pau, não fosse a insistência em fazer comédia ao invés
de música. Martinha e Silvinha, apesar de exagera-
rem em temas românticos, não chegaram a compro-
meter.

Veio, então, o melhor momento do show, quando
Eduardo Araújo surgiu sobre uma enorme motocicle-
ta vestindo roupa de couro preto. Arrasou cantando
rocks originalmente brasileiros e clássicos como Rua
Augusta, 0 bom e Vem quente que estou fervevdo, esta
de sua própria autoria.

Chegou, então, a hora da emoção, com Wander-
léa. A cantora chorou durante Ternura, que foi cn-
toada em coro por quase toda a platéia. Vieram
outros sucessos e um set em que foi acompanhada
dos Golden Boys. A Ternurinha foi a grande estrela
dessa reunião de velhos colegas de turma.

0 show, apesar de correio, poderia ter sido me-
lhor. Podia ser mais curto (ultrapassou as duas ho-
ras), sem perder tempo com piadas sem graça ou
dançarinos forçados e artificiais. Faltou direção. Cia-
ro que os fãs agüentariam outras duas horas. Mas um
pouco menos de tempo e mais simplicidade (e quem
sabe um palco mais aconchegante) talvez transfor-
massem uma festa de amigos num espetáculo ines-
quecívcl como o que o Canecão assistiu há alguns
meses.

Festival|

20 anos ¦

sejlgg

1976/1996.

Direção: Albino Pinheiro.

Só que você não vai demorar tanto

tempo assim pra fazer sucesso.

Chegou a sua vez de gravar um CD ( pelo selo MIS - Museu da Imagem e do Som). Basta você
ser um dos finalistas numa das 3 categorias : compositores, cantores e instrumentistas.
Você ainda vai dividir um prêmio de 18.000 reais.
Inscrições até 31 de agosto no Teatro João Caetano. Das 10 às 16 horas.
Inclusive sábados, domingos e feriados.

Apoio:
Museu da Imagem e do Som • MIS
Governo do Estado oo Rio de Janeiro
Sectetjna do Estaoo de Cultura e Estxxte
Fundação de A/tes do Estado do Rio de Janeiro • FUNARJ
Teatro Joáo Caetano W

PETROBRAS

uu.HMi.a

ÚLTIMOS DIAS
TRINTA ANOS DC OLHAR PAIXÃO/ANTÔNIO

GMJSRRIIRO — Museu Nacional de Belas
Artes. Av Rio Branco, 199. Centro (2400068) Fotografias 34 a sáb. <J«»s 10h às
18h Dom . das 1*Jh As 18h RS 2 (domin-
go. grAtis) Atò 18 cta agosto

A mostra apresenta a história do Brasil
contada auavós da fotografia

RSMBRANDTi UM ENSAIO PlASTICO/TAWM
Museu Nacional de Belas Artes. Av Rio

Branco. 199. Contro (240 0068) Fotogra
fias 3* a sáb. das 10h às 18h Dom das
14h ás 18h RS 2 (domingo, grátis) Atò 18
de agosto

RCUÇdES/JimRSON SV0600A V.ll, H>
so. Estrada da Gávea. 728. SAo Conrndo
(322-1444) Pinturas o esculturas 2*a6\
das 13h às 19h Sab e dom . das 13h às
17h Grátis Ate 18 de agosto

PINTURA
COM QUANTOS PAUS U FAZ UMA BRASlUA/

QAIEMO — Galeria Anna Maria Niemeyer.
Rua Marquôs de Sào Vicento. 52/Lj 205
Gávea (239 9144) Pinturas o objetos 2" a
6*. das lOh às 21 h Sàb , das 10h às 18h
Grátis Ato 22 de agosto.

COR*» NUS/ALBERTO KOÍXER — [spaço
Cultural Shakti. Rua Faram. 24 Botafogo
(551 0431) Pintuias 2* a sàb . das lOh às
20h Grátis Até 20 de agosto

ALEXANDRE DACOSTA, COURTNEY SMITM,
CRISTINA ROOOZINSKI, MARCO OIANNOTTI
E ROSANE CANTANHEOC - Paço Imperial.
Praça 15 de Novembro. 48. Centro (533440?) Pintura, instalação e objeto 3* a
dom . das 12h às 18h30 Grátis Ate 25 de
agosto
i» Mostra »r>dtv»dual dos artistas

OCRE E OURO/RtRICLES ROCHA - Museu
Nacional de Belas Artes, Av Rio Branco.199. Centro (240 0068) Pinturas e dese-
nhos 3* a sàb . das lOh às 18b Dom . das
14h às 18b RS 2 (domingo, grótis) Até 30
de agosto

Nio t ASSIM, MUITO PELO COMTRÁRIO
Galena Paulo Fernandes Rua do Rosário.
38. Centro (253 8582) Pinturas e escuttu
ras 2* a 6\ das 12h as 19h Sáb e dom .
das 15h às 19h Grátis. Ató 30 de agosto

MESTRES CONTEMPORiNEOS/iaERi CAMAR-
00 — Galeria de Arte LJFF Rua Miguel de
Fnas, 9. Icarai (719 7449) Pinturas 2* a
6'. das 10h ás 20h Sàb e dom . das 17h às
20h Grátis Até 1 de setembro

0 VÔO DA IMAGINAÇÍ0.MASUM4 Y AMAGUCMIEspaço Cuttural dos Correios. Rua Vis-
conde de Itaborài. 20 Centro (563-8770)Pinturas 3* a dom das 11 h ás 20h GrátisAté 1 de setembro

TRANSriaURAÇAO/SEBASTiAO RODRIGUESMuseu da República Rua do Catete153. Catete (205 4207) Pinturas Dianamente, das 10h às 19h Grátis. Atè 1 desetembro
CARPE DIEN/JACQUEUNE BELOTT1 - Casade Cultura Laura Alvim/Arcadas Av Vieira
Souto. 176. Ipanema (267-1647) Pmtu-
ras 3* a 6* das 15h às 20b Sáb e dom .das 16h às 20h Grátis Ate 4 de setembro

JUOmi MILLERMEURIO - CoJetánea Ga'ena de Arte. Av Ataulfo de Paiva. 270, Ss104-D Leblon (259 4850) Pinturas 2* j6v das 10h às 20h Sàb das 10h as 20n
Grátis Até 5 de setembro

V MOSTRA DC ARTE SESI/MAM OS MODCR-MISTAS — Teatro SESI. Av Graça Aranha.
1. Centro (533 3495í Pinturas e escultu-ras De 2* a 6*. das 9h ás 18h Sab. das14h ás 19h e dom . das 14h ás 1 7h Graus
Ate 25 de setempro

A mostra reúne 11 pinturas e 1 escuUu-
ra pertencentes à coteçáo ae Assis Cha
teaubnand

TBtOtMCtAS CONSTRUTIVAS NO ACERVO DO
IUC-USP — Centro Cuttueal Banco do Br a
sil Rua Primeiro de Marco 66 Centro
(216 0237) Pinturas e «íutoit 3- a

dom . das 10h às 22h Grátis Atô 29 d«
st»tembro• A mostra reúne 61 obras entro pinturns.
esculturas e gravuras do artistas nacionais e
estrangeiros

ETERNOS MOINHOS/CARLOS SCLUiR Mu
seu do Ingá. Rua Presidente PiMlrmra. 78
Inoíi Niterói (719-4149) Pinluias 3'a 6*,
das 11h às 17h Sàb e dom. das 1 3h às
17h Grátis Atô 6 de outubro

A POÉTICA DOS TRAÇOS DEURANTES/OIL-
MAR FCmCIfU - Museu Nacional de Belas
Artes. Av Rio Branco. 199 Centro (240
0068) Pinturas. 3* a sáb . das lOh As 18h
Dom, das 14h M 18h R5 2 (domingo
grátis) Atá 9 de outubro

FÕÍÕGRÃFÍÃ
LIMITE/MARIO PEIXOTO — Casa de Rui Bitr-
bosa. Ruu Sào Clemente, 134. Botafogo
(286 1297) Fotografias e outros 2' a 6".
das 12b às 17h Sàb e dom. das 14h ás
17h Grátis Atè 1 de setembro
t> A mostra reúne frogmentos de filmes
inacabados e fotografios inéditas do still de
limite

VARIAÇÕES EM TORNO DC UM PERSONAOEM/
JOAQUIM PAIVA (spaço Uff de foto
grafias. Rua Miguel do Frias. 9. Icarai
(719 7449) Fotografias 2• a 6*. das 10b
às 20h Sàb e dom , das 17h às 20h GrAt»s
Atá 1 de setembro

DANIELA THOMAS rentro Carlos Gomesl
Salão Nobre. Praço Tiradentes. 19. Centro
(242 7091) Fotografios e objetos 3- a
dom . das 12h às 18h e das 20h às 23h
Grátis Até 8 de setembro

TRAMAS « flOS.MARTA VIANA - Casa de
Cultura Laura Alvim/Arcadas. Av Vieira
Souto. 176. Ipanema (267 1647) Foto
grafias 2* a 6*. das 9h às 22h Sàb o dom
dos 15h is 22h Grètu Atè 9 dfl jotomhro

NÁPOLES, REINO DO POVO/CARLOS FRC1RS
— Centro Cultural Banco do Brasil. Rua
Primeiro de Março. 66. Contro (216-
0237) Fotografias 3* a dom. das 10h as
22h Giitis Atí 29 do setembro

18h Dom das 14h ás 18f> RS 2 (domin
go grátis) Atò 1 do setembro

INSTALAÇAO

OBJETO

ESCULTURA

GRAVURA

DESENHO

ENCYCLOPCDU PERSONA/KIM ABELES
Museu de Arte Moderna MAM. Av In
fante D Hennque. 85. Aterro do Flamengo
(210 2188) Instalação e objetos 3* a
dom. das 12h As 18h RS 2 Até 1 de
setembro• A mostra reúne 47 trabalhos da artista
realçados entre 1979 e 1993

JAMAlNA TSCNAPC — £ spaço Cultural Sér
gio Porto. Rua Humaitá. 163. Humana
(266 0896). Instalaçào 3é a dom . das 1 2h
às 20h Grátis Atè 1 de sotembro

A MAGIA DO VIDRO UMA VIAGEM NO TEMPO
Rio Destgn Cenfer. Av Ataulfo de Paiva

270. Leblon. Instalação 2' a sáb. das 10h
ás 22h Dom . das 11 h ás 19h Grátis Até 8
de setembro

SCRPMA COUTINNO Galeria St:SClt,,oca.
Rua BarAo de Mesquita. 539, Tijuca Dose
nhos e aquarelas 3* a fi*. das 13h às 21 h
Sáb e dom . dos 10h às 1 7h Grátis Até 29
de agosto

PAULO VILLELA E IUDORA ANDRADE COSTA
Espaço Cultural Trem de Prata/Estação

Leopoldina Rua Francisco Bicalho. s/n"
Desenhos Diarinmente, das 17h às 20h30
Grátis Ató 1 de setembro

CARTUN
AS COBRAS NO ESPAÇO/LUlS FERNANDO VI-

RlSSIMO Galeria do Planetário. Av Padre
Leonel f ranca 240. GAvoa Cartuns Dia
namente. das 9h às 19h Cartuns Grátis
Ate 25 de agosto

EXTRA

SITUAÇÔCSt ARTUR BARRIO Centro Cuttu
tal Banco do Brasil. Rua Primeiro de Mar
CO. 66/1° andar. Centro (216 0237) Oo
jetos. dnsenhos e fotos 3* a dom . das lOh
ás 22h Grátis Até 29 de setembro

A mostra é composta de registros de
trabalhos do artista realçados nos anos 70

KIMI NII - ESCULTURAS Museu do Açude
Estrada do Açud» 764 Alto da Boa V>5,ta
(278 3674) Esculturas 5*adom.das11h
âs17h RJ 0.80 Atè 1 ds setembro

ROBERTO BURLE MARXt A NATUREZA DO HO-
MEM Esquina do Patrimônio Cultural
Av Rio Branco. 46. Centro Diversos Dia
namente. das 10h As 17h Grátis Ate 20 de
sotembro

A mostra reúne as obras do famoso
paisagista

PANORAMA DA GRAVURA BRASILEIRA
Museu da Chácara ao Céu Ruj» Mu^t.nho
Noore. 93. Santa Teresa {507 1932) Gra
vuras 4* a dom das 1 2h ás 17h RS 0.80
Ate 25 de agosto

RESTAURAÇÃO DE PAPEL Museu Nac-o-
nat de Selas Artes Sala Carlos Oswatà. Av
R-o Branco. 199. Centro 1240 0068) Gra-
vuras e desenhos 3* * sáo. das 10h ás

COLETIVA
DIALOG - EXPERIÊNCIAS ALEMÀS - Museu
de Arte Moderna MAM. Av Infante tí
Henrique 85 Aterro do Flamengo (21
2188) Colntivo 3* a dom . dns 12H.1s 18tv
RS 2. Até 1 th» setembro
: - A mostra reúne 29 artistas brasileiros
com formaçAo na Alemanha

INCIDÊNCIAS AZUIS Galeria Aliançartv
Rua Andrade Novos 315 Tijuca Coletiva
de cerAmicas 2* a 5*. das 15h às 19h Sab
das 10h ás 1 2h Grátis Até 21 de agosto
C> Trabalhos onde os artistas exploram as
formas e as diversas nuanc.es do a/ul

INFLUÊNCIA POÉTICA: DEZ DESENHISTAS
CONTEMPORÂNEOS. AMIIXAR DE CASTRO E
MIRA SCHENDEL Paço Imperial. Piaco 1 !>
de Novembro 48 Centro (533 4407) Co
lr»tiva 3* a dom . das 12h às 18h30 Grátis
Até 25 de agosto' • A mostra reúno trabalhos de jovens rr
tistas

PEQUENAS MiOS Paço Imperial Praça 15
de Novembro. 48. Centro (533 4407) Co
letiva 3* a dom das 1 2h às 18h3Q Grátis
Até 25 de agosto
[> Mostra coletrva sobre a curadoria de
Adriano Pedrosa

APROFUNDAMENTO EM PINTURA Cscoh
de Artes Visuais do Parque Laqe Rua Jar
dim BotAmco 414 Jardtm Botânico Cole
Uva 2* a 6* das lOh ás 19h Sáb das lOh
as 17h Grátis At# 31 de agosto• A mostra reúne trabalhos de pintura do
nove artistas

A PAISAGEM BRASILEIRA NA C0UÇÍ0 DE
GILBERTO CHATEAUBRIAND Muieu de
Arte Modems MAM. Av Infante D Her«
nque. 85 Aterro do Flamengo (210 2188i
Coletiva 3* a dom das 12h ás 18h RS 2
E *pos»çáo p<»rmanente- A mostra rnune 60 obras de 35 artistas

USINA DO CATETE — Museu da República.
Rua do Cat*iH 153 Catfte '245 54 7 7)
Instalacáo 2* a 6*. das 9h ás 1 7h SaP
dom e ffr:tdos das 14h ás 17h Gr^fc
E*pos»cáo permanrnte¦ A mostra è un>a vtagem sobre o adorno
da eletricidade no cot«d»ano das p«s*oa*

PASSAGEM/MAURÍCIO BENTES Paço im
penai Praça 15 de Novembro. 48 Centro
(533 6613) Esculturas 3* a dom das12h
as18h30 Grátis E»pos«:áo permanente

A mostra reúne obras em ferro e tui

A COLEÇÃO DO BARROCO ITALIANO Mu
seu Nactonai de Beías Artes 2* pt%o. Av
H,o Br.t199. Centro (240 0068) As
cerca de 20 obras espeifiam n«ja rn^nos do
que o apogeu do estrlo barroco na Uáiia 3'
a sáa . das 1 Oh ás 18n Dom . das 14h á*1£h RS 2 idom.ngo. grâbt) E.postçàoMaiores informações: 242-0623.
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MAM 
paulista no 

vacuo da Bienal

% • • • s&o Paulo — Heivio Romero scis mcscs. Dcpois disso, Chuirclli sclccioruini ouiro
Museu aproveita vizinhanga com ¦; *¦' artisia para colorir o local., A paretic do MAM niio
'A. ^

nS'TqliinrdalnaugLgSo V; almmento aLmha UAH. As pc^as. cr,atlas por
da cxibiclo paralcla a 23" Bienal. Monica Nador ira W * - - Jose ZaragoKi. o Z da DPZ, sao acompanhadas de
ocupa-la Com § is rosacea*. 0 trabalho fieara ali por Tadvu CMarelli, curador do MA M: "Qiwremos estahefecer um dialo&fcrtd. entrc as duos mostras atletas em agao.

IH0R0SC0P0 ICRUZADASHVllVUUV/iV/ ^ 
MUX KUm Carlos da Silva

ARIES* 21/3 a 20/4 TOURO* 21/4 a 20/5 __ GfiMEOS* 21/5 a 20/6 — CANCER • 21/6 a 20/7  ||i |2 |i [* U U |7 |b~T9~1
Uso de sua franqueza Forte apogo a obriga- Trate, gemmiano, de se jC^j fv.J DisposipAo astral que 
q nan do nocess^rio (^_1. ?6es e deveros podera (iSj] aproveitar desta fase ] t A*amplia seus dons misti- ** ^£^^3: *0
Mas, tal comportamen- t^T" faj6-lo esquecer de si \KJ  em que voc6 se proieta \A V^—cos e reliqiosos taz de ¦¦  
to dove sor levada em conla com a posstbilidado, mesmo. na dnsia por ser perfeito Isso deve ser e se vaioriza, para deixar de lado. um pou- seu tinal de semana um perlodo dignamente 12 13 ¦¦
bam forto, do quo .sso podo ferir 0 magoar a seu considerado por voce em momonto de muita co a sua insatistacAo pelos fatos e pessoas isso voltado para coisas do espirito Mas, mesmo
redor 06 sua candura 0 sua bondade lambOm a significacSo para que se mudam os fatos vai deix^-lo mais em paz consigo mesmo e com ass.m. busque cornpanhia e part.Ihe vida e into- 14 jMpT" IHBis
avaliavPes sobro os outros interesses a seu redor ojjtundo. resses ¦¦Mi7 in H9|iy

I.KAO • 21/7 a 20'8 VIROEM • 21/8 a 20/9 LIBRA • 21/9 a 20/10 ESCORPIAO • 21/10 a 20m^__ 20 B71 52
Agindo com um pouco 7S?Vv;Toda a sua biiscn dn A/r-X SAbado que revela um Umquadroespecial.de yj\ 33 Bflu 26
de cuidado em sous T^; \ realizagao podo.a leva- 'l<K ) aspecto de lorte condi- < ' J s.gnit.ca?Ao intima im- ^^2-, /\ H
atos voce vai preen- V^, lo' agora, a novos ca- jfc cionamonlo pessoal. rv portanto, pode prender  ¦¦27 " 28
Cher lacuna no quadro de vartiaqeris do periodo minhos na vivfincia do cotldiano Com a Lua, nmito vantajosci: a diversidade de suas concep sua atencfies a concentrar-lhe culdados na con-
O Sol agora Ihe dfi os elemenios (avoraveis a dla 6 importante por Ihe permitlr renovar oner- p0es sobre os mail variados assuntos. Isso vai du?no de assuntos rotmeiros Viva com maior H-jo
uma apao mais deterrninada e sequia em sou 9i|8 para um desatio nu busca pessoal de afir- ajudA-lo a encontrar vantagens o novos cami- mtensidade e nilo se descuide de detalhes nos
prbprio proveito ma^Ao nhos no amor sentimentos ^2

——  I 1 1 1 1 1 1 1 I i

SAOITARIO #21/11 a 20/12 CAPRIC0RNIO • 21/12 a 20/1 AQUARIO • 21/1 a 20/2. , ^ PEIXES • 21/2 a 20/3 MORIZONTAIS ¦ ¦ 1 ¦ - anota<;ao ou unumna?,.,:
f! , a'®M7"C—^ Bm inih.Anria H<> noe r>l Pole 6 um filial de se- 

"/7\ Dia que revela torle RiT^TTTp^ dOsaconte«imenlos sujeitosacdlc®spa provi
S,?o^USoqdel|tores s& prfiximas poderd Lmana que deverd rove- (unddncia ao equillbno =a° durante o arm, tl.ulo dado) na Aniiguidade as

i m. nk«r nienn, A l»,A.ln lar-Ihe novas oootturn- i I e podera leva-lo a mu- |£^5S3»!==>I obras que contain, dia por di., a v.da do uma
vai mo da- sou modo de a"gir e suas a^'es^m mais prtximodeobiotividLeM lontados.OOna dades ligadas a m.e.esses materials Satisfacao dar de at.tudes Isso revelart toda a sua lorPa f.gurn ilustre; inbua..astro-.6m.cas que .nd.cam
o passar das horas Busque sor ma.s cuidadoso de semana torn um signltieado mullo qrande em forte em relate aos seus prPprios pianos que inte.fpr, capaz de mudar pessoas. mudar a s. d,a a d.a.a posipfto dos pianolas no 

^odlaco j
apo-uts^em rello aosUssos 

|cid| 
, U podera encontrar ra- =.encon,ra, apo.o e -az.es para que se mesmo e^ar todo o ambiente a seu redor

VIS 1 pequeno porte ou ave. paite da cabepa das aves
entre a base do b.co e os qjjios; 11 minor.a

E——— ——— 

prestigiada e dominante no g-upo, constituida de
rv tt i t\ * -%t tt A n indtviduos mats aptos 0/ou ma.s pode-osos 12
11 I s A 11 K l i 1 H 11 ~ al,naQAo' refinapal do meta.s 14 adveibio
Y v il 1/ It 111 11 UJ lat.no que so posp6c ou .ritercala ntlma citapfip,—; — entre parfinteses ou colchetes, para indicar que

o texto onginal 6 exatamente como tianscr.to, 15
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seis meses. Depois disso, Chiarelli selecionará muro
artista para colorir o local., A parede do MAM não
tem o prestigio da galeria rotativa atrás da cadeira do
presidente da Republica, em Brasília, mas deve pro-
vocar emoções fortes. "Tenho recebido diversos tele-
fonemas de artistas interessados", conta o curador

Provocar o hábito de consumo de exposições tem
sido uma verdadeira obsessão na vida da atual presi-
denta do MAM, a empresária Milu Villela Para
tornar o museu mais atraente, comandou unia enor-
me reforma e criou um restaurante. Agora sua equipe
se empenha em selecionar mostras que estimulem a
visitação. A atual è dos maiores pintores da vangtiar-
da uruguaia, Barradas eTorres-Ciarcia, que os cario-
cas tiveram a oportunidade de ver no CCBB, Antes
dessa, o maior sucesso de público foi a mostra de
luan Miró, com 70 mil visitantes, e. mais recentemen-
te, a de Portinari. que atraiu 14 mil pessoas. 

"Precisa-

mos convencer o público do lbirapuera de que museu
nào ò um lugar sisudo. Podem entrar de tênis e
bermuda", anuncia Milu empolgada

Uma questão intrigante para a presidenta do
MAM é o Tato de alguns brasileiros participarem
mais da vida cultural de outros países do que da do
Brasil. "Adoraria ter acesso aos nomes dos 2(>5 bntsi-
leiros sócios do Metropolitan Museum of Art, de
Nova Iorque. Ai eu os intimaria a participar também
do MAM", protesta. Apesar de todo o barulho que
conseguiu fazer. Milu so obteve 160 adesões da socie-
dade. "F 

pouco, f-speravu muito mais", admite Uai
ter lançado mão da campanha publicitária, cujos óúi
düors e anúncios em jornais e resistas têm como mote
as frases: Pratique ginástico menial ifà MAM ou Ftiçjji.
alongamento cultural no MAM As peças, criadas por
José Zaragoza, o Z da DPZ. são acompanhadas de
atletas em ação.

Sâo Paulo — Helvlo Ro.nero
Museu aproveita vizinhança com

sede da exposição de arte e investe

em campanha para atrair público
MAKILI RIBEIRO

SÂO PAULO — Dar visibilidade ao Museu de Arte
Moderna de São Paulo (MAM-SP) é a meta de sua
atual gestão, que resolveu utilizar até mesmo recursos
publicitários com uma ampla campanha, que entra
em cartaz esta semana, assinada pela DPZ, Um
momento particular a ser capitalizado por essa politi-
ca será a movimentação provocada pela 23| Bienal de
São Paulo, programada para ser aberta em 5 de
outubro. Como o prédio do MAM funciona ao lado
do prédio ocupado pela bienal, no Parque do Ibira-
puera, o curador do museu, Tadeu Chiarelli, está
montando para a mesma temporada uma mostra com
15 jovens artistas. "Queremos estabelecer um diálogo
fértil entre as duas mostras, embora a exposição no
MAM hão trate especificamente do tema da bienal,
que é a desmaterializaçáo da arte no fim do século",
explica Chiarelli.

A exposição contará com obras de Ana Maria
Maiolino, Luiz Hermano, Jac Leirner, Shirley Paes
Leme, Edith Derdyk, Clara Fernandes, Monica Na-
dor, Fernando Lucchesl; Regina Johas, Lia Menna
Barreto, Leonilson, Leda Catunda, Montez Magno,
Éfrain de Almeida e Emanoel Nassar. Do projeto
dessa mostra acabou nascendo outra proposta que
está atraindo artistas plásticos de todo o pais. Uma
das paredes do MAM, o corredor de acesso — ala das
exposições temporárias — será ocupado com arte
mural. A partir de outubro, quando da inauguração
da exibição paralela á 23° Bienal, Monica Nador ira
ocupa-la com suas rosáceas. 0 trabalho ficará ali por

IMHMi

Tadeu Cllunõlli, curador do MAM: "Queremos estabelecer um diálogo fértil entre as duas mostras
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CÂNCER» 21/6 a 20/7
Disposiçflo astral que
amplia seus dons misti- /^m[ £cos e religiosos faz do
seu final de semana um período dignamente
voltado para coisas do espirito Mas, mesmo
assim, busque companhia e partilhe vida e inte-
resses

GÊMEOS • 21/5 a 20/6   
Trate, gemin.ano, de se /Y») //Vaproveitar desta fase JíÁem que vocô se proieta l/l ^
e se valoriza, para deixar de lado. um pou-
co a sua insatisfação pelos fatos e pessoas Isso
vai de.xâ-lo ma.s em paz consigo mesmo o com
o mundo

Aries* 21/3a20/4
Use de sua franqueza
quando necossário (_'- ~*"Mas, tal comportamen- *v"~/
to devo ser levada em conta com a possibilidade,
bem torto, do que isso podo ferir e magoar a seu
redor Dô sua candura e sua bondade la.nbOm a
avaliações sobro os outros

TOURO* 21/4 a 20/5
Forte apego a obriga-
çóes e deveros poderá Jüj]/fazô-lo esquecer de si KJ  /
mesmo, na ânsia por ser perfeito Isso deve ser
considerado por você em momento de muita
significação para que se mudam os fatos o
interesses a seu redor

ESCORPIÃO* 21/10 a 20/11 
Um quadro especial, de
significação Intima im- />2— s\
poitanlo. pode prender |\S> >—<n»~ —_ I
sua atenções a concentrar-lhe cuidados na con-
dução de assuntos rotineiros Viva com maior
intensidade e nito se descuide do detalhes nos
sentimentos

VIRGEM • 21/8 a 20/9
Toda a sua busca de /Ti/ '—-j
realização podora leva- j JPf —jIo. agora, a novos ca- l^^>w ^ -I
minhos na vivôncia do cotidiano Com a Lua, o
dia 6 importante por lho permitir renovar ener-
gias para um desafio na busca pessoal de afir-
mação

LIBRA • 21/9 a 20/10
Sábado que revela um í/íjFv
aspecto de lorte condi- ZZ^—A^
c.onamenlo pessoal, rv ^
muito vantajoso: a diversidade de suas concep-
çóes sobre os mais variados assuntos. Isso va
ajudâ-lo a encontrar vantagens e novos cami
nlios no amor

LEÃO 121/7 a 20'8 • I
Agindo com um pouco 75^ Vv* ^de cuidado em seus ^ \ 

?atos. você vai proen- V7/,, ,sN3
cher lacuna no quadro de vantagens do periodo
O Sol agora lhe çTÀ os elementos favoráveis a
uma açáo inais detorminada e segura om seu
próprio proveito

AauARIO • 21/1 a 20/2 
Este ê um final de se-
mana que deverá reve- C TI "* Ljf^
lar-lhe novas opoitun.- fj l Ey^r-——
dades ligadas a interesses materiais. Satisfação
forte em relação aos seus próprios planos que
podem encontrai apoio o razões para que se
concretizem

CAPRICÓRNIO* 2.1/12a20/1 
Boa influência do pes- I ^i=^T==D ^
soas próximas poderá L —.—*7 /
mudar planos e lazè-lo r  ^H0Si
ma.s próximo do objetividade |á tentados. O final
de semana tom um significado muito grande em
lermos sentimentais Vocô podora encontrar ra-
zóes novas do v.da

SAGITÁRIO * 21/t 1 a 20/12
Um quadro quaso má-
g.co, repleto de fatores
de realização mlerior.  JN^k.vai moldai seu modo do agir e suas ações com
o passar das horas Busque sor ma.s cuidadoso
apenas em relação aos excessos Felicidade à
vista
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Minha hérnia

esquerda e

os comerciais

Mesmo com tanta coisa surpreendente e chocante aponte-
cendo — a reviravolta nas previsões eleitorais, as transações
do governo, com a Universal, a omissão do ministro no
atropelamento do operário —, apesar disso e de muito mais.
resolvi falar de minha hérnia esquerda. Por que não falar
logo do umbigo e sim de uma hérnia, que além de tudo é
retrógrada — de esquerda'.'

Sei que é um assunto particular que só deveria interessar a
mim e ao meu "clinico de plantão" José Noronha, mas pelo
número de pessoas que já passaram pela experiência, ou vau

passar, ou correm o risco de passar, acho que o tema trans-
tende a experiência pessoal. Talvez não seja nem isso, não
deve ser nenhum impulso nobre de socializar informação,
mas simples deformação profissional — a compulsão de
contar, Di/em que somos voveurs, mas somos piores. Forrn

goza olhando; jornalista, contando.
Velho freqüentador de hospitais, como visitante ou acom-

panhante, entrei em um como paciente esta semana pela
primeira vez: me submeti a uma operação. Há um ano, desde

que o dr. Balli diagnosticou no meu lado esquerdo uma
hérnia inguinal. passei a driblar a operação c a usá-la para

tudo. inclusive como desculpa para dgscumprir compromisi
sos inadiáveis.

Descobri que não há álibi melhor do que uma operação.
Operação" impressiona mais do que 

•"cirurgia". Cirurgia
parece ser coisa menor, coisa de gengiva. Operação costuma
vir associada a risco ou fracasso: operação de trânsito. Ope-
ração Rio, Operação Uruguai.

Disse que era uma situação inédita, frias o cinema e a
televisão não deixam mais a gente viver uma experiência
inteiramente desconhecida. Há sempre uma sensação de déjít
vu. Na maca. a caminho da sala de cirurgia, me senti, por
exemplo, personagem do Plantão médiM

Uma cámera imaginária deitada junto a mim. fazendo o
teto e as luzes passarem como se eles. sim. se movessem, eu
olhando de baixo para cima os gorros azuis e as caras
mascaradas — tudo aquilo eu já tinha vivido vendo televisão.
Quase reclamei quando não
contaram "um, dois e... três"
para mim. No Plantão, como
se sabe. nenhum paciente é
transferido de uma maca para
a cama ou mesa sem que os
enfermeiros, segurando os
braços e as pernas, façam
aquele coro: "Um. dois e...
três."

No mais, foi tudo muito
simples e sem clímax dramáti-
co. Teve uma hora em que eu.
mesmo alento, fiz papel de
foca. Achava que mal tinha
chegado á sala. quando o dr.
Armando, o cirurgião, e o dr.
Sérgio, o anestesista, me
acordaram de um sono que
me pareceu um rápido cochi-
Io. perguntando:

- E então, já esta pronto?
Podemos começar?

Quando eti disse "claro, es-
tou pronto", ouviu-se a gar-
galhada de toda a equipe. O
dr. Armando completou:

— Acabou, seu bobo. Você
já foi operado,

Não percebi nem quando me viraram para aplicar a anes-
tesia peridural. aquela que é dada na espinha e paralisa só a

parle de baixo do corpo. Não vi e nem ouvi nada. a não ser
um vozerio distante, que na verdade era na própria sala:
conversas, comentários, risos. Não só nos filmes, mas tam-
bém no mundo real, eles adoram bater papo enquanto traba-
lham.

Sai da sala sem o corpo estranho ao qual já estava me
habituando até com um certo orgulho "a minha hérnia

esquerda!" e com a sensação de que sofrerá uma cirurgia
virtual. Era só sensação, claro, porque o desconforto pós-o-
peratório é sempre real.

Virtual mesmo é a grande novidade que eu iria ver na I V
nos dias seguintes: os tais comerciais políticos. Eles não só

podem alterar opiniões e convicções na velocidade com que
se troca de sabão em po como mudam a natureza da campa-
nha eleitoral, transformando a política em puro marketing e
criando o reino encantado da propaganda enganosa: tudo
sem controle de qualidade, sem regulamentação do mercado,
sem a possibilidade que se tem. como lembrou um publicitá-
rio. de reclamar na Proeon ou no Conar quando 

"um xampu
faz meu cabelo cair". Nos comerciais, além da sedução, vale
tudo, já que não há nem entidades de defesa do eleitor, como
existem para o consumidor. Posso inventar biografia, prome-
ter milagres, afirmar o impossível, e você vai reclamar quan-

s

que eu for eleito?
Desse jeito, não seria o caso de acabar logo com os

intermediários e fazer tudo descaradamente? Em vez de elei-
çòes. pesquisas de opinião; em lugar de discursos, mensagens
publicitárias: não mais políticos, mas bens de consumo. I;. por
que não um Voii decide em lugar da chata escolha democra-
tica? Como se dizia antigamente: "Não se vai fazer nada?!"

Estou quase pedindo ao dr. Armando minha hérnia es-
querda de volta.

COTAQ0ES: • ruim * regular ** bom *** 6tlmo *+** excelent*

ygL, CRSSINO ANTIQUE FAIR I

Jr Feira 
de Antiquidades do Shopping Cassino Atlantico

^ mais comP|eta e selecionada feira de antiguidades, 1

Venha se divertir e fazer bons negocios. |

60 estandes, musica ao vivo, Av. Atiantica, 4 240 - Copacabana
Ajf casa de cha Horario: das 11 h as 19h.

jgotavei Diui
Divulgapflo

Robhcn Ford: aprcse>ita<,do uiiica no Mono da Urea

0

SHOPPING / I I \J V-X I \J \l/ W I I I l l I

Feiro de Antiquidades do Shopping Cassino Atlântico

A mais completa e selecionada feira de antigüidades,

Venha se divertir e fazer bons negocios.

60 estandes, música ao vivo, Av. Atiántica, 4.240 - Copacabana
casa de chá Horário: das 11 h ás 19h.

de Robben Ford

irc* RüRfmmcml Handful of blues ? ? ?zes do blues estão novamente
sentes, porém mais refinadas que
no início da carreira. "Consegui-

mos aproveitar benro nosso en-
trosainento. l.ssc disco é o mais
eficiente de todos e é justamente
na simplicidade do blues que está
a sua riqueza técnica."

É verdade. Handful of blues
traz duas regravações primorosas
de faixas com enorme riqueza
harmônica e melódica: I insl wani,
lo muke low to yoti. de Willie
Dixon, e fíon t let me hc misun-
derstood, imortalizada pelo grupo
The Animais nos anos 60. "A mu-
sica de Dixon é uma síntese do
blues, simples e complexo, emo-
cional, ao mesmo tempo. Ela tem
o estilo do passado, mas é com ele
que construímos tudo. É minha
homenagem ao que o blues me
deu ate hoje", declara.

Já a faixa do Animais entrou
quase por acaso. "Na verdade; o
que me inspirou foi uma \ersào de
Nina Simone que usava nos en-
saios. Mas não esperava que fi-
casse tão bom", comemora, avi-
sando que o show do Rio tera
praticamente apenas o repertório
do disco novo. "Vamos tocar al-
guma coisa dos outros e talvez até
alguns clássicos do blues. Ainda
estou montando o espetáculo mas
o blues é sempre surpreendente,
qualquer que sejam as minhas es-
colhas. Assim, uma noite nunca e
igual a outra", encerra.

Uma página

virada no

estilo fusion
Na linhagem blueseira, o multi-

talento de Robben Ford sempre foi
um passaporte azul, documento di-
plomátjco que garante trânsito livre
em qualquer aduana. Graças a ele.
Ford gravou três excelentes discos,
migrando internamente, em cada
um. da experimentação jazzista que
herdara desde o extinto YeHowjae-
ketts. ao melhor do blues tradieio-
nal, sua fonte primai. Em seu tra-
balho mais recente, Handful of
hhãs (MCA), lançado no ano pas-
sado nos Estados Unidos e que
agora chega ao Brasil. Ford volta a
desembarcar na Louisianna e no
Mississipi. deixando o estilo Cali-
forma fusion do anterior. Aíystk
niilc. para trás.

O carimbo da raiz já aparece no
íipprodcíj (ataque) da guitarra. Rug-
ged road, a primeira faixa com pa-
ladar de bourbon e bleml de rock'n"
roll e rythnín blues. avisa que a
rudeza da tradição é a principal
paisagem sonora, evidenciada tam-
bem em The Milht's son. Strong
mil to live. Ruiming out of me e
riunk twicc (esta um R&B típico,
funkeado no melhor estilo Sly &

The Family Stone). Nestas quatro,
o fraseado das cordas de Ford usa a
parcimônia na velocidade e e per-
dulário na criatividade.

Até a voz do guitarrista, ótima,
está mais pontiaguda e a riqueza
harmônica habitual não cede à lem-
brança jazzista anterior, isso se re-
força em Chevrolet, evocação a
\lereeiles Bem jopliniana apoiada
na gaita do irmão Mark Ford e na
boa segunda guitarra de Danny
kortchmar. Em U lu n I leave here.
Robben Ford reduz a cadência au-
mentando a intensidade emocional
apoiada no trio guitarra (com açor-
des puxados em três dedos na mão
direita), piano (ótimo, de Henry
Butler) e vocal.

Surpresa das surpresas. Robben
Ford faz paradas estratégicas no
passado, conseguindo imprimir
também uma marca pessoal em
clássicos como a setenlona Don't lei
me be miswulcrstood, sucesso dos
Animais (em um arranjo com nota-
vel riqueza harmônica puxado pelo
pianista Russel Ferrante, ex-com-
panheiro do Yellowjacketts) e na
dixonianl I just want to nnikc lovc
to vou. com sua cadência fragmen-
tada. Também encontra espaço pa-
ra homenagear Albert Kine no esti-
lo de Tircd nf talkin e esbarrar na
celebração lisérgica de Good thing.
com seu vibram Hammond e vocal
duplo. (M.Am.)

COTAÇÕES: • ruim * regular ** bom **? ótimo *+** excelent*

Guitarrista mostra

repertório de novo

CD este mês no Rio

MARCELO AMHROSIO
Californiano de Ukiah, 44

anos. exímio guitarrista e compo-
sitor, Robben Ford surpreendeu o
público brasileiro, há quatro
anos. quando se apresentou no
Free Jazz, Festival. Com um sei
enxuto — acompanhado apenas
pela bateria de Tom Brechtlein e
pelo baixo de Roseoe Beck —,
Ford chamou a atenção de quem
esperava por Albert King (e seu
cachimbo imperturbável) com
uma particular combinação de
blues, Jazz, rythnfn blues e
rockVrolI. Presença confirmada
no Topcat Festival, Ford volta
aos palcos do Rio para uma apre-
sentaçào única no Morro da Ur-
ca, no dia 24 deste filés. O show
faz parte da turnè do seu terceiro
disco, Handful of blues (MCA)
(leia eritiea ao lado), que reconfir-
ma tanto o seu talento instrumen-
tal quanto a identidade pessoal no
universo do blues. "Consegui reu-
nir minhas experiências anteriores
de forma homogênea", explica
ele. por telefone, ao JB, de sua
casa. em Santa Bárbara. Califór-
nia.

Experiência, diga-se de passa-
gem. não falta na carreira de
Robben Ford. que locou com Mi-
les Davis ("ele foi fundamental

por me ensinar uma percepção
quase transcendental da músi-
ca"), George Harrison. kiss e
Burt Bacharacli, sem falar 110 len-
dário Muddy Waters ("abri um
show dele no começo da minha
carreira, depois nos encontramos
no baekstage e conversamos").
Bem-humorado. Ford vê seus dis-
cos como etapas. "Meu 

primeiro
álbum (Robben Ford and the blue
Une) era calcado em um blues
mais básico", explica, negando
que sua inspiração tenha sido
apenas Stevie Ray Vaughan.

"Compus uma tnusiea no disco,
chamada The brother. em liome-
nageni a Stevie e seu irmão, mas
não segui o estilo dele nas outras
faixas", diz. Já no segundo disco.
Mvstie mile. com a mesma forma-
ção, Ford preferiu mudar radical-
mente a direção. "Parti 

para .1
experimentação jazzista pura e
simples, mas sempre tentando
voltar para o blues," Ford justifi-
ca a tendência pelo período em
que fez parte de grupos fusion
como o LA Express e o Yellow-
jacketts. No terceiro disco, as rai-
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Livros,

lucros

e luzes

OS PERSONAGENS

Denis Diderot
Filósofo e pai da Enciclopédia,
acabou desgostos» com o
projeto. Acreditava que ela
merecia ser totalmente
reükcrita. Após mais de 20
anos de trabalho dedicado a
seus 17 volumes, recusou-se a
prosseguir o empreendimento."Para o interno vós e vossa
obra", respondeu ao editor
que queria mantê-lo à frente
cia Enciclopédia.

Panckoucke
íntimo de altos funcionários.
Charles Joseph Panckoucke, o
editor mais poderoso da
Franca, cultivava também a
amizade de filósofos como
Voltaire. Impiedoso nos
negóciôf e com um ótimo faro
para os lucros, viu na
Encicloftédia a oportunidade
da sua vida. Envolveu?»
também com a imprensa e
investiu em mais de 16 jornais.

Idéias
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Perfis do Rio
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A história da produção da Enciclopédia de Diderot e

D 
'Alembert, 

o grande best-seller do Iluminismo, é

uma aventura alimentada pelas idéias dos füòsofos e

pelo faro e ambição dos 
primeiros homens de negócio

D'Alembert
Filósofo e matemático,
D'Alembert dividiu com
Diderot as honras pela
realização da Enciclopédia.
Fmbora doente; apoiou o
projeto de uma nova edição
corrigida: "Podeis lazer dessa
obra um dos mais belos
monumentos da literatura e
não lenho outro pesar que não
o de não poder colocar nesse
belo edifício tantas pedras
quanto desejaria."

Malesherbes
Encarregado pelo rei Luis XV
de tudo que di/ia respeito ao
mundo dos livros, inclusive da
censura deles,
Chrétien-Guillaunie de
Malesherbes tinha simpatia
pelas idéias do iluminismo
Mais de uma vez salvou
filósofos da repressão e chegou
a esconder manuscritos
condenados na própria casa.

¦ O Iluminismo como negócio
Robart Darnton
TraduçSo do Uium Teixeira Moita
o Mana Lúcia Machado
Companhia das letras, 546 páginas RS 42 50
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Há 

mais livros sobre livros do que
sobre qualquer outro assunto",
constatava Montaigne ja no secu-
Io 16. Na véspera do ano 2.000, a
afirmação continua mais verda-
deira do que nunca "Um livro a
respeito de outro livro — é um
tema que parece enigmático, re-
pròduzivel em escalas cada vez
menores até o infinito, como es-

pelhos refletidos em espelhos", escreve o his-
toriador americano Robert Darnton na intro-
Üúçào de O Iluminismo como negócio, um
inovador estudo sobre a famosa Enciclopédia
de Diderot e D'Alembert. O professor da
Universidade de Princelon derruba alguns cli-
chés a respeito do século das lu/es no que
considera uma "biografia" da obra mais re-
presenlativa do período. Dificilmente haveria
pessoa mais indicada para a tarefa: através de
trabalhos como Eilição c ||íliçiip e Boêmia
literária e revolução, Darnton vem se dedican-
do ha mais de 2? anos a estudar 05 intelec-
tuais, os livros e a opinião pública na França
pré-revolúcionária.

Ao contrário de outros historiadores que
se limitaram a examinar o conteúdo da Em. i-
clópédia e a importância das idéias por ela
transmitidas, Darnlon se propôs uma missão
inédita: reconstituir o processo de confecção,
distribuição, venda e até de leitura dos volu-
mes que compunham a mpiclòpédia. O ciclo
se fechava quando os trapos de linho recolhi-
dos nas casas burguesas para a fabricação do
papel voltavam ás mesmas mansões em forma
de enciclopédias. Entre o ponto de partida e o
ponto de chegada, o historiador revela a di-
mensào humana deste que foi não apenas um
fenômeno cultural e político, mas também um
gigantesco sucesso comercial e. nas palavras
de um de seus editores, "o mais belo ercjpreen-
dimentojamais realizado no mundo livreiro".
Numa época em que os livros ainda eram
fabricados de modo ariesanal e as folhas de
papel manufaturadas individualmente, pro-
duzir os 306.900 grossos volumes de apenas
uma das versões da Enciclopédia era uma
realização épica. Darnton. na verdade, se con-
centra especialmente em duas edições: a i/i-
quarto e a in-octaw, os formatos menores que

Gáudio Figueiredo •' subtditor do Idoixs

tornaram possível baixar os preços e aumen-
tar as tiragens da obra, transformando-a no
grande best-seller da sua época.

Foi a partir da década de 1770 que os
editores descobriram no Iluminismo um ne-
gócio bastante lucralivo. O principal coorde-
nador desta obra coletiva, o filósofo Denis
Diderot, encerrou sua participação no projeto
em 1772, exaurido pelo esforço realizado e
insatisfeito com o resultado obtido. "A Enci-
elopedia — escreveu — foi um sorvedouro, no
qual estes perfeitos trapeiros lançaram desor-
denadamente uma infinidade de coisas mal
digeridas, boas, más, detestáveis, verdadeiras,
falsas, incertas, e sempre incoerentes e discor-
dantes." Quando Panckoucke, o principal ho
mem de negócios por trás da Enciclopédia,
lentou convencê-lo a participar de novas edi-
çòes, um Diderot irritado respondeu: "Para o
inferno, vós e vossa obra, não quero mais
trabalhar nela. Ainda que me désseis 20 mil
luises e eu pudesse
despachar a tarefa ————
num piscar de olhos,
não faria nada. Con-
tentai-vos cm sair da-
qui e deixar-me sosse-
gado."

Esnobado pelo fi-
lósofo, Panckoucke
era recebido com to-
das as honras nos cor-
redores de Versalhes e
entre os altos funeio-
nários do Estado, a
quem distribuía gene- 
rosas propinas Pane-
koucke, que investiu em 16 jornais ao longo
de sua carreira e era o maior editor do pa:s.
exerceu o papel equivalente ao de um magna-
ta da imprensa na França do século ls Re-
corria a sua enorme influência nos gabinetes
do podçr não apenas para se beneficiar, mas
principalmente para prejudicar os concorreu-
tes. "Publicar !i\ros no século 1S não era um
jogo de cavalheiros, disputado segundo algum
código de honra", e-ereve Darnton Para con-
tar as guerras e escaramuças travadas entre
diferentes editores na disputa pelo butim da
Enciclopédia, ele vasculhou com olhos; de riv
mancista as milhares de cartas encontradas
no arquivo da Societé Typographique de
Neuchãtel .i astúcia, a cobiça e as intrigas
registradas nestes documentos são dignas de
uma novela de Balzac.

Boas relações com o poder eram vitais
num empreendimento que implicava em certo
risco Em 1759 o Parlamento de Paris proibira

Publicar

livros no

século 18 nào

era jogo para
cavalheiros,

regido por
um código de

honra

a venda da Enciclopédia e, em março do mes-
mo ano, o Papa a incluíra no liuléxí prdenan-
do que todos os católicos que possuíssem uma
mandassem queimá-la por um padre. Mais do
que uma simples compilação de mlonnaçòcs a
respeito de tudo. a obra desempenhou o papel
de um manifesto filosófico. Diderot e ITAIein-
bert apresentavam uma nova visão de mundo,
pela qual 

"o çónheeimenlo provinha dos senti-
dos e não de Roma". Os filósofos "lias iam
destronado a antiga rainha das ciências (a
teologia], reordenando o universo cognitivo e
nele realocando o Somem, deixando a diviti»
dade do lado de fora". A medida que viam
crescer a lista de assinantes da nova obra. os
editores e livreiros se surpreendiam com a
receptividade que estas mnas idéias encontra-
vam. O livro era perigoso; mas também lucra-
tivo. Eera lucrativo porque perigoso.

Seis mil exemplares dos três primeiros' to-
mos acabaram trancafiados durante seis anos
na Bastilha; o livro tahc/ tenha sido um dos
prisioneiros mais ilustres guardados na famo-
sa prisão. Noenianto. a relação entre o Anti-
go Regime e o Iluminismo Ibi bem mais com-
plexa do que sugere este episódio. Perseguida
na década de 1750. a Em içfápédia seria prole-
gida pelo Estado 20 anos mais tarde. \a
verdade, desde o inicio o projeto tinha encon-
trado um protetor importante na figura de
Malesherbes o directcur dc Ia librairte respotó
sàvel por toda a atividade editorial e pela
censura na época. Ao assinar a ordem para
que os papéis de Diderot fossem apreendidos
pela policia, ele mesmo avisara ao filosofo do
perigo que corria. Mais do que isso: oferecera
a própria casa como o lugar mais seguro para
os escritos de Diderot. \ situação tornou-se
ainda mais favorável com a ascensão ao trono
de Luis XVI: muitos de seus administradores
simpatizavam com os princípios reformistas
que a Enciclopédia passara a encarnar 0 livro
logo passaria a circular com o selo real. o
priviléin'. que garantia ao editor o direito dc
publicar a obra.

A história deste livro, contudo, não abre
uma janela apenas para os altos círculos de
poder na [-'rança, mas deixa entrever também
o inundo bem mais sombrio dos trabalhado-
res do século IS. "(.) ramo da impressão era
um ramo de andarilhos: os homens iam aonde
pudessem encontrar trabalho, mesmo que
precisassem caminhar centenas de quilóme-
tros", conta o historiador. Os incumbidos de
manipular as pesadas prensas eram conheci-
dos como nars (ursos) e os que. com dedos
ágeis, ocupavam-se da composição eram sin-
i*t-v (macacos).

¦ Continua na página 4
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i Onsiderado um dos mais importantes escritores tio século, o
argentino Jorge Luis Borges e homenageado por outro Borges, o
escritor e jornalista Amorno Fernando, cm Que fim levou Bmiie?
No livro, o autor carioca constrói um fascinante universo ficcional
em contos que usam como referência as mitologias borgianas,
repletas de paródias e personagens bizarros.
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Mitterrand Ccjup n r / Peri"os 
da c°Pia !Ivita

Scis mesesdonoisda morteI A Ccjup, dc feiem do Para, V JWUUZ A 
Xerox, em paaena com a j 

LjV,Ul.i.

Mi'uerrand foi a leilao uni ma- sera a imica editora do Nortefa • f rasileira do L.i\ 0 argentmo lomas

nu^ritodeumconto vaiuimcntc marcl preseroja na Bienal de CYlChtOtl Promete 
lanqir na Bienal uma i Eloy Marline/, autor de : •

crotico escritolno? elc tm maio Sao Paulo. Num estai.de de 110 MlLIUUn grandc eampanha cm deles,, do ; Santa tvila <1 ompanh.a ;
de 1940 Na enoca o estadista mctros quadrados. vai mostrar Com landment° direito autoral. Bara;scnsibilili- : das Letras). falaia sobre

era mcnas'um sarMito de 23 sens 600 titulos e lan?ar oito no- nos EUA marcado pa- /ar ascnans-as e la/c-las \a.on- ; "Ev.iaJ m.to h.stona e tic- ;

m »s esperando a ofensiva ale- vos livros. 0 carro clielc sera ra dczembro o novo ' /ar a lcitura e o trabalho do : ^o cm pato nesia ter- :

mf que varreria o exercito Iran- Histdria universal dos judcus, de romance de Michael autor sera distnbmda uma re- ; d.a 20|s Sli. no ten- j
^ Commdo nor US$ 7 600 o Elie Barnavi. em pareeria comla Cnchton (Ibt^ Atrfrte s 

' Msta da Mrm (hi Monica sobre ; tulo Cultural Brasil Ar- :

Suo E ra historia romiintica France*. Hachettc. Outros Ian- teril com° tcma as 
^ 0 funt0' 

0 obJetlvo c Jcsv!n- I |nl,na ^ 
dc B°lal0" I

es «Ln.,io!oi camentos da Ccjup incluem to diseussoes sobre segu- rfggfcf cular a imagem da empresa das : go, 228|obrefe,u ptrsona^m itminino ioi s , , .. ranva aerea. A trama • sgSsfll1 praticas piratas. identilicado pelos biogralos de <«. 
, j, r j . seguira as Investigates * 

" 
f

Terrassel'iiina das prinicinis jor- O predestinado, de Marcos Con- sobrea •/  
~~ 

AGENDA ~~

quem o presidente teria se apai- explosao de um a\iao ^ 
¦¦ ^ ,J Hoj« O contador de his- (DiadJL),is2® na-K- km ? Notanvanu-modc

xonado na juventude. Allflio knnl/c l'e passageiros. Segun- tonus Jose Mauro vrana Mareabru (Gavea H'innicoii na AmMea L>-
/AIIUIU UUUItS do sua editora, a Alfred I fifllBlL 

Brandt coma yjjstorias Trade Center) P jwla do UnaiRcvintcr)«>mdeha-
 A AssotiaQao dos Editores de Knonf Crirhton ii tri- inl'amis, as 17h, na t'asa Ohwira fala sobre "Cop- ic sobre a ohra do psica-

Audio Books dos EUA come- 
^ |h, * 1 • - da ^Lcitura 

(Rua IVreira los populares portugae- nalista com a prescn^a;.de

trajeto Nova lor-

i : das aumentaram 70% tios ulti- ^ 
. vrapafeMuseu (Muxiu HirsliiNlaiiad, 19h,;livra-

j 1 \ nooslnos nrocura ate = mos cinco anos, chegando a USS Icr^: Zchta Scahra fala da Republic;.i 1 Curid (Sao Conrado
giputsia iios prucuru an. ; ° . sobre Sacrapade-da i'.<iiirtn M an

j ,, n . ; I--" b.lhao por ano. Apcs^ir de Concurso nat^a" nolan?amen.o Qu.jg Andre Rangcl o sloriailor: OS 25 anos. Depots, nose que : todos esses lucros, os empresa- . . . . de Mpo de cmulia- o Ri°s autografa 'lIHa dus StxU*

j , . . „ : dos da area aiiula nao se dao Ja cstaoabcrtas as inserts para a scgunda edi?ao do Prcm.o Latmo-a- J, ((Ua^ as ^ Omu-
: ^mosqueproctira-la ; por s;ilislcitos. -Ainda 

que te- mericano de Literatura lnl'antil organizada pela Fundalectura, sc<;ao co- /IS 20h. na Soeicdadc na livrljria Mareabru '°"'aUl, 
,T"in"

I j nlnimos alcanvado muitos con- lombiana ila IBBY-lnternational Board on Books jor Young People. Brasilena de Psicoj^uia (OayeaTn®Center). Innhui'dis^irasi^fai
i W H' AL:D,-| 

| sumidorcs, mal arranliamos a vencedor rcccbcra USS 10 mil. Quem levou o prcmio ano passado foi Analmca (Rua General Quinta: 0hlu, dc c ,irv3. as"l9h. iwaudi-
IPnpla innlps 1Q07 107^1 : superficie desse mcrcado", diz brasilcira Marina Colasanti. Os trabalhos devem ser enviados ate I" de Uffliua, i-'s 102. I.e- nu> autografa O imK iil tono d| J-itjah (Icia nas

; 1 J ' 
| Scth D. Gershel, da Simon & outubro dc 19% para Fundalectura (Prcmio Grupo Editorial Norma-Fun- blon);Ol iK'amenio de ctih'tivo, lis Il)h30, no p/taunis 4 e 6 desta ati-

¦ 

Schuster Audio. dalectura, Calle 40, n" 16-46, Santa Fej Colombia. Fax: 571-2877071). rmwlogia iduifi / iiiiil tealrodat'idade, na I.a- pio)
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. ios MAIS VENDIDOS NO BRASIL

r. . r 1 C 7 , Si,FicfcAo ™:

/ lJ/7//10"/lC PflWI /I TflVl tfl VWIfl flf) tlfflMfi
i J LLIIA / tL I /it \s\jtll' (/ / til Htij' ' ('ti vtly V VI vil V\J _»pn^pmMfet <U Bte°To 1 51

' ^ Moolc cioco, Paulo Qwlho. Ohjcliva, 28V p. O aulof nana a lnijct6ru do profeta Wu»,1 v—-' U ¦ ¦ • 1 l#j 2 emicuconlurbadociilionoLibano, rttirandodc*ualuuuinapfrn»ii/adodcptrmlvncu

Romance de Vasquez Montalban inostra um biografo de Franco atormentado pelos crimes do dttador «.&« ......"¦ . actilr* X a\cntura nmtica na daada dc ?0c conta no li\fo a prry^uicAo que um amcricano vfrv
¦ Autobiografia do general  pessoa — um poueo ao csiiio uo «» ao w lan^ir cm buwa do inanuvcnlo qiK ct>»lcm as Sow Vijoc* do Univmo (>(»
Franco | mclhor livro do genero, Eu. 0 su- _ O \»itgA ic B*kcf Strrtt, Jo Stwiw Companhia dal letras IS) p Mistcnovn
Manoel Vdsquoz Montalban ?| \ " 

prt'MOA It1 Roa BilStOS—, mas nao 4 aM^#alwcm4'"c,fa'flnwBn,,,llk D ivdm II o famow Shctkxk IKilmcv 4 46
Scntta, 622 pAflinas | \ \ : ||? se contem e inscre frequentemenle „ iwmdi. ork» Dturam..»j .ic \<KiM<fc Kwni. w P o uium.. bw»«u> 4»iw.
P.MIR sadp.r a ^ 

^ seus comcntarios, mcdiante os 51^^""ttrmt"Ll0fccl")Jt>UJ^ S
? Ill m quais dialoga, polemiza, discutc A O cmriot d« mat V.ll - tin r»to no Ciwmlor, Sicpiwn king. Objcliva, 110 p Ncmc

MF asclucz Montalban c '^JfJ 
^ |r ® com 0 biografado faz-Ihe ouvir 6 V0lwmc'0 Qm &3 a "^nc c o iuchwhK) m nguw dc um wto. 3 i

uma tsptcit dc Vtns- A verdades CIlRaSpadaS ha tanto ¦¦ O corrcdor da nHHlr V.l ? Out* mrtiia«« nn>rttv JUcphcn King Objcliva. 105 p I'rimnro
«i m'n (1m F^nnnhll MMmjm \ # ' I volume do rwnancc cm 6 paries passado num presidio ondc condcnadm cswram a monc® 

f / IhL . tempo, tOmaildO O propno escri- * nacadcuaeleuica Scsle st>lumc, ocmo dc um iK^ro que maiou duas mroiim (icmcas. S
co'Uemporanca, com seus artigos ; \ • f tor um personagem do livro. . o««.»«e«»««•. \ni»mst4m«j »««d. i:> P hm.xu a«mu.wro r*iK» 

'
Oil! hi PUIS C SOU rHC C rcllpc r , ,« X que fa/ do pocia l^aNo Nciuda «u conicibeiro *nui:»a»ul I '
Chmy/Wc/ P in VjWiuc/ Montal- I No final, cle Ic e rclc o tcxto, ovjon/ait/.. rara asquw lonia | p nvnrd-i de renente abnimas lacn- a M"*i •«#»«»«••«. SHw sheMon. Rosni. JK pt^^imicni <to i»uimg(^
ban a transicao do frantiuismo a a | •^ nxomd^u*, Q umiiu sunfoni, nfti do n«i»«ian« 4(mi«c («« renwAoi «u jum «
democracia na Espanha foi leita i I ¦ "asj'dc qtje scguramentc me acu- ® 10 37

mcdiante um pacto de elites, pelo I .1^ M sarao os h.stonadores incapazcs «

qual se calaria sobre os crimes do I | J fl df .entcndc.r %m 
"osso cas0 1U M

periodo ditatorial, comportamen- "'~W fit:* ffM JH •bjetivo nao era os latos exaus- lu A.O- FICCAO S™"""K
Jm'' tlVOS rnas O C\ailStlVO scntluo dos «-fHi»r»i V' x ^ srmjna n» Itsti

to que contou com a adcs;io ativa >9 uvu*,«u»otAousiivu«.«w«uu:
f.» W atOS. OS fat OS nao tcm sentldo. Os s liilflitf*!. trnodowl. DjnWGoltnun Objcliu. J76n.;UUjua|lii0(fc poquo«««Ul» SOCIdllSltlS. t>dU IIUCI Utlll K- ¦ 1 Km coropotttipcnwis, o aulot mo»Ita que o 01 .k urij n.w c f,ir.inii.i itc

rir ninfuem por outro lado. m 
' atos Sim . O resultado e o ttpo de I ,u,ovirlCiUi.Hk

n 10 tinham erandes fatos heroi- i- biografia que os tiranos merccem. nmuiOn yifMB 5« iwiMn. wdunfflpwa p a cwia,® ii
k \ r\ 1 rdalada manora ban-humorada
k 1 9 O livro se L

significado ressaltar o pupel dos 1 ,,.,M W que Vasquez Montalban ja havia O Cu,,ura,^|S0,iT,ca-161 Eni"v* 
® 0*^Ir num

pel bastante menos heroico de ou- A W lucidos sobre o mundo contempo- . ^ # Codk t^P * r,.* a*

tros pcrsonagens aos quais esta- '^*|| — Manifesto do Phrneta dos ^
11|| MMMrfioHf»rflio?,MiiwPi4U Otobo, I'Jp l)Ki»i«noc.irae«pliai;i*»hihn4v.itc

intAmo verdadciras, sobre as onjjens de 419 prtnvrbios, e*pfrss6d e dilos popularrs 4
forniarPara recuperar esse passado, BP!mI- _ s«,> mmt mi. Hiun siununatj. s«p oiuim <ic«k«#ni«qw»aj4 powimnao-arrepeildldos , porquc nao C rnundoicmsuaalniagcmeacqucc>upmk'stin.idaarcerKxxvlra ta

Nasquez Montalban, que se havia ha verdades nem lutas —»crda<k dc rtda um, /ibu (ia>|\arello ! ^<0 Vida e Con«.icncu, Ni p
pNkO^rrjfailo ondc .1 4U10T3 cnviru .t rnpeiur 4 inlnnKtiik Jc catb um 0

tar-nos pelas verdades possiveis vlc mi^ulchop™.
nn Cnmit COntra as inverdades evidentes Q now vidodewnMonsciiuii comHkraiHtoow*a«pW"

Central CSCrCVCU algUnS amtm mrstrn. SriM Sjbnumln'. I»5 RbU
de Rccao historica cntre clcs parte da vcrdade e reconhecc- 0 «p«kik» m «fc Qgm*. <t> c

anao:inhos, 'a- Masc impossivel contcmplar •**«,Mai^Aiuiio sii*a.»«*Seiict *»<p
mal e nao rcconhecc-lo. O Bern 1ft icU^o emit o p«quc c o cblSf, ofcraxwto uma prinwiu «uJt v«lta<la p4ta

que % ipe Gonz.i ez olh.n a tot as francisco Franco: uma visCto aciiht sobre o ditaa nao existc mas o Mal me parccc ¦ 
^ f -

as noites no espelho mactco e pel 
nao tusic. mas o iviai me pareu.. ^ IM FOR M ATICA u"m' ^'T

ii i u ou antes, tcmo, que sim . Franco, Vn>.M 1 *mn* ",tk"
gunt.na, quem c o mclhor presi- C|L,; qUC um <]ja 0 espelho dis- um amigo numa editora c reccbe a r- •,  , roriM (iuii oBcUl Ntlscipr Nnitilof 10, Phil jamn M.ikrnn (M p Civrteiuiiu m
dentc do pais?" c durante muito se: "A/nar". proposta de escrever uma biogra- 1 mai» mncado* mu™ Ja uiiimi w«« o» «u fntamcou j< i in<m«

tempo reccbeu a rcsposta que era Outro livro nessa dfeo e Au- fid de Francisco Franco, logo ele !1 1" 
^a"t [Z'L». « pc «, vX vVS. ,

 lohio^rafia do general Franco. Ne- que, como tantos outros, havia out l vasquez ivioniaioan as 1 v*ie(^^CMgpau^thra«wi^p>m^t>ciiprffai>(aa|HHadwku«atii>
Emir Sada i pwjesm dc Mm Ic. um escritor proximo da apo- sofrido nas maos da ditadura. Ele sim como Verissimo - nao per- 4 

^Pc"L""n' c°°

da VSPtda Vh'RJ sentadoria busca trabalho com se poc a escrcve-la na primeira doa. i«dK».»'Ww»««. w Aiw» r«mii» mjImm.,:#? t«««u
^ iniUbr. ccnfpurat c utili/ar on rcxursos rr.ai. ;np.>rlan;c> do ;nd.;'>»> W5

Kofltc. Litrariu Curto, Sodiitr. Sauna « S«ilu»> IR*> dc Janeiro^ Sauna. Vihano. Cuhura c Vila is*. Pa:*..,
_   S.\hicriR;as.l!4l Sirjiva (Curiuba); Saruvi e Van Damnc (llcw Hofuonlti; Olobo e Suluia iFV^to A*src>. Satapa.
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W 
^'c^ard Noll A venda nas principals livrarias

f ^ Nunia obra polemica, o alitor aprcsenta uni lado ate agora pouco cotthecido das idcias de C. G. Jung. A importancia e ^
originalidade doste livro transparecem nas patavras de Peter Homans, do The San Francisco Jung Institute Library
Journal: "Richard Noll de« utna contribui?ao memoravel ao cstudo da vida. do pensamento e dos seguidores de Jung...

., PensO ouer todoN aqueles que tern Carl G. Jung em alta conta tambem teni tuna divida de cratulao com Richard Noll _ . , , .
. [ I,, i i - Sempre um convite a leihjra.

g 
enibora ele venna a ser persona non grata pant muitos deles. r J g|
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"UM UtTIMO AVISO,
FILHO MtU:
FAZER LIVROS I
UM TRABALHO
SEM FIM'

editora aticd

Perigos da cópia
A Xerox, em parceria com a

Câmara Brasileira do Livro,
promete lançar na Bienal uma
grande campanha em defesa do
direito autoral, Para sensibilili-
/ar as crianças e ía/ê-las valori-
/ar a leitura e o trabalho do
autor, será distribuída uma re-
vista da Turma da Afônica sobre
o assunto. O objetivo è desvin-
cular a imagem da empresa das
práticas piratas.

Mitterrand
A Ccjup, de Belém do Para,

será a única editora do Norte a
marcar presença na Bienal de
São Paulo. Num estande de 110
metros quadrados, vai mostrar
seus 600 títulos e lançar oito no-
vos livros. O carro chefe será
Històm universal dos judeus, de
Elie Barnavi, cm parceria com a
francesa Hachette. Outros lan-
çamentos da Cejup incluem Pau
de arara, de Paulo de Carvalho
Neto; I caça, de Ray Cunha, e
O predestinado, de Marcos Ciou-
zaga,

Seis meses depois da morte de
Mitterrand, foi a leilão um ma-
nuscrito de um conto vagamente
erótico escrito por ele em maio
de 1940. Na época, o estadista
era apenas um sargento de 23
anos, esperando a ofensiva ale-
má que varreria o exército fran-
cês. Comprado por USS 7.600, o
texto é uma história romântica.
O personagem feminino foi
identificado pelos biógrafos de
Mitterrand como Maric-Louise
Terrasse, lima das primeiras jor-
nalistas da TV francesa, por
quem o presidente teria se apai-
xonado na juventude.

O argentino l omas
Eloy Martinc/, autor de
Santa Evita (Companhia
das Letras), falará sobre
"Evita; mito, história e fie-
çào" cm palestra nesta ter-
ça, dia 20. ás 18h, no Insti-
tulo Cultural Brasil Ar-
gentma (Praia de Botalo-
go, 22S sobreloja).

Com lançamento
nos EUA marcado pa-
ra dezembro, o novo
romance de Michael
Crichton (loto), Airfra-
me, terá como tema as
discussões sobre segu-
rança aérea. A trama
seguirá as investigações
por uma equipe de jor-
nalistas de TV sobre a
explosão de um avião
de passageiros. Segun-
do sua editora, a Alfred
Knopf, Crichton já tra-
balhava no livro antes
da recente explosão do
avião da TWA, que fa-
/ia o trajeto Nova lor-
que-Paris.

goa [ i No lançamento de
Ifiimiíot/ na .ImtVírci / «i-
tina (Rcvintcrjrom dchi-
ic sobre a obra do pska-
n.ilista com a presença 

*dy

Ksc Oiuciral c da .trp.-n-
tina S<im.i Abadi, às 20h,
na Marçabru Q Os pa-
los. do S«>nia Hm e O
livro! He fotos dos gaios
d| Soma llirsch, selo
Hirsli Mamid, l'»h, li\ra-
na Curió (São tomado
I ashiòn Mall)
Si'\la: O hisionador
americano Roberl Dam-
ton. aulor de 0 lliiminls-
nu) i imw jiexMo (l oin-
panhia das l.ciras) r.t<r
palestra, ns 1%. no audi-
tono da Fitjan (leia nas
Ktüinas -1 c t> desta isli-

(t)iadonni), as 20h. na li-
vrana Mareabru (Ciásca
Trade Centcr) ? leda de
Oliveira fala sobre "t on-
los populares portueue-
ses li^ioriãs da maioria
silenciada", ás !4I\. na
(. asa da Leitura ?
Ghaim Samuel k.it.' âú-
lografa O coração 'limfà
íi lltesan), ;is 1%. na 11-
vraria do Sluseu (Museu
da República).

Quarta: André Rangel
Rios autografa Ilha </m
prasén s (Uapè), ás 20h,
lia livraria Mareabru
(Gávea 

'Irado Cenler).
Quinta: OI.no de C arva-
lho .upgrafu O mtvcd
coletivo, às I')h3u. no
teatro da Cidade, na l a-

Hoje: O contador de Ins-
tòrias José Mauro
Brandi conta histórias
infantis, às I7h, na Casa
da Leitura (Rua Pereira
da Silva, 86).
Domingo: A «pivialista
Nelly [JuíTles lè e comeu-
ta a obra do português
Miguel Torga. às ISIi. na
Casa da l eitura
Terçai Zolita Seabra fala
sobre "Sacralidade da
natureza" no lançamento
de Tempo ile caiwtiu o
espaço ao mito (Reçord),
ás 2()|i. na Sociedade
Brasileira de Psicologia
Analítica (Rua General
Jürquiza, 128/102, Le-
bloni ? Lançamento de
Tecnologia educacional

Audio books
A Associação dos Editores de

Audio Books dos EUA come-
mora seus 10 anos de existência
com uni grande campanha ptt-
blicitária. Segundo a entidade,
eles são consumidos cm 12%
dos lares americanos e suas ven-
das aumentaram 70% nos últi-
mos cinco anos, chegando a USS
1,5 bilhão por ano. Apesar de
Iodos esses lucros, os empresá-
rios da área ainda não se dão
por satisfeitos. "Ainda 

que te-
nhamos alcançado muitos con-
sumidores, mal arranhamos a
superfície desse mercado", diz
Seth D. Gershel, da Simon &
Schuster Audio.

M poesia nos procura ate

os 25 anos Depois, nós é que
temos que procurá-la"

Concurso
Já estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Latino-a-

mericano de Literatura Infantil organizada pela Fundalectura, seção co-
lombiana da IBBY-lntcrnaiionol Board pn Books for Young Peoplc. O
vencedor receberá USS 10 mil. Quem levou o prêmio ano passado foi a
brasileira Marina Colasanti. Os trabalhos devem ser enviados até I" de
outubro de 19% para Fundalectura (Prêmio Grupo Editorial Norma-1'un-
dalectura, Calle 40, nu 16-46, Santa Fé, Colômbia. Fax: 571-2S77071).

w li AI DI.N

(Poeta inglês, 1907-1973)

O mundo óc Sofia. Jwlctn (jjartJcr Comyvinhia tis> Lctrni, ^ p Juwiii dc lí» am*
inicia corn^pondcncia ct»m misierioM) major residente no l ihano, cuj.n cariai abotiiam
as pnncipaii qu«ií»ci> da filosofia ocidcntal.
Moolc cinco, Paulo Coelho. Objetiva, p O aulor narra a trajetória do pr<»fcU Tltiv,
cm seu conturbado extlio no l.ibano, retirandoticsua luta um aprcrnli/ado dc pmntcncu
cesperança
A profecia crlestina, James Redlleld. Obfctiva. W p Fx-terapeuta jusrwl vrvr uma
aventura nmlica na década dc e conta ik> li\f*i a r<ry^uiçAo que um americano vírv
ao se lan<.ir em busca do manuscrito que contem as Sosv Visões do Uniscrsopessoa — um pouco ao estilo do

melhor livro do gênero, Eu. o sit-
premo, de Roa Bastos—, mas não
se contém e insere freqüentemente
seus comentários, mediante os
quais dialoga, polemiza, discute
com o biografado, .faz-lhe ouvir
verdades engasgadas há tanto
tempo, tornando o próprio escri-
tor um personagem do livro.

No final, ele lê c relê o texto,
recorda de repente algumas lacu-
nas "de 

que seguramente me acu-
sarão os historiadores incapazes
de entender que em nosso caso o
fbjetivo não era os fatos exaus-
tivos. mas o exaustivo sentido dos
atos. Os fatos não têm sentido. Os
atos sim". O resultado é o tipo de
biografia que os tiranos merecem.

O livro se inscreve assim no
que Vásqucz Montalbàn já havia
enunciado num dos livros mais
lúcidos sobre o mundo contempo-
râneo — Manifesto do Planeta dos
Macacos— cm que ele nos con vi-
da para formar uma "liga dos
não-arrependidos", porque 

"não

há verdades únicas nem lutas li-
nais, mas ainda é possível orien-
tar-nos pelas verdades possíveis
contra as inverdades evidentes e
lutar contra cias. Podemos ver
parte da verdade e não reconhecê-
la. Mas é impossível contemplar o
mal e não reconhecê-lo. O Bem
não existe, mas o Mal me parece,
ou antes, temo, que sim". Franco,
Gonzále/. — de formas e em mo-
mentos diferentes — faz parte
dele e Vásquez Montalbàn — as-
sim como Veríssimo — não per-
doa.

Arquivo¦ Autobiografia do gonernl
Franco
Manoel Vàsquez Montnltwn
Scritta, 622 píiginas

O \»ngA dc B*kc» Strrtt, Jó Soarev Companhia das letrav, p Mistcnoso*
assassinatos cm série trajem ao Brasil de D frdro I! o famoso Shcrlock Holmcv
K*m»dl. Carlos Drummond dc Andrade Rccord, 144 p O último listo do autor, esta
coletânea representa o fecho de sua produçáo poética.1 MIK SADI K

m ásquez Montalbàn ô
uma espécie de Veris-
simo da Espanha

contemporânea, com seus artigos
em El Pais c seu FHC é Felipe
Gonzálcz. Para Vásquez Montai-
ban a transição do franquismo â
democracia na Espanha foi feita
mediante um pacto de elites! pelo
qual se calaria sobre os crimes do
periodo ditatorial, comportamen-
to que contou com a adesão ativa
dos socialistas. "Não 

queriam fe-
rir ninguém e, por outro lado,
não tinham grandes fatos herói-
cos para mostrar." Recordar teria
significado ressaltar o papel dos
comunistas na resistência e o pa-
pel bastante menos heróico de ou-
tros personagens aos quais esta-
vam aliados no governo.

Para recuperar esse passado,
Vásquez Montalbàn, que se havt.t
iniciado como escritor com nove-
Ias policiais — a mais conhecida
delas é Assassinato no Comitê
Central —, escreveu alguns livros
de ficção histórica entre eles ms-
sionária c os sete anào:inhos. em
que Felipe Gonzálcz olhava todas

• as noites no espelho mágico e per-
guntava: 

"quem é o melhor presi-
dente do pais?" e durante muito
tempo recebeu a resposta que era

O corredor da morte V.ll - l.m rito no com-dor, Slcpbcn Kinv Otyclwa, 110 p Nc\tc
volume, o caso de í presos esperando a morte c o inesperado suryc na figura de um rato
O corredor da im»rtr V.l • Ihias meninas n**t*v Sícphen kirijí Objetiva, 105 p Primeiro
volume do romance em 6 partes passado num pmidio onde condenados espetam a morte
na cadeira cletnca Neste solume. o caso de um negro que matou duas mmitut pèrm.u
O carteiro f o porta. Antonio Skármeta. Record, I2S p llisttxu de um carteiro IVtKio
que fa/ do poeta lvaNo Neruda vu conselheiro sentimcnUl.
Manha, tanle e noite, Sídney Sheition Raord, )S2 p Após o luner.tl do patriarca da
famiha Stanford, suposta filha do mibonàno aparece p.ua reivindicar sua parte na
herança.
Comedia da *ida prisada, l uis Fernando Vemstmo L&PM í ditorcs, )I2 p Scksào do
trabalho do autor ao longo tW quase trinta ano> dc imprensa c mats iíe tnnta livros
publicados

NÃO - FICÇÃO Sctn«n*s
na Itsta

Intrlicéocia emoctonaL Daniel Gokman Objetiva, Y*b p Utilizando <k- pesquisas cere-
brais c c^miportamentais, o autor mostra que o OI dc uma pessoa não c f;»ranúa dc
sucesso e felicidade
A assustadora historia da mrdieiiu. Rvchard Gordon I diouro. 233 p A evoluçAo da
ciência é relatada tle maneira ban-humorada
Alma'» gíroeas, Mõmca But-nfglh) Oficina Cultural f^otcnca, 101 p tnsina como
Klentifiear o amor ideal
Frases, Paulo Coelho, lidiouro, I \2 p Seio,.»»' de frase HKditas e curaklas ócn suassov
do autor
Ml, stfioümtiilto?, vhnohju Olobo, l'5p Oiooruino cora explicações hilárlav Itc
mesmo Verdadeiras, sobre as onjçens dc 419 prits\nt>it>4, e*pressóe$ c ditos populares
Só II «m* r rrit, Bnjn Wciu Sjl.imjmlra. 208 p O juIik demon^rj que chia pesnu no
mundo tem sua alma gemea c que esta predestinada a reencontra la

V icrdade dc clila um, /ibu (ils|urello típica V1A1 c ÇoflKÜKÚ. Wl p U«W
pskoiTalado onde a autora ensina a respeitar a intimidade de cada um
As srtr leis espirituais do suersso. I>crpak Chi»pf a liest Sclkr, l(M p O auux rvscb uma
nos a visão dc como conseguir o succvso, considerando outn>s aspectos como potencial»-
dade. doação, carma, causa e efeito
Muitas «idas, muitos mestres, Bnan Weiss Salamandra, IH5 p O psiquiatra relata sua
cípcncitcia na cuta de OlhcniM. atme* da hipnoíí e o revfaic de iu.i> cutlemu,
pasvidas
Quem *mi não »d<>cer. Marco Aurélio D da SiKa Bcv Sdln. 3(1" p Oautoc demomit» i
rclaçio entre o psique c o corpo, oferceendo uma proposta de viude voltada para o
comportamento e a vida práticaFrancisco Franco: uma visão ácida sobre o ditador
INFORMÁTICA

um amigo numa editora e recebe a
proposta de escrever uma biogra-
fia de Francisco Franco, logo ele
que, como tantos outros, havia
sofrido nas mãos da ditadura. Ele
se põe a escrevê-la na primeira

ele; até que um dia o espelbo dis-
se: "A/nar".

Outro livro nessa direção é Au-
lobiografta do general Franco. Ne-
le, um escritor próximo da apo-
sentadoria busca trabalho com
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O CULTO DE JUNG
ORIGENS DE U Ni MOVIMENTO C ARI SMATBCO

Richard Noll

Numa obra potêmica, o autor apresenta uni lado até agora pouco conhecido das idéias dc C. G. Jung. A importância e
originalidade deste livro transparecem nas palavras de Peter Homans, do The San Francisco Jung Insiitute Library
Journal "Richard Noll deu uma contribuição memorável ao estudo da vida. do pensamento e dos seguidores de Jung...
Penso que todos aqueles que tem Carl G. Jung em alta conta também têm uma dívida de gratidão com Ricliurd Noll

embora ele Venha a ser persona non grata para muitos deles."

À venda nas principais livrarias
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Cojup, 300 pAginas
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i nos anos 70 faz retrato realista das grandezas e miserias de uma epoca violenta 
___ 
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Carlos Iu.ge.iio assume postos de comando e Lav,os ^ongneia^i contra o sequestra do emhatxatlor amcncano C Itarles Elhnck Till Mfc Im|
parte para a linha de frente do combate. Che-
uou a servir no I:\creiio — nuaiido recehe ate sao anos 70 de Pulp fiction. As carabinas, combate — para Marighela, segumlo o autor,
medalha para apriinorar o jovem Quixote granadas, fuzis e metralhadoras sao presents 

"a agao fa/ a vanguarda" —, o livro e mais
inflamado, ®in sale de liberdade, como'ele constantes na vida do iinico comandante vivo sucinto em reflexoes conceituais. Ao longo dos
proprio define a si e a sous corrcligiona- da ALN. Muitas vc/es as agoes terrorisms sao anos de atividade da ALN, o ntaior objetivo da
rios. O ritmo e intenso e a violenda suimccndc destrita; cm detalhe. como souis no estonmgo. organizagao era levar a luta ao campo. "oiule
itqfijles que ainda pudessem guardar lembran- Chega a ser incontrolavd, para o autor,

Roproduçào

Carlos Marighela foi contra o seqüestro do embaixador americano Charles Elbrick

a Viagem ò luta armado
! C.iflos Eugiinio §m' Civili/açâo Brasiloffl 221 páginas' RS 20

< I I INACÕKUS

desabafo do ex-guerrilheiro Carlos
i 8S Eugênio Pa/, que levou mais de 20

anos para tomar a forma de um livro,
jabala uma série de clichês sobre a luta armada.
, A imagem dos jovens guerrilheiros — quase que
iembaiíamados em romantismo — traz à tona
'suas virtudes e seus podres. Carlos Eugênio
guarda para o final de Viagem à luta armada as
duas maiores polêmicas da história cia Ação
Libertadora Nacional (ALN): o justiçamento de

| Márcio Leite de Toledo (Mário, no livro)
l- assassinado como castigo por demonstrações
'ile fraque/a ideológica e para evitar riscos de
futuras delações; e de Henning Albert Boilen-
sen. Este último, que aparece no livro sob o
nome de Blansen, era presidente da Ultragás e

' organizava a caixinha entre os empresários, des-
tinada a sustentar o esquema de repressão poli-

¦ tica durante o regime militar. Mas o final tem
; uma razão de ser, segundo explica no livro o
próprio autor: "Escolhi duas mortes como fe-
cho, porque transcendem os fatos em si, são

símbolos dos extremos a que podemos chegar,
. quando escolhemos a violência."

As confissões impactantes são entremeadas
em texto grifado — com suas viagens aluei-

nogenas ("drogas amigas, permitem meu esca-
pe", cli/), pesadelos do passado ou reflexões no
divã de sua psicanalista, Heloísa Abranches, a
quem dedica a obra. E sem dúvida um relato
inteiramente diferente do de livros como O que
(' fitai companheiro, de Fernando (iabeira. ou de
Os curbonários, de Alfredo Sirkis. Aos 22 anos,
Carlos Eugênio assume postos de comando e
parte para a linha de frente tio combate. Che-
gou a servir no Exército — quando recebe até
medalha para aprimorar o jovem Quixote
inllamadò, com sede de liberdade, como'ele
proprio Be fine a si e a seus correligiona-
rios. O ritmo e intenso e a violência surpreende
aqueles que ainda pudessem guardar lembran-
ças mornas sobre a guerrilha dos anos 70.

Se alguém desconfia que um jovem de classe
média que larga sua família, colégio e confortos
para se jogar na permanente adrenalina de
viver ou morrer por uma causa nobre, tem
alguma perturbação, não está muito longe da
realidade. Para isso, o leitor encontrará uma
indicação [já no início do li\ro, quando Carlos
lugênio testemunha uma traumática briga en-
tre seus pais e confessa: "Dor intensa se espalha

por todo o corpo, no estômago um bloco de
gelo. transformando os sonhos de um menino
ile seis anos em pesadelos." ()s textos grifados
dão continuidade à reveladora radiografia das
entranhas, a que Carlos Lugênio se subme-

.teu em suas sessões de análise. Em alguns mo-
mentos, abstraído o contexto político de época,
o livro parece uma emocionante historia de
aventura^ cheia de perigo e violência, uma ver-

Cctinu Còrics f jornalista

são anos 70 de Pulp fiction. As carabinas,
granadas, fuzis e metralhadoras são presenças
constantes na vida do único comandante vivo
da ALN. Muitas ve/es as ações terroristas são
descrita' em detalhe, como socos 110 estômago.
Chega a ser incontiolãvcl, para o autor, o
auto-elogio pelas ousadias montadas com es-
tratégias militares, como a inovadora tomada
do primeiro carro-forte da Brink'! no pais.

A tortura corre solta. Nem a irmã de Carlos
Eugênio, que embora participasse de movimen-
tos estudantis, não era sequer militante, escapa
das masmorras. Sua mãe também entra para a
organização, mas consegue sair ilesa. As perdas
se sucedem. Mas, em um primeiro momento,
não arrefecem os ânimos: "As 

quedas 110 movi-
mento estudantil e as noticias de tortura só
alimentavam nosso ódio e a disposição para o
combate", recorda no livro. As estratégias de
defesa, montadas sobretudo a partir dos pontos— "Só os militantes que vão comparecer a um
encontro devem conhecer o local e a hora
precisos em que vai ocorrer", ensina —¦ em que
os militantes se encontravam, não superam as
confissões arrancadas sob tortura que. aos pou-
cos, desmantelam toda a estrutura tia ALN.
Muito mais revelado! das ações e métodos de

combate — para Marighela, segundo o autor,"a ação faz a vanguarda" —, o livro é mais
sucinto em reflexões conceituais. Ao longo dos
anos de atividade da ALN, o maior objetivo da
organização era levar a luta ao campo, "onde
acreditávamos poder crescer e chegar ao ponto
de ameaçar o poder dos militares", confessa
Carlos Eugênio 110 livro.

Os personagens são protegidos sob pseudo-
nimos (revelados no fim em um glossário):
Marighela, por exemplo, é Fabiano, um alvo de
admiração irrestrita de seus correligionários."Como o Che, ele è um cavaleiro andante,
caminhante da sombria noite das ditaduras
latino-americanas", descreve. Carlos Eugênio
revê a história corrente ao revelar, entre outras
coisas, que Marighela era contra o seqüestro do
embaixador americano, Charles Elbrick. por
pensar que a ação exporia demais a guerrilha
110 Brasil O próprio autor acaba concordando:"Fabiano tinha razão, não era hora de atacar
duro, teríamos feito melhor usando o ano para
preparar o lançamento da guerrilha rural." De-
pois da morte do líder, faz a seguinte reflexão:"Somos as sementes de Fabiano, morre o lio-
mem, os filhos herdam suas idéias e ffu exeni-
pio."

IDÉIAS/LIVROS
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jUma geração 
dá adeus às armas

TEATRO

Mosaicos do Brocht — Es-
tudos da recopção literária
Organização du Kathnn Slamngtm
fidnoui Ano & Ciíincia. 149 pffgl-
rias Rs 18

adaptações de teatrólogos
per 11! do autor de Na selva das cidades.

¦ Réunc reflexões interdisci-
plinares em torno da recep-
ção teatral da obra dramática
do dramaturgo alemão Ber-
tolt Brecht. As leituras e

brasileiros delineiam um novo

PSIQUIATRIA
Anjo carteiro — A corros-
pondôncin dn psicose
t F Barros
Imaíjo. 35b páginas
RS 35

Foi catalogada e se transforma nu
relação aos problemas psiquiátrici

¦ A correspondência recebida
por li F. Barros quando lançou
Memórias do delírio (onlissòcs
de um esquizofrênico, que trata da
sua luta contra a doença mental,

n relato que aborda o estiema em

LA IMÇAIV1 EWTOS

¦ A obra de Pablo Pieasso serve de
pretexto ao autor para desenvolver .1
tese de que não existe história da arte
siricio sensui apenas História, li como
a produção de Pieasso atravessa este
século, e utilizada para o estudo do
movimento da história que leva ü
contemporaneidade. Para intender
os vários momentos da criação de
Pieasso, e os vários momentos da arte
e da sensibilidade até o final do séeu-
Io 20, o autor percorre a questão
do sujeito e os níveis de significação
que passam a incorporar a obra. O
estudo percorre ainda as cinco fases
do pintor espanhol — cubista, sur-
realista, politizado, a pintura da pin-
tura e o Pieasso de Avignoji mim
levantamento pormenorizado de ira-
balhos, que num mesmo período da
obra do artista aparecem em convi
vèncias de estilos muitos variados.

crônicas lO jornalista e atual secre-
As portas do tempo tano de C ti 11 tira da cidade de
Rodolfo Kondflf $ào Paulo repensa através deFcliiota S.naiva, 144 páginas • ¦ .
R!>14 crônicas o processo evoluti-

vo. tentando antecipar o ftt-
turo c os novos paradigmas que afetarão os indivíduos,
sovemos e sociedades.

¦ \ história de três milênios do povo
judeu, cujos limites cronológicos são
os mesmos da história da humanida-
de. foi reunida pelo historiador e po-
liticólofo Elie Barnavi. Cerca de 600
ilustrações e I30 mapas em cores la-
,'cm do livro uma fonte de referência
O livro pretendo estabelecer uma ero-
nologia em 138 capítulos, cuja ordem
nada tem de fortuito ou arbitrário.
Cada seqüência pode ser lida como
um todo, mas inserida sem mterrup-
çâo em um movimento histórico. O
autor evitou que a perspectiva mia< >-
uai degenerasse em ideologia. Uma
história lanios milênios leve um ira-
lamento bastante critico, já que Elie
Barnavi admite que esta enciclopédia
não pretende a isenção, tanto que o
autor reconhece que, por esta razão,
algumas de suas opiniões possam ser
muito polêmicas. Mas adverte que os
fatos eslabelecKlos são indiscutíveis;
a interpretação dos fatos c que per-
manece 11a alçada da competência da
liberdade de cada uni.

ARTE
O beijo da história-Pieasso como
omblema da contemporart«ldade
Carlos E. Uchòa Fagundos Ji
Edilorn 34, 191 páginas
RS 21

História universal dos Judeus
Coordenação de Elie Barnavi
Coordenação de tradução Beatriz Sidou
Cejup, 300 páginas
RS 125
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Na Biblioteca Nacional .funcionários exibem volumes da Enciclopédia

Adriana Caldas

Suor e lágrimas nas páginas 
da 

'Enciclopédia'

( C Roproduçâo JL
As cartas trocadas entre os do-

nos das tipografias e os agentes
encarregados de recrutar mão-de-
obra enumeravam as característi-
ais e descreviam o temperamento
de cada trabalhador. "Ele é dili-
gente e hábil, pelo que se diz; mas

que há de seguro è que é vadio e
beberrão", conta uma carta.
Eram vistos por um de seus pa-
trões como "uma raça desregrada

indisciplinável que não podemos
aproveitar". Não admira que,
nesta correspondência, dois ope-
rários doentes sejam reduzidos à
condição de coisas: "Ele nos en-
viou um par em tão mau estado
que fomos obrigados a mandá-los
embora", queixa-se um dos pa-
trões.

Ao contrário de outros histo-
riadores, que soterram homens de
carne e osso sob uma montanha
de conceitos e estatísticas, Darn-
ton esforça-se para trazer de volta
á vida personagens anônimos do
passado. Para isso, ás vezes se
vale da experiência de ex-repórter
de polícia (Darnton trabalhou em
1964 e 1965 no The New York
Times). Ao se deparar com uma
das muitas impressões digitais es-
palhadas pelos livros da Enciclo-
pedia, mais exatamente a que se
encontra na página 635 do volu-
me 15 do exemplar da edição in-
quarto da Biblioteca de Neuehá-
tel, Darnton, através dos docuf
mentos da tipografia, descobre
que quem imprimiu precisamente
aquela página foi um trabalhador
conhecido pelo apelido de Bontw-
main. A partir dos registros, ele
reconstrói o personagem: 

"um

normando de cabelos castanhos,
que tivera uma carreira cheia de
altos e baixos nas tipografias pari-
sienses", descreve, antes de traçar
uma minibiografia do trabalha-
dor.

Com a mesma minúcia, o his-
toriador acompanha, através das
cartas dos editores, a circulação
das novas idéias pela Europa e
visuali/a os volumes da Enciclo•
pedia 

"descendo o Reno, sendo
estocado nos grandes depósitos de
Amsterdã e dali partindo para as
lojas Bcrtrand em Lisboa, White
em Dublin e Philibert em Cope-
nhague, ou ainda subindo o Bálti-
co até Muller em São Petersbur-
go, ao menos até novembro,
quando a neve cerrada cortava o
IIuxo da literatura por meio ano.
com exceção de alguns volumes
transportados por trenó vindos de
leipzig".

Darnton não acompanha por
mera curiosidade esta operação
de logística da indústria editorial.
Seu objetivo é descobrir o grau de
penetração das idéias do lluminis-
mo. O perlll do publico da Enci-
íiopéílui não condiz com a antiga
interpretação do movimento co-
mo uma ideologia de uma nova
burguesia ascendente. O livro,
principalmente em suas edições
mais difundidas, a in-mtrto e a
in-octavo. foi comprado por 

"uma
burguesia que vivjfâ de rendas,
cargos públicos e serviços, e não
da indústria ou do comercio",
conclui. Seus leitores podiam ser
encontrados nos parlamentos, na
burocracia do Estado, no Exerci-
to e na Igreja, ironicamente, "os
setores que desmoronariam mais
rápido em 1789".

Arquivos das tipografias e cartas dos patrões

lançam nova luz sobre as duras condições

em que os trabalhadores produziram a obra

mais famosa do século das luzes:
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Interior de
uma
tipografia
francesa do
século IS

Exemplar faz

parte do acervo

de biblioteca

CLÁUDIO CORDOVIL
Um autêntico mapa-múndi da

cultura material do século 18 —
radiografia das exigências intelec-
Aliais de uma geração — pode ser
examinado na Divisão de Obras
Raras da Biblioteca Nacional (BN),
no Rio de Janeiro. Oportunidade
única é travar contato com a Ency-
clopédié de Diderot. que chegou ao
Brasil, em novembro de 1807, jun-
lamente com 60 mil peças, entre
livros, manuscritos, estampas e
moedas, quando o Príncipe Regen-
te D. João VI e toda a Família Real
portuguesa fugiram dos franceses.
Folhear qualquer um de seus 17
monumentais volumes de texto e 11
volumes de ilustrações (pranchas),
em um regular estado de conserva-
ção com páginas acidificadas e ci-
catrizes de restauros por métodos
obsoletos, guarda um sentido de
maravilhgfnento semelhante ao
proporcionado pelo exame de car-
tas e selos antigos.

O historiador Paul Yerniêre. em
seu livro Lumiéres ou clair-obscur?
(Luzes ou elaro-eseuro?) nos fala do
encantamento de resgatar, com o
beneficio da perspectiva histórica,
na "sucessão alfabética de seus arti-
gos, nas contradições doutrinais, na

erudição mal digerida, nas preeau-
çòes grosseiras diante dos poderes,
nos sermões mentirosos, e nas dia-
leticas escandalosas que se aeunui-
Iam na Enciclopédia", um retrato
fiel da inteligência média de uma
época.

Cautela patética diante do siste-
ma (mas hoje divertida) se verifica
quando consultamos o seu verbete
Jesuíta. Antes de se mergulhar em

uma longa definição, diplomáticas
advertências: "Nós não diremos
nada aqui de nós mesmos. Este ar-
tigo não será mais que um extrato
sucinto e fiel dos apanhados pelos
Procuradores Gerais das Cortes de
Justiça". O zelo excessivo se expli-
cava. O critico Peter Sloterdjik afir-
ma que o lluminismo nos mostra
que falar livremente pode levar aos
campos de trabalhos forçados e pri-

soes."Depois de dois anos de publi-
cada, descobriu-se que o gráfica Lc
Bretoii tinha-abrandado alguns ver-
betes mais audaciosos da Eiiciclopé-
dia", lembra Ronaldo Menegaz,
coordenador dos acervos especiali-
zados da Biblioteca Nacional As-
sim. para o leitor interessado em se
aprofundar no espírito da época e
nas subversões inauguradas por es-
ia obra, recomenda-se o não se de-
ter em verbetes como Cristianismo.
Os enciclopedistas tomaram toda a
cautela com a censura. F em pala-
vras estranhas como Aschariouns e
Epidelius que vicejam observações
dissimuladas sobre os absurdos do
Cristianismo.

Misto de compilação de inlbr-
inações e manifesto filosófico que
buscava legitimar o lluminismo, a
Enciclopédia representa um esforço
de síntese do conhecimento huma-
no em dada época (o século 18), e
por isto não está isenta de erros
risíveis em perspectiva. O verbete
"Rio de Janeiro" contraria as mais
elementares noções de História do
Brasil exaustivamente inculcadas
por nossas dedicadas professoras
do primário. 

"Rio da Aménca Me-
ridional sobre a costa do Brasil. Dá
seu nome a uma província onde
está São Sebastião, l ie foi desço-
berto por Villegaignon. protestam
te. em 1515. mas a região foi toma-
da pelos portugueses em 1558".

A chefe da Divisão de Obras
Raras da BN. Rejane Bcnning Bri-
glia, revela os cuidados da Bihliote-
ca com obra tão valiosa. "As cadei-

JB promove

conferência

de Darnton

O historiador Robert
Darnton, autor dc O llunii-
nismo como negócio, fará
uma palestra promovida pe-
lo caderno Idéias do JOR-
NAL DO BRASIL e pela
editora Companhia das Fe-
iras, no dia 23. sexta-feira,
às 19li. na sede da Firjan
(Rua Ci raça Aranha n° I.
Ceniro). O tema da cóhfe-
rência será lluminismo c póv
modernidade. Os interessa-
dos poderão trocar, a partir
desta segunda-feira, o eu-
pom impresso em anúncio
na página 3 desta edição do
Idéias por seu convite na
agência de classificados do
JB (Av. Rio Branco, 135,
loja C. esquina com a Rua
Sete de Setembro). A pales-
tra contará com sistema de
tradução simultânea. Toma-
rão parte da mesa a proles-
sora Berenice Cavalcante,
coordenadora do Programa
de Pós-graduação em IIisto-
tia Social da Cultura da
PUC-Rio e Guilherme Paulo
das Neves, professor de Teo-
ria e Metodologia dc Ilisto-
ria da U PT.

ras da sala de leitura têm espaldar
baixo e nenhuma delas fica de cos-
tas para os bibliotecário! e alem
disso suas páginas só podem sei
microfilmadas e não xerocadas"

F Newton quem vai inspirar o
novo método filosófico adotado
pelo lluminismo e que alicerça a
Enciclopédia. O pensamento não
deve partir de conceitos e axiomas
em direção aos fenômenos, como
em Descartes, mas operar na via
contrária: da observação dos fenò-
menos para a formulação dos prin-
cipios. Com o lluminismo (e com a
Enciclopédia I, o reinado de Dcscar-
tes começa a acabar. Newton é o
novo Moisés a quem as Tábuas da
Lei foram reveladas, nas palavras
do físico Ilya Prygogine.

Contra a pretensão de se criai
grandes sistemas, a Enciclopédia
inspira-Se em Newton para enalte-
cer a busca de sínteses a partir de
deduções. Sínteses são menos gran-
diloquentes do que sistemas. São
provisórias e mutáveis. Com gran-
de prudência, distinta do volunla-
rísmo cartesiano, Diderot. em seu
verbete Filosofia deixa á postenda-
de a tarefa de elaborar um sistema
completo (um recado para Desçar-
tes?) para depois constatar que 

"es-

te tempo está bem distante, se e que
ocorrerá um dia".

Lições de um tempo em que
idéias eram senhoras respeitáveis."I ste artigo [Idéia] é um dos mais
importantes da filosofia (...). As
idéias são os primeiros degraus de
nosso conhecimentos", insiste em
nos lembrar a Enciclopédia.

JORNAL DO BRASIL I 
D E I A S / L l V RO SÁBADO, 
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Futuro pode

não passar

por CD-ROM

Quantas vezes já tentaram lhe
mostrar como seria o futuro? Den-
tro do nebuloso campo das previ-
sões tecnológicas, já buscaram con-
vencer a opinião pública de que as
enciclopédias do futuro não senam
impressas em papel, mas armazena-
das em CD-ROM (CD que contem
dados que podem ser lidos por um
computador). Em 1989. a Cooip-
Um Multimedia Encyelopediqi pri-
meira do gênero em CD-ROM. loi
um sucesso estrondoso de vendas
De fato, pode-se supor que um dis-
co que armazena 250 mil páginas de
texto seja o habitai natural para
uma grande enciclopédia Relato-
nos recentemente divulgados nos
Estados Unidos sobre o mercado
de CD-ROM revelam que cerca de
80% dos americanos que utilizam
computador só possuem aqueles ti-

tulos que são fornecidos gratuita-
mente, quando o cliente vai com-
prar sua máquina. Junte-se a isso o
fato de os fabricantes de computa-
dores pagarem cerca de USS 3 por
CD-ROM aos custos de seu desen-
volvimento (da ordem de 1.3 mi-
Ihào) pira se verificar que o negó-
cio é o que eomumente se costuma
definir como caveira de burro co-
mereial.

O falo de os titulos em CD-
ROM serem um fiasco desafia a
lógica, a julgar pelo parque instala-
do de unidades leitoras (drives) de
CD-ROM em computadores de to-
do o mundo: 70 milhões. "Noventa
e três por cento das empresas fabri-
cantes de CD-ROM têm prejuízo,
segundo dados divulgados ha três
meses pela Interactive Multimedia
Association". revela Eduardo Ma-
ce, diretor da ATR Multimídia, que
lançará em setembro a primeira en-
ciclopédia geográfica nacional.

Para Mace, "o conteúdo enciclo-
pédico não pode ser concentrado
em um suporte que tem limitações
físicas. A Folha dc S Paulo está
lançando uma enciclopédia de 6 mil
verbetes em quatro CD-ROM

Acho que o manuseio dislo é com-
plicado. Há uma tendência a se
acreditar que a mídia ideal para a
enciclopédia seja a Internet".

É o que ja descobriu a Encii lo-
pédia Britânico. A Brittanica Online
Oferece acesso imediato via Internet
a todos os verbetes encontrados em
sua versão impressa. "Através de
nosso programa de autorizações,
estudantes e corpo docente podem
consultar simultaneamete nossa en-
ciclopédia por menos de um dólar
de assinatura anual por estudante",
explica Carol Christian, vice-presi-
dente de marketing da Enciclopédia
Britânica. Nada mal. levando-se em
conta o custo de uma enciclopédia
do gênero impressa em papel, que e
de cerca de L'S$ 1.200. Em breve, a
Britânica, que vende 100 coleções
por mês no Brasil, estará lançando
no pais um CD-ROM contendo to-
da a enciclopédia e o dicionário
Merriam Webster com mais de 32
milhões de palavras e 2.500 ilustra-
çòes.

Alguns especialistas preferem
não acreditar no fiasco, mas falar
em transição complicada È o caso

do vice-presidente da Midialog,
Abel Reis. responsável pelo lança-
mento em CD-ROM do Almanaque
Abril, que vendeu 45 mil unidades
no ano passado. 

"Os fabricantes de
titulos de CD-ROM oferecem pro-
dutos que muitas vezes são incom-
patíveis com os programas opera-
cionais acionados pelo Windows
Isto está afetando a credibilidade
do produto. Há um ano, a IMA
verificou que as cadeias de distri-
buiçáo estavam relatando taxas de
devolução de CD-ROM de cerca de
30°o". afirma.

Mas uma novidade vem dar a
praia em forma de sereia. O digital
video disc (DVD) e uma série de
novos produtos baseados nesta tec-
nologia deverão ser lançados no fi-
nal deste ano e no inicio de 1997.
Alguns especialistas apostam que
este será o videocassete do futuro.
Estes discos podem armazenar 14
vezes mais informações do que bs
CD-ROMs atuais Longos épicos,
como £ o vento levou cabem em
apenas um DVD com qualidade de
imagem superior e som de uma casa
de espetáculos. (Cláudio Cordovil)Enciclopédia ent CD-ROM" defasada pela tecnologia DVD
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Ao longo dc toda a sua obra, o sr. tem
abordado o livro como uma força da histó-
ria. Seria a Enciclopédia um exemplo desta
força?

A Enciclopédia é o melhor exemplo
disso. Primeiro porque é a obra classiea do
Iluminismo, a sua Bíblia. 0 livro oferece
uma visão completa da filosofia iluminista
no século 18. E foi também uma obra que
provocou um escândalo. E, ao mesmo tem-
po — é o que tento demonstrar —, foi um
espetacular sucesso econômico. Foi talvez
o maior best-seller, se é que podemos cha-
má-lo assim, da historia da indústria edito-
rial até aquela época. A Emdopèdm E
uma obra de importância simbólica tre-
menda para Intender a história cultural e
intelectual c, por outro lado. um livro que,
apesar de ilegal, tabu e proibido, revela
muito sobre os aspectos econômicos da
indústria editorial e da sociologia da eultu-
ra da época. Por isso, achei que valia a
pena escrever um livro inteiro sobre a Enci-
"plopedia.

Outros historiadores estudaram a in-
fluência política e cultural da Enciclopédia.
Por que o sr. decidiu se debruçar também
sobre o lado material do empreendimento?

So decidi escrever este livro depois que
fiz uma grande descoberta nos arquivos de
Neuchâtel. Era um material tão vasto que
merecia um livro inteiro sobre o assunto.
Hníati/ei o lado técnico, não por ser inte-
ressado cm tecnologia. Queria sim. ao re-
constituir o modo como o livro foi literal-
mente feito, ir mais fundo na história das
classes trabalhadoras. Podemos realmente
descobrir exatamente como as pessoas tra-
balhavam; quanto ganhavam; como o tra-
balho era organizado na oficina; e até mes-
mo acompanhar as vidas dos trabalhado-
res perambulando entre as tipografias por

toda a França à procura de trabalho. Num
determinado momento, a partir da marca
de um polegar numa página de uma das
edições pude, através dos registros, desço-
brir o homem atrás daquela impressão di-
gital. E havia muitas informações sobre
sua vida. Fiquei sabendo que ele nasceu na
Normandia, que imprimiu livros em Paris
e que foi caminhando até Lyon. Assim a
tecnologia ganha vida e posso mostrar co-
mo os livros faziam parte de um mundo
humano fascinante.

Em seu livro, o sr. diz que este mundo o
fez lembrar dos romances da série A comé-
dia humana, de Balzac...

Sim. Meu romance preferido de Balzac
é justamente ® ilusões perdidas, que mos-
tra o mercado livreiro e transmite o sabor
do capitalismo predatório da época.

Seu livro derruba algum estereótipo, al-
gum clichê a respeito do Iluminismo?
-— Acredito que sim. Quando foi publicado
originalmente em inglês, em 1979, o mar-
xismo ainda dominava as interpretações
do século 18. Embora nunca tenha me
colocado entre os antimarxistas. achei que
as informações descobertas nos arquivos
desafiavam a visão marxista ortodoxa de
que a burguesia industrial ascendente esta-
va por trás do Iluminismo, que seria ape-
nas a ideologia desta nova classe que to-
maria o poder com a Revolução Francesa.
Tenho a lista completa das pessoas que
subscreveram o projeto, dos que compra-
ram a Enciclopédia, e temos uma idéia do
mundo econômico e social que estas pes-
soas habitavam. A maioria das pessoas que
compraram o livro não era composta de
comerciantes ou homens de negócio, eram
notáveis de velha estirpe, advogados, mui-
tos burocratas do Antigo Regime, nobres e
religiosos, uma elite que viria a dominar a

Robert Darnton tem obra
de respeitabilidade do ponto
de vista teórico, porque Se de-
dicou a pensar a cultura popu-
lar da mesma forma que a
americana Nathalie Daus. Sua
grande contribuição foi legiti-
mar o estudo dá cultura popu-
lar como portadora de certa
autonomia em relação ã cultu-
ra erudita dominante. Seu Bm -
mia literária e rcwlução è inte-
ressante. porque mostra que as
idéias dos enciclopedistas ti\e-

RONALDO

VA1NFAS

Professor titular do
História Moderna da UFF

ram importância na gestação
da revolução, não lidas direta-
mente, e sim através da media-
çào de seus \ uigarizadores. Era
na taberna que estas idéias di-
luidas tiveram importância.
Ele também valoriza a arte de
contar uma história. Recente-
mente, a narrativa tem sido re-
valorizada na França e na ha-
lia. A estratégia sen a partir de
pequenos enredo* e dramas in-
dividüáis.

Descobrir a vida arquivos

Dlvulgatfto ... ....

França no final do século 18 e através do
século 19. É um equivoco pensar no Ilumi-
nismo simplesmente como a ideologia da
burguesia. Muitos historiadores preferem
hoje ver uma sociedade muito mais com-
plexa, com vários tipos de grupos econô-
micos e sociais que não eram estanques.
Esse é o mundo dos que compraram a
Enciclopédia. E esse era o mundo dos que
fizeram a Revolução Francesa.

Como os historiadores franceses reagi-
ram à sua visão na época?

Bem, provocou alguma controvérsia. A
edição francesa veio com um prefácio do
historiador Emmantiel Le Roy Ladurie,
onde dizia que o livro era um exemplo do
novo tipo de história social ou história
social da cultura que iria destruir a visão
marxista ortodoxa. F, citava outros histo-
riadores, como Daniel Roche, que seguiam
o mesmo caminho, indicavando uma nova
tendência. Não acho que os ortodoxos te-
nham gostado disso. Isso aconteceu pouco
antes do Bicentenário da Revolução Fran-
cesa e historiadores como Albert Soboul
não ficaram satisfeitos. Mas acho que já
vivemos uma outra fase na qual a polêmica
principal não é essa. O marxismo em sua
forma ortodoxa se exauriu e há novos
pontos em discussão. E se há algo que a
história do livro pode revelar é tentar en-
tender como a vida econômica e cultural se
encontram.

Que perigo a Enciclopédia representava
para o Antigo Regime?

A Enciclopédia era organizado segundo
princípios radicalmente diferentes, algo
que era um desafio á Igreja e à religião. Do
seu ponto de vista, o Antigo Regime estava
certo em bani-lo. O Papa disse que quem
lesse o livro iria para o inferno. Então o
livro na época foi percebido — e com
razão — como uma ameaça ao pensamen-

to ortodoxo. O que precisamos entender é
a natureza desta ameaça. O modo como
um livro como Enciclopédia minou o modo
tradicional de entender as coisas.

O sr. é muito ligado não só à história,
mas à cultura francesa, e até escreveu um de
seus livros diretamente em francês. Como o
sr. avalia o impacto do pensamento francês
contemporâneo sobre as ciências humanas?

Os franceses têm tido uma influência
muito grande — e acho qtie no Brasil isso
foi sentido antes do que nos EUA. Talvez
vocês estejam mais alertas para os sinais
emitidos pela rive gaúche do que nós. Mas
eles acabaram chegando mesmo a lugares
distantes como Bcrkeley, na Califórnia... E
mesmo em Prineeton, onde ensino, todos
parecem esperar que os lilósolos parisien-
ses nos digam o que deve nos excitar inte-
lectualmente. O auge disso foi nos anos 70,
mas acho que estamos agora numa fase
diferente. Suas idéias foram tão dilundidas
que viraram um modismo. Percebo agora
uma reação a tudo isso, principalmente na
área da literatura. Estamos agora num mo-
mento mais confuso, no qual os grandes
tenores que ocupavam o centro do palco

como Foucault — desapareceram. A
cena intelectual, pelo menos como eu vejo

e passo grande parte do meu tempo em
Paris—- é muito diferente.

Muitos historiadores tendem a contrapor
análise a narrativa. Não há lugar para a
narrativa numa obra de história analítica?

Não aceito a oposição entre uma histó-
ria analítica e uma história narrativa. O
Iluminismo como negócio poderia ser consi-
derado como uma obra analítica, porque
inclui muita análise de tipo sociológico e
atéepistemológico. E, ao mesmo tempo, eu
realmente quis contar uma história. Uma
das coisas que me levou a escrever o livro e
que descobri uma fraude muito engraçada

no meio da história da Enciclopédia, ou
pelo menos pareceu engraçada para mim.
Tentei contar uma história de mistério,
uma história quase policial, no meio de um
livro que é analítico e mostra como os
livros eram produzidos. Gostaria que ele
funcionasse tanto como um estudo analiti-
co quanto como história narrativa. E uma
análise do mercado de livros e sociologia
das idéias. Mas, ao mesmo tempo, espero
que as pessoas se divirtam seguindo a his-
lória de um bando de homens de negócio
espertalhões passando a perna uns nos ou-
tros em manobras e escaramuças muito
divertidas. Acho que é possível conciliar
estes dois tipos de história.

O sr. critica certo tipo de história em que
todo elemento humano acaba ofuscado por
estruturas e abstrações. Muitos destes histo-
riadores foram influenciados pela Escola dos
Annalcs, Como o sr. acha que Marc Bloch
veria esta tendência?

Marc Bloch é o meu herói, o historiador
que acho mais estimulante. Eu invocaria
Bloch contra a tendência a reduzir a histó-
ria a mera abstração. É claro que precisa-
mos de idéias abstratas para organizar
nosso pensamento. Mas Marc Bloch insis-
tiu na especificidade, no aspecto concreto e
especialmente no lado humano em toda a
sua vividez. Ele fez aquela observação, que
considero comovente, sobre o historiador
como o ogre das histórias de fadas: onde
ele fareja sangue e carne, ali encontrará sua
presa. E isso que os historiadores fazem,
farejam seres humanos no passado e ten-
tam seguir seu faro. seus sentidos para
fazer contato com outros seres humanos.
Não defendo uma visão sentimental, mas
um esforço científico. E Marc Bloch mos-
trou este caminho, especialmente nos escri-
tos sobre a economia medieval, recons-
truindo um sistema econômico, mas não
como uma série de abstrações, e sim como
uma maneira de compreender as condições
de vida das pessoas comuns. Acredito que
a escola dos Arma/es na sua origem, espe-
cialmente com Marc Bloch, mas também
com Lucíen Febvre, é uma escola muita
atenta aos seres humanos e á vida quoti-
diana na sua ambição de fazer uma "histó-

ria total". Só não aprovo quando a noção
de história total se torna tão abstrata que
não deixa mais lugar para pessoas nela.
Podemos ver isso na obra de alguns histo-
riadores. Não gostaria de citar muitos no-
mes, inas para dar um exemplo: Edgard
Labroussc. Seus livros são uma série de
abstrações, com muitos gráficos e nume-
ros, mas nenhum ser humano, o que ocorre
também com livros de alguns franceses
contemporâneos. Não estou pregando um
enfoque romântico, onde penetramos nos
corações e nas mentes das pessoas do pas-
sado. Este tipo de história é impossível. E é
por isso que me alinho com antropólogos
que tentam compreender outros seres hu-
manos observando signos, cerimônias, ges-
tos e todas as formas de expressão. E uma
forma de estabelecer contato com outros
seres humanos. Sem esse contato, a histó-
ria é vazia.

O sr. é autor de uma obra centrada na
história do livro. O que o sr. peasa das
profecias a respeito do fim do livro c do
predomínio da imagem sobre a palavra es-
crita?

Sou um cético. A morte do livro ja loi
decretada tantas vezes que ele deve estar
vivo. Seria o último a negar a importância
da TV, do E-mail e da Internet. Mas não
vejo uma contradição com a existência do
livro, penso ao contrário eles podem ser
complementares. O livro é uma máquina
maravilhosa. Você pode ler um livro numa
banheira, deitado ou em pé. Não vejo ne-
nhuma máquina que possa substitui-lo: o
livro estará aqui ainda por muitos séculos.

CARDOSO

FRANCISCO

FALCON

CIRO

FLAMARION

Professor titular de Historia An-
tiga e Medieval e doutor em His-
tória pela Universidade de Pa-
ris/Nanterre

Darnton representa uma
das correntes em que se divide
o que chamamos historia de
base antropológica com mais
autenticidade do que o que se
costuma fazer com este nome
na França. Entre os franceses,
a antropologia se restringe á
busca de certos assuntos, en-
quanto que com Darnton ela e
utilizada como recurso meto-
dológico. I le conhece a fundo
antropologia numa linha origi-
nada no> El \ e inspirada em

Cliflbrd Gcertz. Faz história
antropológica com grande co-
nhecimento de causa Sua csj
tratégia de pesquisa consiste
em buscar algum ponto de e>-
tranheza em seu objeto de es-
tudo. Isto seria uma espécie de
sintoma que mostra que na-
quele ponto vale a pena invés-
tigar Seu método e uma busca
de estranhezas. Seu estilo po-
deria ^cr definido como lucra-
rio.

Professor titular aposentado da
UFF, professor ad|unto da UFRJ
e livre-docente em História Mo-
derna

Em geral. Darnton è um au-
tor bastante lido pelo historia-
dor ligado à área cultural No
inicio, ele trabalhou com uues-
toes das representações e com-
portamentos coletivos em rela-
çào a determinadas crenças e
mitos Progressivamente, foi

passando para outro tipo de
pesquisa. O livro de sua auto-
na que mais aprecio e Boêmia
literária e revolução que traz a
tona um setor da vida inteiec-

tual e social francesa da época
da Revolução que até então
permanecia pouco estudado.
Depois, passou a trabalhar
com a história do livro, tentan-
do desvendar o movimento de
leitura real em uma determina-
da época. Não adianta afirmar
que em determinada biblioteca
havia um exemplar da Ency-
clopédie Resta saber se eram
lidas e por quem.

O historiador Robert Darnton nasceu em Nova Iorque, em 1939.
Filim de jornalistas, obteve unia bolsa para estudar História em Oxford,
entre 1960 e 1964. Trabalhou no New York Times no ano seguinte, mas
trocou definitivamente a imprensa pela História para aprofundar suas

pesquisas sobre os círculos literários na França pré-revolueionària. Em
registros policiais encontrados nos arquivos de Orleans, Darnton en-
eontrou cerca de 500 dossiês com informações sobre escritores, editores,

polemistas e jornalistas. E, anos depois, descobre nos arquivos da
Socicte Tvpographique de Neuchâtel uma mina preciosa de informa-

ções sobre o mundo editorial do século 18. As quase 50 mil cartas ali
reunidas constituirão a matéria-prima de obras conto Edição e sediçào,
Boêmia literária e revolução nos quais prossegue suas investigações
sobre os intelectuais, a circulação de idéias e a formação da opinião

pública na Erança pré-revolucionária. De Darnton, também foram
publicados no Brasil O beijo dc Lamourcttc e O lado oculto da
revolução (Companhia das Letras). Como historiador, seu estilo cati-
vante conquistou muitos leitores fora do circuito acadêmico. Seu livro
O grande massacre dos gatos (publicado no Brasil pela editora Graal)
vendeu mais de 130 mil cópias nos EUA. Para ele, a história não pode
tornar-se abstrata a ponto de banir as pessoas do seu horizonte: "A

História é uma forma de estabelecer contato com outros seres humanos.
Sem esse contato, ela se torna vazia."

"Os livros faziam

de um

mundo humano

fascinante 
"

ROBERT DARNTON
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Retrato de Rubem Braga procura captar, a partir de seu 
'habitat', 

a personalidade do escritor
Viciai da Trindade» - • 57/10/87

¦ Na cobertura de Rubem
Braga
Josá Castello
Edilorn José Olympio. 170 gigínasRS 22
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melhor prosa literária no Brasil de
meados do século 20 não se encon-
tra em romances ambiciosos, sofri-

dos, mas sim nas rápidas crônicas de um escri-
tor calado e discreto. Deve haver uma lição
irônica por trás disso. As décadas passam e,
quando procuramos um texto que possa servir
de modelo, quando buscamos um diapasão pa-
ra afinar nossa própria prosa, nos voltamos
para as crônicas de Rubem Braga. É curioso o
efeito do tempo em nossa literatura. Se, de um
lado, põe a nu a frivoljçjade das piruetas mo-
dernizantes e converte em arcaísmos os sonhos
do regionalismo, de outro lado tende a consoli-
dar cada vez mais como textos clássicos as
crônicas de alguém que tinha o pudor de se
considerar escritor, e até de chamar o que
escrevia de literatura.

Há um enigma por trás da força das crônicas
de Rubem Braga, um segredo que deriva da sua
visão de mundo e do seu conceito de literatura.
É esse enigma que José Castello começou a
desvendar, em seu novo livro, combinando com
cautela os atributos de biógrafo e critico. Tra-
ta-se antes de um retrato do escritor do que
uma biografia, propriamente dita. José Castello
tenta captar o essencial da personalidade do
cronista por meio de pequenos episódios de sua
vida, frases e situações presenciadas pelos ami-
gos e colhidas em seus textos.

A surpresa de A 'a culx'rtura de Rubem Braga
não decorre apenas da renúncia a uma narrali-
va linear, tradicional nas biografias. IX- fato,
Castello preferiu uma estrutura descontínua,
organizando seu livro em forma de um pequeno
dicionário. Mas surpreendente ainda é desço-
brir a afinidade entre este feitio e a maneira de
Rubem Braga escrever e pensar.

Autor de três obras importantes, José Cas-
tello parecer moldar cada um de seus livros á
feição do autor estudado. Em sua biografia de
Vinícius de Moraes (0 pociu ila paixão, 1993),
Castello tomou as mulheres como eixo do seu
trabalho. No estudo sobre João Cabral (O
homem sem alma, 19%), ordenou o livro em
função das viagens do poeta. L agora, para
Rubem Braga, Castello dissemina, ao acaso,
pelo volume, pequenos episódios aparentemen-
te banais.

Deste mesmo modo fragmentário e fortuito,
as crônicas de Rubem Braga insinuam o signifi-
cado profundo que a- oculta nas banalidades
que compõem a maior parte de nossas vidas.
Assim, não é apenas por meio de suas afirma-
ções e argumentos que José Castello apresenta
sua interpretação do autor. A própria arquite-
tura do livro põe o leitor em condição de
experimentar, por dentro, o modo pelo qual
Rubem Braga percebia o mundo.

O centro em torno do qual gravitam esses
episódios é um jardim suspenso, numa cobertu-
ra em Ipanema. Ali. Braga passou as ultimas
trés décadas de vida. Concebida por um amigo
empreiteiro de espirito excêntrico, a cobertura
foi construida especialmente para o escritor
cultivar suas plantas e conviver com os passa-
ros. Uma camada de 40 centímetros de terra
permitia que as arsores crescessem e dessem
frutos, inclusive uma grande palmeira. Com o
talento de um fÍCCiom|Üi, Castello consegue
pintar um retrato convincente do escritor so/i-
nho e pensativo em seu jardim, ou apegai
dormindo em sua rede Como se Braga fosse o
personagem de um romance. Castello nos
transporta para o interior das divagacoes e

Rubens Fixuetjvdo c escritor e tradutor

lembranças do cronista. Percebe que, 110 caso
de Rubem Braga, as ações importam menos do
que a vida interior.

De saída, temos a imagem de um homem
contemplativo, que faz do silêncio e da solidão
o reduto seguro onde protege seus pensamen-
los. Ah. se isola da balburdia do mundo. Como
diz José Castello, o escritor "não deixa que a
rapidez do mundo penetre em sua cobertura,
guarda nela um ritmo próprio de sorver a
Vida". Braga tem a intuição acurada para dis-
tinguir a agitação vazia daquilo que é de fato
relevante: "Os 

jornais noticiam tudo. menos
uma coisa tão banal de que ninguém se lembra:
a vida."

Aos poucos, Castello vai nos habituando à
idéia de que o segredo das crônicas de Rubem
Braga reside em uma autêntica sabedoria. Ha
nele uma prudência em lidar com os outros e
consigo mesmo, que contrasta com sua dispom|
bilidaBe para tudo o que se refere á natureza.
Torna-se um conhecedor das estrelas, dos ven-
tos, das marés e correntes marinhas, das migra-
ções dos pássaros, Unia de suas crônicas chega
a elogiar os terremotos José Castello identifica
em Braga 11111 "relaxamento diante do acaso",
que e uma expressão de humildade e, ao mesmo
tempo, de liberdade. Isto se traduz em suas
crônicas; onde encontramos, como diz Castello.

"um estilo flutuante, capaz de pegar a realidade
sem fisgá-la frontalmcnte".

Na aiheriwa de Rubem Wuea não desenha o
estereótipo do cronista gentil e bonachão, que
alguns talvez preferissem. Em vez disso, temos
o retrato do homem vigoroso, capaz de tfpcan
socos quando provocado e sem medo de levar
sua franqueza à beira da grosseria. Homem de
poucos amigos, mas que fazia da ami/ade uma
missão. Dei pouca*, palavras, mas que alcançou,
em muitas de suas crônicas, a perfeição da
lingua. Homem que preferia ficar calado e. com
sabedoria, se fazer de bobo a fim de melhor
saborear os absurdos dos falastrões à sua vol-
ta.

Sem temer as afirmações polêmicas e com
uma surpreendente empatia em face de um
homem cuja visão da vida e bem distinta da
sua. José Castello da um passo importante para
entendermos a origem da força concentrada
das crônicas de Rubem Braga. Ao mesmo tem-
po. alerta para o lugar justo que çábe ao Ironis-
ta em nosso cânone literário. Um escritor que
soube íazer da simplicidade uma arte. no fun-
do, sofisticada. 1: que sabia extrair do silêncio a
expressão da verdade e da emoção: "O 

que não
é dito, não precisa ser piorado pela mentira. Só
mente quem fala muito. Eu prefiro ficar cala-
do." i

RECADO

C.l RSON Bl.lUilll R

Judeus e os dicionários
Apesar de o povo judeu ser

dos mais antigos da humanida-
de e possuir um legado huma-
no, encontramos em nossos di-
cionários qualificações absolu-
tamente pejorativas e negativas
a nós, que nos orgulhamos de
ser judeus. Basta ler essas
obras. Nem o Aurélio, grande
dicionário de nossa lingua, edi-
ção recente de 1986, foge à in-
feliz e imprópria regra. Lá en-
contramos, na página 992, trés
sinônimos de judeu altamente
injustos e agressivos: indivíduo
mau, avarento, usurário. O
verbo judiar vai pelo mesmo
caminho: igual a maltratar,
atormentar, causar sofrimento.
É tempo de os autores reverem
tais conceitos. Não tem cabi-
mento. Afinal de contas, qual a
razão disto? A cultura judaica
tem dado ao mundo, em todos
os campos de conhecimento,
exemplos edificantes e alta-
mente construtivos. Vacinar
alguém contra a paralisia in-
fantii (Albert Sabin) significa
causar sofrimento? Garantir a
existência humana no respeito
ao próximo ou libertar um po-
vo da escravidão (Moisés) sig-
nifica atormentar? Desvendar
o universo do conhecimento
científico (Einstein e Freud)
pode ser comparado á prática
de maus-tratos? Seria o pre-
conceito um fenômeno brasi-
leiro? Não é de se acreditar,
porque o fanatismo antijudai-
co foi a marca principal e ma-
cabra do nazismo de Adolf Hi-
tler. Ê preciso fazer-se justiça e
não utilizar qualificações im-
próprias que só servem para
confundir e denegrir aqueles
que têm dado exemplos de ab-
negação, sofrimento, e de luta
para voltar á Terra Santa, de-
pois de milhares de anos de
peregrinação, como o listado
de Israel.

Qual a razão da intolerãn-
cia, da adjetivação pejorativa?
Os de sólida cultura religiosa
tentam explicar, sustentando
que, em sua história, os judeus
não se deixaram atrair por
qualquer outra religião, man-
tendo sua fé inabalável, em que
pesem as perseguições. A con-
vicção inabalável provocou a
intolerância e, com ela, o anti-
semitismo. A inquisição, que
durou mais de 300 anos, teve
como alvo os judeus e se refle-
tiu nos primórdios do desço-
brimento do Brasil, quando,
pela força, judeus foram obri-
gados a se converter ao catoli-
cismo ou então seriam levados
â morte e queimados vivos.
Ainda em nosso pais, na era
colonial, judeus, não raramen-
te, tiveram seus bens confisca-
dos e, depois de aqui chega-
irem, foram deportados para
Lisboa, sem os bens que pos-
suíam.

Na realidade, judeu vem de

yeluulali e significa graças a
Deus, Iniciou-se nos templos
bíblicos quando Léa, após ca-
sar-se com Jacó, deu ao seu
quarto filho esse nome para
agradecer e louvar a Deus (Ge-
nesis 29:35) pelo fato de ter
trazido a vida esta criança. O
termo judeu origina-se de Judá
(Deuteronômio 32.2). Judá
criou uma das doze tribos do
povo judeu. Com o passar do
tempo, todos que descendem
desta tribo receberam o nome
de yeluuiim ou judeus, isto é,
aqueles que louvam a Deus.
Como de "Louvar a Deus"
houve a metamorfose para for-
ma pejorativa de pessoa que
trata mal, faz maldade, e ava-
rento?

Não é segredo para as pes-
soas de boa-fé que os primeiros
cristãos e Cristo eram judeus.
Pergunta-se então por que o
absurdo de acusá-los como
avarentos, homens maus, ou
que fazem maldade, maltra-
tam?

Se alguém, como nós, se der
ao trabalho de pesquisar a his-
tória da violência e da maldade
no mundo, vai encontrar os
judeus sempre sob opressão,
nunca como os opressores.
Maltratar, atormentar, fazer
sofrer, explorar o próximo de
forma ilegítima, não são carac-
teristieas dos judeus. São, infe-
lizmente, características de al-
guns setores da humanidade.
Por que, então, classificar os
judeus de forma tão negativa?
A explicação pode ser tanto
encontrada no odioso precon-
ccito, como num vicio de lin-
guageni. Em ambos os casos,
dicionários, como o Aurélio,
têm a obrigação de retificar,
retirando as expressões pejora-
tivas contra nós, judeus, e nun-
ca justificar como ditos popu-
lares Inclusive, por que as
classificações negativas e não
as positivas, de que a cultura
judaica é das mais férteis? Nós
judeus, estamos cansados de
tanta ofensa, de tanta injustiça.
Queremos ser tratados como
são tratados todos os povos, os
integrantes de todas as reli-
giòes, de todas as etnias. Ex-
pressões referidas aos judeus
são injustas e precisam ser mo-
difieadas radicalmente. Os di-
cionários — está claro — não
classificam os alemães, por
exemplo, como incluídos no
símbolo da maldade nazista.
Nem os russos, como símbolo
dos crimes stalinistas. Numa
época de modernização, como
a atual, temos que atualizar a
linguagem e os conceitos. Co-
mecemos pelos conceitos em
relação a nós, judeus, que são
tão descabidos quanto afron-
tatues.

Gerson Bergher <l vereador c /mi-
quiutra

CAMPUS

Cursos no Paço Imperial
O Paço Imperial prqmove

cursos neste segundo semes-
ire do ano, como o da Arte
110 Pòs-Guerra: A crise do
modernismo, sob a responsa-
bilidade do critico de arte e
professor de estética da
PUC-Rio e Uni-Rio que ofe-
rece um panorama do desen-
volvimento da arte america-
na a partir dos anos 50, utih-
zando as teses de Clemcnt
Greenben: e as obras de Pol-

lock, Clifford Still e David
Smith. O curso começa nó
dia 3 de setembro. Antigos e
Modernos: Uma introdução
à tradição filosófica, com os
professores Antônio Abran-
chcs e Lisa Buadas. ambos da
PUC-Ric| faz uma introdu-
ção ao pensamento de Platão
e Nietzche. e o seu inicio esta
marcado para o dia 26 de
agosto. Para maiores informa-
ções. tels. 533-4407 e 553-7762.

¦ O l aboratono
de História do
Pensamento do
Projeto IDEV da
Escola de Comum-
cação da II RJ.
realiza dia 2". às
lOh. na Sala Ani-
sio Teixeira, na
Praia Vermelha, o
seminário em que
o professor Henri-
que -\nioum falará
sobre Pensamento
transindiv idua!.
afeto c tecnologia.

Informações pelo
tel. 541-1349
¦ O Instituto de
Relações Interna-
cionais da PI C-
Rio abre inscrições
no dia 2 de sctem-
bro para o mestra-
do em relações in-
temacionais. \ se-
lesão será em de-
/em bro
B O Fórum de
Ciência e Cultura
da URLJ promove
de 2o a 30 de agos-
to o Congresso

Transdiciplinar ln-
ternacional de Ge-
rações e Moderni-
dade. Mais infor-
maçòes: 247-4004
ou 322-4594.
¦ O antropólogo
americano John
Burdick faz pales-
tra. dia 22. as 14h,
na sala 40t> do
11 CS. no Largo de
São Francisco. I.
sobre O Espirito
Santo tem cor? Ne-
gritude. afeto e po-
fitica 110 Pentecos-

BIOGRAFIA

Um cronista e seus mistérios

professor palestrante

Aprenda a pensar.
Desenvolva o raciocínio crítico em um ambiente

propício ao exercício do pensamento.

Aulas às quintas-feiras, a partir das 19h30m

INSCRICÒFS ABERTAS

Informações^

VOCE ]A

USOU SEU

CARTÃO

HOjE?

Seminário de Filosofia

VIRTUAL BOOK CLUB
LIVRARIA POR TELEFONE

LIVROS DIDÁTICOS. TECWCOS FICCÁO
ROMANCES. RELIGIOSOS INFANTIS

OUALOUER LIVRO TODAS AS EDITORAS .
Aqar.i voc«» txxk' contar com nji-, *.\tc '.«•'•-co
P.KJ o teu dò â dut i só kqat <? faw

o seu p<?<í>do. nós ievomos o i>vro ate .-ocr
Telefax: (021) 261-3211
 Entregas a úorrucflto

Olavo de Carvalho
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Comparações

uaiitlo quis dizer o que entendia por poesia, o poeta
m J Irancés Paul Valéry se valeu de uma comparação. Escre-

Vja c|e uma poesia fria e seca, comprometida com a
milenar tradição literária e. ao mesmo tempo, presa aos padecimentos
de um eu lírico que queria ser moderno sem, por isso, participar dos
eventos contemporâneos que, para ele, eram a priori efêmeros e
tediosos. Os acontecimentos de todos os dias deviam ser contempla-
dos de certa distância, a fim de que o intelectual não fosse presa nem
vitima lies. Havia que descobrir, na linguagem poética, uma espécie
de calculada insensatez catastrófica que desse conta de um mundo que
desmoronava sef! deixar que, com ele, se desmoronasse a erudição e se
suicidasse o poeta. O modo poético buscado era o irônico, sem ser o
engraçado. O chamado humor britânico, e não a piada. Na leitura do
poema, o riso não brotaria do coração, mas embriagaria a cabeça.
Monsieur TesW "Teste", cm francês arcaico, é tête, que se traduz por
cabeça. Senhor Cak\a.

A comparação que Valéry encontrou para a poesia foi o rosto do
cômico mister Kealon. As novas gerações talvez não se lembrem do
semblante impassível do outrora famoso ator que, com uma luneta,
tranqüilíssimo, persçruta o distante Horizonte, enquanto o barco em
que navega va/a ãgtia e vai naufragando no oceano.

Carlos Drummond de Andrade quis ser homem do seu tempo, nele
se envolvendo como um atleta em Atlanta na Bandeira brasileira.
Escreveu ele: "O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os
homens presentes, a vida presente." Sua poesia tende ao sentimental,
ao ideológico e ao erótico. O poema 

"Mãos dadas" anuncia a utópica
e festiva solidariedade humana. Como o cinema de Hollywood dos
anos 40. seus melhores poemas não esquecem o leitor. Sabem que ele
existe, que está lá, na poltrona e sob a lu/ do abajur, à espera. Seus
poemas mais felizes licitam com o leitor, piscam para o leitor, como
um ator cônscío (ou em busca) da sua popularidade,

O rosto pétreo de Buster Keaton, para Drummond, seria por
demais insensível às misérias e glórias do dia-a-dia, aos pactos
diabólicos da cumplicidade ideológica num século de extremos. A
poesia, para ele, estava no rosto matreiro e alvissareiro de Carlitos.
No extraordinário poema 

"Canto ao homem do povo Charlie Cha-
plm", se lê: "O Carling meu e nosso amigo, teus sapatos e teu bigode
caminham numa estrada de pó e esperança."

Já João Cabral de Melo Neto põe, num prato da balança poética, a
ironia gelada de Valéry e. no outro prato, a participaçao política

sentimental de Drummond. O fiel oscila em busca do equilíbrio,
tirando peso daqui, pondo peso acolá. Talvez tenha ficado, num dos
pratos da balança cabralina, a ironia sem o gelo de um e, no outro, a
participação política sem o sentimentalismo do outro. Para João
Cabral, a poesia é imagem à cata da realidade, é palco à espera do
drama humano. O poema não se passa no interior do indivíduo, mas
numa arena pública onde o homem enfrenta com engenho e destemer
o seu maior desafio: a morte. Esta vem encarnada na figura de um
touro que, despido da pacífica c prosaica vida campestre, é objeto de
violento culto urbano. Cultua-se a vitória do homem sobre o louro,
ou vice-versa. Cultua-se a busca da Vida em tempos de miséria
humana e morte. O longo poema Morte e vida severina, musicado por
Chico Buarque, fala basicamente disso. No poema se lè: "Ê dilicil
defender,/ só com palavras, a vida,/ ainda mais quando ela é esta que
[você) vê, severina."

João Cabral elege o bailado controlado e afinado do toureiro
espanhol, denso de sentido vital, como imagem da poesia. Com a
mestria dele é que se aprende o bom poetar e o correto viver. O mais
perfeito modelo de poesia para João Cabral é o toureiro Manuel
Rodriguez, o Manoiete. É ele "o 

que à tragédia deu número, á
vertigem, geometria,/ decimais à emoção/ e ao susto, peso e medida".

A comparação visa a transformar a coisa abstrata em coisa
concreta. Assim como se percebe melhor a beleza fugaz da mulher
pela imagem da- flor que murchará no amanhã, assim também se
percebem melhor os princípios duma arte poética moderna tanto na
desemocionalizaçâo do drama humano e intelectual que transmite o
rosto de Buster Keaton em dose up, quanto na alta tensão das
emoções coletivas e partidárias que inspira o sorriso, a bengala e os
sapatos velhos de Carlitos, como, finalmente, na geometria áspera dos
passes dum toureiro que, no balé da morte, tem como companheira
na arena da vida a capa vermelha. O momento decisivo do enfrenta-
menlo requer a espada. Uma faca só lâmina.

A própria poesia moderna nos diz que devemos procurá-la onde os
sisudos tratados de critica literária nos disseram que ela não estava.
Ela está no instante de poesia tanto do fdtograma quanto do passo
toureador. Ali estão os ensinamentos de "minutos de poesia", de
"comprimidos de poesia", como gostava de dizer Oswald de Andrade,
quando atingia a plenitude lírica na concisão duma aspirina.

Essas comparações ensinam muitas coisas e ensinam sobretudo
que a melhor poesia contemporânea não é preconceittiosa. Não se
entronizou a si mesma no monte Parnaso e, por isso, não ficou alheia
a outros meios de expressão estética, nem mesmo àqueles meios que,
pela reprodutibilidade técnica ou pelo lado espetacular, se dirigem às

grandes massas, como e o caso do cinema e da tauromaquia. A grande
poesia moderna ensina o seu leitor a olhar em volta. Ela nunca
encerra a si em si mesma, nem procura o vácuo de que necessitava
para poder di/er que estav a respirando atmosfera mais pura e mais
propicia aos seus refinados jogos artísticos. Pelo contrário.

Ao querer se definir, a poesia moderna se compara a outras
técnicas artísticas e a outros meios de expressão para se liberar do
próprio jogo que os poetas simbolistas, no final do século passado,
quiseram lhe impor. Nas comparações apresentadas, ela quer dizer
que a hierarquia tradicional que postulava o erudito como superior ao
popular, a palavra como superior à imagem, hierarquia imposta pelo
bom gosto de Mallarmé, não faz mais sentido no nosso século 20.

Essas comparações também indiciam os princípios duma ampla
leitura cidadã, única a ser preservada num mundo em que o espetácu-
lo toma conta do saber, do prazer e do lazer humanos. Os olhos
contemporâneos lêem sem preconceitos e sem estigmas a escrita do
mundo ao redor. Cada discurso tem a sua própria densidade. Os
olhos distinguem e valorizam o que deve ser valorizado, rejeitam o
que deve ser rejeitado. Em todos os momentos e a toda hora, estamos
lendo o sórdido, espantoso e adstringente espetáculo do mundo. A
poesia está nos livros, mas não está apenas neles. De novo Drum-
mond: "A mão do mundo pegaria de tua mão e desenharia tua letra
firme,/ o livro do mundo te entraria pelos olhos e te imprimiria sua
completa e clara ciência."

A poesia transita pela vida cotidiana sob os mil disfarces do deus
Proteu e cabe ao leitor-cidadâo ser capa/ de interpretar o "livro do
mundo", interpretá-lo e se apropriar dele com a segurança, autono-
mia e habilidade com que Valéry leu o rosto de Buster K.eaton,
Drummond, o jeitão de Carlitos e João Cabral, a arte do toureador-
espanhol. Mais ainda, cabe aos educadores de hoje propiciarem ás
novas gerações o instrumental que possibilita a leitura, análise e
interpretação das palavras, mas também o instrumental que possibili-
ta distinguir, nas varias e multjfacetadas "escritas" do ser humano, o
que é joio e o que é trigo. Isso porque o contemporâneo nosso busca,
no seu anseio de se exprimir num mundo que se torna mais opaco e
mais espetacular, a perfeição no pequeno gesto, a mímica histriônica
no dia-a-dia, a brecha na liberdade proscrita, a fala subversiva no
enorme silêncio a que está relegada.

Não só de poesia vive o cidadão, mas sabendo-a ler, aprendera
como ler as comparações que os homens públicos lhe oferecem.
Verdadeiras e estimulantes. Ou enganosas e trapaceiras.

SJIviiwn Santiago w trivcn neste espaço com Luiz Cosia Uma, Alfredo
Husi e Flora Siis.sckiml

u tirasu, segunao joaquim rearo
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O Brasil, segundo Joaquim Pedro

Uma das melhores cabeças de sua geração, o cineasta deixou de herança uma visão original do país

Promoção
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O livro de viagens de Fernando Sabino não vai colocar
apenas a sua imaginação para voar.

Qual das vinte viagens
narradas por Fernando
Sabino em seu livro"De cabeça para baixo"
você gostaria de Jazer?'A Mbpsiadeve ter de 15 a
20 linhas datilografadííg
justificando a sua escolha.

•0 prazo máximo para a
postagem das cartas c OW
(inclusive)
•0 resultado da pmmoçáo
será publicado no Caderno
Viagem do dia 11/09.
•0 vencedor ganhará 2 passa•

§w§ Rio/Soia )ork! Rio. pela
cartas det m ser enviadas \brig na classe econômica

fxtra o Jornal do Brasil
(Av. Brasil 500. sala 5.{i
$<io Cristóvão, Rio dejanetrp,
Cí:P: 20949-900) ou entivgue
nas lojas de Classificados JB

(Av Rio Branco, /j5
Lj Q, Copacabana (Ar Xossa
Senhora de Copacabana, 6S0
Lj.M), Ipanema (R. Visconde
dePirajá, 5S0/S1.221),

Conde de Bonfim.

'A data da liagem deverá
ser mwxada em comum
acordo com o patrocinador

passagens não poderão ser
substituídas ou reembolsadas
em caso de mio utiliziçâo.
*A comissão julgadora
decidirá sobre situações não
previstas no regulamento

limando

Sabino

De cabeça!

para bali
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A cinoçSo iic viajar
por este mundo afora.

I DIÇÂO Rí:VISTA l AMPLIADA

na

¦ Joaquim Podro de Andrado:
a revolução intimistn
Ivana Bentos
Rolumu-Dumará/Rioartu. 172 páginas
RS 12
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Sem assistiu a Maeunainia na época
de seu lançamento, nos idos de 1969,
certamente lembra-se das salas

cheias, do público âs gargalhadas logo no inicio do
filme quando Paulo José, no papel de "mãe", dá a
luz um filho de um metro e meio (Grande Otelof
de camisola e chupeta, que estica os braços e
grunhe 

"ai 
que preguiça", enquanto a progenitora

reclama "ó xente que menino leio danado". Apon-
tado como grande conciliador do público com o
Cinema Novo — com mais de dois milhões de
espectadores —, Macunuima é também o filme
mais celebrado de Joaquim Pedro de Andrade,
morto aos 56 anos, em 1988. legando uma filmo-
grafia de grande singularidade e riqueza — tanto
temática quanto estética — dentro do movi-
mento do Cinema Novo do qual foi um dos funda-
dores. Este percurso singular e marcado por uma
leitura radicalmente original de vários aspectos da
realidade brasileira é o lema de Joaquim Pedro de
Andrade: a revolução intiiwsla, de Ivana Benles.
dentro da coleção Perfis do Rio.

De família aristocrática e culta — seu pai.
Rodrigo Melo Franco de Andrade, foi um dos
criadores do Serviço do Patrimônio Historico e
Artístico Nacional —, Joaquim Pedro cresceu,
convivendo "com a fina flor do modernismo",
representada por Manuel Bandeira (seu padrinho
de crisma), Carlos Drummond de Andrade, Oscar
Niemeyer. Lúcio Costa, entre muitos outros. Foi
na efervescência do cineclube da Faculdade Na-
cional de Filosofia que ele viu nascer sua verdadei-
ra vocação — o cinema. Já em 1953. realizava sua
primeira experiência, em um filme dc três minutos
— O mendigo.

É nesta primeira experiência que ninguém v iu. e
que se fechava sobre um mendigo cheio de cacoe-
tes que Vagava pelo Jardim Botânico, que Ivana
detecta "o tema do retrato, que reapareceria trans-
figurado ao longo de sua obra": dos documenta-
rios ficcionados sobre Manuel Bandeira, Gilberto
Freire, Aleijadinho, aos longas sobre Garrincha,
Tiradentes e Oswald dc Andrade, e em outra
vertente, heróis simbólicos com o Macunaima.

Suwna Schiílí' critica dt iwmu e iixfdfiwdora Ja Cinemateca <A>
MAM

O cineasta Joaquim Pcd

através dos quais, sintetiza a autora, o cineasta se
debruçaria sobre "o delírio histórico nacional e a
ficção do Brasil".

. A filmografia de Joaquim Pedro é analisada
com vivacidade e rigor, e vem entremeada de
passagens pessoais e fatos pitorescos que enrique-
cem a aproximação com o "fazer cincmatográfi-
co" de um diretor irreverente e morda/, mas culto
e refinado, que pensava o Brasil com origiiialida-
de. Se Leon Hirs/man era a "cabeça 

política" do
Cinema Novo, e Gláuber seu maior agitador.
Joaquim Pedro, embora extremamente politizado,
era avesso a chavões ou reducionismos simplifica-
dores. Como diretor, ousava conciliar extremos —¦
como, por exemplo, transformar a obra de Mario
de Andrade — Macwuimia — em um espetáculo
de incontestável vigor cinematográfico, aberto a
vários níveis de leitura, recheada de símbolos e
metáforas, e, ao mesmo tempo, de grande comuni-
cação com o público.

Ao mesmo tempo, demolidor. construtor e re-
novador. Joaquim Pedro nunca abdicou de sua
motivação principal: vasculhar as contradições da
alma brasileira, tanto no nível pessoal como social,
contradições presentes no garoto de favela de
"Couro de Gato", episódio de Cinco vezes favela.
passando por Garrinc lia, alegria do povo. O padre e
a moça (inspirado em verso de Carlos Drummond
de Andrade), e se estende a Os Inconfidentes,
baseado nos Autos da Devassa, e realizado em
pleno regime militar, ate seu último filme. O lio-
inem do Pau Brasil. Sem falar no capitulo â parte
que foi a concepção e realização de Macunaima,
sua obra-prima incontestável. F.screve Ivana: "O

filme explicitava uma tendência latente no cinema
do autor, critica implacável, a fusão do erudito
com o popular, a fina ironia, capaz de sintetizar
oposições e dissolver dualistnos. Barroco mineiro
mediado pela tradição paulista e anarquia cario-
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HISTORIA UNIVERSAL DOS JUDEUS

Coordenada pelo historiador e politicólogo Élle Bamavi, uma equipe de
especialistas internacionais resgatou 3.000 anos de história do povo judeu.
Com mais de 300 páginas, 600 ilustrações, 150 mapas a cores, este não é

 somente um livro de história, mas também uma valiosa fonte editora

de referências, constituindo-se no mais importante
lançamento sobre o tema.

PAVILHÃO AZUL
ESTANDE 27

HISTORIA UNIVERSAL DOS JUDEUS
300 pjqiriasAutor Elfe Bamavi (coordenador!
Tradutor. Beatriz Sidou (coordenadora)
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ENTREVISTA/ DORIS LESSING

"A 

solidão é um 
grande 

luxo
.* Arquivo
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III I I NA CARONI
Até que ponto Amor, de novo é auto-

biográfico? A senhora passou pek) pro-
cesso de se apaixonar na velhice?

A essa altura eu tenho que admitir
que sim, mas ao mesmo tempo Amor, de
novo não é uma descrição da minha
vida. As pessoas gostariam de ver este
livro como "As confissões verdadeiras
de Doris Lessing". Isso me irrita pro-
fundamente porque, afinal, eu poderia
ter escrito um diário. Mas não, escrevi
um romana- — é um romance compli-
cado. As pessoas se divertem tanto com
o lato de uma mulher idosa estar escre-
vendo sobre sexo que não percebem que
o livro trata de muitas outras coisas.

Por exemplo?
O ponto principal é minha tese de

que um certo tipo de amor romântico
tem uma relação bem próxima da de-
pressão, da nostalgia e de experiências
da infância. Conheci um homem que se
apaixonou por uma ancestral, uma tia-
avó. Quando alguém diz "estou louca-
mente apaixonado pela minha tia-avó,"
que já está morta há uns 50 anos. você
ri, não é? Eu ri. Mas era uma coisa
terrível e ele acabou se suicidando. Eu
pensei: 

"tal o arquétipo do amor inatin-
givel". Guardei esta história para o li-
vro que sabia que um dia iria escrever, e
em Amor, de novo criei Stephen Elling-
ton-Smith (Nota do redação: um aristo-
eroto que Jiiujjieiü a produção da peço),
que se apaixona por uma mulher morta
há 80 anos. Esta é a questão: todos os
amores neste livro são impossíveis, o
que, para mim, é a essência do amor
romântico.

Apesar de Sarah se apaixonar por
dois homens e despertar a paixão em
outros dois, ela não consuma o desejo
físico. Por pc a senhora decidiu dar este
destino à personagem?

Porque quis contrastar Stephen e
Sarah. Apesar de idoso, ele tem um
ÍÔrrido caso amoroso com uma atri/. de
20 anos de idade; mas Sarah não. o que
me parece mais próximo da realidade.

I)e uma maneira geral, a sociedade
ainda estranha um casal em que a mulher
é muito mais velha do que o homem.

Mas, em toda parte, há uma quebra
silenciosa dessas regras. Está ficando
mais comum. Uma amiga, um pouco
mais nova que eu, conheceu um rapa/
na frança, uns 30 anos mais jovem. Ela
mora aqui, ele no Brasil e se encontram
uma ve? por ano, quando passam duas
ou três semanas juntos. Ele é casado e
com filhos, e ela tem um marido. Vivem
esse caso amoroso ha 12 anos e nin-
guém sabe.

A personagem Sarah é uma mulher
solitária. \ solidão é algo com que a
senhora lida facilmente?

_ Doris Lessing está falando
H de amor, novamente. A es-

eritora inglesa de 77 anos vem
construindo wn conjunto de obras
quí podem ser lidas quase que co•
mo uma crônica deste século. Ao
mesmo tempo, seus livros fazem
minuciosa investigação da alma
humana. E neste microcosmo que
se concentra o primeiro romance
da escritora em oito anos: Amor,
de novo (Companhia das Letras),
lançado na Inglaterra no inicio do
ano. O livro explora as tensões
sexuais e afetivas da sexagenária
Sarah Durham, viúva que leva
uma existência pacata gerencian-
do um teatro até que decide es-
crcver uma peça sobre uma artista
do século j/9, Julie Vairon, cuja
vida de paixões acabou em suicídio.
Sarah, de repente, se descobre per-
didamente apaixonada — não só
por um, mas fk)r dois rapazes
ao mesmo tempo em que desperta o
desejo de um jovem ator. "Estou

falando de tiros", observa a escri-
tora. em caso de dúvidas.

Doris Lessing recebeu o ca-
demo Idéias em sua casa. numa
rua tranqüila do norte de Lon-
dres, onde vive na companhia do
gaio Rufus e de uma velha má-
quina de escrever, rodeada de li-
vros empilhados e de fitas de vídeo.

Eu prezo a solidão. E um grande
luxo e nuiilo difícil de se conquistar. As
pessoas têm pavor da solidão. Tem gen-
te que não agüenta ficar meia hora
f$zinh0, pega logo o telefone. Para mim
isso é inconcebível. Talvez devido á mi-
nlia infância, na Rodésia (atual Zimbá-
bue), onde eu passava muitas horas so-
zinha no mato. Acho triste que os jo-
vens vivam o tempo todo em grupo,
que não descubram o pra/er da soli-
dão.

Má uma passagem no livro em que
Sarah observa uma gnrotinha no parque
sendo ignorada pela mãe, cuja atenção

"O feminismo

não mudou nada

para a mulher da

classe operária na

maioria dos

está toda voltada para o filho, fc como se,
de repente, entendesse que a raiz da vul-
nerabllidàde afetiva está na infância. A
senhora se vê na pele daquela menina?

Claro que sim. A gente vê com fre-
qiíência a mãe que esnoba a filha e
demonstra adoração pelo filho. Certa-
mente aconteceu comigo. Minha mãe
era uma mulher de boas intenções, gen-
tí§ forte, eficiente mas tão sensível
quanto uma porta. Não era culpa dela.
Só que tinha uma filha supersensivel
que sofria o tempo todo por causa dis-
so. Ela tinha mãos grandes e fortes e me
botava' de um canto para outro como se
eu fosse um pedaço de pau. Ela teve
uma infância sem amor e tvsuluni nisso.
Se eu tivesse nascido num outro conlex-
to, seria diferente. Mas não suportas a
aquilo e buscas a refúgio em meu pai.
Toda criança de até 3 anos de idade
deveria ter um colo permanentemente a
disposição.

A senhora assumiu várias causas poli-
ticas ao longo da vida. I ma delas foi a

campanha contra a supremacia branca
na África. Como vê a relação entre bran-
cos e negros, hoje em dia?

O \tparlheid, a supremacia branca,
não é mais parte da lei em lugar ne-
nhuifff não é mais parte da estrutura do
estado. Quando eu era criança, o apor-
ilwidcM lei na Rodésia. Quênia e África
do Sul. Isso acabou mas as desigualda-
des ainda são muitas.

Outra causa a que sua imagem e sua
obra estão associadas é o feminismo.
Ainda há muito o que fazer nesta área
também?

Claro, nem começamos ainda. A re-

países

"Não tenho a

menor fé em

partidos
políticos ou em

grandes
movimentos"

voluçâo dos anos 60 mudou a situação,
principalmente, para mulheres franças
ila classe média na Europa. Não mudou
nada para a mulher da classe operária
na maioria dos países, certamente não
no Terceiro Mundo. O que precisamos e
de salários iguais para funções iguais,
direitos iguais. O resto é perda de tem-
po. A senhora foi comunista militante,
deixou o partido em 1956 e não se filiou a
outro partido político. Nos últimos anos,
tem dado declarações dizendo que não
quer saber mais disso. Existe alguma
causa que ainda desperte seu lado politi-
co?

Sim. Recentemente me engajei na
causa dos refugiados afegãos. Acredito
na utilidade de pequenos grupos de
pressão. Não tenho a menor le em par-
tidos políticos ou em grandes movimen-
tos. Quando eu era jovem, tudo era
grandes movimentos, grandes ideais.
Mas agora, olho para trás e vejo que
são indivíduos enérgicos que mudam as
coisas.

Pela quantidade de livros espalhados
pela casa, vê-se que a senhora lê muito.
Quem são seus escritores prediletos?

Não gosto de citar nomes porque
acabo arrumando um problema. Mas
posso dizer que recentemente reli Stend-
hal: maravilhoso!

A senhora esteve no Brasil no final dos
anos 80. Que impressões guardou do
país?O Brasil parece um continente Visi-
tei o Rio, SSÒ Paulo e Bahia. Tendo
crescido na África sob o npcfyilield. o
que me impressionou foi ver nas ruas
uma mistura de pessoas de todo tipo de
cor. crianças de raças diferentes brin-
cando na praia. As pessoas não pare-
ciam ligar para a cor da pele, embora
tenham me falado que não é tão simples
assim. Mas eu estava lã amvidada, num
hotel maravilhoso, sendo levada |\'lo
editor para cima e para baixo. Adorei,
mas não posso Jjizer que realmente co-
nheci o Brasil. Tenho um amigo músico,
o Phillip Glass. que vai sempre para o
Rio compor porque não consegue sos-
sego em Nova Iorque

Vocês estilo trabalhando juntos num
projeto, não é isso?

Já escrevemos uma ópera juntos The
nmJM oj the represenWtiw for Plana v

- e estamos preparai® outra para ser
encenada em Hcidelburg no ano que
vem Cilass está trabalhando na música
nesie exalo momento. Vai.se chamar
The niarriaM between ÍÒnes J, -I and 5.

Para quando se pode es|>erar seu se-
gundo livro de memórias?

Para o ano que vem. Estou traba-
lhando nele. Vai ser principalmente so-
bre os anos 50. o período da Guèfra
Iria. Está sendo interessante relembrar
aquele tempo.

O au E E LES ESTÃO LENDO
Renato Lassa

CiontlslH político

¦ Estou lendo
Hitler | willing
cxecutioncrs: ordinary

germans and the
Holocaust, de Daniel
Goldhagen (Alfred
KnopO. que discute

quem foram os
executores do
Holocausto, evitando

¦ O livro que eu
estou lendo mesmo e
Iniciação à ioga, de

flermógenes (Nova
lira). É tão bom que
llquei com vontade de
ler toda a Obra dele.
Da mesma editora,
acabei de ler Iniciação
a uma visão holistica.

¦ Atualmente tenho
três livros em minha
cabeceira. Um bom
romance de
aventuras, O Conde
de Monte Cristo, de
Alexandre Dumas.
Após um dia de
trabalho, uma prosa
mais psicológica. O

Geraldo Azevedo
Musico

Rodrigo Lacerda
Escrito»

.- M -

localizá-los apenas
entre a elite nazista! O

que aparece ò a

participação dos
alemães "normais",

em impressionante
escala, revelando a
centralidade do
anti-semitismo na
cultura social alemã.

de lotilde Tavares.
Ando ligado nessa
coisa quãntica!
holistica. espiritual.
Quando a lente vai
ficando velho, começa
a pensar na
eternidade. No fundo,
eu acho que acredito
nestas coisas.

jogador, de
Dostoiévski (Nova
Aguilar);
Finalmente, para os
dias em que voltamos
liricos para casa.
recomendo a seleta
das Meditações, de
Marco Aurélio
(Iluminuras)

LÁ fora

Os labirintos da memória

Um psicólogo de Harvard

resume descobertas feitas

pelos cientistas nessa área
O sofisticado e emergente campo das

neurocièncias tem muito de tragicómico.
Se não, o que peiKtr da historia de Phi-
neas Gage. um construtor de estradai de
ferro que, de pacato cidadão, se translor-
ma em um mau caráter quando uma
barra de ferro atravessa seu cérebro após
uma explosão acidental em 1848? E aque-
la outra história relatada por Oliver
Zangwiil que parece piada? Pesquisando
pacientes com lesões cerebrais que afeta-
vam a memória, Zangwiil se deparou com
um caso irritante. Na primeira sessão
com um novo paciente, o médico mostra
a ele uma vistosa cuneia-tinteiro. Ao final
da sessão, a exibe novamente para saber
se ele se recorda dela. Resposta negativa,
l.a pela décima sessão, um tanto contra-
nado, Zangwilf faz a mesma pergunta e a
resposta decepcionante persiste. Impa-
ciente, Zangwiil lança a questão definiu-
va: "Você me reconhece?" "Claro, o se-
nhor e aquele homem com todas aquelas
canetas-tiríteiro".

O novo livro de Daniel Schacter. pro-
fessor de psicologia em Harvard. intitula-
do Seãfçhi>ig for mentory the hrain, ÍHt
miiui and lhe past Em husi a da mano-
ria: o cérebro, a mente e o passada .
publicado nos EUA pela Basic Books,
está recheado de historias verídicas como
estas que mais parecem aqueles deliciosos
fait-Jivtrs encontrados nos jornuis c ouc
relatam fatos bizarros em que o discreto
riso (ou sonora gargalhada) do leitor ce-
iebra o infortúnio do infeliz. Ali estão
invemanndos pesquisas

zadas pelos mais respeitados especialistas
do ramo e consignados os diferentes tipos
de memória até agora conhecidos. Um
aspecto curioso e importante da memona
e que pode se prestar a terríveis ardis
refere-se â "memona fonte". Com ela. as
pessoas podem se lembrar de um fato mas
não se recordar como obtiveram aquela
informação. Se a policia ou advogados
reconstituem crimes exaustivamente com
testemunhas, elas podem confundir os
detalhes da reconsiituiçào com os aconte-
cinvntos realmente testemunhados.

Um longo e oportuno capitulo è dedi-
cado á discussão sobre "memórias recu-
peradas". como aquelas de abuso sexual
na infância, raptos por alienígenas e par-
ticipação em ntuais satânicos. Na falta de
evidências mais conclusivas. Schacter
prefere descrer de sua possibilidade e ain-
da lança suspeitas sobre os psicanalistas.
Segundo ele, através de sugestão, e possí-
vel enar falsas memónas e muitos lera-
peutas deliberadamente tentam ínculcá-
Ias em seus pacientes, podendo fazê-lo
com o auxilio da hipnose

¦
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Paula Toller 6 uma musa pop q
mo. Fa de Scarlett O'Hara, aqu
no cldssico romance de Margai
de o ano passado para gravar
adivinhe so - ainda nao marcoi
voz, carisma e cabelos descolo
chega a ser uma tensao a mais
seis anos, e mulher do cineast;
ra", do tipo que escova os dei
show. Mas o melhor de Paula, i
rito esportivo: para a capa do
nagem interpretada por Vivien
a montagem da roupa no cam
(ver detalhes na pagina 2). Tud
rua, na chuva, na fazenda e i

proximo show, dias 13 e 14 de

^^^B|C0NTA 

O QUE TEM EM COMUM COM I

Por que voce deixa tudo pra amanha?
Sou pregui^osa. Mas no

ease uma questao defesa. Na ver-
dade,

lho
suntos
assim.

meio Scarlett O'Hara pra
mesma: "Sobre

£ so uma me Mressar
Mas dizer que'lento cada coisa no momento
Gosto de dorniir bnslantc. Nao marco

antes das 9 horas, por exemplo.
Mantenho rninha saude assim,

Existe outra Paula Toller, de cabelos
castanhos, que o publico nao conhece?

De certa forma, sim. Sou supercaseira, e
mesmo trabalhando com shows, IV, to

tografia, fa?o tudo aquilo que as pessoas
com profissdes estaveis fazem. A maio-

^^B ria Ichia que os artistas sao diferentes,
mas isso aqui nao e Hollywood. Eu pos-
so fazer um shbw no Metropolitan, mas

^^^^B no dia seguinte meu camarim vai ser um
lerro velho no interior do Brasil.
Voce leva filho ao colegio, bota pra dor-

ou tem queni faqa?
Agora eu tenho um motorista, nao pre-
ciso Rear levando pra toda parte. Mas
quando tem reuniao no colegio, eu mes
ma vou. O engra|ado e que as vezes che-
go de um show ainda com os
posti<;os, vou escovar os dentes do Gabriel.
£ praticamente uma vida de Clark Kent.
E a wile Chirk Kent
Sou uma mistura da mae de antigamen-

com a moderna Gosto, por exemplo.
meu filho use uniforme.

botei ele em escola experimental. Tarn-
bem nao fico levando para ambiente de
show. Quando eu
fica com o pai, nunca deixamos sem
um ou outro.Sou uma mae mui

to boa, tento uma
Fbr isso que voce e o
oficializar de
seis
Foi
meu

depois que
no um
acidente
violento na
A3cm da
rorosa
surpresas desagradaveis

orn
¦¦¦BBBiHH^^ sas
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problemas futuros, resolvi regularizar mi
ilha situação. Eu não tinha nada contra o
casamento, o ptii também não, então fo-
mos lá e casamos.
Era seu único irmão?
Hra. Depois que ele morreu, comecei a
ter medo de tudo. De andar na ma, de pe-
gar avião, sair de carro. Descobri que a vi-
da era muito mais perigosa do que eu
imaginava. Não conseguia sair da cama
pra nada. Logo depois, uma prima do Lui
morreu também Ela foi ao médico numa
terça e na quinta já estava sendo enter-
rada. De repente comecei a ver as pessoas
a minha volta morrerem. Eu ia dormir e
não queria mais acordar. Foi o Gabriel
quem me colocou no rumo certo. Com um
filho pra criar, não dá pra bobear.
E o seu trabalho nesse período?
Tive que interromper a preparação do dis-
co O Bruno (Briihg Fortunato, guitarrista
iio Ktd Abelha) e o George (Gcoiyc Israel,
saxofonista) foram ótimos. Nenhum dos
dois chegou pra mim e perguntou: 

"1-
aí?". Acabei saindo dessa de uma hora
pra outra. Depois que consegui me ani-
mar de novo, quis fazer músicas mais in-
conscientes, mais irônicas. O disco tem es-
sa divisão clara.
Em que momento vocês decidiram re-
gravar o antigo sucesso de Hildon,Nn
ma. na chuva, na fazenda?
Hra uma música de que eu gostava: foi um
sucesso da década de 70 e, nessa época,
eu era um arquivo vivo de rádio, conhe-
cia tudo. Ainda sou. Ouço até música
ruim. Rádio AM é a melhor companhia.
O que mudou no Kid Abelha do iní-
cio para cá?
A banda já sofreu muitas transformações
nesses 1? anos. Eu mesma mudei muito,
era uma adolescente e só aos poucos fui
decidindo que era aquilo mesmo que eu
quena fazer. O mercado também mudou:
no início da década de 80, as rádios só to-
cavam rock. Quer dizer, com apenas dois
LPs tivemos 12 hits. De lá pra cá, tivemos
mais 12. Hoje, fazemos dois ou três su-
cessos no máximo, por disco. O merca-
do não absorve mais nossa música como
antes, até porque não somos mais ne-
nhuma novidade, temos que matar um
touro á unha todo dia. Ao mesmo tem-
po. depois de 1? anos, ganhamos suces-
so, qualidade e respeito das pessoas.
Das bandas que sobreviveram daque-
la época, o Kid Abelha é a única que
tem uma mulher como líder.
Nunca parei pra pensar nisso. Talvez as
outras mulheres sejam mais preguiçosas
que eu. co*t*ua*a ^

*

Paula Toller é uma musa pop que deixa tudo para amanhã - e acha o máxi-
mo. Fã de Scarlett 0'Hara, aquela que levou o pobre Rhett Butler à loucura
no clássico romance de Margaret Mitchell, ela tem contrato com a WEA des-
de o ano passado para gravar seu primeiro disco sem os amigos do Kid e -

adivinhe só - ainda não marcou a data. Como vai continuar emprestando sua
voz, carisma e cabelos descoloridos à carreira do grupo, o compromisso não
chega a ser uma tensão a mais na vida da carioca Paula, mãe de Gabriel, de
seis anos, e mulher do cineasta Lui Farias. Ela se define como "supercasei-

ra", do tipo que escova os dentes do filho ainda usando a maquiagem de
show. Mas o melhor de Paula, uma conhecida jogadora de pelada, é o espí-
rito esportivo: para a capa do MULHER, assumiu a afinidade com a perso-
nagem interpretada por Vivien Leigh no cinema e, pacientemente, permitiu
a montagem da roupa no camarim do estúdio durante quase quatro horas

(ver detalhes na página 2). Tudo no embalo do sucesso da regravação de Na
rua, na chuva, na fazenda e os preparativos para a estréia nacional do
próximo show, dias 13 e 14 de setembro, no Metropolitan.

POK BáKHAKA ARISTOi

Pór que você deixa tudo pra amanhã?
Sou totalmente preguiçosa. Mas no meu

caso é urna questão de defesa. Na ver
dade, o que acontece é que eu traba

lho ã beça e tenho que lidar com as
suntos que não são tão importantes
assim. Nessas horas eu me sinto

meio Scarlett 0'Hara e digo pra mim
mesma: "Sobre isso, eu penso amanhã".

É só uma maneira de me apressar menos
Mas isso não quer dizer que eu seja zçn.
Tento ser cada coisa no momento certo
Gosto de dormir bastante. Não marco
nada antes das 9 horas, por exemplo.
Mantenho minha saúde assim.
Existe outra Paula Toller, de cabelos
castanhos, que o público não conhece?
De certà formâ| sim. Sou supercaseira, e
mesmo trabalhando com shows, TV, fo
tografia, faço tudo aquilo que as pessoas
com profissões estáveis fazem. A maio-
ria acha que os artistas são diferentes,
mas isso aqui não é I iollvwood. Eu pos-
so fazer um show no Metropolitan, mas
no dia seguinte meu camarim vai ser um
ferro velho no interior do Brasil.
Você leva filho ao colégio, bota pra dor-
mir, ou tem quem faça?
Agora eu tenho um motorista, não pre-
ciso ficar levando pra toda parte. Mas
quando tem reunião no colégio, eu mes
ma vou. O engraçado e que às vezes che-
go de um show e, ainda com os cílios
postiços, vou escov ar os dentes do Gabriel.
É praticamente uma vida de Clark Kent
E a mãe Clark Kent é muito severa?
Sou uma mistura da mãe de antígamen-
te com a moderna Gosto, por exemplo,
que meu filho use uniforme Afinal, não
botei ele em escola experimental. Tam-
bém não fico levando para ambiente de
show. Quando eu não estou em casa, ele
fica com o pai, nunca deixamos ele sem

um ou sem o outro. Sou uma mãe mui
to boa, tento criar uma família unida
Fbr isso que você e o Lui resolveram
oficializar o casamento depois de
seis anos juntos?
Foi só formalidade, conselho do

meu advogado. Isso aconteceu
depois que perdi meu irmão

no ano passado, em um
I acidente de ônibus super
| violento na V:a Dutra

Além da experiência hor
írorosa, ainda tivemos
surpresas desagradáveis

em relação a dinheiro. Co;
sas de família. Aí, para evitar

Com que roupa?
Glenda Kozlowski, Avelar Love, Mônica
Santoro e Marcelo Madureira mostram o que
vestem quando saem com os filhos (Pág.4)

TJ22
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Ismar iingber

guem com sense do humor. Mas quando
da decapa deu seu ok para todos esses ite

¦ m If v -i&Wi tc de urn problemao pra resolver. I'roblen

I 
"^*$1 

JSSL 1,011 a se diss»pa| quando o figurinista N

Mr: ntualmente responsavel pelas roupas do
.jflL; e de As quatro carrcirinhas, qunso estreando no Rio assu

tina, especialnientc para a foto do NtULHER.
propunha a praticamente aprontar a roupa hora, Isandq

fSj®W JHBmMK Paula como urn modelo vivo. Algo assim coma se aju.stasse

•HMPSt 0 pa no em volta do corpo.
''JpSiW Pamcd total. Como assim? fembora conl'iando na compo

fincia de Marcello, deu um medao, peio que a Paula podic achat
' «| disso, pelo que os leitores podiam achar disso. Help resulta-

^E^SbA'V, <8 do, enfirn. Mas tudo bem. Dias depois, Marcello comprou o
pano, peitsM o vestido das 11H30 as I6h - hora em que a fp
to estava marcada aqui no estudio - e chegou impecavel a re

m^mh dacao com suas assistentes. Na rtvao, pedacos cie voludu vet
'<' de e uma pluma de cor escura. que insinuava um chapeu. Um

chapeu? Sim, um chapeu. Minutos depois, boquiabertos, vi
fl^B H-" mos o pano virar vestido e chapeu, e o cabelo, castanho cs

euro, cair super bem na falsa loura Paula. No fim da sessao de

^foto's, ja de volta ao modelompstai| ela ainda fez pose engia
yada, ao lado do mago dos efeitos cspeciais, para as lentes de
Ismar lngber. Um doce. Paula. Um assombro, Marcello.

PA.4RDJ.QjBJRNAR.DES !

Arqulvo

0 
pai 

da noiva

tudante, estou sempre a par de tudo atra
ves de meu filhoThiago, de 21 anos, es

mmsmmsi

mm;
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guém com senso de humor. Mas quando a nossa entrevista
da de Capa deu seu ok para temos esses itens nos vimos dian-
te de um problemão pra resolver. Problemào esse que come
çou a se dissipar quando o figurinista Marcello Marques
atualmente responsável pelas roupas do musical Üvi<!
e de As quatro çamirinhas, quase estreando no Rio - assu
miu a produção como convidado especial e trouxe uma pro-
posta i-na-crc-di-ta-vel: fazer p vestido verde, aquele da cor
tina, especialmente para a foto do MULHER. B mais: ele se
propunha a praticamente aprontar a roupa na hora, usando
Paula como um modelo vivo. Algo assim como se ajustasse
o pano em volta do corpo.

Pânico total. Como assim? Embora confiando na compe
tência de Marcello, deu um medão, pelo que a Paula podie achar
disso, pelo que os leitores podiam achar disso, pelo resulta-
do, enfim. Mas tudo bem. Dias depois, Marcello comprou p
pano, pensou o vestido das tlh30 às I6h - hoia em que a fp-
to estava marcada aqui no estúdio - e chegou impecável à réj
dação com suas assistentes. Na mão, pedaços cie veiudo ver
de e uma pluma de cor escura, que insinuava um chapéu. Urn
chapéu? Sim, um chapéu. Minutos depois, boquiabertos, vi-
mos o pano virar vestido e chapéu, e o cabelo, castanho cs
curo, cair super bem na falsa loura Paula. No fim da |essão de
fotos, já de volta ao modelo popstar, ela ainda fez pose engra
çada, ao lado do mago dos efeitos especiais, para as lentes dé
Ismar lngber. Um doce, Paula. Um assombro, Marcello

E a Paula

0 
pai 

da noiva

Pode 

não ser tão complicado quantpuma cena de
uma novela de época, mas fazer de uma roquei-
ra de cabelo louro, quase branco, uma Scarlett
O'!Iara, também é uma superprodução. Pra come-
ça| o M lá da capa, que pega fogo de mentirinha
em pleno incêndio computadorizado de Tara e,
depois, a questão crucial: como providenciar pa-

ra a cantora do Kid Abelha um traje à altura de sua musa, sem
exagerar na brincadeira e correr o risco de transformar Pau-
Ia Toller, que é uma gracinha, em assombração. Que vestido
usar? d de cortina - aquele que a personagem, na miséria,
improvisa Iara ir ao baile ou o do piquenique - floral ver-
de-claro, com chapéu amarrado no queixo com fita larga? E
o cabelo? Seria divertido vê-la de cabelo escuro de novo de-

pois que Paula adotou para sempre o visual plátinum bloiide.
Mas será que ela toparia a mudança?

Não chegou a ser surpresa, afinal estamos falando de al-

CONTINUAÇÃO DA CAPA

"QUERO APRENDER O MAIOR NÚMERO

DE IDIOMAS QUE PUDER PARA

FICAR BEM À VONTADE NO PLANETA"

Você se dá bem com o Bruno e o George?
Muito bern. Somos como irmãos. Discordamos mais do que
concordamos, mas as coisas sobre as quais concordamos são
muito mais importantes. O Kid Abelha não é um grupo todo
bonilínho. Na verdade, somos três chatos, cada um em seu
departamento. Mesmo assim, não trocaria por nenhum ou
tro. Acho que eu sou a chata rainha, mas a gente se diverte à
beça. Nós brigamos, claro, mas sempre como irmãos. Eu pos
so ficar com raiva e derrubai uma mesa cheia de copos no ca-
marim, mas depois vamos estar bem de novo.
Mas é assim? Vocês chegam a derrubar mesa no camarim?
Uma vez eu discuti com o Bruno e estava com o sax soprano
do George na mão. Na hora da raiva, joguei o sax no chão.
Ele ficou com ódio, dizendo que eu devia ter jogado a guitar-
ra do Bruno, e acabamos brigando também. Sou bastante ex-
plosiva, mas fico morrendo de vergonha depois. É aquilo que
eu falei: quando tenho um problema, e melhor deixar para pen
sar nele depois. Se não foi assim, o jeito é passar a comprar
produtos mais resistentes, ou procurar não fazer esse tipo de
cena com peças de valor.
Vocês agora pretendem entrar no mercado espanhol.
Acabamos de gravar em Madri uma Coletânea dos nossos
maiores sucessos. Só colocamos voz. Mesmo assim fiquei lá
o mês passado para me envolver com aquele ambiente, pe-
gar a musicalidade da língua e não só aprender as letras. Te-
nha um ótimo ouvido, o que me dá facilidade para aprender
idiomas. Além de português, falo inglês, francês, espanhol e
italiano. Quero aprender o máximo que puder para me sen
tir à vontade no planeta.Também estou estudando alemão e
queropartir para o russo, grego e latim.
E tentar uma carreira como atriz? Você tem um marido
cineasta e nunca pensou nisso?
Ja, ele e que não me convidou ainda. Gostaria de fazer algu-
ma coisa que tivesse a ver comigo: um musical no teatro e,
no cinema, o papel de uma cantora
O disco solo sai quando?
No ano que vem.
O Bruno e o George não ficaram com ciúme, achando
que você poderia estar querendo deixar a banda?
Somos um gnipo. Pode até ter rolado um Ciúme, mas o pro-
jeto individual só e possível porque temos muita confiança um
tio outro; Se fosse no começo, seria um problema. Muitas
gravadoras já me procuraram para assinar um contrato para
gravai sozinha, mas eu não quis. Cantar sozinha é apenas
uma experiência nova. para mostrar meu potencial de inter-
prete.
Como o publico está aceitando o novo disco?
)á vendemos 100 mil cópias com Na rua. na chuva, na fazen-
•ia. Pareço uma iniciante de tão eufórica.
A indiscrição de alguns fãs incomoda? Muita gente ain-
da lembra, por exemplo, o seu namoro com HerbertVian-
na, depois do Rock in Rio 1. E verdade que muitas músi-
cas dele foram resultado da dor-de-cotoveto por sua
causai
Nada especial. Quanto ao Herbert, suas musicas são ótimas.
Se isso fot verdade, ao menos o saldo profissional foi legal.
E você, faz músicas baseadas em fatos reais?
Faço, mas sempre mudo uma coisa ou outra. Numa banda, a
gente nunca deixa de ouvir o outro. Alem disso, gosto de us-
ar tatus reais, mas eu sempre pioro a situação, exagero nas le-
tias. Assim, fico parecendo mais boazinha na vida real. ¦

Editora
SÔNIA BlONDO

Elum louro fdtera-asslstwite), Snmc Rato* (Suti editora) Bamam Ansiou (Repórter)
Fcmanoo Pina (Editor d? arte), Um Oacosia (Subeditor de ar»!,

jiuo Cascos &ik$ (Oiajramador) Rosakeu Auaswsa (Produtora)
endereço para cofnspeixJènoa Av Bntsrt 500,6® andar. Cretovéo, fèo & Jar^<ro, CEP 20949-900.

Capa Paula Toller toi fotografada tv? Ismar feiçfcer no estúdio JB em produção de
(igun» coordenada pelo super Marcetto Marques, sua assistente Marisa Mota. tnais
Dirriléia Xavier e equipe. Rosângela Alvarenga supervisionou a produção de estúdio,

com a colaboração de Lauro Soares - que penteou a peruca Fisjpan e ftavto
Barroso, que assinou a maquiagem

CLÁUDIO BERNARDES

0 ARQUITETO CLÁUDIO

BERNARDES NASCEU AR-

QUITET0. QUEM PRIMEIRO

PERCEBEU FOI 0 PAI SÉR-

GI0, COLEGA DE PR0FIS-

SÃO E UM EMBLEMA DE

TALENTO NO CURRÍCULO

DESSE CARIOCA COM UM

FILHO E DUAS FILHAS -

UMA DEUS, PARA ANGUS-

TIA DE CLÁUDIO, RECÉM-

CASADA.

Tenho 

47 anos e como sou do
signo de Áries as pessoas
vêem no horóscopo a expli-
cação para o fato de eu ser
bem humorado. Bobagem
total, o bom humor está na
alegria de viver, não impor-

ta o signo. Tive uma infância genial, mi-
nha família sempre conviveu de maneira
muito alegre. Passavamos os três meses
das ferias de verão sempre juntos (naque-
la época eram três meses inteiros, uma
maravilha) e meu pai tinha uma casa na
Ilha de Itaoquinha, no fundo da Baía de
Guanabara. O jardim era lindo, cheio de
flores, micos, praia, ossos de baleia, tesou-
ros enterrados, a Baía era limpa e mergu-
lhavamos muito. Meu pai. o arquiteto Ser-
gio Bernardes, tinha um escritório na ilha
e outro na casa do Rio, e eu cresci assis-
tindo ao trabalho dele.

Sempre fui um aluno mediano e aos -
15 anos tirei 0,7 de média na escola. Mi-
nha mãe se recusou a assinar o boletim e
mandou que eu o mostrasse ao papai. Ele
olhou a nota e disse: "Cláudio, esses pro-
fessores não entendem nada, você nas-
ceu arquiteto" e, como castigo, começou a
me passar pequenos projetos de casas e

Ismar lingber

apartamentos. Rira mim, brincar de ar-
quitetura era como brincar de puzzle. Meu
pai elogiava meus desenhos, observava
minha visão das coisas: ele descobriu que
eu seria arquiteto muito antes de mim. A-
té hoje me perguntam se é bom ser filho
do Sérgio Bernardes e eu sempre respon-
do que é muito melhor do que ser filho de
um merda qualquer.

Estudei um ano na Inglaterra, fiz ves-
tibular de arquitetura aqui no Rio e entrei
para a Universidade Santa Úrsula. A lo-
brança por parte dos professores passou
a ser enorme. Parecia que ser filho de Cia-
rice e Sérgio Bernardes me obrigava a ser
extraordinário 24 horas por dia. Quando
eu cursava o que hoje eqüivale ao oitavo
período, encontrei um professor absoluta-
mente deplorável que pegou no meu pé.
Ele pedia trabalhos burros, eu desenvol-
via, e ele dizia que pela criatividade deve-
ria me dar um 10 mas como eu não tinha
feito o que ele solicitara minha nota seria
3. Pedi transferência para o Bennett, e
quando cheguei lá encontrei o mesmo
professor. Deixei a faculdade, sempre na
esperança de voltar, mas fui me envolvem
do demais com o trabalho e nunca voltei.
Hoje em dia me considero um eterno es-

tudante, estou sempre a par de tudo atra
Vês de meu filho Thiago. de 21 anos, es
tudante de arquitetura.

Quando eu tinha 23 anos casei com a
Bebei, e estamos casados até hoje. Nós
éramos muito jovens e crescemos e ama
durecemos juntos, sempre muito compa-
nheiros.Tenho que reconhecer que não é
fácil a vida para a mulher de um arquite
to, a gente corre muito de um lado para o
outro e o processo de criação é muito in
tenso, envolve tanto quanto uma mulher
- o que pode acabar gerando ciúmes. Mas
ela é muito calma e firme no convívio.

Minha filha de 22 anos, Olívia, acaba de
se casar, e os meses que antecederam es-
te casamento foram uma verdadeira tor-
tura. Fiquei enciumadissimo, entrei em
crise, foi quando passou na televisão o fil
me O pai da tioiva.Vesti a carapuça e en-
quanto as pessoas se divertiam com a co
médía eu estava em prantos Foi quando
resolvi embarcar num cruzeiro com a ca-
çula, Antonia, de 19 anos, para mostrar a
ela que não deve-se pensar em casar, boa
mesmo é a companhia do papai
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duas ou tres vezes. Resolveu, entao, man- £ claro que, na Internet, nem scmpro ^ .»¦ ^^^fiSSSp
dar a mensagem, que cu li surpreso. Dizia facil saber quern e homem e quern e mu- ¦¦¦wu^ygjr

Ocomputador 

e o movi- apenas: "Vem 
pra carna". Desliguei o com- Iher. Primeiro porque muitas mulheres, te

mento feminist! sao putador e obcdeci. mendo ser importunadas, navegam por ai
contemporaneos. Mas as Outros leitores que me cscrevem tem com endere?os como alma, armendes ou
mulheres, nessas deca- relatado boas experieneias com suas na- tpul346,Aianlc dos quais6 precisotor mui- |yBp
das de informatiza^ao moradas e mulheres quando as apresentam ta sensibilidade para identificar uma mulher.
digitaliz||t$ tem tirado a Internet. Normalmente,acabo logo rece- Pior e que ate o contrario ocorre. Um dos WJiWromBMSJ •' * »

pouco proveito da com- bendo mensagens dessas novas- usuarias participates mais frequentes do bate-pa-
panhia das maquinas. femininas, que dizem cntender agora por po entre leitores e editores do JB na Inter-

Na Internet, a rede mundial de computa- que seus homens t'icavam tao entretidos net apresenta-se com um insuspeito no- » »U.<1 j jjJ„ $3
tlores, ainda nao e diferente. John Quar- com a maquina e a rede. Hspero que elas me feminino, mas esconde um homem de
temian, um dos mais respeitados pesqui nao exagerem, caso contrario sad os ho- barba e bigode. R>r que? Diz ele que tem
sadores demograficos da Internet mens que terao que enviar mensagens se- sempre muitas perguntas a fazer, e que e
presidente da Matrix lnfonnation & Direc- melhantes a que recebi da minha mulher. melhor aceito e atendido quando aparece
toiy Services (MIDS), encontra uma rela^ao Embora meu ponto de vista seja mascu- com o nome feminino. Met t-~- ¦
de dois homens para cada mulher nas or lino, ha muita coisa interessante para que Como pouca gente acessa a Internet pa- ttKKRflraRMp
ganizai^oes educacionais na Internet, e uma as mulheres decidam conectar seus com ra acalorar a gucrrn dos sexos, e bom lem- »j ¦ llfftflllHIili
propor^ao maior ainda fora deste ambien putadores a rede. Um amigo ja fez piada brar que ha pelo menos meia diizia de ati- WlwI'lJR1®; * * 1}1 HII1111il|j|
te. Outra pesquisa, feita pela orgJiniza^ao aqui por tras do teclado onde escrevo este vidades importantes a partir da Internet
Georgia Tech's entre 10 de outubro c 10 de texto, lembrando que existem milhares de que podem ajudar qualquer mulher no seu kv"\ r-if.g
novembro do ano passado, encontrou 71% receitas culinarias disponiveis gratuitamen- dia-a-dia de lazer ou trabalho. v I ? j
de homens para 29% de mulheres usuarias te na Internet... ¦Correio eletronico- Ea ferramenta ba-
da rede nOs Estados Unidos, e 90% contra As piadas machistas, como se ve, conti- se da Internet, com a qual se pode manter *®8WSr
10% na Europa (mesma propor(,\io anun- nuam em alta e tem ampla disseminaqao contato freqiiente e por custo muito baixo
ciada aqui no Brasil em pesquisa apresen- na Internet. Quando uma pesquisa cientf- com pessoas de qualquer parte do mundo. f j ,
tadaem uma reuniao da SBPC - Socieda- t'ica publicada nos jornais revelou que a in- ¦ World Wide Web - A area grafica de na- ®
de Brasileira para o Progresso da Ciencia). teligencia,em maiorprobabilidade, e heran- vegaijao na Internet, que permite visitas a j WMIMttltil ¦¦¦¦¦¦

Mas em um ponto os pesquisadores <;a genetica feminina, os homens correram jornais, encidopedias, lojas (de discos a rou-
concordam: cada vez mais, o pertil do a discutir o "grande equivoco". Diante de pas) e muito mais.
usuario se assemelhara mais ao da argumentagoes sobre a qualidade do ¦ Usenet - Onde, tal como em um quadro
papula?!!! de uma maneira geral, Ou seja, estudo, um deles arrematou lembrando que de avisos, se trocam opinioes sobre temas .
as mulheres'vao fatalmente crescer sua ninguem devia se preocupar, porque, 

"co- espedficos. 
gaflppHHMk ,,MM

participaijao. Enquanto isso nao acontece, mo se sabe, mulheres nao leem mesmo jor- ¦ Listas de discussao - Sistema pelo qual r?"*
hii teorias bem-humoradas para seu dis- nais". se pode receber como correio eletronico
tanciamento do computador. Mas tambem eastern verdadeiros clu- mensagens dirigidas a um detenninado "*

Razoes economicas - Mulheres ainda h"s da Luhizinha na Sntemct.Tribunas aprof grupo de usuarios.
ganham menos, em geral, e computadores priadas para discussoes acaloradas cm que ¦ Internet Phone - A mais recente mara- ¦ ¦ Ii
sao bens de consumo de razoavel valor. os homens Ream de fora, com as orelhas fer- vilha, que pennite falar, como sc fosse por II

lntimidaqao tecnologica - Ha vendo, certamente. telefone, com gente em qualquer parte da jSwO|^&g| | lillliffjllil
preconceito que poo em questao a capaci- Exatamentc por a;rem em menor nii- Internet. waMftsss® «
dade de as mulheres se relacionarem com mero, as mulheres, quando na Internet, ¦ FIT - Protocolo de transferendas de ar
maquinas. transfomiam-se em pontos de interesse quivos que permite aos usuarios da Inter-

Falta de interesse - Sustentada pelo fa- niasailino.Assim que enviam uma mensa- net ficar atualizado com as novidades em . :
to de os computadores e a Internet terem genzinha qualquer em uma lista ptiblica programas de utilidades variadas para seus /3r~'\T J|
sido feitos por hometis efrni homens. correm o risco de rcceberem gainnteios em computadores.

O bom senso necomenda ignorar as duas suas caixas postais eletronicas. Bern, faz Nao vou dar nenhum dos tradidonais
ultimas teorias. E minha experiencia com parte do jogo. Algumas delas apenas aper- .endere^os complicados que acompanham
computadores e mulheres mostra o por- tarn o botao de delete (apagam tudo). Ou- estes artigos sobre Internet. Mas minha
que. Depois de alguns meses de conflito tras gostam da notoriedade e respondem. mulher, gentilmente,oferece-se para ajudar ^fttr {<¦** •
ciiimes, minha mulher resolveu conectar- I\»ra homens e mulheres, o sexo oposto na no e-mail rtvmyon<@xaitmin.ami.br. Nao
se ,i Internet.Temos duas linhas de telefo- rede e, muitas vezes, uma especie de fan- exagerem, por favor. Nao quero ser obri- ItjlfiilttiHiilne em casa, e ela, logo na primeira sema- tasia. Como quase nunca se ve pessoal- gado a mandar aquele e-tnail para ela. flHBBHwBBI i f 5 « |jlliflrijJli[X
na, supreendeu-me ao enviar uma mente o interlocutor, todospensamo me -
mensagem de correio eletronico para mini, lhor. Itlo menos tem a oportunidadi de se * s&tfo Charlab &do cademo
no outro computador. Eujaestava ha algum conhecerem mais profundamente. Muitos INFORAIATICA do JB
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computador e o movi-
mento feminista são
contemporâneos. Mas as
mulheres, nessas déca
das de informatização e
digitalização; têm tirado
pouco proveito da com
panhia das máquinas.

Na Internet, a rede mundial de computa
dons, ainda não é diferente. John Quar
terman, um dos mais respeitados pesqui
sadores demográficos da Internet e
presidente da Matrix lnfonnation & Direc-
tory Seivices (MIDS), encontra uma relação
de dois homens para cada mulher nas or
ganizações educacionais na Internet, e uma
proporção maior ainda fora deste ambien
te. Outra pesquisa, feita pela organização
GeórgiaTech's entre 10 de outubro e 10 de
novembro do ano passado, encontrou 71%
de homens para 29% de mulheres usuárias
da rede nos Estados Unidos, e 90% contra
10% na Europa (mesma proporção anun-
ciada aqui no Brasil em pesquisa apresen
tada em uma reunião da SBPC - Socieda-
de Brasileira para o Progresso da Ciência).

Mas em um ponto os pesquisadores
concordam: cada vez mais, o perfil do
usuário se assemelhará mais ao da
população, de uma maneira geral, Ou seja,
as mulheres vão fatalmente crescer sua
participação. Enquanto isso não acontece,
há teorias bem-humoradas para seu dis
tanciamento do computador.

Razões econômicas - Mulheres ainda
ganham menos, em geral, e computadores
são bens de consumo de razoável valor.

Intimidação tecnológica - Há o
preconceito que põe em questão a capaci
dade de as mulheres se relacionarem com
máquinas.

Falta de interesse - Sustentada pelo fa-
to de os computadores e a Internet terem
sido feitos por homens e para homens.

O bom senso recomenda ignorar as duas
últimas teorias. E minha experiência com
computadores e mulheres mostra o por-
quê. Depois de alguns meses de conflito e
ciúmes, minha mulher resolveu conectar-
se a Intemet.Temos duas linhas de telefo-
ne em casa, e ela, logo na primeira sema-
na, supreendeu-me ao enviar uma
mensagem de correio eletrônico para mim,
no outro computador. Eu já estava há algum

tempo no computador e ela me chamara
duas ou três vezes. Resolveu, então, man-
dar a mensagem, que eu li surpreso] Dizia
apenas: "Vem 

pra cama". Desliguei o com-
putador e obedeci.

Outros leitores que me escrevem têm
relatado boas experiências com suas na-
moradas e mulheres quando as apresentam
á Internet. Normalmente, acabo logo rece-
bendo mensagens dessas novas- usuárias
femininas, que dizem entender agora por
que seus homens ficavam tão entretidos
com a máquina e a rede. Espero que elas
não exagerem, caso contrário são os ho-
mens que terão que enviar mensagens se-
melhantes à que recebi da minha mulher.

Embora meu ponto de vista seja mascu-
lino, há muita coisa interessante para quê
as mulheres decidam conectar seus com
putadores à rede. Um amigo já faz piada
aqui por trás do teclado onde escrevo este
texto, lembrando que existem milhares de
receitas culinárias disponíveis grahiitamen-
te na Internet...

As piadas machistas, como se vê, conti-
nuam em alta e têm ampla disseminação
na Internet. Quando uma pesquisa cicntí
fica publicada nos jornais revelou que a in-
teligência,em maior probabilidade, ê heran-
ça genética feminina, os homens correram
a discutir o "grande equívoco". Diante de
argumentações sobre a qualidade do
estudo, um deles arrematou lembrando que
ninguém devia se preocupar, porque, "cò-
mo se sabe, mulheres não lêem mesmo jor-
naijj.

Mas também existem verdadeiros clu-
Ivs da luhizinha na Inteinet.Tnbunas apro-
priadas para discussões acaloradas cm que
os homens ficam de fora, com as orelhas fer-
vendo, certamente.

Exatamente por serem em menor nu
mero, as mulheres, quando na Internet,
transfomiam-se em pontos de interesse
masculino. Assim que enviam uma mensa-
genzinha qualquer em uma lista pública
correm o risco de receberem galanteios em
suas caixas postais eletrônicas. Bem, faz
parte do jogo. Algumas delas apenas aper-
tam o botão de delete (apagam tudo), Ou-
tras gostam da notoriedade e respondem.
Para homens e mulheres, o sexo oposto na
rede é, muitas vezes, uma espécie de fan-
tasia. Como quase nunca se vê pessoal-
mente o interlocutor, todos pensam o me-
lhor. .Ftelo menos 'têm 

a oportunidade de se
conhecerem mais profundamente. Muitos

Por Sérgio Charla» romances surgem assim.
É claro que, na Internet, nem sempre é

fácil saber quem é homem e quem é mu-
lher. Primeiro porque muitas mulheres, te-
mendo ser importunadas, navegam por aí
com endereços como aluna, snnendes ou
tpnl346,diante dos quais é preciso ter mui-
ta sensibilidade para identificar uma mulher.
Pior é que até o contrário ocorre. Um dos
participantes mais freqüentes do bate-pa-
po entre leitores e editores do JB na Inter-
net apresenta-se com um insuspeito no -
me feminino, mas esconde um homem de
barba e bigode. Rir quê? Diz ele que tem
sempre muitas perguntas a fazer, e que é
melhor aceito e atendido quando aparece
com o nome feminino.

Como pouca gente acessa a Internet pa-
ra acalorar a guerra dos sexos, é bom lem-
brar que há pelo menos meia dúzia de ati-
vidades importantes a partir da Internet
que podem ajudar qualquer mulher no seu
dia-a-dia de lazer ou trabalho.

Correio eletrônico - É a ferramenta ba-
se da Internet, com a qual se pode manter
contato freqüente e por custo muito baixo
com pessoas de qualquer parte do mundo.

World Wide Web - A área gráfica de na-
vegação na Internet, que permite visitas a
jornais, enciclopédias, lojas (de discos a rou-
pas) e muito mais.

Usenet - Onde, tal como em um quadro
de avisos, se trocam opiniões sobre temas
específicos.

Listas de discussão - Sistema pelo qual
se pode receber como correio eletrônico
mensagens dirigidas a um determinado
gnipo de usuários.

Internet Phone - A mais recente mara-
vilhaj que permite falar, como se fosse por
telefone, com gente em qualquer parte da
Internet.

rrP - Protocolo de transferências de ar
quivos que permite, aos usuários da Inter-
net ficar atualizado com as novidades em
programas de utilidades variadas para seus
computadores.

Não vou dar nenhum dos tradicionais
.endereços complicados que acompanham
estes artigos sobre Internet. Mas minha
mulher, gentilmente, oferece-se para ajudar
no e-tnail rivnayon<(<P>centnmi.com.lrr. Não
exagerem, pòr favor. Não quero ser obri-
gado a mandar aquele e-matl para ela.

* Sérgio Charlab c colunista do caderno
h\JOR.\ LÁTIC-\ do JB
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Glenda Kozlowski, Avelar Love, Mônica Santoro e Marcelo Madureira se ves

Importado

interessa?
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RepioduçfoS

Ser pai e mãe é padecer em festinhas de criança. Se o aniversariante 6 Q sou
prio filho, ótimo; a turma contratada para divertir as crianças vai fioar de ottio
e você não precisará se preocupar. Mas se em vez de anfitrião seu>IÉji^ipi
mais um convidado, prepare-se para transpirar. Vocô pode até levar ali)^ j|
mas não adianta: os animadores estão na fase das brincadeiras participatlv
com os pais. Cheios de disposição, o humorista Marcelo Madureira, a apresa
dora Glenda Kozlowski, o miquinho amestrado Avelar Love e a moddo NNMca'
toro se vestiram, a convite do MULHER, para um aniversário infantiT^pratfMido
essa maratona nem sempre é um pesadelo. Depois da algazarra, dttpmgM
você e da distribuição de doces e brindes, vem a recompensa dos p^tffpp
filhinho. Ainda bem. Isso faz esquecer que a meia furou, e gravatintolwíeU"
um imenso chiclete grudou pra sempre na roupa tão linda e cara.

Hélvlo Homero

Glenda e Gabriel

Prontos para engatinhar

Aos sete meses, Gabriel, filho da apresentadora
do Esporte espetacular da Rede Globo, Glenda
Kozlowski, ainda é um iniciante na arte de
freqüentar festiiihas. Más o modelito de estréia
na carreira foi antecipado para p MULHER: ma-
cacãozinho jcans com bichinhos da Baby Goods e
camisa de algodão amarela de manga comprida.
"Como ele já está engatinhando, se eu escolher
uma roupa muito arrumada, com certeza vai ficar
preta. O ||«ns e mais fácil de limpar e protege
seus joelhinhos", ensina a apresentadora, que
assumiu um único capricho nesse figurino: o tè-
nis. Com os movimentos livres dentro de uma
roupa bem larguinha (lembre se que ainda tem a
fralda), ele vai passai toda a festa correndo e se
arrastando pelo chão - e atrás, a mamãe. Certo?
Claro! "A mãe tem que acompanhar. Já que, em
vez de colo, o negócio dele e chão, o meu tam-
bem fica sendo. Na volta a gente vai direto para
o banho", diz a èx-tátfj/ boanler que aproveitou a
onda e também adotou o jeans. "Gosto de estar
bem arrumada, mas simples". Por isso, ela mistu-
rou sandalia presa no pé com blusa de linha ver-
de de gola rolè e bhizer vermelho. Espetacular, a

PERSONALIDADE TRAGICA

DE CAMILLE CLAUDEL,

DISCÍPULA E AMANTE DE

RODIN, GANHA NOVA

BIOGRAFIA, ASSINADA

POR LILIANA WAHBA

¦ 'V' •?:'

trinta anos de intensa prática com as ar-
madilluis da alma humana, em seu cônsul
tório, acabaram assim alimentando a neces-
sidade de.produzir um livro que tivesse
uma abordagem psicológica, e não fosse
somente mais uma biografia da artista.
Nasceu assim Gnnille Claiulel: criação e jou-
cura que a editora Rosa dosTempos/Record
lança amanhã na Bienal do Livro.

Os caminhos da pesquisa que, se con
densada, tomaria mais ou menos três anos
de dedicação em tempo integral vieram de
um trabalho que só foi possível graças às la
cunJis abertas cm sua agenda ao longo de
vários anos e muitas viagens à França." Vi-
sitei museus, li tudo que se escrevei sobre
ela. Estive no local onde Camille permane-
ceu internada. Não tive acesso aos docu
mentos sobre seu caso médico porque ain-
da estão fechados. Somente a família dela
pode fornecer essas informações", relem-
bra. E é nas biografias autorizadas pela fa-
milia que se publicaram até hoje alguns dos
diagnósticos sobre a saúde da artista. "Os
únicos boletins psiquiátricos de que se tem
conhecimento são esses e são muito po-
bres", explica.

Falar de uma artista do começo do se
culo pode parecer anacrônico nos dias de
hoje. Para a psicoterapeuta não é bem as-
sim. "O 

que Camille representou ainda é
atual.Vivemos sob o domínio de uma cul
tura que visa muito ao sucesso e à compe-
tição. F verdade que as regras desse jogo

melhoraram para as mulheres, em relação
ã época dela. Mas existe, ainda no nosso
tempo, uma certa repressão de qualidades
tradicionalmente relegadas à mulher, co-
mo sensibilidade, gentileza, doçura e uma
criação mais intuitiva e sensitiva", anali-
sa Liliana.

Sem a preocupação de provar teses, Li-
liana ressalta que o que fez "respeita es-
sa personalidade que não pode ser disse-
cada, já que Camille guarda seus segredos
dentro do silêncio que se impus, em par-
te pela loucura". Um fascínio que tam-
bém pegou em cheio a atriz francesa Isa-
helle Adjani, que lutou para viver no
cinema a problemática escultora. Um pro-
jeto que viabilizou em 1995, dirigido por
Bruno Nuytten, então seu marido, e que
tornou a sua personagem principal co-
nhecida pelo grande público. Na opinião
de Liliana, o filme retrata com fidelidade
a história de Camille e sua intensa paixão
por Rodin. "Gostaria de destacar que Ca-
mille não é uma das muitas amantes de
Rodin. Camille é seu grande amor. Rodin
não teve outra mulher que tivesse essa
dimensão em sua vida. Rose, a esposa, era
uma operária que o àjuqpu, e por quem
ele tinha principalmente compaixão. Por
isso mesmo não conseguia abandoná-la",
conclui Liliana, reverenciando Camille co-
mo uma métafora dos tempos atuais e um
símbolo de todas as mulheres em luta
contra preconceitos.

ÍSÍTOSW0mM

SÃO 

PAULO - O fantasma da
escultora francesa Camille
Ciaudel, discípula e amante do
célebre escultor Augnste Ro-
din, começou a assombrar a vi
da da psicoterapeuta paulista
Liliana Liviano YVahba, casa
da, 50 anos e dois filhos, atra

vés de um pôster, visto casualmente há al-
guns anos. Mais tarde, em uma visita ao
Museu Rodin, em Paris, a observação de

.seus trabalhos provocaria um impacto de
;finitivo. Uma impressão tão forte que levou
Ciliana a se interessar mais detalhadamen-
te peta figura que se escondia por trás da
quelas esculturas. "A 

personalidade de Ca
mille, como mulher e artista, sendo uma
figura de início de século, me encantou pe
ti pujança de sua obra, mas eu desconhe
Cia todo o resto a seu respeito", conta.

O resto seria a complexa personalidade
daquela mulher que acabou louca, tolhida
pela incompreensão de seu tempo. Alguém
que teve seu talento abafado por uma
trajetória de vida tumultuada em grande

. parte pela opressão de Rodin, seu algoz.
- •jQúando me deparei com todas aquelas
-informações a Veu respeito, pensei como
«uma mulher tão especial teve um fim tão
•trágico", lembra Liliana, que admite sua

atração por personalidades do gênero. Os

Vá ao

Classificado que

interessa ver a oferta

que interessa.

Classi ficad<

O Classificado que interessa
e tui interpretação de Camille. com Sakúntala
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Mônlca, Moniquinha e Romarinho

Loucos para presentear

Durante os preparativos para a festa, eles com-
petem para ver quem se veste mais rápido e
brigam para decidir quem é que vai entregar o
presente nas mãos do aniversariante. Mas che-
gando lá, Moniquinha, 6 anos, e Romarinho, 2
anos, filhos do jogador Romário e sua ex-mu-
lher Môruca Santoro, viram superirmãos. "Ela
toma conta dele I explica as brincadeiras. Kles
não ficam lá muito comportados (Romàrínm
sempre ataca a mesa antes do parabéns), mas
aproveitam a festa ao máximo", defende a mãe.
"Gosto do Romarinho de camisa e calça social,
com mocassim. E a Mônica de vestido, meia
calça e arco no cabelo, tipo princesinha. E por-
fumados". Nada disso dura muito: "No carro, a
roupa já está amassada", lamenta. Isso sem fa-
lar na volta: "Tudo entulhado dentro da minha
bolsa", conta. l\ira essas ocasiões tão descon-
traídas, Mônica costuma escolher para ela uma
roupa "chique e à vontade", como o tubinho
verde-claro com s penar da HeckelVerry, e ta-
manco de salto alto da Kivvi. "A roupa tem que
ser clara. Nada de preto".

ariante ó o seu pró-
ai ficar de olho nele
i seu filho é apenas
levar a babá junto,
rto participativas 

-
ireira, a apresenta-
nodelo Mônica San-
liaivlil; provando que

ifèaMIW«Vr^tfiiílilK

Marcelo e Patrícia

Vestidos para brilhar

Avelar, Luíza e Juliana

Feitos para aprontar

Luíza e Juliana, filhas de Avelar Love, do grupo
João Penca e seus Miquinhos Amestrados, são
tão auto-suficientes que decidem até a estam-
pa df> próximo vestido que vão ganhar das
tias-avós. Juju, 6 anos, prefere o gênero mari-
nheira, e Luíza fica com o estampado colorido
sobre a blusa branca de manga comprida, Mas
para toda essa elegância acabar em poucas ho-
ras, basta um convite para comemorar o ani-
versário de algum amiguinho. O gene da ma-
caquice, herdado do pai, sempre vence: "Os
sapatos e meias estragam completamente. É
quase um par por festa", contabiliza Avelar,
que costuma acompanhá-las às festas. "Hoje
em dia é muito comum os pais ou os aniver-

| sariantes preferirem lanchonetes ou casa de
festas.Você só leva e depois vai buscar", expli-
ca. Para o MULHER, as meninas foram pen-

j. teadas pela mãe Mônica, mas Avelar garante:"Já fiz muito coque e trança para as aulas de
bale.Tenho a maior experiência". Como todo

pi mico que se preza, ele gosta de se vestir bem
" V à vontade. Bermuda, camiseta e boot, da Re-

dley - um look de pai garotão.

A cara de menina obediente é só para enganai
porque, depois que a festa começa, Patrícia não
leva mais do que alguns minutos para esquecer
os conselhos do pai Marcelo Madureira, hu
morista do Casseta e Planeta,"Vaidosa, tempe
ramental, geniosa e falsa tímida", segundo
Marcelo, llatrída, aos 7 anos, já faz o gênero
mocinha. "Ela faz questão de escolher a roupa
que vai usar, tem lojas e griffès preferidas", con
ta o pai, feliz por ela ter abandonado a mania
de usar saias com botas, como as da Xuxa."Quando 

quer uma coisa, é difícil convence la
a mudar dl idéia. Mas agora só intervenho
quando comete um absurdo estético", exagera.
Apesar do visual moderninho básico, de minis
saia preta e blusa preta e branca, além do corte
Chanel recém-adotado, Patrícia é uma"moleque". "Não é do tipo que fica parada pa
ra não amassar a roupa. Cada fim de festa sij;
nifica uma meia-calça toda furada", conta
Pessoalmente, Marcelo procura conforto e sin
tonia. "Sou como time de futebol, gosto de me
misturar na multidão. Estou sempre neutro
com as calças da Gap, que compro às toneladas
nos Estados Unidos".

íl^fe
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' •'' < A tucaiia Cflia Lcaolim cadeira de rodas) lidcra as pesquisas para a prefeitura cm Campinas: Maria Regina Nabuco (centro) 6 vice da chapa pctista, que disputa com Junia Marise, do PDT (H dircita), a admintstratfo de BH

Algumas 

mulhercs estao nao a agradavam: sua beleza ou o fato de ultima, chcgou a 70. Marta acrcdita que, ' 
':jC I .

na lideran^a das pesqui- sera mulher de Gerson Camata, scnador no Brasil, muitas candidatas ainda esbar- hriffgl
sas, como a tucana Celia do PMDB."No infdo, ficava initada; mas ram em problemas domesticos "Ha fal- UUUO UV miO

Leao, ha nove meses depois moslrei que nao era apenas uma ta dc creches e osmaridos ainda nao se Na Grande Sao I^ulo, as mulhe- diz ter auvido piadas e provocates
lidor imbatfvel na peqa decorativa no Congresso. Consegui acostumaram a ajudar dentro de casa res coricori?m em%unid'pios que; que preferiu levar na brincadeira.
preferencia dos eleitores capitalizar as fttenqoes que se voltaram A deputada e uma das articuladoras . 

^ ^nem 15 mUhpes de habi- Acabou h'der da bancada do PSDB.
de Campinas. Ou para mim. Hii logo buscando o meu da cartilha Mulheres Sem Medo do b- tantes e somam um or<,amento su- 1 Sorocaba, que tem 500 mil habi-
deputada Rita Camata espago e os assuntos da area social. Hoje der, organizadapelo Institute do Plane- .perior a W 6 bilhoes - um quinto da tantes, e considerada tima das ci-

(coliga?ao PMDB-PL-PC do B), que se nao sou mais apontada como mulher jamento Economico e Social (IPEA) ;torevisia<x eStadual para 1996. Lufza dades mais conservadoras do esta-
• "11 mantema(rentecom39%dasintengoes dosenador". idealizada pcla bancada feminina do Enmdina briga pela melhpr fatia,a do - e 6 h sua prefeitura que a

de votes da populate Be Vitoria, de Sua filha Enza, de 11 anos, esta em Congresso, para ensinar o beabd de uma . 4a cidade de Sao Raulo, que ela ad- biologa lara Bernardes, 44 anos, e
acordo com a ultima pesquisa do JB-Vox Brasilia com o pai enquanto ela cava campanha; As envolvidas em sua con- mj^istrou antes de PfculoMaluf. Em cjtndidata "A dificuldade da mu-
Fbpuli. A petista Luiza Eruniiina trava votos em Vitoria." Doi muito ficar longe fec?ao so tiveram um problema: Santos, su%cplega de chapaTelma de lher come;a nos partidos, que nao
uma batalha dura com o candidate de da familia. Mas ela gosta da escola e ate cscolher o nome. Inicialmente, seria -A Souza 

ttiiha caminho pareddp: ela abrem espa'go para ela", diz lara,
Paulo Malut, Celso Pitta, na capital o fim do aim vai continuar la com bancada do batom, como ficou conheci- poderd voltar. ao cargo de prefeita, que venceu um colega metalurgico
paulista. A disputa esta pau a pan e, Gerson", explica. Com um marido que, do o grupo de mulheres parlamentares qtie foi seu at£ 1992. Ambas sao nas pr^vias do PT.
rccentemente, ela passou para a segunda segundo ela, divide as rcsponsabilidades que conseguiu marcar espa^o na Cons- e>!perierites.' jS foram vereadoras Em sua primeira campanha
posi^ao. Em situa?ao identica esta Junia domesticas, Rita consegue mais tempo tituinte de 1988. hoi a propria Marta que deputadas, entre outras fun$oes politica, a- senadora Junia Marise
Marise (PDT), na disputa por Belo tranquiUdade emotional para !wignr com langou a alega^ao final contra o nome. ptiblicas, e Erundina chegou ouviu um senhor dizer: "Minha filha,
Horizonte. Seu mais forte concorrente o segundo colocado, Luiz Rrnlo Veloso " Rira nds, teria sentido, mas numa so- ocupar um minist&io no governo de nao voto em menina e muito menos
o petista Virgilio Guimaraes, que tem (PSDB), com 29% dos votos, ate agora. tiedade machista poderia virar motivo de Itamar Franco. - . em mulher". ftissados 26 anos, ela
uma mulher como vice, a prot'essora e A exigencia de uma cota de 20% de chacota", justificou. mulher leva para a potftica nio sente mais o preconceito que a
pesquisadora Maria Regina Nabuco.As mulheres candidatas a vereadoras A luta das mulheres na politica aquele serzido itwisfvel de fezer as as- fet questioner, naquele dia, se seria
tres mulheres que estao seduzindo os garantida pela Lei das Cotas da deputada brasileira nao e diferente da do resto do que n|0 ^ comum acs hbmenS, possiV^l enfrentar urnas em um pais
gaiichos sao:Yeda Cnisius (PSDB), Ma- Marta Suplicy (PT-SP) - muda radical- mundo. Dados da Uniao Interpariamen- como dizia a minha mae", fUosofa tad machista. "Hoje nao creio que
ria do Carmo (PPB) e Maria Augusta mente o quadro registrado nas elei^oes tar, ligada a QNU, mostram que de Telma. Mas ressalta que fugir dos es- haja precqriceito nas elei^oes; na hora
Feldman (PSB). de 1994, a mais tepresentativa ate agora. 39.683 parlamentares no mundo, 3.639 . tereodpqs masculinos nao significa de exercar o cargo e que a mulher

As tres destacam, cada qual a sua Elas eram apenas 7% do total de candi- sao mulheres - ou seja, apenas 9,16%. adotar um estilo de govemar exdu- precisaiser duplamente cfompetente",
maneira, as vantagens da administragao datos- uma misera fatia de 868.mulhe- Mas cm alguns paises elas ja mudaram sivamente domestico. A candidate disse. Se vencei1, seri a primeira
feminina. "A mulher visa mais resolver res num bob de 11.964 homens. Ainda o quadro. Na Noruega, Dinamarca, Sue- tucana C^lia Leao tem uma histdria ptefeita da capital mineira.
problemas enquanto os homens se assim, e um nume.ro exprossa\t>: ap«js as ria e Hnlandia,a partidpa<;ao de mulhe- pessoal que £ um exemplcfde 6rmc-. Junia disputa voto por voto com
preocupam com a manuten?ao do elei^oes de 1986, por ex«mplo, a banca- res no padamento supera os 30%. Em sua za e coragem: ela ficou paraplegira o candidate ' do PT, Virgflio
poder", diz Veda. "Elas 

provocam uma da feminina no parlamento tinha apenas analise, o cientista politico YVanderley ap^s um atidente de carro, ha 21 Guimaraes, que tem como vice uma
humanizatjao da politica", emenda 4,5% do total. Guilherme dos Santos frisa que quando anos. Se envolveu em causas sodais, mulher, a prot'essora e pesquisadora
Carmo, que perde apenas para Raul Fbnt No Centro Feminista de Estudos uma populate elege mulheres para car- formou-se em advocacia e chegou Maria Regina Nabuco."Quando me
(PT), de acordo com os ultimos Assessoria, que acompanha os assuntos gos {xiliticos, e potque ja dcrrubou ou- politica. Casovenga as ejei^oes, vai convidaram, contava bastante o fato
levantamentos.Mais ponderada, Augusta ligados a mulher e a familia no Congres- tras barreiras. como as de renda. de re- assumir um munitipio com or^amen- dc ser mulher. Me incomodou. Eu
adverte: "£ melhor que nao se crie so, um levantamento intemadonal ligiao ou sexual, por exemplo. Esta, to de RS 430 milhdes, quase um mi- achava que tinha que ser escolhida
expectativasdemasiadasquanta aC^oder rcgistra as mudan^as ocorridas em ou- portanto. conieicando a mir um muro no lhao de habitantes e varios bolsoes de pelas minhas possibilidades
da mulher para mudar o mundo e tros paises apos a Ld das Cotas. NaAr Brasil: e atras dele ja se ve menos misena. Nada disso a assusta; nem eleitorais. Depois percebi que o fato
politica.Mas com certeza, tazemos muito gentina, por exemplo, em 1990, apenas disSimina^ao e preconceito. mesmo o preconceito que dctecta: de ser mulher realmente amplia a

-; pelas questoes sodais". setc representantes do sexo feminino ti• "Mais que o homem, a gente tem candidature", conta Maria Regina.
Quando se elegeu deputada pela nham lugar no parlamento composto que provar que e competente, ho- .Ela e Junia brigam pelos palanques"":: 

primeira wz. Rita Camata tinha apenas por 256 congressistas. Nas eleis'oes se-  
^ H^izonte nesta e decente". Como deputada, mineiros.

24 anbs e suas referencias, em Brasilia guintes. esse numero subiu para 2" e. na ftwto qo* Maru  ajfi - 

Fotos de Waldemar SablnoRoberto Faustlno

A tucaiia Célia Leãolm cadcira de rodas) lidera as pesquisas para a prefeitura em Campinas: Maria Regina Nabuco (centro) é vice da chapa petista, que disputa com Júnia Marise, do PDT (à direita), a admmtstraçao de BH
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NUNCA TANTAS MULHERES DISPUTARAM A CHANCE DE ADMINISTRAR UMA CIDADE

Algumas 

mulheres estão
na liderança das pesqui-
sas, como a tucana Célia
Leão, há nove meses
líder imbativel na
preferência dos eleitores
de Campinas. Ou a
deputada Rita Camata

.; 2 (coligação PMDB- PL-PC do B), que se
| > > mantém à frente com 39% das intenções"de 

votos da população de Vitória, de
acordo com a última pesquisa do JB-Vox
Ibpuli. A petista Luíza Enmdina trava
uma batalha dura com o candidato de
Paulo Malut, Celso Pitta, na capital
paulista. A disputa está pau a pau e,
recentemente, ela passou para a segunda
posição. Em situação idêntica está Júnia
Marise (PDT), na disputa por Belo
Horizonte. Seu mais forte concorrente é
o petista Virgílio Guimarães, que tem
uma mulher como vice, a professora e
pesquisadora Maria Regina Nabuco. As
três mulheres que estão seduzindo os
gaúchos são: Veda Crusius (PSDB), Ma-
ria do Carmo (FPB) I Maria Augusta
Feldman (PSB).

As três destacam, cada qual à sua
maneira, as vantagens da administração
feminina. "A mulher visa mais resolver
problemas enquanto os homens se
preocupam com a manutenção do
poder", diz Yeda. "Elas 

provocam uma
humanização da política", emenda
Carmo, que perde apenas para Raul Fbnt
(PT), de acoaio com os últimos
levantamentos! K lais ponderada. Augusta
adverte: "É melhor que não se crie
expectativas demasiadas quanto ao pvxler
da mulher para mudar o mundo e a
política. Mis com certeza, fazemos muito

* - pelas questões sodais".
,; „ ;. Quando se elegeu deputada pela
! • I - 

primeira vez, Rita Camata tinha apenas
24 anos e suas referências em Brasília

não a agradavam: sua beleza ou o fato de
ser a mulher de Gérson Camata, senador
do PMDB." No início, ficava irritada* mas
depois mostrei que não era apenas uma
peça decorativa no Congresso. Consegui
capitalizar as atenções que se voltaram
para mim. Fui logo buscando o meu
espaço e os assuntos da área sorial. Hoje
não sou mais apontada como mulher
do senador".

Sua filha Enza, de 11 anos, está em
Brasília com o pai enquanto ela cava
votos emVUória."DÓi muito ficar longe
da família. Mas ela gosta da escola e até
o fim do ano vai continuar lá com o
Gérson", explica. Com um marido que,
segundo ela, divide as responsabilidades
domésticas, Rita consegue mais tempo e
tranqüilidade emocional para brigar com
o segundo colocado, Luiz Riulo Vcloso
(PSDB), com 29% dos votos, até agora.

A exigência de uma cota de 20% de
mulheres candidatas a vereadoras -

garantida pela Lei das Cotas da deputada
Marta Suplicy (PT-SP) - muda radical-
mente o quadro registrado nas eleições
de 1994, a mais representativa até agora.
Elas eram apenas 7% do total de candi-
datos - uma mísera fatia de 868,mulhe-
res num bolo de 11.964 homens. Ainda
assim, é um número expressivo: após as
eleições de 19S6, por exemplo, a banca-
da feminina no parlamento tinha apenas
4,5% do total.

No Centro Feminista de Estudos e
Assessona, que acompanha os assuntos
ligados à mulher e à família no Congres-
so, um levantamento internacional
registra as mudanças ocorridas em ou-
tios países após a Lei das Cotas. Na Ar
gentina, por exemplo, em 1990, apenas
sete representantes do sexo feminino t;-
nham lugar no parlamento composto
por 256 congressistas Nas eleições se-
guintes. esse numero subiu para 27 e, na

última, chegou a 70. Marta acredita que,
no Brasil, muitas candidatas ainda esbar-
ram em problemas domésticos "Há fal-
ta de creches e os maridos ainda não se
acostumaram a ajudar dentro de casa".

A deputada é uma das articuladoras
da cartilha Mulheres Sem Medo do Fb-
der, organizada pelo Instituto do Plane-
jamento Econômico e Social (IPEA) e
idealizada pela bancada feminina do
Congresso, para ensinar o beabá de uma
campanha. As envolvidas em sua con-
fecção só tiveram um problema:
escolher o nome. Inicialmente, seria A
Wmcada do batom, como ficou conheci-
do o grupo de mulheres parlamentares
que conseguiu marcar espaço na Cons-
tituinte de 1988. Foi a própria Marta que
lançou a alegação final contra o nome.
"Rira nós, teria sentido, mas numa so-
dedade machista poderia virar motivo de
chacota", justificou.

A luta das mulheres na política
brasileira não é diferente da do resto do
mundo. Dados da União lnterparlamen-
tar, ligada à ONU, mostram que de
39.683 parlamentares no mundo, 3.639
são mulheres - ou seja, apenas 9,16%.
Mas cm alguns países elas já mudaram
o quadro. Na Noruega, Dinamarca, Sué-
ria e Finlândia, a participação de mulhe-
res no parlamento supera os 30%. Em sua
análise, o cientista político YVanderley
Guilherme dos Santos frisa que quando
uma população elege mulheres para car-
gos políticos, é porque já derrubou ou-
tras barreiras, como as de renda, de re-
ligião ou sexual, por exemplo. Está,
portanto, começando a mir um muro no
Brasil: e atrás dele já se vê menos
discriminação e preconceito.

"Com a colaboração Jc Sucursais; Bras:l:a
Litcau), Ryrto Alegre qosé Mitcliell),
Belo Horizonte ÍRoíflnui Ukolaw, t

São Paulo (]ú<c Miiriii Mayrinki

Na Grande São Paulo, as mulhe- diz ter ouvido piadas e provocações
res concorrem em municípios que, que preferiu levar na brincadeira,
juntos, reúnem .15 milhões de habi- Acatou líder da bancada dó PSDB.
tantes e somam um orçamento su- Sorocaba, que tem 500 mil habi-

perior a R$6 bilhões-um quinto da tantes, é considerada uma das ci-
previsão estadual para 1996. Luíza dades mais conservadoras do esta-
Erundina briga pela melhor fatia, do - e é à sua prefeitura que a
da cidade de São Raulo, que ela ad- bióloga Iara Bernardes, 44 anos, é
ministrou antes de Paulo Maluf. Em candidata. "A dificuldade da mu-
Santos, sua colega de chapa Telma de lher começa nos partidos, que não
Souza trilha caminho pareddo: ela abrem espaço para ela", diz Iara,
poderá voltar ao cargo de prefeita, que venceu um colega metalúrgico
que foi seu até 1992. Ambas são nas prévias do PT.
experientes: já foram vereadoras Em sua primeira campanha
deputadas, entre outras funções política, a senadora Júnja Marise
públicas, e Erundina chegou ouviu um senhor dizer: "Minha filha,
ocupar um ministério no govemo de não voto em menina e muito menos
Itamar Franco. em mulher". P&ssados 26 anos, ela

"A mulher leva para a política não sente mais o preconçdtÒ que a
aquele serzido itwisfvel de fazer as cos- fez: questionar, naquele dia, se seria
toras, que não é comum aos homens, possiVel enfrentar urnas em um país
como Hizia a minha mãe". Filosofa tão machista. "Hoje não creio que
Telma. Mas ressalta que fugir dos es- haja preconceito nas eleições; na hora
tereótipos masculinos não significa de exercar o cargo é que a mulher
adotar um estilo de governar exdu- precisa ser duplamente competente",
sivamente doméstico. A candidata disse. Se vencei, será a primeira
tucana Célia Leão tem uma história prefeita da capital mineira,
pessoal que é um exemplo de firme- Júnia disputa voto por voto com
za e coragem: ela ficou paraplégica o candidato do PT, Virgílio
após um acidente de carro, há 21 Guimarães, que tem como vice uma
anos. Se envolveu em causas sodais, mulher, a professora e pesquisadora
formou-se em advocacia e chegou Maria Regina Nabuco. "Quando me
política. Caso vença as eleições, vai convidaram, contava bastante o fato
assumir um muniapio com orçamen- de ser mulher. Me incomodou. Eu
to de RS 430 milhões, quase üm mi- achava que tinha que ser escolhida
Ihão de habitantes e vários bolsões de pelas minhas possibilidades
miséria. Nada disso a assusta; nem eleitorais.Depois percebi que o fato
mesmo o preconceito que detecta: de ser mulher realmente amplia a
"Mais que o homem, a gente tem candidatura", conta Maria Regina,
que provar que é competente, ho- Ela e Júnia brigam pelos palanques
nesta e decente". Como deputada, mineiros.

JORNAL DO BRASIL
HIO DE JANEIRO, 17 OEAGÜSTU DE 1996

Rita Canta ta, t om a balsa
cheia de projetos paru
governar Vitória

Por Eliane BòbÁTP*

É bobagem pensar que a presença maciça das mulheres na vida política do

país significa uma vitória na querra de sexos. Nunca se teve, no Brasil, tantas
candidatas à prefeitura e à câmara de vereadores como nas próximas eleições
municipais, em 3 de outubro, sendo que um bom contingente com chances reais
de vitória. "Ao longo da história, a participação feminina na política, em todas
as democracias contemporâneas estáveis, foi a última barreira a cair. Quando
isso acontece, indica avanço e aceitação da população no processo de igual-
dade. 0 sexo não é mais discriminatório diante do direito", disse o cientista po-
lítico Wanderley Guilherme dos Santos. Embora o número de candidatas
disputando uma cadeira de vereador possa chegar a 70 mil, a maior novidade
mesmo são as políticas que estão brigando pelo cargo majoritário. Há candi-
datas disputando a prefeitura de cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Por-
to Alegre, Fortaleza, Campo Grande, Macapá, Vitória, Maceió, Belém, Campi-
nas, João Pessoa e Natal. No Estado de São Paulo, está a maior concentração
de postulantes femininas à administração municipal: o PT concorre com 19
candidatas, o PMDB com 13 e o PSDB com uma. E se na capital do Rio de Janeiro
não há nenhuma representante na disputa, os gaúchos, em compensação,
estão perplexos com tanta mulher - três candidatas - se engalfinhando para
tentar desbancar o favoritismo do candidato petista, Raul Pont, em Porto Alegre.
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CAMA I': U M AS.SUNTO TAO SfiRIO QUE DANUZA FEZ UM LEVANTAMENTO GOMPLETO I) .JwJflV;

COM!) 1' K S T1R. BEM 2 S?A~PE g aT SIGA SUAS DICAS COM UMA CONVICgAO: VOCE MKHKCK '

Eincrivcl 

como as modas vao e vem; cm relagao a * klT 7 A/ soa scns!Ve' ^ualquer manehinha podcsor tatal, e scfor exigerC;
roupa de cama, ja houve a cpoca do linho borda- \I I \ 111/ If )r j ji to, mesmo ria sala, so j|ia os jomais de. luvas. Luyas. braiicas;
do, dos listrados, dos estampadinhos, dos estam- A I _/ \ 111 iTY f 3 que devem sor javadas todos os dias (essa eu aprendi com uiua
padoes, c ate os dc cetim, mas esses duraram pou- H I ) I JJ| / J V AS amiga chiqucrnma - e fresquerrima). t
co - leinbra do inferno que era ter que segurar os Ojl >1^ lbl I ^ N ¦ Pensa que acabou? Pois ainda nao vai ter que escolher o to-
travesseiros escprregando e caindo no chao no Uli Vf** cido da roupa de cama, o que depende apenas do seu pr?a-
meio da noite? t | IT  \ mento. A abertura das im|tortai;oes,criou um pioblema, pois

Se voce gostf tie acompanhar a moda de perto, l18* 11/ «pp agora tenuis acesso a algo que nunca sequer imaginamos que
saiba que a ultima das ultimas sao len«,-di:>, colchas e edredo'ns It ' ~~ existisse: tecidos preciosos.
em tons marfim, caramelo clarfssimo e bianco. A ideia o mis- C 1 A O melhor algodao do mundo e 0 egi'pcio, quo pode ser on*
turn r tudo, desde c|ue os tons combinem. Se tiver tempo - e di 1 H 

' contrado mis to, ou puro. Quern conhece o puro nao vai queic'r
nheiro para' essa rovoluijao, a vida vai mudar. I saber dc outra coisa na vida, e como ele e ea-ns-si-mo, talvej

O basico consiste em quatro jogos de cama, cada um de um "" j/\I seja preciso vendor o apai tamerito p.ir.i toi q pra/er do dormu'
torn; ties colchas resolvem, mas como viver sem um edrodom? I Jytfc VI se sentindo uma rainha. I- so vender por um born pre?0 talvei
Que ele seja de plumasi'bem love e bem .quentere ja que as coi- L/ a. I possa comprar o enxoval completo.
sas ostein nesse pe, aproveite e troquo tambem os travesseiros. T jpr jl ^ \ Quando se deitar nem pense em dormu. Dopois do tanta

Nom o preciso dizer que eles tambem devem ser de plurnas, produ<;ao e tanta desposa, a melhor coisa quo pode fazer e to-
e a felicidade total e ter dois para voce e dois para ele. Se esti f) ^ L> mar litros de cafe para passar a noite em claro desfiutando de
ver passando por uma temporada do solteirice, mais uma razao ¥ todas essas maravilhas.
para comprar quatro; o lugar ao seu lado fica prontinho, espe If '*•* J
ranilo apenas pela chegada do ptincipe encantado. E nao se es- ir# t* i /
que?a de comprar fronhas avulsas para os travesseiros extras; ^ ^ _ w&tm/'lu 1? C/lCO/iZ/Y//''
um jogo de len^iiis vem so com duas, e pedir emprestado ao ou TT T y - LI 3L
tro jogo, nem pensar. w , ¦ Capa de edredom (RS 210), jogo de tenijol do potcal (RS 193,82>, tronlia avulsa <MS 31.40)

Urn nroblema - mais urn: como o edrodom vai ser em torn e edredom de plumas (RS 386), todas as pegas bordadas - Trousseau Rua Joaua Angelica,
i . j ii _ __ I 173, Ipanema (287-4464)claro, vai preasar de umacapa que possa sor lavada uma es- / 

— 
U ^

pecie de fronha gigante. |epare-se, gois na lo,a do edredom /J* -Li -ILJU "-*- R^aVisconde dtPirajd.550^204(511-2942)
podc nao ter a capa, e voce vai tei que correr a ndade ate en- ^ Bjogode cama itailano com capa de edredom double lace, longoi de forrai e tronhas (do R$
contrar. I jj I 280 a RS 520) - Matlas Marcier „ Shopping da GAvea, loja 309 (259-9796)

Com todas essas maravilhas, e preciso ser radical: fica proi- | Jl 1. ¦ Jogo do lengol de algodao egfpcfo puro (RS 1.600)«edredom de plumas (RS 750) Vieira
bido lor jornal na cama, alias, dentro do quarto. Para uma pes- ' U Santos - Praga Joio Adheniar de Almeida Prado, 32, SP(011-211-2708)

Os artistas da 
gula ,  n

Pok 1 cun \ Nn\ \ ton, o outro que ambiciona con V^OMI PAN 111 /V DO L A.Z!iLlR
* 

' 
'"do 0 pao. % autoria OUTONO a »! d i] a s p a r i n i

de Olivier Anquier, marido do ^mmmm^m—wm
m com Renoir Debora Bloch, dono da padaria IN VER.NO ^

A chegar qr
/¦ apenas em novem Vender bem nuando se tala em hooFf-wict. j?i /ipanema amisaxoemenoonca, iob
/¦ ")LU"- VIII IIUVVUI q OVf . SHOPPING OA GAVSA 213 . FASHION MAU.JI.1 A 1 BASRASMOfPIMG I0-1P3.S

/ ¦ bro e ia torn rente livro do arte sobre eastronomia LancameniO . raosuico-6 A.-ftAMfnGO *ua»aissanou.n/ fuuca baraooemesquha. iys
/ I 1 !' " 1 Ui <ua 1,IIMIU|H Hiia.L t < NORTJSHOPPINO^O! - D25>CENTRO: GONCAIVES OW, 56 I.'U.HA-.HEP SfeiA. SS / PIAZA WTEKM, 303
/I fazendo reserva de vender algo em torrid de 5 mil aglia-de-colonia fone ,i\i wm:? .¦ rym
r-I 

p,„,Plaros 
n.u.,1, cxemplnros, cmborijK^ alguns exdUSiva.COm

/ ¦ tora Salamandra campeoes. como, por exomplo, .1 ^ |
Sao loitoros ansio mean ami t'ie$dnon. que vendou lavandas nobres. 'B , , ,

sos por mais uma publica^ao lu mil exemplares. Almal, essas edi Perflime de crian^a. C B W^j
\uosa sobre gastronomia. t) ge ^oos nan sao feitas para serein lo- Ol

"n lunar noro nao choga a sor campeao do vadas para a cozinha. "O lugar do- . V" vondas. Mas. do cmco anos para los o na sala. porque vao alem das ClnCO ^ Lntbb ¦ M B ¦« J
dOS liVFOS d6 <•'>>• a'go mudou."l;stamos expo- simples roceitas'.afirmaVictor. ailOS para CLp^" \

nmentando um fenomeno novo publico consumidor o especial: l
artO e produzindo quaso o Jobro dt> sao, nonnalmonto pessoas de 03, CStSmOS I

.... . que era habitual', diz Marcos da born nivel cultural - alem do eco , . . Visconde de Pi raja, 430 ___ ^
CUiinaria e Veiga Pereira, da Salamandra, n6inico> porque um livro de arte prOdUZindO slj. 201. Tel.: 267-7798 f B lU cJ O Sdk.
nasalB Alexandre Horea Kibeiro. da Do- nao custa barato --. alem de.voiir- nijacg Fax: 247-1350 .,

rea Book< and Art<. nao so con mets. w
porque eles corda como tambem prepara 0 A Doroa conhecida por DBA dObrO do __

lans"amento do novos produtos -. ja torn quatro livros de arte na JKLv^
V30 alem "Durante um tempo,mantivemos area gastrondmica agenda,lb- naDltlial I

daS simnles me^lia v.it 10 a I t i:\rvis de arte dos, como e regta no goneio, de Marcos Pereira,^ por ano. Este ano, passanios pa acabamento refinadissimo. \ossa editor da
receitas" ra 1. titulos" explica o editor. F area alguns prot'issionais se des salamandra \

do Doroa o sotisticado livro \'i- tacam. ComoVictor Burton, o dar- ! j |victor Burton, jifios - ii arte dn FrtvifiuA viticul- Itttg. dos editores. H ele tambemdesigner f«r.j no do Manro Marcelo "que assina o projeto grafico do II- ^ i :
.^|yes.e?jos prdximos serao Cluu- vm'''Pniios da Hoa Lembrmifa, do W CflQ©i llO C|UG "j;
lo of coursc de Chado. um co- Danusia Barbara. Na hora do cli- j. • c _ S
nhoddo ck<! Jo S.is> P.iulo, o Ofi:- cat.. mais col,itJJ„ foiAjafo Ml P«(l 01 ®W'raShoppmfl - txpainsao 3
.r;iJ Ailwr do Erasil assin.idopola Sfefo IVano, italiano tadkado iln Dsh /W\ Nivel 

Lagoa - Tel.: 431-9069 
g.

pionoira O folia. .As duas editoras no feo Quem tolheia qualquer CUrtURI OO fdlS W> —
come^am a trabalhar em dois no- um dos Iivtos com suas fdtos en- ^ j
vos projetos: um livro sobre os tendo logo o porque. as I , _ . . HH
segredos da^comida baiana, a car ilustraqoes abrom o apetite de ZONA jj|
gofdo designer \_ariqca. V"ictor Bur qualquer um 1 W.

i »

Manos Pereira, da Salamandra
(eentro), e Alexandre Porea, da

DBA: rindo ii toa

EDITORES DE LIVRO DE ARTE TRANSFORMAM COMIDA EM OBRA-PRIMA
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CAMA É UM ASSUNTO TÃO SÉRIO QUE DANUZA FEZ UM LEVANTAMENTO COMPLETO DE

como Vestir, bem essTTeçaT sTga suas dicas com uma convicção: vôcê merece

soa sensível qualquer manclrinha pode ser fatal, o se for exigen
te, mesmo na sala, só leia os jornais de luvas. Luvas brancas;
que devem ser lavadas todos os dias (essa eu aprendi com uma
amiga chíquérrima - o fresquérrima). t

Pensa que acabou? Pois ainda não: vai ter que escolher o te-
cido da roupa de cama, o que depende apenas do seu orça-
mento. A abertura das importações criou um problema, pois
agora temos acesso a algo que nunca sequer imaginamos que
existisse: tecidos preciosos.

O melhor algodão do mundo o o egípcio] que pode ser ert;
contrado misto, ou puro. Quem conhece o puro não vai querer
saber de outra coisa na vida, e como ele é ca-rfs-ài-iiio> talvej
seja preciso vender o apartamento para ter o prazer de dormfir
se sentindo uma rainha. I: se vender por um bom preço talvez
possa comprar o enxoval completo.

Quando se deitai nem pense em dormit. Depois de tanta
produção o tanta despesa a melhor coisa que pode lazer é to-
mar litros de café para passar a noite em claro desfrutando de
todas essas maravilhas.

E 

incrível como as modas vão e vêm; cm relação à
roupa do cama, já houve a época do linho borda-
do, dos listrados, dos estampadinhos, dos estam-
padões, c até os de cetim, mas esses duraram pou-
co - lembra do inferno que era ter que segurar os
travesseiros escorregando e caindo no chão no
meio da noite?

Se você gosta de acompanhar a moda dl perto,
saiba que a última das ultimas são lençóis, colchas e edredòns
em tons marfim, caramelo claríssimo e branco. A idéia é mis-
turar tudo, desde que os tons combinem. Se tiver tempo - e di-
nheiro para essa revolução, a vida vai mudar.

O básico consiste em quatro jogos de cama, cada um de um
tom; três colchas resolvem, mas como viver sem um edredom?
Que ele seja de plumas, bem leve e bem quente; e já que as coí-
sas estão nesse pé, aproveite e troque também os travesseiros.

Nem é preciso dizer que eles também devem ser de plumas,
e a felicidade total é ter dois para você e dois para ele. Se esti
ver passando por uma temporada de solteirice, mais uma razão
para comprar quatro; o lugar ao sou lado fica prontinho, espe
rando apenas pela chegada do príncipe encantado. E não se es-
queça de comprar fronhas avulsas para os travesseiros extras;
um jogo de lençóis vem só com duas, e pedir emprestado ao ou
tro jogo, nem pensar.

Urn problema - mais um: como o edredom vai ser em tom
claro, vai precisar de uma capa que possa ser lavada - uma es-
iécié de fronha gigante. Prepare se, pois na loja do edredom
pode não ter a capa, o você vai ter que correr a cidade até en-
contrai.

Com todas essas maravilhas, é preciso ser radical: fica proi-
bido ler jornal na cama, aliás, dentro do quarto. Para uma pes-

V/r/r e/icc/i/m./¦

m Capa de odredom (RS 210), jogo de lençol do porcal (RS 193,82), tronlia avulsa (RS 31 40)
e edredom de plumas (RS 386), todas as peças bordadas - Trousseau Rua Joana Angélica,
173, Ipanema (287-4464)

Capa de edredrom de percal (RS 107), colcna de piquei (RS 68) e edredom (RS 185) - Alfaias
Rua Visconde de Pirajá, 550/sl 204 (511 -2942)
Jogo de cama italiano com capa de edredom double lace, lençol de forrai e Ironhas (do RÇ

280 a RS 520) - Matias Marcler. Shopping da Gávea, loja 309 (259-9796)
Jogo do lençol de algodão egípcio puro (RS 1.600) e edredom de plumas (RS 750) Vieira

Santos - Praça Joào Adhemar de Almeida Prado, 32, SP (011-211-2708)

tolos De ferrando Rabelo

Os artistas da 
gula

ton, o outro que ambiciona con
tar tudo sobre o pão, de autoria
de Olivier Anquier, marido do
Débora Bloch, dono da padaria
paulista Pain de Franee.

Vender bem. quando se fala em
livro de arte sobre gastronomia, é
vender algo em torno do 5 mil
exemplares, embota haja alguns
campeões, como, por exemplo, Á
mesa com elegância, que vendeu 8
mil exemplares. Afinal, essas edi
çòes não são feitas para serem le
vadas para a cozinha "O lugar de-
les o na sala, porque vão além das
simples receitas", afirmaVictor O
público consumidor e especial,
são, normalmente, pessoas de
bom nível cultural - além de oco-
nómico. porque um livro de arte
não custa barato além degou)-
meiSi

A Dõrea - conhecida por DBA
-, já tem quatro livros de arte na
área gastronômica à venda. To-
dos, como é regra no gênero, do
acabamento refinadíssimò. Nessa
atoa alguns profissionais se dos-
taeam, Como Victor Burton, o dar-
ling dos editores. H elo também
que assina o projeto gráfico do li-
vro Pratos da Boa l embrança, do
Danusia Barbara Na hora do cli -
car, ò mais cobiçado fotógrafo é
Sérgio Pagano, italiano radicado
no Rio Quem folheia qualquer
um dos livros com suas fotos en -
tendo logo o porquê: as
ilustrações abrem o apetite de

Por Lucian \ Ni:i\ \
OUTONO

INVERNO

96
Lançamento .

água-de-colônia
exclusiva,com
lavandas nobres.

Perfume de criança

A 

mesa com Renoir vai
chegar às livrarias
apenas em novem
bro e já tem gente
fazendo reserva de
exemplares na edi
tora Salamandra
São leitores ansio-

sos por mais uma publicação lu
xtiosa sobre gastronomia. O gê
neto não chega a ser campeão de
vendas. Mas. do cinco anos para
ca, algo mudou "F.stamos oxpe
nmentando um fenômeno novo
e produzindo quase o dobro do
que era habitual", diz Marcos da
Veiga Pereira, da Salamandra.
Alexandre Dórea Ribeiro, da Dó
roa Books and Arts, não so con
corda como também prepara o
lançamento de novos produtos.

Durante um tempo, mantivemos
a média de 10 a 1-1 livros de arte
por ano. Este ano, passamos pa
ra 17 títulos", explica o editor. F
de Dórea o sofisticado livro W-
nhos - a arte dá França/A ritieul-
tura no Brasil, de Mauro Marcelo
Alves, o os próximos serão Char-
Io oj eourse, do Charlo, um co-
nhecido ehef We São Paulo, o Ofe-
Ha, o sabor do Brasil assinado pela
pioneira Ofélia As duas editoras
começam a trabalhar em dois rio-
\os proietos. um livro sobre os
segredos da comida baiana, a car-
eo do designer v .moca Victor Bur

FOULARDS, PAREÔS

RIO OFf.PK!Ct 7?) / IPANEMA: AN16AI 0£ MENDONÇA. 108SHOPPING OA GAVfA 218/ FASHION MAU. A / BARRASMÕPPING. \QÒ P 25RIO SUl CO-Ó A- FLAMENGO RUA PAJSSANOU. 73 /TUUCA. BARÃO Df MESQUITA, »V5NOíTE JHOWNG- 401 - 025 I CtNMO OONÇA.VES DIAS '>6 I / ILHA-i SEP St"*. 55 / PIA2A tlirtRÓi,FOfiE / FAX. 589-3022 / 589-7523

Coleção de

Inverno
"0 lugar

dos livros de

arte

culinária é

na sala

porque eles

vão além

das simples

receitas"

"De cinco

anos para

cá, estamos

produzindo

quase o

dobro do

habitual"
Marcos Pereira,
editor da
Salamandra

Visconde de Pirajá, 430
slj 201. Td.: 267-7798

Fax: 247-1350

Victor Burton,
designer

O caderno que

faz parte da

cultura do País
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A empresária Silvia
Amiíla (no café da

manliã após o
exame) planejou

mudança de vida
para acabar com o

esgotamento, Já a
advogada Sônia

Manhãs dos
Gtiaranys (à esq.,

monitorada pelo
médico Gilberto

Ururahy) descobriu
mie estava em ótima

forma

PESQUISA DURANTE CHECK UP MOSTRA QUE MULHERES GANHAM PODER E PERDEM SAÚDE

Pôde verificar então que poucas sabem se cui-
dar. "Em 

geral, a paciente acha que o fato de ir
periodicamente ao ginecologista já basta para
resolver o seu problema de saúde. Engana-se.
A avaliação do colo do útero e da mama é im-
portantíssima, mas deve ser aliada a uma bate-
lada de exames que precisam ser feitos anual-
mente", avisa.

A alta competitividade no ambiente de tra-
balho, a responsabilidade perante o lar e ain-
da a preocupação com a aparência são os
fatores, segundo Gilberto, que mais contam
para aumentar o nível de estresse - fazendo
com que a mulher desenvolva doenças como
gastrite, queda de cabelo e erupções cutâneas.
"Para evitar, a melhor solução é uma só: pre-
venção. O interessante é que apesar de a mu-
lher ser a responsável pela saúde da família,
culturalmente é o homem quem costuma ter a
fixação em check-up". Para evitar problemas,
Gilberto aconselha atividade física regular, ali-
mentação equilibrada e horas de sono bem dor-
midas. "E mais: elas precisam saber que pflu-
Ia anticoncepcional aliada ao cigarro cria um
efeito muito perigoso. Pra começar, aumenta as
chances de câncer da mama".

Mas a melhor atitude em benefício de uma
vida mais saudável, garante Gilberto, vale para
todo mundo: um melhor gerenciamento da
agenda diária e a valorização dos momentos de

lazer. Esse é o conselho que dá para grande par-
te de suas clientes, como é o caso de Sílvia Cris-
tina Arruda, há dois anos ocupando o cargo de
diretora de relações corporativas do Hotel Iriter-
continental. "Tenho um trabalho altamente en-
volvente, que me exige muitas decisões. Come-
cei a reparar que estava com insônia, irritação e
sinais de alergias, lassava o dia inteiro tensa.
Resolvi fazer esse chcck-up completo c acabei
descobrindo que tinha que tomar providências
rápidas para perder peso e diminuir o meu
esgotamento físico e psicológico. Conclusão: fui
direto para um spa. Estou, também, tentando
ter uma rotina mais equilibrada", diz Sílvia.

A advogada Sônia Manhãs dos Guaranys,
sócia de um escritório de direito trabalhista, tem
uma história um pouco diferente da de Sílvia. Ela
procurou o check-upí incentivada pelo marido,
um habitue desse tipo de exame, e saiu satisfei-
ta com a comprovação de que está em ótima
forma. "Sou daquelas que já trabalhou muito,
mais de dez horas por dia. Uma estressada por
natureza. Nessa fase da minha vida, tenho
condições de fazer o meu horário, que não pas-
sa das sete horas diárias: ganhei tempo para ti
car com os meus filhos e ainda fazer ginástica
pelo menos duas vezes por semana. Também
como bem, basicamente legumes e verduras e
tiro férias pelo menos uma vez por ano. Agora
invisto em qualidade de vida", afirma.

Por Simone Rait/ik

ue a mulher conquistou o seu
espaço no mercado de traba-
lho, a gente sabe. Só que jun-
to ganhou também uma
lembrança da batalha: o es-
tresse de duplas jornadas e os
(maus) hábitos de uma vida
mais agitada e competitiva -
como o fumo, a falta de exer-

cícios e de uma alimentação equilibrada. As con-
seqüências dessa rotina doentia se tornam ca-
da vez mais visíveis, e elas passaram a apresentar
uma série de sintomas que antes eram mais
freqüentes no homem."Bastou a mulher ser sub-
metida às mesmas condições ambientais e emo-
cionais que ele para começar a acusar índices
elevados de lolesteroi e hipertensão", observa o
médico Gilberto Uairahy, diretor da Med-Rio
Check-up, localizada na torre do RioSuI, uma clí-
nica especializada em oferecer exame comple-
to - avaliação clínica, ginecológica, pneumoló-
gica e cardiológica, através de hemogramas,
ultra-sonografias e outras verificações.

Gilberto fala com conhecimento de causa.
Ele desenvolveu, entre 1.400 clientes - a maio-
ria de executivas -, uma pesquisa para avaliar
as condições de vida da mulher que trabalha.

COMIDA, BEBIDA, TRABALHO E TENSÃO

Rira a pesquisa sobre a mulher brasileira que vive em
grandes centros urbanos, realizada pela Med-Rio, foram
ouvidas 1.400 mulheres - executivas, profissionais libe
rais e d o tias de casa de faixa etária entre 30 e 60 anos,
que ocupam posições estratégicas em suas empresas
Os sintomas apurados foram:

AlimentaMo desequilibrada 80%
Vida sedontaria 70%
l\icientes com o peso aciina do ideal 60%

Hemonoidas 96%
Alto ntvel de estresse 40%

Tabagismo 40%
Displasia mamaria 36%

Varizes 28%
Doenga pulmonai 2t-i%

Insonia 26%
Ingestao regular de bebidas alcoolicas 25%

Gastrite 24%
Lesoes cutaneas 20%
Auto-medicai;ao (anti-acidos, vitaminas) 20%
Mioma uterino 16%

Fadiga 15%
Hiperteiisao arterial 12%
Insuficiencia coronariana 12%

Obesidado 12%
Itifec<;ao urinaria 12%
Calculos biluares 8%

ARMÁRIOS • COZINHAS • BANHEIROS • ESTANTES
*10 Dl JANIltO CASA SMOPNNG 335-1431/325-1265 • COM t. 5J10740 • COPA II 236-178S • NORTE SHOPPING:269.5J«S •
SUPES GElll 590 8322/280 3136 < 330 • TtiuC». i 568-1 ?8S,'IS4-0.'»< • TliUCA II 234-5125/568 051? • TftEVtNOM 260 82«4
280-3136 434 • PITHOPOL1Í J. m 4281 " U -8851 * BILO HORIXONTf MtNASCASA 426-3644f426 31&6
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I O casamenio de tra-

vestis no Fantástico

Angélica no Sai de

Baixo

Prestar atenção no

Click Musical, da Globo

Substituí-lo pelo Som

Brasil

As reprises da Olirn-

piada nos canais por as-

sinatura e na Record

A reconstituição do

caso Daniela Perez no

programa do Gugu

Psicanálise de auditó-

rio

As modelos de biqui-

ni que apresentam os cli-

pes sensuais de Al Dente.

da MTV

Acabar com o criatij

vo CNT Opinião

A dança das tiririque-

tes no último Domingo

Legal. De chorar...

... ' 
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¦ Caco Barcelos no

Fantástico

Os novos

V". \ CLAUDIA SOI /.A
Cãmera fechada na mão tré-

nula dc Joaninha que segura um
erço. A lente sobe para o rosto
ranstornado da irípça que encara
1 enhor grisalho à sua frente c
li/ "Papai!". Os dois se abraçam

choram, emocionados. Se esti-
• esse concorrendo em alguma ofl-
ma dc roleiristas para a TV, cer-
amente esta ceninha medíocre
¦anharia uma redonda bola preta.
Mas será que alguém pensa que é
lácil sentar diante de uma folha
ou tela) em branco, inventar no-

mes de personagens, conflitos, fi-
uaíS felizes e, o que é pior. garan-

Dias (e Janetes) da TV
reszthson, que só agora, depois detir sempre altos índices de audiên-

cia? O Caderno TV voltou a esta
discussão mas, ao invés de bater
na tecla de que falta inspiração,
decidiu ir à cata de quem está
despontando na arte tão bem
exercida por Janete Clair, a rai-
nha da teledramaturgia. Na estra-
da há anos. esta turma ainda en-
frenta um tortuoso caminho das
pedras. Não para escrever as tra-
mas, porque nisso eles já estão
craques, mas para ascender ao
primeiro escalão e abandonar, de
vez., o cargo de colaborador. Co-
mo a estreante Ana Maria Mo-

muitos anos dedicados ã co-auto-
ria de novelas, vai assinar sozinha
sua primeira história. Há também
casos de prodígios como Vincent
Chistian, que escre\ eu sua primei-
ra trama aos 8 anos. E. atenção, o
plantão do Caderno TV orgulho-
samente informa: achamos a Emí-
lia! Reny de Oliveira, a atriz que
por mais tempo interpretou a bo-
neca de pano do Síiio do Pica-Pau
Amarelo, casou, mudou para Bos-
ton, nos Estados Unidos, abando-
nou a carreira e virou professora
de ioga, Reny conta tudo na pági-
na 12. É para matar saudades.

O AR;1 AS

K- GMT OPINIÃO 1
Brasil, terra de crimes, iinpu-
nidndc c absurdos. Mais um
absurdo criminoso: sem qual-
quer aviso prévio, retiraram
d<> ar um dos melhores pro-
¦ramas que nossa televisão já

teve: o CNT Opinião. Quem
conhece sabe da dimensão
dessa perda: quem nunca pó-
de conhecê-lo (<> programa
era exibido ao meio-dia) per-
deu a chance de se surpreen-
dei com um programa que

¦era uma tribuna livre, didáti-
eu e democrático Resta-nos

: o trivial de nossa IV: mani-
; pulaçào interessei 1.1. jornalis-

1110 rasteiro c anestesiante,
: entretenimento vulgar e indi-
: gene ia intelectual (I.uis

I duiirdo de Almeida — São
: ( ristóvão/Rio)CNT OPINIÃO 2
: listamos incontoimados aqui
: em casa e sabemos de muitas

pessoas que também ficaram
chateadas. Teve gente que até
chorou. Acabaram com o
CNT Opinião, um programa
maravilhoso, apresentado
por Cristina Rêgo Monteiro.
Por quê? Os debates do refe-
rido programa eram a melhor
opção que hav ia na televisão.
Fica o meu protesto e o meu
vazio. (Maria Ana de Assis —
Jjítarepaguá/Rio)

? RACISMO
í. constrangedor para nós,
negros, assistirmos às novelas
do" SBT. Principalmente à
novela Colégio Ihasit. Ela pa-
rece se passar em outro pia-
neta. já que não existe uma só
pessoa da raça negra em seu
elenco. Essa observação ser-
ve, também, para o restante
da programação, não so do
SB I, como dos demais canais
que. quando escalam negros.

geralmente o fazem numa :
proporção bem menor do :
que a realidade do país. As ;
emissoras têm que respeitar :
quem tanto fez e faz pelo ;
pais. independente de raça, :
religião e sexo, respeitosa- |
mente, como diz a nossa :
Constituição. (Paulo R. l-ran- •
cisco — Duque de Caxias/ :
RJ)

SENSACIONALISMO :
É deprimente ver o caso da ;
morte da atri/ Daniela Pere/ :
ser explorado não só por al- :
guris jornais, como pela IV. :
No último domingo, o Do- \
mingo Legal do SBT passou :
dos limites. Deixem a coitada ;
em paz! (Jútiá Moreira — :
Encantado/Rio) j

¦ Paródia de Vou de

táxi no Sai de Baixo

Prestar atenção no

Edgar, da MTV

Tirar do ar o Não

Fuja da Raia

A transmissão dos jo-

gos do Campeonato

Brasileiro

¦ A entrevista de Jô

Soares com doutor Pin-

to. um médico especiali-

zado em impotência

masculina

¦ Cirurgia plástica de

Silvia Poppovic

1 Cláudia Abreu de lin-

gerie em A Vida Como

Ela Ê

As pautas criativas

do Brasil Legal

0 Ponto a Ponto, que
dançou• Cartas para esta seção devem

ser endereçadas ao Caderno TV,
JORNAL DO BRASIL, Av Brasil
500,6° andar, CEP 20949-900
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ANA CLAUDIA SOUZA

NÃO PODE

Não pode o Domingão do Faiistão que.
para emocionar a platéia no dia dos Pais.
escalou Luiza Thomé para relembrar a his-
tória triste da morte do pai, num dia de
Natal. Soou sensacionalista.

Não pode Rosicléia e Tiririca. e Hebe
chamando os dois de gracinha segunda-fei-
ra, no SBT. Brega demais.

PINGUE PONGUE Clodovil

Globo News. canal de notícias da Globo
e Globosat. será lançado dia 21. em São
Paulo, na Feira Broadcast & Cable 96. de
equipamentos para televisão. 0 lançamento
é uma das atividades da feira sobre tecnolo-
gia de ponta.

Coqueluche dos cinemas.Independenee
Day será exibido em sessão exclusiva para
12Ó assinantes sorteados pela TVA, escolhi-
dos através de sorteio. Antes da exibição do
filme segunda-feira, no Estação Botafogo,
vai ter um coquetel para os felizardos.

Repórter do Caderno dois, da TVE. Fá-
bio Júdice foi até Miami conferir os 100
anos da cidade norte-americana. Vai ao ar
terça-feira, às 21h30.

Sérgio Mallandro e TV Animal estão
fora da programação do SBT na próxima
semana. Por causa da mudança para as
novas instalações da emissora, as duas
produções ficaram sem ter onde gravar.

Ana Davis dá curso de locução e apre-
sentação de telejornal a partir de setem-
bro, na Escola de Rádio, em Botafogo.

Até parece gincana do finado Pomo a
ponto, mas é apenas a nova diversão da
ex-apresentadora do programa dominical da
Globo. Ana Furtado descobriu o kart e.
uma vez por semana, lidera a bateria das
mulheres no Kart Indoor, no estacionamen-
to do Freeway. na Barra. "É uma supervál-
vula de escape: você despeja muita adre-
nalina no sangue, trabalha a respiração, faz
um tremendo exercício. É o máximo", diz a

moça que, findo o programa que apresenta-
vá ao lado de Márcio Garcia e Daniele
Winnits, prepara-se para fazer parte da no-
velinha diária de Angélica, um dos três pro-
gramas que a apresentadora terá na Globo."Vou fazer a Drica, uma secretária esotéri-
ca. Vai ser um barato". Na atração, Ana
trabalhará ao lado do namorado, Boninho,
diretor dos programas de Angélica. "A 

gente
sabe separar bem as coisas".

E qual foi a pergunta?Porque ela nunca quis ser p... Tem essa
coisa em relação à profissão de modelo,
não é?. A Shirley me disse que achava isso
uma proposta de vida, que não era a dela.
E pronto.

Mas você não era meio agressivo com
os entrevistados? Isso era intencional?

Eu fazia com intenção, sim. Mas por-
que fico desesperado para a coisa dar
certo e não apenas para eu fazer sucesso e
ter muitos pontos no Ibope, mas para que
a emissora tenha dinheiro para pagar
todo mundo. Só que o melhor jeito para a
coisa dar certo é não ficar desesperado.

Demorou muito até você acertar com a
CNT?

Eles me chamaram algumas vezes, mas
no começo a proposta não me interessou.
Até que nós chegamos a um acordo e
resolvi voltar, inclusive para recuperar a
audiência da emissora para que eles pos-
sam pagar a dívida antiga que têm comi-
go. Já estamos conseguindo isso.

Mas você saiu brigado da CNT. Foi um
fim de contrato litigioso.

Não foi litigioso. Eles é que procura-
ram esse caminho para escapar da causa
trabalhista. Mas se isso tivesse acontecido
de verdade, não estaria de volta. Saí por-
que estava apaixonado, queria ser vitima,
que a pessoa voltasse...

Foi por isso que você foi para Paris?
Claro. Existe melhor lugar para chorar

do que na beira do Sena? Fui pra lá.

chorei bastante, comi bastante patê e vol-
tei para o Brasil recuperado.

Está apaixonado de novo?
Essa pessoa me pôs de pé. A gente

quando está apaixonado pensa que o ou-
tro é propriedade nossa, quando o amor é
mais doação do que recebimento. Até
essa pessoa eu nunca tinha amado al-
guém. Por isso. sou muito agradecido a
tudo, inclusive a este desfecho porque me
ensinou muitas coisas.

E há alguém com quem você queira se
reconciliar no ar?

Não. Ou melhor, tive uma vez um
entrevero com a Scarlet Moon, ainda na
época da Manchete, e sempre que posso
brinco com essa história, falo nela, por-
que não quero saber de bololô com nin-
guém. ainda mais com uma pessoa lumi-
nosa como ela.

Na volta à CNT, pediram para você
segurar a onda?

Pelo contrário. As pessoas me pedem
para eu ser como antes, mas não estou
interessado. Quero paz e amor. essa filo-
sofia hippie fora de época. A trauletada
em relação àquele desfecho amoroso foi
importante até por isso. Hoje. não sou
mais econômico: falo tudo o que sinto,
mas procuro não ser tão incisivo. Estou
tentando ser mais objetivo e menos dire-
to. se é que da para entender.

Seu contrato com a CNT é por quanto
tempo?

Um ano mas. sinceramente, não tenho
intenção de sair daqui.

c>

GENTE

André Arruda

"Não 
quero saber de bololô com ninguém"

(garante
para 97

O último Casseta & Planeta, urgente!.
exibido terça-feira retrasada serviu como
uma espécie de renovação de passaporte
para a turma. Superelogiado, com produ-
ção caprichada e piadas inspiradas, a boa
receptividade do programa está contando
pontos para que, na rearrumação da Ter-
ça nobre, em 97, o Casseta <£ Planeta
continue no páreo. Se não melhorassem o
desempenho, os meninos seriam rifados
da programação da Globo ano que vem.

Clodovil não quer mais ser polêmico.
De volta à CNT, de onde saiu demitido

fim de 1994, o apresentador de Retratos
(diariamente, às 19H45), Clô está menos

ferino com seus entrevistados e di: que
tudo o que quer é paz e amor. "Essa

filosofia hippie fora de época", brinca ele.
que em breve deve voltar a ter um
ma de gala, aos domingos, na
CNT, feito em Curitiba. Quer en
nova produção à DC-7, que cuida de ar tis-
ias como Roberto Carlos. "Eles são bem
profissionais".

Porque vocês reprisaram o programa
logo na segunda semana de exibição? Al-
gum buraco por falta de entrevistados?

Não tem buraco nenhum, estamos até
muito adiantados. O povo é que pediu
para reprisar porque ninguém viu algu-
mas entrevistas. Dessa vez está tudo cer-
to. Todo mundo quer ir ao programa.

As pessoas não têm mais medo de você?
Não é que não tenham mais. A minha

proposta não era nem essa. Mas talvez eu
não soubesse me expressar direito. Por
exemplo, uma vez perguntei uma coisa á
Luiza Brunet que ela ficou passada. Ago-
ra. fiz a mesma pergunta para a Shirley
Malmann. que me deu uma resposta be-
lissima. Talvez eu não tenha sabido colo-
car direito a pergunta.
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MANHÃ/TARDE

Nos na Escola
(5h30)

ESt Igreja da Graça
ífrh)
13 Programa
[ dusacional Ml''
4 — Programa
f «jmênico (6h2fJ)
4 Tekxtirso 2WjO
<6h25f
7 Programa
t ilucativo KibJO)
13 Joui Verdade
(óh30)
11 - Palavra Viva
(6hlH)
11 Educativo i(Mi)

Programa
Educativo (7h)
11 S ibado
Animado (7h)
13 H 5... - K M

Profetizando Vida
(7hl 5>
4 — Globo Educação
(7h20)
2 E«ítiç3odollino
N.Kiim.il (7h25)

2 —Palavra V , .
(7h30)

— SewSo Animada
í7h.V)t

— Um Airn.r de
Família Serie (7h30)
13 — Reunião cio*»
Milagre* (7h 301
4—Globo Ciência
(7h50)
2 —Reencontro
(Th55)

'6 - Patríne Í8h)
7 — Anunciando Jesu>
(Xh)
9 Reunião dos
Milagres (Hhl
2 felecurso 2JJ00 -
l" grau (Khl5)
4 — Globo Ecologia
(Kh25)

I BV (8h30)
- Cnsto Vive (hh30)

13 l spaço
F\ angélico (Kh V))
4 Xiií.i P.irk (8(15';

6 — I lomc Shopping
(9h)
6 Proclamai (9hi 5)

2 — Educação em
Revista l9h30)
7 - Manhã Com Deus
<9 h30)
9 - Primeiro Mundo
(9h30)
6 - Escola Bíblica na
IV (9h45)

EE3'2 Boletim
Paraolímpíada (lOh)
13 Falando de \:>!a
(lOh)
4 Xuxa Park (10h05)
2 Globo Ciência
(10H05)

- Pare e Pense
(101)15)
2 - Globo Ecologia
(10H30)

Show de Turismo
(I0h3ü)

2 — Boletim
Paraolimpiada í I In)
7 - Um Amor de
Família < 11 h>
13 — Gospc» üne
(I lh)
2 — Estação Ciência
(IlhOS)

— Grupo Imagem
(llhl5)
2 — Viíi:.s ai'» Mundo
cm HO Dia> 11 Ih30)
9 — Renascer <1 IhJO)
4 — Os Trapalhões
(llh55)

— Vami> . i alar com
Deus(líb55i

íE32 Rede II: !¦>:! tl2h)
7 - Memória Band
(12b)
9— O melhor do
Furacão 2ü*KJ, Musicai
local (12h)
11 — C irispita. Serie
(12h)
13 Fdx>ii Moura —
Brasil Feii/ i !2h)

— Edição da Tarde
(I2hl5)
4 — Globo i porte
(I2h25)
2 - Stadium (I2h30)

Desbrava Brasil
(I2h30)
4 RJ TV (12hÍ5)

^ — Programa Político
fl3h)

4 — Programa Poiíuco
(I3h)

-- Pr. >grama Político
(I3h)

— Programa Político
<!3h)
9 — Programa. Poüüco
(I3h)
11 — Programa
Politico(13h)
13 — Programa
Político i I3h»
2 — Rá Tím Bum
(I3h30)
4 — Jornal I ioje
(I3h30)

— Manchete
Esportiva (13h30)

— Esporte T oíal
(I3h30)
9 — O Melhor do
Furacão 21)00.
Continuação (13h30j
13 — Edson Moura —
Brasil Feliz.
Continuação < 13h3Q)
11 — Cinema em
Casa. Filme: //v/v -
nos bastidorf\ dü (anui
(I3h30)
4 — Vídeo Show
(13h55l

EE% — Sitio de Pica-Pau
Amarelo < 14h)
6 — Programa Raul
Gil. Variedades (J4h)
9 — FÉ Shopping
(14h)
4 — Esporte
Espetacular (14h25)
13— Mara Maravilha
Sho* <!4h30)
2 — Boletim
Paraohmpiada iI4h55)

"2 —Desenhando (15h)
9 — Programa Alberto
José. Musical (15h)
7—Gol —O Grande
Momento do Futebol
(15h 15}
11 — Boletim da
Fórmula Indv (IShlS)
11 — Show de
Calouros (15h25)
2 — Castelo
Rá-Tim-Bum 115h30)
9 — TV Rodeio
<15h30)
4 — Campeonato
Brasileiro. Futebol.
Hoje: 1 üm <> x Goiú\.
Ao vivo(15h30j

7 — Campeonato
Brasileiro. Futebol
Hoje; I iít a Gfiás.
Ao vivei i i5b-l?j
2—Boletim
Paraolimpiada i 15h55)

— Sem C ensura.
Debate f fóh)
13 Qt tm
Sabe S- Musical
(I6h)
13 • ¦ S>"- >uo de
Sábado. Filme i
queima roupa (16h)
9 — Pescadores do
Brasil (I6h30)

^— De Olho na Saúde
(ITh)
11 — Aqui Agora
(I7h25)
2 — Linha de
Produção í 17h30)
9— I90 Urgente
(I7h>0l
4 — Quem I. Você?
(17H40)
2—Boletim
Paraolimpiada (17h551

NOITE

¦IEducativa 

12) Globo (4) Manchete (6) Band (7) CNT (9) SBT (11) | Record (13)
Tel (021) 292-0012 

' Tel (021) 529-2857 Tel. (021) 285-0033 [jpfel (021) 542-2132 j Tel (021) 589-0909 : Tel. (021) 580-0313 | Tel. (021) 502-0793

Imacemda llis(6ria (lKh) RJ-1V (l|f£2S) ; (®po Ima^cm (18h30) RdeCidade(18h50) | CNlf^do (I8h) | Jolegio Bra>il! Ixh20) | Cam^onato Pau|lsla de
Vira-I ala S'ovcla (l^h45) I 190 Urgent*. Sene(18hl5) | | \6lei Femtmno (ISh)

Kcdc lirnoloeia (l'Jbi | Jomal National ®h55) Nadunal Kid (!%3c| \nos Incrbcis. S^rie (19| CNTJornal (1%) : Pit Stopilndy (I9hl0i ; lnfornw Rio • I%In
Inlrnalo I I'M «(ii Confissfles de \dolescente R«iratos(19h45i FJ Brasil (19hl5) : Jonialda Ri-cord (I9h3t.i)

i:{i-)h3(!) Maria Mercedes I I9b45)

I'rofcraiiia Politico (Mh "i pTifirama Politico COIi'dj I Itraman (2Hh) Gente de K\pressao Hoje: j Program a Politico (20h30) | Pro^ranta Politico (ZubJO) j Programa Wliiico (COhJO)
Programa Politico (20h^t") H. ¦ ¦ JwnpO)h)

Programa Politico (20h30) j

Caderno 2 (2lh) iO Rel do Gado. Novela i Jornal da Manchete(2!h) ' Jornal da Bandeirantes j Juca Kfouri <21 h> i Chuck Norris(21 h) \ Nanny. Serie (21 h)
Revisla do ( iiwina Brasilei- Olhj <21h) i Cine Shopping Show | Programa Ana Maria Bra-
r„ (21b) Fsirada Brasil (21K30) | (2Ih45) j ga;\anedadeM21h30)

Fcstbul deGratMdo"(22h) Tcitico Total (22h05) i SibadodeC.ala. Filme: Cm \ Cinema 5 Estrelas Hojc: { PSsta DupU. Scric(22h) \ Rwaode Vhcr(22h) j
; i Plenn o mundo J,- uma j\elocidade Maxima:

niuthvr (22h30) i (22h45)
; A Pra^a i-Nossa Humons- j

i tico(22b50) j

Supereiiie I iltne Ditplu 1 One Shopping Show (23h) | Sabadao Sertanejo Musi- ; Palavra de \ ida 12.>h.'0)
: pertmtdtUiiiiL- (23hlO) 

' ',lnK: S*'- { cal <23h50J

Setinui \rti lilme I Home Shopping (Oh) t ine Prise Fitetc: Paix'io i Boletim da lnd> lOb.NJ)
ini! /'jr/v (Oh) Comando da Madrugada p?ri\: '.:;lOhM)»

! (Hhl5) 1 i

* 
Sessjo dv Gala I ;l;;»r Iritw Gospel (2hl5> [ Ciw N^,al«ia 1 ' Fim ^ Noi,t ^ Verdadc-(2h)

..,, . i Junia (h uha (I h) : ntunii ^ pi iiou-iro (lh) ¦ Sessao Transnoite. F il- :Primeiro Mundo (^h4si ' L-( orujan I Fitijlc: Uma il, ' t/Ift .A' i il;: ><• (?h40) i !
Models Scne(5h20) ;

itlj]

ttn
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No 
dia do anivers^rio do SBT. Caetano t Gal parliciparao do 'Programa Livre
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¦|^do ba^ete brasileiro na^^piada, e destaqiue no 'Roda Viva'
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Coelho e Edson
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(23h30,
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No dia do aniversário do SBT, Caetano e Gal participarão do 'Programa Livre
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QUEM SAO OS ENTREVISTADOS

TVE investiga acidente misterioso

Samuei MartinsPaulo Ntcoiella

? ESPECIAL JK
Terça •22h30*TVÍ

Documentário
passa a limpo
a morte de JK

Há 20 anos muitos brasilei-
ros buscam uma resposta para
o fato que tirou de cena um
dos maiores lideres políticos
que o Brasil já teve: Juscelino
Kubitschek de Oliveira. Foi
acidente ou atentado o que
provocou a morte de JK. na
Via Dutra, naquele fatídico 22
de agosto de 1976? A TVE
saiu na frente e fez a reinvesti-
gação das circunstâncias do
acidente. O Especial JK - 20
anos sem a tua companhia.
com direção de Paulo Dioní-
sio c Sérgio Ricardo, traz de-
poimentos das filhas Márcia e
Maristela, de amigos, compa-
nheiros de Diamantina, jorna-
listas, historiadores e políti-
cos, entre eles o presidente
Fernando Henrique Cardoso.

Fernandas estrelam episódio
A COMÉDIA DA VIDA PRIVADA f«ça*22h<>5*GLOBO
A presença especial de vésperas do casamento de

Fernanda Montenegro marca
o episódio .4i Idades do
Amor, em í Comedia da Vida
Privada desta semana. A
atriz interpreta Dora. uma ti-
pica riponga dos tempos mo-
dernos. que já se casou nove
vezes e ainda procura uma
utópica felicidade plena. Ela
e a filha Cri^ (Fernanda Tor-
res) vivem duas histórias de
amor em épocas distintas. As

Cris com Júnior (Pedro Car-
doso). Dora descobre que o
sogro da filha. Pinheiro (Ro-
gério Cardoso), é o jovem
com quem ela viveu uma
grande paixão no passado. A
viagem de volta ao passado,
mais precisamente aos anos
60. foi filmada em 16mm.
com Fernandinha e Pedro
Cardoso vivendo o papel de
Dora e Pinheiro adolescen-
jtesi Imperdível

Dois jogos da terceira etapa
do Campeonato Brasileiro de fu-
tebol vão prender muita gente —
principalmente vascaínos — em
casa neste fim de semana. No
primeiro deles. Vasco x Goiás se

frentam neste sábado, ás
15h30. Ainda sem Edmundo,
mas contando com a garra de
Juninho e sua nova equipe, o
Vasco enfrenta o adversário na

dele. no estádio de Serra
Dourada, em Goiânia. Domingo
é a vez de Corinthians e Portu-
guesa. no estádio do Pacaembu.
em São Paulo, às 19h. As duas
partidas serão transmitidas pela
Globo e Bandeirantes. Mas a
Band também corre sozinha e
exibe compacto de outros dois
jogos do Brasileirão: Guarani x
Santos, no sábado, às 17h, e São
Paulo x Bahia, domingo, às lSh. Oscar, estrela

LEDA NAGLE, COM CERTE-
ZA (Domingo. 22h30, TVE) — A
atriz Marilia Pêra será entrevista-
da por Gracindo Júnior, pelo bai-
larino Antônio Negreiros e por
Jorge Takla, diretor da peça Mas-
ter Class, em que ela atua.
RODA VIVA (Segunda. 22h30.
TVE) — Oscar, jogador da Sele-
çào Brasileira Masculina de Bas-
quete.
SEM CENSl"RA (16h, TVE) —
Segunda, o ator Stepan Nerces-
sian. presidente do sindicato dos
artistas, discute a liberação de re-
gistros para artistas sem diploma.
Terça, o escritor Jorge Salomão, o
psiquiatra Fernando Rabelo e a
atriz Lupe Gigliotti. Quarta, a es-
critora Sônia Hirsh e Marco Na-
nini.

PROGR AMA SILVIA POPPO-
V1C (17h. Bandeirantes) — Os
temas da semana são: Não saio
sem consultar os astros. Gosto de
ser prostituta. A brincadeira oca-
boii mal. Tenlw uni caso por com-
putador e Ela casou com meu di-
nlieiro.

RETRATOS (19h45, CNT) -
Durante a semana Clodovil rece-
be a atriz Adelaide Chiozzo: a
autora Maria Adelaide Amaral; a
atriz Maria Delia Costa: o nada-
dor Gustavo Borges e o técnico
Wanderley Luxemburgo, entre
outros.
JUCÁ KFOL RI AO \ 1VO (21 h.
CNT) — Terça, o prefeito de Cu-
ritiba. Jaime Lerner. Quarta, o
publicitário Washington Olivetto
PROGRAMA LIVRE (20h5ü.
SBT) — Para -comemorar os 15
anos do SBT. Serginho Groisman
recebe, na segunda. Caetano Ve-
loso e Gal Costa Na terça. Paulo

Cordeiro.
SOARES ONZE E MEI \

i-.'nju, SBT) — Durante a sema-
na Jô entrevista Marilia Péra. :
jogadora de vôlei Márcia Fu. i
cantor Seruei. o escritor Rui Cas-
tro e o grupo norte-americano de
teatro Stomp.
• O Entrevista Coletiva, na Ban-
deirantes, não será exibido nesta
segunda, quando a emissora prt>-
move um debate entre os condida-
tos à prefeitura de São Paulo.

Evandro Tei*etra

afro-americana
SÉCULO 20 Domingo«22h• MANCHETE

A trajetória do movimento
negro na busca pelo poder. Este
é o tema do documentário Sccu-
lo 20 deste domingo. Apresenta-
do pelo ator Sérgio Vioiti. o
programa — comprado da rede
de televisão americana CBS —
será ilustrado com depoimentos

de Martin Luther King. Malcom
X e George Wallace. que tentou
impedir o acesso dos negros
americanos às universidades. O
Século 20 revela ainda como sur-
giu a identidade afro-americana
e lembra o assassinato de Luther
Kine.

Comédia'
Arqu-v

Uma
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Patricia segue os passos da mae, a roteirista Ana Maria Moretzsohn, na Globo

"O 
supervisor^!

A
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Novos súditos de i

da Globo vão assinar

suas primeiras
da Suspeita, um suspense. A prin-
cipio, para a faixa das sete da
noite, quando terminar Salsa &
Merengue. Adelaide traz na baga-
gem a experiência como co-autora
de cinco novelas, entre elas A Pró-
xima Vitima, de Silvio de Abreu."Não é só o público que tem fome
de boas histórias. Eu também te-
nho e vou fazer uma coisa legal!"

O tléhui de Ricardo Linhares,
33, que deveria ter acontecido na
Band. com O campeão, está sendo
aguardado agora na Globo. O au-
tor renovou com a emissora do
Jardim Botânico por mais três
anos e ganhou a promessa de em-
placar sozinho uma novela das
oito, com supervisão de Aguínal-
do Silva, caso a sinopse seja apro-
vada. Enquanto isso, escreve jun-
to com o mestre A indomada, a
próxima novela das oito que tem
estréia prevista para janeiro.

Nova política — A nova politi-
ea da Globo dá aos colaboradores
a chance de assinar seus textos,

desde que supervi-
sionados por um
dos medalhões do
conselho de auto-
res da emissora
(Gilberto Braga,
Silvio de Abreu.
Aguinaldo Silva e
Dias Gomes).
Dias Gomes, 74,
acha que 

"a única
saída para a crise
de criatividade è

MÕNICA SOARI S

A quele papo sobre a crise
A da novela brasileira ficou

/ ¦ para trás com o sucesso
/—% de O Rei do dado'! Parece

/ ¦ que não. A reunião dos
autores globais com Boni,

mês passado, foi o sinal. Para pio-
rar, a Globo anda cansada com o
desgaste causado pelo assédio de
outr.is emissoras ao seu primeiro
time de escritores. Resultado: algo
vai mudar no reino encantado das
novelas. I. o futuro, como sempre,
vem na força daquela palavra quase
mágica: renovação. JbvenS autores
que há anos colaboram com os reis
do folhetim terão -u oportunidade
de assinar pela primeira vez sua
própria história. Com menos divi-
sas na farda mas a mesma experíèn-
cia na batalha, eles são os sucesso-
res de campeões de audiência, os
generais da telenovela, como Dias
Gomes e Gilberto Braga.

A n a M a ri a
Moretzsohn, —
que já trabalhou
corri muitos auto-
res vai estrear
em setembro com
Perdido de Imcir,
na Bandeirantes.

I rala-se de Uma
comédia román-
ticu sobre enter-
gentes sociais. "()

que esta faltando
na novela é ro-
mantismo, leve-

listou cansa-/a
d a de s e r
política meri te
correta, de ter
que usar persona-
gens problemáti- 
cos", di/ Ana, 44 anos. Não foi
apenas o polpudo salário que pe-
sou na hora de trocar a Globo
pela TV Plus. "Cansei de esperar
na (ílobo, sou impaciente. Ficar
lá é confortável, mas quis mexer
nessa engrenagem."

Alcides Nogueira. 46, discípulo
de Silvio de Abreu, já emplacou
na < ilobo a sinopse de Águias
Domadas, trama que vai suceder
Anjo de Mim (de Walter Negrão)
rio horária das seis. "Será a pri-
me ira vez que uma novela vai
abordar a cultura judaica",
adianta. Já a teatrologa e escrito-
M Maria Adelaide Amaral res-
ponderá pela história I Sombra

"O 
supervisor

deve deixar o

autor jovem ter

seu estilo"
Silvio do Abreu

apostar em novos
talentos". "É bom
que outros assu-
mam a mesma
responsabilidade
para que todos te-
nham mais tempo
de elaborar suas

histórias", di/ Aguinaldo Silva, 53.
Silvio de Abreu. 54, ressalva:"O autor que supervisiona deve

incentivar o outro a ter seu estilo e
não impor sua própria marca."
Silvio lembra que foi aluno de
Cassiano Gabus Mendes. "Ele te-
ve um iníarto em Plantas e Paetês
e me indicou para continuar a
novela. Depois a Janete me cha-
mou para terminar Jogo da Vida.
E meu estilo não tem nada a ver
com o deles", diz Silvio que, anos
mais tarde, ensinou o beabá a
Carlos Lombardi. É como reveza-
inento no atletismo. Só que em
vez do bastão, eles passam, de
mão em mão, a caneta. Ou me-
lhor. o teclado do computador.

Feras da

novíssima

geração

Eles fazem parle de uma terceira
geração de novelistas e têm em tor-
no de 30 40 anos. Ângela Carneiro,
Márcia Pratcs. Bósco Brasil, Char-
les Peixoto, Rosane Lima, Emanuel
Jacobina e Andreia Malta Rolli são
alguns dos promissores roteiristas
citados pelos autores mais experien-
tes. Alguns receberam o legado de
herança, como Vinícius Vianna, 36,
filho do dramaturgo Vianinha e
contemporâneo de Carlos Lombar-
di. com quem escreve I ira-lata. Ou
Patrícia Moretzsohn. 21. que faz
Mutilação, que e filha de Ana Ma-
ria Moretzsohn. 44. Outros nasce-
ram na extinta Casa de Criação ou
na Oficina de Autores da TV Glo-
bo."Essa turma só precisa é bater
bola para amadurecer, mas todos
têm talento e idéias boas. O Jacobi-
na e a Andreia, por exemplo, in-
ventaram llalliação", diz Flávio de
Campos, coordenador da Oficina
de Autores da Globo que. depois de
receber material de 500 candidatos,
teve que interromper por um perio-
do o trabalho que desenvolve na
emissora. Geraldinho Carneiro,
que supervisiona os textos de I 'ocê

Decide, aposta em três nomes: Fer-

nando Rebelio, Rosane Lima e Fe-
lipe Miguez. "Essa rapaziada é ta-
lentosa e está sendo direcionada
para escrever novelas", diz ele.
Uma outra profissional disputada
como co-autora é Beth Jhin, 48
anos. Ela já conquistou o carinho
e a confiança de autores que antes
só escreviam sozinhos, como Ma-
noel Carlos. "'Ele e Walter Ne-
grão são meus mestres queridos",
diz ela, que já escreveu 15 roman-
ces para a Ediouro.

Edilene e Edmara Barbosa, de
34 e 36 anos, nunca fizeram a
oficina da Globo mas já escrevem
junto com o pai. Benedito Ruy
Barbosa. "Tenho a impressão de

que trabalhamos com ele desde
crianças. Lembro da máquina de
escrever no meio da sala e das
falas dos personagens que acaba-
vam se misturando com o nosso
cotidiano", lembra Edilene. Nessa
família todos são muito sensíveis
e a rotina dela, de uma forma ou
de outra, sempre acaba no papel."Meus netos já escrevem: Marcos,
de 14 anos, e Maira. de 12. Eles
têm muito jeito, já fazem reporta-
gens para o jornal da escola. E.
como as mães. enxergam poesia
em tudo", diz o avó. que é do tipo
que adora contar histórias. Só que
para milhões de pessoas, no horá-
rio das oito...
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Heivio Romero

Vincent Christian Villari: RS 1 mil por mês para ficar à disposição da Globo

Decálogo do bom autor
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Fonoaudiólogos criticam voz

caipira de Bruno Mezenga

presidente Fernando Henrique Cardoso chamou nò>. bra-
sileiros, de caipiras. Mas será que caipira, além de usar

V/ bota, chapéu e expressões regionais, fala como se tivesse
um ovo quente na boca? Professoras de lingüística, de prosódia
e fonoaudiólogas garantem que não. Assim como elas. o públi-
co tem estranhado a língua enrolada de Antônio Fagundes na
composição do personagem Bruno Mezenga em O Rei do
Gado.

Às vezes é preciso aumentar o volume da TV para entender o
que diz Antônio Fagundes na novela. Mas Mareia Tanuri.
professora de lingüística da Globo e da Casa de Cultura Laura
Alvim. se exime de qualquer culpa. "Sempre digo que o ator
tem que, primeiro, sentir o universo do personagem." Para a
professora, Fagundes pode até ter observado o linguajar rural
paulistano, mas a caracterização ficou estereotipada e. conse-
qüentemente. sujeita a criticas.

Além de Silvia PfeilTer e Leila Lopes, que estão no elenco de
O Rei do Gado, Mareia está trabalhando a voz de Cristiana
Oliveira para Salsa & Merengue, próxima novela das sete da
Globo. "Geralmente são os próprios atores que me procuram.
No caso da Silvia, o diretor Luis Fernando Carvalho quis uma
composição fake. Ela. então, tingiu o cabelo de loiro. A voz
sofisticada e de tom grave teve que acompanhar o tipo .
explica. Mareia.

Íris Gomes da Costa, professora de prosódia de Tais Araújo
em Xica da Silva, próxima novela da Manchete, dá um termo
mais técnico ao estilo de Antônio Fagundes: imonocordia (a fala
sem variação de tom). "Talvez ele precise de um trabalho para
amaciar a linha melódica, que está muito mecânica. A impres-
são que o público tem é de que o artista coloca alguma coisa sob
a lingua. "Não é comum usarmos próteses para mudarmos a
fala do ator. Quando o Tarcísio Meira usou uma na minissérie
Grande Sertão Veredas foi para mudar a expressão facial."

Glória Beurtmüler. precursora do trabalho de lingüística
para profissionais de TV. não arrisca um julgamento, já que
ainda não assistiu á novela: ' Nos meus 18 anos de Globo,
sempre procurei amenizar a pronúncia regional e torná-la uni-
forme", diz Glorinha. Para a fonoaudióloga Ana piivieri,
Fagundes caracteriza uma fala com sotaque do interior e, ao
mesmo tempo, com problemas de articulação. "Ele fala proje-
tando a lingua. de forma rápida." Se tivesse um paciente com as
características de Bruno Mezenga, Ana garantiria a cura em seis
meses.

Janete

Não intelectualizar as mensa-
gens dos personagens da novela.

Não ter medo de ser românti-
co e deixar fluir a emoção.

O importante não é o porquê
dos acontecimentos, mas o co-
mo. Os personagens têm que ter
ação. mesmo se for preciso sacri-
ficar a coerência psicológica.

Manipular sentimentos como
amor. ódio, ciúme e inveja.

Estimular o sonho.
Expor o suspense aos poucos.

Deixar a expectativa para os mo-
mentos Finais.

Narrar várias peripécias ao
mesmo tempo e saber como en-
trelaçá-las.

Não se deixar impressionar
por preconceitos elitistas. Novela
é drama: não pode refletir total-
mente a realidade.

Criar polêmica.
Valorizar sentimentos essen-

cialmente femininos, como com-
preensão, perdão, tolerância, fi-
delidade e intuição.* texto preparaJo por Ana Maria
Síorcuzohn. a partir Jns conselhos
que recebeu tlc Janeie Clair

O garoto

prodígio

da Globo

Vincent Christian Villari não é
pseudônimo, mas nome de batis-
mo de um rapaz de 18 anos. con-
siderado um gênio na TV Globo.
Aos 8 anos ele escreveu sua pri-
meira'novela e aos 16 — depois
de superar o preconceito em rela-
çâo á pouca idade — foi contra-
tado pela Globo. Paulista do
bairro de Santana. Vincent rece-
be um salário de RS 1 mil só para
manter o vinculo com a empresa.
"Estou esperando ser solicitado
para escrever uma história", diz.

Segundo Flávio de Campos,
coordenador da Oficina de Auto-
res da Globo, trata-se de "um

Rambaud dos tempos moder-
nos". Como era menor quando
foi descoberto, a mãe teve que
assinar o contrato por ele. "Na

oficina, o normal é que o aluno
escreva uma história. Como eu
me recusava a acreditar no talento
do Vincent. pedi quatro roteiros,
e ele entregou. Todos ótimos ',

conta Flávio. Com 3 anos de ida-
de Vincent já criava histórias em
quadrinhos. Com o tempo, per-
deu a paciência para fazer os de-
senhos e ficou só com as histó-
nas.

Ao descobrir a máquina de es-
crever do pai. começou a treinar.
Quando estava cursando a pri-
meira série, fez uma novela sobre
duas irmãs que disputavam o
amor do mesmo homem. "É um
dramalhão rasgado . diz. rindo.
E assume: "Sou um melodramáti-
co radical. A minha paixão por
novela é tanta que coleciono nada
mais, nada menos que 3>0 trilhas
sonoras". Seus autores preferidos
são Walter Negrão. Silvio de
Abreu e Benedito Ru> Barbosa.

Vincent fos descoberto na Ofi-
cina de Autores da Globo, que
nem sempre esta aberta para no-

vas inscrições. Mas quem se inte-
ressar pelo assunto tem outras op-
ções. A partir do dia 20. a Fundi-
çào Progresso abre na Lapa a ofi-
cina de Denise Bandeira, com
aulas duas vezes por semana. A
ex-atriz e autora da Globo tem
experiência no assunto e já minis-
trou mais de 10 cursos. Os interes-
sados de\em ligar para a 1'ideo-
fundição, no telefone 532-4273. E
o SBT abrirá em breve sua escoli-
nha de autores e atores. A data
ainda não foi definida, mas o res-
ponsável pelos cursos --era o autor
Walter George Durst.

I
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Victor Biglione; azeitonas, salmão e tábuas de frios para assistir ao 'Mesa Redonda', da CNT

Petiscos animados

I t ( l \NA NI IVA
Victor Bigíionc adora comer e assistir

i programas dc esporte. Alem dc tocar
guitarra claro Mas, isso, o músico ar-
gentino faz profissionalmente. Quando a
diversiíoé ficar efij casa, Victor \ai para a
frente da l\ assistir ao programa de José
( ,irlo Xraújoj o Afoso Rvddfidu (( NI.

domingos. 22h). Nessas ocasiões, ele se

anima enche a pesinha ao lado do sofá
de potinhos com azeitonas gregas da deli-
catessen Porto Livre, cm Ipanema. "Os

donos são meus amigos Hcs preparam
tábuas de frios, além dc umas lascas dc
salmão defumado deliciosas

rCCS^
J Xr^ o|01oj PEÇA EM CASA

Uni quilo de salmão fresquinho para os cincopjmeiros leitores que ligarem para a Deli Fish

Corrida ao salmão

\ promoção do Caderno l\ deste
-aliado ê um desafio à criatividade do
leitor. Quem faz a oferta 6 a Deli I ish.
uma Io ia especializada em peixes Aliás,
uma butique. Nela os clientes podem
vet eul uni aquário de 500 litros, peites
como pacus, carpas e tambaquis que
s.lo abatidos na hora. O que a Deli Fish
propõe c dar um mulo de síttivuio fresco.

Qualquer rtteraçio m progrtmâçèo é
de responsabilidade exdusta daa amiaaoras ??bom *?*

?
Cotações: •ruim ?regular
???ótimo ????excelente

SABADO

ELVIS - NOS BASTIDORES
DA FAMA

SBT O 13h30
(I lus and tbe Colond: IIk
t nmld Story) de >\ iltiain
A Graham Com Bcau
Brites. Bcb \ oungbtood
e Dan Sbór LI A. W2
Duração: lh34.
Drama. A história d>>
Cel. Parfer. empresa-
rio de El vis 1'resley.
acusado dc má-fc na
administração dos
bens do astro. *

UM GRITO NA NOITE

Manchete O 22a
( A Scream in th« Ní«hl» dc

I L-trtrl I jnncn Çpm Ned
Beati) c Nlia Sara LI V
19 89 I>ií r açà< > í h'»1
Suspenje. Homem ob-
ceeado por uma mu-
lher transforma suas
fantasias em pesade-
Io. •

PLENTY, 0 MUNDO DE
UMA MULHER

Bandeirarues C 22t>30
(Pkrfitv) dc ! red Schcpisí
Com Mer>! Streep. Char-
Io Dance e Sung Ingla-
terra. 1985 Duração
IhS9
Drama. Depois de
atuar decisivamente
na Resistência 1 ran-
eesa, inglesa volta a
seu país c procura
motivação para viver.
Meryl Strecp afunda
legal. •

SE...

escritor sc envolve
com atri/. mas o
mundo do cinema lhe
provoca ciúmes. •

A DAMA OCULTA

CuT O 23h
(If) de Lindsay Andcr>on.
( om M.ileolni McDowell.
Da vi d Wood c Hklurd
\V arwick Inglaterra.

1 ')«*. Duraçào: I h 51
Drama hípoie. Alunos e
mestres gecidem fazer
revolução cducacio^
nal em escola * *

DUPLA PERSONALIDADE

por pessoa, aos cinco primeiros leitores
que ligarem para a loja dando receitas
oriuinais do peixe. No final da prqmo*
ção, a butique yai promover a troca de
receitas entre ps ganhadores e a Confra-
ria do Pei\e, criada por Flá\io Nery.
sócio da Deli 1 ish Os ganhadores recc-
berão o salmão em casa. O telefone da
Deli I ish c 4M-10S" (L.N.l

( T hc Cool Surfact I '
f*rík Anjou Com Ni..:
McO> c Robert Patri.S.
t:UA. 1992 Duraç
lh:5
Drama. Após assassi-
nato de sua mulher.

(Tlit Lad> Vanishe-) dc
Alíred Hitchcock. ( om
Margaret LocfcwtMxi. Mi-
chací Redgra\c e Paul Lu-
kav Inglaterra. 193K Du-
ração: i h 37-
Suspense. Velha senho-
ra desaparece em
irem e todos os pas-
sageiros parecem sus-
l>eilos. * * *

0 SAMURAI E 0
PISTOLEIRO

SBT C ^
(The Scranger and thv
(«unfij;hUT) de Anu>n> M

: Dawson Com Lcc Van
f Clcef c Pati> Shepard
; ha Hong Kong. 1976. Du-
í raçáo. ih47.

Aventura. Velho chinês
tatua partes separa-
das de mapa de te-
souro nas nádegas de
várias mulheres Pis-
toleíro e filho do ta-
tuador correm literal-
mente atras das
mocas. N à ti é t ã o
ruim quanto parece
Anthony Dawson e o
italiano A n t o n i o
Margheriti * *

TERREMOTO

Globo C 23M0
(Scparatc dc Da\uí
Madden Com James He-
luvhi. Linda Hannlton e
Vera Milcs. LI A. 1*^/4
Duração: 2h
Drama. Professora uni-
versitária pede .1 alu-
no p,sheial que a vigie
durante a noite. O ti-
ra acaba descobrindo
que a mulher tem du-
pia personalidade *

PAIXÃO PERIGOSA

Globo O IfilO
(LarthquaUe) dc Mark
Robvon C'cp C hàihiHi
Hcstoit. -V-a patinei t
Georgc Kennedy \ 1 \

: \T4. Daracã" -!'50-
Catástrofe. Engerjliei-

; ro tenta sahar %ídas
üurante teiremoto
que abala Los Angc-
les * *

UMA QUESTÃO DE CLASSE

Globo C 3h40
(Class) de Lev.i> John
Cariino Com Jacíjudine
Hiswt. Rob Louc e Vn-
dreu MacCarthv. f L'A
1983. Duração: 1
Comédia romântica l s-

: tudante se apaixona
por mulher mais ve-
lha sem saber que e a
mie dc seu melhor
amigo. * *

ENIGMA DE UMA VIDA

rm
MÁQUINA MORTÍFERA 2 ALUGA-SE PARA 0 VERÃO

Globo O
(1 i-thal Wcapjn III Ri-
chard Donner ( Mc;
Gibson. Danny Giuwr c
Joc Peicj í L A l''"'
Duração: 2h! 5
Policial. Dois tir.is são
designados para pro-
teger contador encar-
regado de lavar di-
nheiro do tráfico,
mas extrapolam nas
investigações *• *

JORNADA NAS ESTRELAS
II — A IRA DE KHAN

CNT 15*30
(Star Trek II — fhe
Warth of Khan) de Nicho-
ias Mever. Com VN ilham
Shamer e Leonard Ni-
mo> Et.'A, 1982 Durai
ção: 1H53.
Ficcâo. Enterprise sai
no encalço de inimigo
Khan, que apoderou-
se de fórmula de ciiar
vida em planetas ina-
bitados. ?

NA MIRA DA MORTE

CM O 20h
(Tardeis) de Peter íi- ; ! .
novjch Cora Bons K.tr-
loífe Tim 0"KeiI> I l

Duração. Ih30.
Drama. Velho asiro de
filmes de terror ahan-
dona carreira, -\ehar
a realidade mais as-
sustadora. * *

GYMKATA, 0 JOGO DA
MORTE

Banüèiraníei C 22r«
(C<vmkata) dc í red V*
traub Com Kuíi i>
e Ricbani Nortun EÚAJ
1985. Dura,:... !híO
Aventura. Ciiriasia é re-
qutsitado por serviço
secreto para partiei-
par de jogo entre mi-
migos em que sò um
sobrevive *

OBSESSÃO 00 MEDO

Record-Rio O
("Iht* Snímnirr) dc l rank
Per ri Com Buri Lanças-
ter. Janet Landíiard c
Ntargc Champion LI A.

Duraçãi» Ih32
Drama. Milionário ira-
cassado decide passar
um dia inteiro nadan-
do nas piscinas do
condomínio onde
mora em busca de uni
sentido para a sua vi-
da. *

Globo O T5h20
(.Summcr Renial) dc Carí
Rcitter. Com John Car.d>.
Karen Ausiin e Richard
Cieèna. EUA. 19vv Du-
ração lh50.
Comédia. Controlador
de 'vôo. á beira de um
colapso, resolve pegar
a família e sair em
viagem de ferias] Se-
ria melhor ter ficado
em casa. ?

A INTRUSA

Globo : 0r 35
(Complcx of Fcarí
Brian Grant < eta \r!
BsHrncr e Joc Dor. Haker.
EUA. buraçãn 2h
Drama. Policial investi-
ga estupro cm condo-
mínio fechado. *

0 CASAMENTO DE MARIA
BRAUN

Bandeirantes O 21hõ5
Dc Carlos Hugo Cnrivtcn-
>en Com Maria Zilda. Jo-
>é de Abreu e Ar lindo
Barreto. EUA. 1979, Du-
ravão: lh3H.
Drama. Em |p97, nos
pampas gaúchos, ir-
mãos entram em con-
flito após o apareci-
mento de uma bela
mulher. * *

DAVE — PRESIDENTE
POR UM DIA

Globo O 22M35
(t)aic) de Ivan Rciiman.
Com K.evin K.iine. Sigt>ur-
nc\ Wcaver e I rank Lan-
geila EUA. 1993 Dera-
ção: 2h05.
Comédia. Sósia d» pre-
sidente é contratado
para substitui-lo em
ocasiões perigosas,
mas o governanie so-
Ire um derrame, dan-
do uma reviravolta
na situação. * *

IIITERCINE *

Globo Uft 2

EM NOME DA JUSTIÇA
(Shattercd Iru^t) de Bi li
C oreoran. Com Mcíi^a
Culherte Kate Ncüiuan
\ I A. vm +

O.C. 4 STIGGS
(O.C. and Stiuíixj dc R''-
bert AÍtman. Com Daniel
II Jcnkitlsc Nciü H.irp
[ r \. 19*5 * *

OS EMBALOS DE SÁBADO
Á NOITE

(Saturday Nijjht Ft»t*r) dc
John Badham. Com John
Travoíta c Karen Lynn
Gorne>. LUA. 1977. * *

FOMOS OS SACRIFICADOS

Bandeírar-^s C :' :
(Die Eheder Maria Braunl
dc Raíner Werncr í >•
binder. Cora ttanns Sch;. -
gulla e Kiau-> 1 ov.it^ch-
Alemanha. 197S Dm
Vão lh32
Drama. Na Alemanha
de pós-guerra, mulher
faz de tudo para so-
breviver. * * *

Gíobo W
(Thcy Were Expendablfl
etc John Ford Com R<-
bert Montgomer>, John
Wayne e Donna Rccd.
r t \. 1945 D uras."! o:
:hl5.
Guerra. Após ataque a
Pearl Harbour. ofi-
ciais armam missão
suicida * ? *

*Os 
filmes do Interclne serão escolhidos peto púWico, através de votação por telefone



pacto com o uso do dever de casa pra
round, um cfeiio com o pe nas

Arquivo JB

strge esta^^racassadOi'O Mundo de um- Mulder"
gar ate o Inn. IK.L.J '

jjfc 
MELHOR DA SJEMANi

Charlton He^o^meflo e pengo no filme Terr^

FILMES

' 
] 0 PLANETA DOS MACACOS

SBT O 13n30
(Planet of the Apes) de
Franklin Schaftner. Com

Meryl Streep está no fracassado '0 Mundo de uma Mulher'

SEXTA

INTERCEPTOR

JORNAL DO BRASIL ? 17/8/96 ÍJ\^ > 
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SBT C 13h30
lHorror Hospital) de An-
ihony Balch. Com Mi-
ch^el Cough e Robin Ask-
wíth. Inglaterra, 1973
Duração. Ih30.
Suspense. Hospital rea-
li/a estranhas expe-
riências com cérebro
de pacientes! ?

A GUERRA DOS BIQUÍNIS

Globo O 15b20
(Swim>uit) de C n r i s
Thompson. Com Caihen-
ne Oxenberg. William
K.ait c Cyd Cia risse.
EL A, 1989. Duração:
IhSÜ.
Comédia. Empresária
institui concurso para
escolher modelo para
sua grife: *

A VOLTA 00 HOMEM DE
SEIS MILHÕES DE

DÓLARES E DA MULHER
BIÔNICA

SBT O 151)30
(The Rcturn of the Si.\
Míllion Dollar Man and :
lhe Bionic Woman) de Ray I
Austm. Com Lindsay jWagner e Lee Majors.
EUA. 1987. Duração: j
Ih38
Aventura. A dupla biô- {
nica entra em ação |
depois que filho é se- ;
qüestrado. *

Globo O 13h30
(Black Magie) de Enzo
Caslellari. Com Bud
Spe ncer, PhíUip Michael
Thomas e Vivían Ruiz.
EUA, 1991. Duração.
Ih36.
Aventura. Jovem acu-
sado de matar a na-
morada afirma que
estava possuído por
força do mal. Deteti-
ve resolve investigar o
troço. ?

JEANNIE É UM GÊNIO
QUINZE ANOS DEPOIS

Globo O 15h20
(I Dream of Jeannie — 15
Years Later) de Bill As-
her Com Barbara Éden.
Wayne Rogers e Lee Tav-
lor. EUA, 1985 Duração:
IhSO.
Comédia. Com ciúmes
do casamento de
Jèannic com o major
Nelson, sua irmã.
também feiticeira, de-
cide arruinar o casa-
mento dos dois. ?

0 AMOR MOSTRA 0
CAMINHO

SBT O 15h30
(Lo\e Lcads the Way) de
Delbert Mann. Com Ti-
moth;. Botons. Eva Marie
Saiiii e Arthur Hill. EUA,
19H4 Duração: lh34.
Aventura. Cadela e
criada para servir de
guia de cegos. *

INTERCINE *

Giobo O 23hl0

PODER DA CORRUPÇÃO
(kin«n^i: A Story oi lluc>
P. I.ong) de Thomas
Schlamme. Com John
Goodmane Mau Craven.

UV 1995. *

UMA ESTRANHA ENTRE
NÓS

(A Sfranger Amonj» l s) de
Sidne| Lumet. Com Me-
!ani c GriíTithe EricThal.
11 A. !*>;. *

MATADOR DE ALUGUEL
(Road House) de Rowdy
Herrington. Com Pairick
Swayze. EUA. 1989 *

AS CORES 0A VIOLÊNCIA

GIodo O lh40
(Colors) de Dennis Hop-
per Com Sean Penn. Ro-
bert Duvall e Maria Con-
chita Alonso. EUA. 19SH,
Duração 2h.
Ação. Policial ás vés-
peras da aposentado-
ria vai controlar gan-
gues nVais. ? * *

Chariton Heston. Roddy
NlcDowaU e Kim Hunler.
EUA, 196B. Duração,
ihs:
Ficcão cientifica. De-
pois de acidente es-
pacíal. astronauta
cai em planeta go-
vernado por maca-
cos. Aos poucos, ele
passa a reconhecer o
lugar * * * *

CLUBE DE PILANTRAS

Globo O 15h20
(C add>shack) de Harold
Hami>. Com Michael
0"Keefe, Chevy Chase e
Bill Muray. EUA, 19S0.
Duração: Íh50.
Comédia. Um grupo de
carregadores de taco
em clube de golfe se
diverte com os hábi-
tos dos sócios. ?

TARZAN E 0 VALE DO
OURO

SBT O 15h30
(Tarzan and the Valley of
the Gokl) de Robert Day.
Com Mike Henry, Nancy
Kovack e Don Megov-an
EUA. 1966. Duração:
lh:9.
Aventura. Homem-ma-
caco tenta impedir
sujeito de roubar te-
souros de tribos indi-
cenas. * *

INTERCINE*

Globo O 23hl0

INDECÊNCIA
(Imleeency) de Martsa Sil-
ver. Com Jennifer Beaise
James Reinar EUA.
1992. *•

JANTAR ÀS OITO
II)iniK-r ai Eiftht) de Ron
Lagomarsino. Com Lau-
ren Bacalle Charles Dur-
ning LI \. 1989. *

A FORCA 00 DESTINO
(An Officcr and a Gentle-
inan) de I~a)lor Hack-
ford. Com Rtchard Gere
c Debra Winger. EUA.
1982. ? *

ESTRANHA OBSESSÃO

Globo O 1M0
(The Drifter) de Lairv
Brani Com Kim Dela-
ney. Timothy Bottoms e
Al Shannon. EUA. 1988
Duração: 2h.
Drama. Jovem empre-

| sária dá carona à de-.-
conhecido, dorme

: com ele c depois re-
clama que hão conse-
gue se livrar do sujei-

: tO *

INTERCINE*

SBT O 13h30
(Interceptor) de Michael
Cohn. Com André» Di-
vofl". Elizabeth Morchead
e Jurgen Prochnov EUA,
1VK>2 Duração: lh31.
Aventura. Vôo militar è
interceptado por gru-
po terrorista. *

0 CADILLAC AZUL

(Coup de Vile
Rolh Com Pa
Dempsey. Daniel Slern e
Alan Arkin. EUA, 1990.
Duração: lh50.
Comédia. Três irmãos
com gênios opostos
são mandado pelo pai
para buscar cadillac em
cidade distante. Os ca-
ras passeiam, brigam
c torram a paciência do
espectador. •

INTRIGA FATAL

SBT O 15h3Q
I (To Kill »ith Intrigue) de

Lo Wel Com Jack Chan e
i Tsul Fung China 1985
; Duração: lh47.
I Ação. Gangue assassi-
i na pais de um jovem
; lutador que não fica
i nada contente com a
¦ história. *

Giobo O 23H10

LUTA FINAL
(Final Round) de Jorge
Ersehbamer. Com Lorcn-
zo Lamas c Anthony De-
longis. EUA. 1993. *

CÓDIGO DE HONRA
(School Tlw) de Robert
Mande! Com Branda
Er.i^ere Matl DarbOtt
L i A. 1992. * *

NUNCA SEM MINHA FILHA
(Not Without My Dauj>h-
ler) de Bnan (iilK-n Com
SalU 1 icSde Alfred M.>li-
na LUA, 1990 *

ABAIXO DE ZERO

INTERCINE *

Globo O 23hlQ

QUANDO A FESTA ACABAR
(When the I'art\'s 0>cr)
de Matthews Irmãs. Com
Rae Dawn Chong e Físher
Sfraa. EUA. 19<ll. *

0 QUE FIZERAM 00S
NOSSOS FILHOS

(Vanished V\ ithout a Tra-
ee) de Vera Gillum Com
Karl Haden e Julie Marns
EUA. ly92 *

MENSAGEIRO DA MORTE
(McwetígtT of Death) de J
Lee Thompson Com
Charles Bronson e Trish
Van Defere. El V 19*8 *

FALCÕES DA NOITE

Giobo O
(Lev* Than Zero) de Ma-
rck Kanievska. Com An-
djeu. MàcCarthv. Jami
GeuS Robert Do-*:ic> Jr e
James S p a d e r EUA.
] Duração: 2h
Drama. Jo\em almofa-
dinha acaba se en\ol-
vendo com mundo de
droí;.^ + *

Globo O 2M5
("síghthaHks) de Bruce
M.ilmuth. Com Sylvevter
Stallone, Rutger llauer e
Bill:- IX-e Williams EUA.
198! Duração: lh45.
Policial. Dois tiras de
Nova Iorque são de-
Mgnados para deter
terrorista internacio-
nal. responsável por
atentado em Londres.
\ emissora prometeu
para sexta passada e
neca. * *

'Os 
filmes ao Intórclne serâo escolhidos pelo póblioo, através de votação por telefone

na Globo

HOSPITAL 00 HORROR
JB

Cinema catástrofe

RENATO LEMOS
Restaria pouca coisa da

humanidade não fosse a
figura ímpar de Chariton
Heston. Na história uni-
versai, fora as decisivas
atuações de Jesus Cristo e
Túlio, estão reservados a
ele todos os papéis de sal-
vador. E o incansável Hes-
ton não rebarba nenhum.
Como em Terremoto, que
a Globo apresenta nesse

sábado. O filme lez parte
de uma verdadeira avalan-
che (sem trocadilho) de fil-
rnes catástrofe produzidos
ali pelo inicio dos anos 70.
E que lançamentos como
Twister e Indepcndence
Day parecem recolocar na
ordem do dia.

A época do lançamen-
to. Terremoto causou im-
pacto com o uso do sur-
round, um efeito de som

que pretendia transformar
a sala de cinema numa
imensa batedeira. Na tele-
visão não dá pé. Por i^so
mesmo, quando os prédios
de Los Angeles começam a
ruir. parece fácil para Hes-
ton se safar dali e ainda
carregar com ele sua mu-
lher, vi\ida por Ava Gard-
ner. Basta tirar as placas
de isopor do caminho. Um
dever de casa pra fazer
com o pé nas costas.

Plenty — O Mundo de
iam Mulher, que a Band
exibe sábado, não é bem
um filme. É uma minissérie
de quinta. E olha que é
Meryl Streep quem lidera
o elenco. A atriz já acumu-
Lava alguns Oscar quando
topou fazer uma inglesa
que. após a Segunda Guer-
ra. não sabe o que fazer da
vida. Uma dúvida que se
arrasta por lh59 contadi-
nhos. Isso se alguém che-
2ar até o fim. (R.L.)

Só para confirmar seu
talento para redentor da
humanidade, Chariton
Heston dá as caras no fe-
nomenal O Planem dos
Macacos, quinta no SBT.

No meio de uma penca
de filmes sobre gangues de
rua . Colors (terça á noite
na Globo), dirigido pelo

ator Dennis Hopper não li-
ca devendo nada a nin-
guém. Ou a todo mundo. O
roteiro joga no mesmo saco
negros, hispânicos, amare-
tos e o escambau.
¦ Bret Easton Ellis escre-
veu Abaixo de Zero como
uma dissecação do mundi-
nho yuppie corroído por

drogas e inércia Foi
seller virou filme pelas
mãos do inglês Marek Ka-
nievska Ficou xoxo. De
bom. a entrega de Robert
Dòwncy Jr. no papei de
um viciado a beira do
abismo e a trilha sonora
(The Doors, Public Enemy
e etc) que é o bicho. (R.L.)

MAGIA NEGRA

I
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Se você acha que aque-
la preciosa meia hora en-
tre 20h30 e 2lh virou um
verdadeiro ümbo. nem tu-
do está perdido: a TV por
assinatura está livre do
blablablá mirabolante dos
políticos e oferece algumas
opções ao horário eleito-
ral.
Sábado

Clark Kent continua fu-
gindo da criptonita e em
,-j.s «oras aventuras do Su-
per homem. 20h, no Warner
(TVA e Net).

Ainda não foi lançado
no cinema e será exibido
em primeira mão pelo ca-
nal: Pai de alugue! está no
L Orèal au cinema. 0 filme
fala das confusões de um
casal que opta por ter filho
por inseminação artificial.
20h30, no Eurochannel
(TVA).
Segunda

O segundo capitulo de
Cronkite Remembers. con-
tinua explorando a boa
memória do âncora da

americana, que teste-
munhou fatos importantes
da história deste século.
20h30, CM (Net).

0 último programa so-
bre o Festival de Gramado
faz uma retrospectiva da
competição, com comen-

os de José Wilker.
20h30, no Telecine (Net).
Terça

Algumas das meninas
que trouxeram a prata
mais dourada de Atlanta

de novo em ação no
Campeonato Paulista de
Vôlei Feminino, que tem
mais uma rodada. 20h30,
no Sportv (Net).

Esta é para o finzinho
do horário eleitoral. Na
programação há algum
tempo, o filme Viver e
amar é sempre bom de se
rever. Um erótico chiquis-
simo, com trilha sonora le-
gal. belo cenário e uma
trama bem interessante.
21h. no Telecine (Net).
Quinta

Amando Nogueira con-
versa com Torben Grael,
outra medalha de ouro em
íatismo em Atlanta. no Es-
porte Real. 20h30, no
Sportv (Net).
Sexta

Cobertura da imprensa,
campanhas publicitárias e
outros detalhes dos meios
de comunicação são o alvo
do bem produzido Média
Te le vision. 20h30, GNT
(Net).

Os últimos 
passos 

de um homem

Se há uma palavra que pode
definir as últimas 120 horas da
vida de Getúlio Vargas, ela é'
tensão. A crise política que cul-
minou com o suicídio do presi-
dente da República, dia 24 de
agosto de 1954, no Palácio do
Catetè, saí ser revivida a partir
de terça-feira, em Cinco dias
que abalaram o Brasil, documen-
tário co-produzido pela Guilher-
me Fontes f ilmes e exibido no
GN I (Net). Escrito por Fernan-
do Morais, Cinco dias terá estru-
tura semelhante à de Dossiê
('hatõ 0 Rei do Brasil, exibi-
ilo pelo mesmo GNT e também
com roteiro do escritor. Uma
das diferenças é que, neste docu-
mentário, haverá uma parte dra-
mati/ada, passada no estúdio de
uma rádio onde dois locutores e
um repórter (interpretados por
Augusto Xavier, Beth Goffman
c Otávio Muller) ajudam a cos-
turar o programa. Para escrever
os cinco capítulos do documen-
tário, que termina no dia do sui-
eidio tie Vargas, 24 de agosto,
Fernando Morais entrevistou
auxiliares do presidente que par-
Imparam dos últimos dias de
Gctúlio no Palácio. A série aca-
ba com a narração da carta-tes-
tamento, deixada por Getúlio,
em que iicou cunhada a célebre
Irase redimensionando o suicí-
dio: "Saio da \ ida para entrar na
História".

A série do GNT se con-
centra nos últimos cin- f°<« ae
co dias de vida de Ge-
túlio Vargas e segue,
cronologicamente, os
momentos finais do
presidente, que se sui-
cidou em 24 de agosto,
dia em que termina o
documentário. Vão ser
usadas cenas de época,
como a comoção nacio-
nal, depois do anúncio
da morte de Getúlio,
serão lidos trechos
carta-testamento.

Predador e vítima
Vitima e algoz, o tubarão è dis-

secado na série Tubarão: a semana
do predador, com sete documenta-
rios produzidos por especialistas no
assunto. O programa começa do-
mingo no Discovery (TVA e Net) e
vai até sábado, sempre às 23h. De-
pois. todos os episódios serão repri-
sados, numa verdadeira maratona,
das I9h à Oh de domingo que vem.
Os temas são: A Última Palavra em
Tubarões. Oi Tubarões do Mediter-
raneo. Estar com os Tubarões. Den-
tes Mortíferos. Os Grandes Tuba-
ròes Brancos da Califórnia. Tuba-
rões do Triângulo dos Bcnuiidcis t

Encontro em Singaloo.

Quem nunca teve a oportunida-
de de dar uma espiada no velho
oeste brasileiro, prepare as esporas.
O CMT (Country Music Televi-
sion). da TVA, vai entrar de sola na
arena de barro: este sábado, às I9h,
mostra os bastidores do torneio
Cowboy do Asfalto, de Goiânia. E a
partir de quinta, 20h. começa a
transmitir flashes ao vivo da 4lJ
Festa do Peão de Boíadeiro de Bar-
retos, em São Paulo. O ponto alto
são as finais dos rodeios, no fim de
semana que vem. Na programação,
um especial com as duplas sertane-
jas Zezé di Camargo & Luciano.
Chitãozinho & Xororo c Leandro
& Leonardo. Ê, boi!
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QUEM E VOCE Giobo I8h
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Cíntia fica grávida de Afonso
e quase é morta pela rival

Após uma seiSpha de inati-
\ idade, a megera de piantào de
Quem t roçé volta a atacar.
Dessa vez. a \iiima é Cimia.
que leve a ousadia de ficar grá-
vida de Afonso. Para tripudiar
Beatriz. Rodrigo reyela a novi-
dade e conta que Afonso foi
assistir ao treino de Cintia.

Alucinada de dor. Beatriz
fica de tocaia na chácara. Por
azar. Afonso toma um pile-
quinho e Cintia o deixa ador-
mecido no quarto. Beatriz
aproveita a oportunidade, em-

purra a rival cocada abaixo c
foce. Afonso encontra Cintia
desacordada, mas a moça se
recupera e o deixa emociona-
do quando conta que e>tá es-
perando um filho.

Ao saber do acidente. C adu
acusa a mãe de ter tentado ma-
lar Cíntia. Cadu acrescenta que
seguiu o conselho do avó e
convenceu Afonso a refazer o
teste de paternidade Beatriz
v ai tomar satisfações com o pai
e entra em choque quando, em
meio a discussão. Nelson revela
que não é seu pai.

VIRA-LATA Globo C 19bl0

Garota esperta. Tatu livra a
cara do pai ao descobrir que o
diretor do presidio tem envol-
vimento com um traficante de
drogas. Assim. Fidel volta para
o solar cheio de amor para a
Renata. Só que Renata inter-
rompe a lua-de-mel e revela a
Fidel que Pietra só o abando-
nou porque estav a sendo chan-
tageada por Toco." 

Fidel fica possesso porque
sempre soube que Pietra estava
na cachoeira quando o irmão
se afogou e nunca a culpou pe-
lo acidentei Pietra se enche de

esperanças, mas se desespera
quando Fidel. depois de dar
uma bela surra em Toco. deixa
claro que ama Renata. A louri-
nha fica aliviada e desmaia
quando Fidel a pede em casa-
mento. Só que Pietra jura ma-
tar Fidel se ele se atrever a
casar com outra.

No capitulo de terça-feira.
Laura dá um sonífero para An-

? NAO PERCA

gelo e o leva para cama dispôs-
ta a acabar com o romance en-
tre ele e Vai. Não dá outra: Vai
dá o flagrante e *e recusa a
ouvir as explicações de Ângelo.
Só que Ângelo sofre um enfarte
e Vai vai para Florianópolis e
avisa Laura que só vai sair do
lado do ex-marido depois que
ele estiver fora de perigo. Lau-
ra fica uma arara.

Na quinta; Ângelo vai ao ce-
mitério ficer um despacho contra Laura, mas cai numa cova
e, apavorado, sofre um enfarte que quase o leva à morte.

COLÉGIO BRASIL

<5> O REI DO GADO

Começa a fechar o cerco em
torno de Marieta. ou melhor.
Rafaela. quando Bruno e Mar-
cos aparecem em Guaxupé re-
velando a existência de uma
outra Marieta Berdinazi. Para
piorar a situação. Geremias
descobre que Marcos esteve na
cidade e que a sobrinha mentiu
para ir ao seu encontro no ho-
te!. Rafaela consegue se safar
com uma desculpa esfarrapada,
mas diante da revelação de
Bruno, fica sem saber o que
fazer, a não ser jurar para o tio

que é Marieta Berdinazi.
Pela primeira vez, um Me-

zenga e um Berdinazi compar-
tilham a mesma mesa e Gere-
mias ouve a história de Bruno
cheio de desconfiança, mas se
preocupa ao ouvir o nome
Luana. que constava do relato-
rio encontrado na casa de Olc-
gário. Apesar do indicio, Ra-
laela consegue convencer o tio
de que tudo não passa de uma
armação dos Mezenga para fi-
ear com uma parte de sua for-
tuna. Geremias tranqüiliza a

sobrinha dizendo que vai espe-
rar que Bruno traga a tal Lua-
na para desmascará-lo.

Bruno manda 7í do Ara-
guaia atrás de Luana e dá or-
dens ao empregado para trazé-
Ia a qualquer custo. O pròble-
ma è que Luana descobre que
está esperando uni filho do rei
do gado. Temendo que Bruno
a obrigue a '.irar a criança, já
que havia deixado claro que
não queria mais filhos. Luana
pede aos amigos para não dei-
varem que o fazendeiro a en-
conta-.

O RAZÃO DE VIVER

'fV >
v* •*

Yara espera recuperação para
ir ao encontro de seu amante

Ainda abatida e em crise
de depressão. ^ ara não se
conforma com a partida de
Álvaro, mas Pascoál di/ que
cia pode ir ao encontro do
amante assim que se restabe-
Ifccer. A preocupação de ^ ara
aumenta quando Silvia conta
que Lu/ia está dirigindo a
confecção a pedido de Pas-
cóál. Não satisfeita. Silvia ir.-
venta que 1 oi Lu/ia quem ar-
mou a partida de Álvaro para
Miami e deu o telefonema
anônimo avisando Pasçoal
n-ra dar flasrante nocaVal.

Var

mas
tur
da.

Arquivo

m
Jfj

Manoel investiga o mistério
da morte de Maria Cecília

Continua o mistério envol-
vendo a morte de Maria Ceei-
lia. mas Manoel Boi Consegue
juntar as peças e. aos poucos,
vai montando o quebra cabeça.
Outra que não desiste e Miss
Dayse. que se recusa a sair do
colégio enquanto não esclare-
cer as circunstâncias da morte
da irmã.

Para manter Maria Cecília
sob seu domínio. Osvaldo a vi-
sita na casa de repouso e conta
histórias escabrosas, deixando-
a mais fragilizada. O problema
é que Barreto passa a chanta-

gear Osvaldo revelando que
be tudo sobre .-. troca de cada-
veres.

Teresa vasculha as coisas de
Osvaldo e descobre urna carta,
que entrega a Manoel Depois
da leitura, os dois chegam á
conclusão de que Osvaldo m i-
tou Maria Cecília.

Percebendo o perigo. Osval-
do planeja tirar Maria Cecília
da casa de repouso, mas se de-
para com Barreto, que exige
mais dinheiro para ficar cala-
do.

SBT C 2lh

Vara fica furiosa, mas nem
imagina o que ainda está para
acontecer. Pascoal manda
Rafael dar um jeito de deixar

a na miséria porque não
ita que ela esbanje seu di-

nheiro com o amante.
Alheia aos problemas da
¦. Olga se volta para a pin-
i e. no capitulo de segun-
promete ao marido não

beber mais. Só que, na quar-
ta-feira, enche a cara em um
bar. deixando André furioso e
sem esperanças de salvar o
malfadado casamento.

<s> O CAMPEÃO

Drumond tenta se apoderar
do dinheiro de Luiz Miguel

A corrida atrás da senha
| para resgatar o dinheiro de

Luiz Miguel é o destaque dos
° capítulos da próxima semana.

Maria Isabel vai ao apartamen-
to de Renato e encontra a carta
do falecido Luiz Miguel para
Vânia com uma das partes da
senha. Apesar de Isabel argu-
mentar que o dinheiro pertence
ao Pindorama. Renato m.- recu-
sa a entregar a senha para 1 élí-
pe. criando mais um atrito en-
tre o casal.

Enquanto isso. Drumond

pressiona Rubinho, ma-
paz se nega a revelar sua
Jô não agüenta a pre-sã
trega a sua senha e a de
nho para Drumond. o
deixa com quareo parto
tando com a do filho

Para esquentar a trai
capitulo de quarta-feira
beth é seqüestrada e 1 ei
cebe um telefonema .
qüestrador mandand
não acione a policia se
preservar a '.ida da ir
Mas ele não revela
resuate.

o ra-
senha
3 e en-
Rubi-

que o
s. con-

quisu
uilher.

Divulgação

Geremias não acredita que a
sobrinha seja uma impostora

Globo 2üh40

 Demorou, mas li rim o Slè-
zenga. finalmente. se vinga ilos chifres que levou. -
capitulo de quarta-feira. RalJ leva o maior susto quondu
abre a porta de seu apartanu nto e leva um ireiuciulo ¦ ¦ •
de Bruno é, quando tenta reagir, recebe um pdiffapi qia •<
faz se estatelar no chão. Assim como chegou, Bruna \ai
embora sem dizer uma palavra.

Ames da surra, Bruno ouve os filhos e concorda qui Li ...
volte a morar na mansão, com a condição de que nã» //;«
dirija a palavra e, muilü inenòs. se sente à mesa quande t /<
estiver presente. Leia concorda com todas as imposições,
mas não revela aos filhos que voltou a cair na lábia de Ráit
Ao que parece, o gigolô pretere manter Leia em suas mãos
a arriscar todas as ficlias cm Suzane. que dc boba não it m
nada.

M TOCAIA GRANDE

Apesar dos problemas que
terá que enfrentar. Ressu se
emociona quando Júlia Saruê
revela que é sua mãe de sangue.
Temendo que Julia se entregue
e certa do perdão de Felipe.
Ressu leva o intendente para a
capela e o coloca frente a frente
com Saruê.

Felipe se desespera quando
Ressu confirma que é filha da
prostituta que provocou sua
cegueira e vai embora sem sa-
ber o que fazer. Mocinha entra
em ação e Boaventura convoca
uma reunião com os coronéis
para reiterar a condenação a

morte de Saruê e sua cria. mas
Felipe pede um tempo para to-
mar uma decisão.

Enquanto isso. Boaventura
leva Sacramento para ó castelo
e Gringa coloca a moça em
leilão. Felipe tenta evitar que a
irmã de sua futura mulher se
torne uma prostituta e a díspü-
tacom Boaventura. Mas Barão
arremata a moça. di/endo-se

Manchc

representante do c<
nho.

Pressionado pc
dor. que o indica (
sua chapa. Felipe ;
cumprir sua vingai
na Saruê á morte
Ressu, alegando q
sar com ela. Só q
revolta ao saber d
Felipe e rompe o n

£2E32^232H*JÍe8Í 'a invade a
uma surra em Sé, no momento em que ele i ;
seu casamento com Bernarda. A vingança vai

. sexta . .
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em Boston, nos Estados Unidos

de \ jg|Rcny ficou emocionada ao lem-
brar dc amigos que ja morreram. - msmk
corao o ator Carlos Augusto
Sirazzer. "Mas tenho bons ami- \
gos aqui. Eles tem corapao frio. 1^ \_jBBEaBEBB§BiHH
mas uma alma generosa." 0 novo visual. Voltar ao Brasil? "So se for para receber direitos autorais"

nto de fadas bem longe do Brasil
Arquivo possoaf _ .-. ', 'V;1*;-. 

r->r''-jjfe^.^lll'!-- J ,' ' -_^-- que ate mudou de nome: agora so. faz mestrado de Psicologia no

^ 

'" . Um cao da ra<^ 

^ 

• .apfi<ar^0Kus 

^ritodmcntos^aca-i..-,-.

;s.^(B com a primeira mulher, tambem for para receber os meus direitos

^ Alem^d^marid^ ajudo^u a jam^muito^^n a<mmi^i|s. 

^e
cursos e ensina a pratica do ash- manhas da Globo. Para aplacar

"-v® 
^PW®!!!?j tanga— 

um exercicio de ioga. a saudade. ela vai se divertindo

Com o marido James, o americano por quern largou a carreira de atriz ga e meditagao por dia Alem dis- concertos

Reny foi a Emília mais marcante da televisão: ficou no 'Sitio' de 1978 a 1983

0 novo visual, Voltar ao Brasil? "Só se for para receber direitos autorais"

Arquivo pessoal

cursos e ensina a prática do ash-
tanga — um exercício de ioga
Budista, pratica duas horas de io-
ga e meditação por dia. Além dis-Com o marido James, o americano por quem largou a carreira de atriz

 :—'  C ;vf 17/8/96 ? JORNAL DO BRASll.
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Conto de fadas bem longe do Brasil

11/f onteiro Lobato não che-
li gou a criar um príncipe

l'A encantado para fazer par
com Emitia* Mas se o escritor
deixou na mãú a boneca de pano
do Sitio tio Pica-Pau Amarelo, a
realidade tratou de superar o
faz-de-conta. O príncipe da vida
real é James Burrows, presidente
de uma companhia de consulto-
ria. com quem Reny casou-se há
10 anos. Nós combinamos
bem. apesar de lermos tempera-
méritos bem diferentes. Ele é le-
chado, trabalha demais e se di-
verte pouco. Hu preservo; o
temperamento alegre e faceiro.
I às vezes solto a Emília que
ainda existe em mim. porque
hão sou boba", di<r a ex-airiz,

Achamos a

O 'Caderno TV' procurou e Reny de Oliveira apareceu.

Está casada e feliz, em Boston, nos Estados Unidos

M< )NI{ A S<)AKI S
-m t o Brasil ninguém sabia

% por onde ela andava.
% Nem os amigos mais ín-

» limos da época em que
I * trabalhava na televisão.

Mas depois que o Ca-
derno I \ publicou a reportagem
Onde estão as limilias? (que. na
«lição do dia 20 de julho, locali-
zou outras atrizes que interpreta-
ram a boneca mas não conseguiu
descobrir o paradeiro de Reny de
Oliveira), um amigo telefonou pa-
ra a redação dando seu telefone
nos Estados Unidos. Só assim foi
possível encontrar a atriz que por
mais tempo desempenhou o papel
no Sitio (/c PieaiPáu Amarelo —
de 1^78 a 83. Longe da tela, Reny
viveu, há 10 anos, um sonho de
Cinderela: mudou-se para uma
mansão cercada de jardins, em
Boston. Embora não esconda o
arrependimento por ter abando-
nado a carreira, garante: aos 41
anos. está feliz ao lado de James.
0 marido americano.

Um dia, cansada das roupas de
retalhos, tia torturante peruca de
lã e tli >s quilos de pancake que era
obrigada a usar para esconder seu
rosto, Reny resolveu mudar de
vida e fugir para um lugar distan-
te, bem no estilo das histórias de
Monteiro Lobato. "Deixei o Bra-
sil por achar que a Emília havia
cristalizada a minha carreira. De-
pois de três anos sem receber con-

vites para fazer outros trabalhos,
desisti." Hoje Reny leva uma vida
confortável, mas sente falta do
pais ensolarado. "Odeio o frio e
custei a me acostumar. Escorrega-
va e caia nas ruas por causa da
neve."

Ela teve vantagens ao optar
pelo american irav oj lije. "Foi

bom lavar o rosto e a alma e
seguir um script de vida diferente

aqui neste pais", diz. Totalmente
adaptada à rotina de Brookline, o
bairro onde mora, a atriz já fala
português com sotaque e até se
esqueceu de algumas palavras.
Reny ficou emocionada ao lem-
brar de amigos que já morreram,
como o ator Carlos Augusto
Strazzer. "Mas tenho bons ami-
gos aqui. Eles têm coração frio.
mas uma alma generosa."

Emília!
Arq jo-o pessoa-

que até mudou de nome: agora
chama-se Reny Burrows.

Um cão da raça bichou jfrissè,
Svan (que em sãnscrito quer di-
zer cachorro) vive grudado em
Reny que. mesmo assim, ainda
tem dificuldade de driblar a soli-
dão. "É o filho que não tenho."
Cristian, 17 anos, filho de James
com a primeira mulher, também
faz companhia ao casal.

Além do marido, ajudou a
prender Reny aos Estados Unidos
o seu interesse pelo estudo da ioga
como terapia. Reny administra o
Shiatsu Therapy Center, onde dá

so. faz mestrado de Psicologia no
Cambridge College. "Pretendo
aplicar meus conhecimentos aca-
dèmicos no trabalho que realizo
com a ioga."

Com a vidinha muito bem or-
ganizada. Reny não pretende
voltar ao Brasil tão cedo. "Só se
for para receber os meus direitos
autorais. Espero que eles este-
jam muito bem acumulados. Se
fosse aqui. já estaria milioná-
ria", diz. referindo-se á série que
tantas vezes foi reprisada no
Brasil e acaba de retornar às
manhãs da Globo. Para aplacar
a saudade, ela vai se divertindo
com muita ópera, teatro, bale e
concertos.

B



HHEJLJiMMUBaEBMJKHkUlM&MHHHH HBBMBBBBBBBMBBMHEMBHSMI
Rio de Janeiro-Scibado, 17 deagostode 1996 /{' |

lasss! Carro c Moto las

Fotos de Andre Arruda

Hi

,'ALEXANDRE CARAUTA ~ |Uffi|HI|fflW||MHH;. H9R HBH 
' 

? 11 11H  . IH SHBHHRSHHI ~ I

A| 

\ quinta gera^ao da s&ie 5 e, sem v^OtllLUllO FOUDtl £1
I sombra de duvida, uma das obras J -q^JkhljUBr x <¦ •' "*'3l|9B / 

j
I m;iis equilibradas da BMW. A re- ;; 

CtX\(i 110 aUtOClrOmO¦ compensa pcla ousadia de tor mcxi- .^^jK|gj| |Kml£jlL ¦ ":
I do em time vencedor remete ao }' MURIIO PILOTTO

conjunio da nova linha: impccdvcl. : - 
Recentemente, assist! a uma rcportagcm que apontava o

Avaliado por Carro c Moto, ;:< , jffl BMW como o cairo prcferido dos manobristas e fiquei im-
modclo 528 experimentou o novo ¦ ^a|IIBBB^^pi^B|||^^^-; '• 

pressionado com a unanimidade das rcspostas. Essa lem-
circuito do Autodromo do Rio - que sera reaberto no proxi- ^^.'¦>t^gflBpP^PBS88Sfv^^>l'. ¦' ¦¦•^ro||8|B|||B^yA'^^^^m8^Pil'- bran^a logo me veio a cabe^a quando experimentei o novo
mo ilia 25. com a primcira clapa da Copa Corsa. Jj XO^ftUMMJ.;.' k- „'¦ -¦• A '- '-^.' - ^ s:s no aut6dromo canoca.

Equipado com motor de 2,8 litros e um punhado de so- 0 CiUTO passa ao molo_ rnnp|Hn
tisiic:w;oes. o quatro portas mecanico (disponivel no mcrca- : rista grandc pmzcr de gui-
do brasileiro por US$ 106 mil) correspondeu ao perfil lu- „. n fSfESI lUcnitnr mi I^Bfev:: 1
xuoso que sc espcra de um BMW serie 5. ponto mais importantc, (9fil^;J|9

Num autodromo bastantc alterado, o 528 deshlou ^ 0 conjumo sobressaL lisSltPplijtmi
dadc. E, o mais importantc, comprovou a arte da montado- -•^vjp||l||B|^^^^^^^^^HIMI|ipWWippBB|B[BB8^Epi^B^^B^ 0 novo dcsenho faz o |K^' \P*f
ra alemii de conceber um carro absolutamcnte novo, sem, CUIT0 

parecer menor, mais J^EjNH^KlP''
HH harmfinico. Com im- ¦Ejjf

Esse e o segredo da linhagem aprcsentada no ultimo Sa- fffHpressionante Cx de 0,27, o
lao de Frankfurt: combina avanijos tecnieos e de estilo com 52S exibe a leveza de um ^vnlM

. o tradicional tcmpero alemao. Proposito plenamente alcan- pequcno esportivo e o si-
<;ado, pelo que se observou na pista de Jacarepagul 11lencio de um luxuoso sc- —iv>cv&—

0 molho suave sugcridopelo visual- que valoriza solu- jrrj^r^jMff^^j^^^^^n^^^^^^^SSB^BSSlSuMSBmiSELuStSuSm
eonfirmado pelo de-

da a avalia^-ao, F\^ 01 n/>llctlPA A\ 711Q fllmHC
Embora o motor de 4.0 litros seja mais indicado para L/C^lfc,Il UvllullvU wVlLd lUlUUu

o do recado. Flertou a esportivi- ©

imumnaDuacuioconviuauvoauin.\ao. bummcuiuui- aaue,o uesign encoore os jj mmme- u ar-conaicionaoo uigiuu i«j»ui j-o. who u>. >u><uu^m> »«»»«
ilico pcrmitiu uma conduijao homogenea, cm alta e bai- tros a mais de comprimento (em rel- controles diversificados. Acima do na tampa e tarracha com segredo de -Munio pfotio e oooenhero mecanico e trcampoao canoca de Tunsmo
elocidades. qao a serie antiga) com harmonia e painel do ar-condicionado, o compu- fabrica para troca de pneu. —-—— —
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As linhas suaves garantem elegancia e excelente aerodinamica ao BMW 528
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O MELHOR NEGÓCIO
EM MITSUBISHI DA CIDADE.

5 1 2 - 6 6 0 0
494-2422

Náo pode ser vendido separadamente

Rio de Janeiro - sábado, 17 de agosto de 1996

Carro e Moto

ALEXANDRE CARAUTA
à,

A 

A quinta geração da série 5 é, sem
sombra de dúvida, uma das obras
mais equilibradas da BMW. A re-
compensa pela ousadia de ter mexi-
do em lime vencedor remete ao
conjunto da nova linha: impecável.

Avaliado por Carro c Moto, o
modelo 528 experimentou o novo

circuito do Autódromo do Rio - que será reaberto no próxi-
mo dia 25, com a primeira etapa da Copa Corsa.

Equipado com motor de 2,8 litros e um punhado de so-
fisticações, o quatro portas mecânico (disponível no merca-
do brasileiro por US$ 106 mil) correspondeu ao perfil lu-
xuoso que se espera de um BMW série 5.

Num ;uiKklromo bastante alterado, o 528 desfilou suavi-
dade. E, o mais importante, comprovou a arte da montado-
ra alemã de conceber um carro absolutamente novo, sem,
contudo, alterar a sua alma de puro-sangue.

Esse é o segredo da linhagem apresentada no último Sa-
lão de Frankfurt: combina avanços técnicos e de estilo com
o tradicional tempero alemão. Propósito plenamente alcan-
çado, pelo que se observou na pista de Jacarepaguá.

O molho suave sugerido pelo visual - que valoriza solu-
ções simples, porém elegantes - foi confirmado pelo de-
sempenho. O silêncio e o maciez prevalecerem durante to-
da a avaliação, inclusive nos momentos de maior exigência.

Embora o motor de 4.0 litros seja mais indicado para a
série 5, o 528 deu conta do recado. Flertou com a esportivi-
dade cm boa parte do circuito, exibindo bons níveis de tor-
que e de potência (193 cavalos de máxima), além de um ar-
ranque digno da sua categoria.

A suspensão de alumínio lhe caiu muito bem. colaboran-
do para minimizar o nível de ruído. O eixo dianteiro biarti-
culado c o traseiro elastocinemático, em conjunto com o
controle de tração, asseguraram excelente estabilidade ao
veículo!

Os pedais, devidamente situados e calibrados, favorece-
rem uma dirigilidade cômoda. Aliás, o conforto foi a prin-
eipal marca do 528 nas voltas pelo autódromo.

A ergonomia dos bancos e os requintes do interior for-
maram um habitáculo convidativo à direção. E o sistema hi-
draulico permitiu uma condução homogênea, cm alta e bai-
xa velocidades.

Fotos de Andie Arruda

Design acústico evita ruídos

A série 5 respira sofisticação.
Embora esteja alguns degraus abaixo
da imediata superior série 7, suas
inovações tecnológicas impressio-
nam.

O chassi e a suspensão de alumí-
nio são preciosas colaborações para a
performance e o silêncio do veículo.
O nível de ruído é valorizado pelo de-
sign acústico: sintonia entre o ronco
do motor e o escapamento.

A despeito de valorizar a simplici-
dade, o design encobre os 55 miiíme-
trás a mais de comprimento (em rei-
ção à série antiga) com harmonia e

eficiência aerodinâmica (Cx de 0,27).
Em termos de segurança, o 528

mostra igual competência - sobretu-
do pelas zonas de deformação, estru-
tura reforçada e pelo sistema antiira-
vamento de rodas (ABS) de quinta
geração.

Luxo - O pacote de requintes da
série 5 prestigia o conforto. A regula-
gem dos bancos, com três memórias,
é completa. E forma dupla perfeita
com o ajuste do volante.

O ar-condicionado digital possui
controles diversificados. Acima do
painel do ar-condicionado, o compu-

tador de bordo indica as principais
funções do automóvel.

O volante concentra botões, sem,
no entanto, comprometer a empunha-
dura. Os comandos de som cncon-
tram-se corretamente localizados nas
bordas do miolo. O som, aliás, vem
com sistema profissional, que possi-
bilita a escolha de três níveis: jazz
club, church e concert.

No porta-malas, dois detalhes re-
forçam o time de sofisticações do
528: caixa de ferramentas embutida
na tampa e tarracha com segredo de
fábrica para troca de pneu.

Conjunto rouba a

cena no autódromo

MURILO PILOTTO
Recentemente, assisti a uma reportagem que apontava o

BMW como o carro preferido dos manobristas e fiquei im-
pressionado com a unanimidade das respostas. Essa tem-
brança logo me veio à cabeça quando experimentei o novo
528 no autódromo carioca.

O carro passa ao moto-
rista grande prazer de gui-
ar. É difícil ressaltar seu
ponto mais importante,
pois o conjunto sobressai.

O novo desenho faz o
carro parecer menor, mais
harmônico. Com o im-
pressionante Cx de 0,27, o
528 exibe a leveza de um
pequeno esportivo e o si-
lêncio de um luxuoso se-
dã. O motor de seis cilin-
dros, 2,8 litros e quase 200 hp de potência é bom, com tor-
que considerável. A transmissão também contribui sensivel-
mente para a perfonnance.

Durante o teste no autódromo. senti enorme facilidade de
trocar as marchas em movimento. Acredito que pelo favore-
cimento dos primeiro e segundo sincronizadorcs duplos. A
direção passou uma constância positiva com carga leve e ho-
mogênca O carro esteve sempre estável. Até porque a nova
suspensão cm alumínio diminuiu bastante a massa não-sus-
pensa proporcionado grande equilíbrio ao veículo.

0 sistema ABS de última geração foi eficiente, com dts-
creta palpitarão do pedal. E a rigidez torcional conseguida
pelo fabricante determinou um comportamento constante do
automóvel. Tanto nos trechos de alta velocidade no circuito
oval quanto nas curvas de baixa no misto, tive a sensação de
estar guiando um carro esportivo médio, mas com muito cs-
paço interno e confroto.

'Murilo Pdotto é engenheiro mecânico e trcampoâo carioca de Tunsmo

EHu

LANP^RIO

494-2422
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com maior parte do fornccimemo

do Palio no Brasil j ?™osdasU* ZmESmj^Ford aroericana Sfi,?||va^mdc

: 0 carro mundial da Fiat acclera forte no mcrcado brasilei- «nha« OA a OT A Freios Varga fecha conirato Chesapeake, nos Estados Unidos

: ro. 0 Palio (foto) alcangou, em julho, a marca de 20.367 ^KmSmTt''''^ "n de USS 60 milh6cs anuais com 8 "i 
h°' T? So ,i

unidades vendidas no atacado, tornando-se o segundo mo- A Citroen seantecipajis dis- * #JH* Ford Motor Company^panu> 
j^^nwntod^dtscos miu-iros

: veI|dido^rijulh^P.500U^ad&l^in® £| ^ iJ'S 
^raSni^wSdll^H PjdS^Sn^0'"

I ^sprUcombaseemaliquo- forTidos pcla ftbrica de Mark VIII.
39.40 unidades comercializadas. A montadora de Betim feo i'flM 

"SSenteHi Mondeo 
flarantO prtMR^a nOS

dcstaca nao so a performance comercial propriamcnlc dita 7V/0. Com a me'dida. os automo- CircUitOS OUrOpOUS do TurlsmO
do automovel, como tambem o seu ntmo de produfajo. : . ,.-.™ w .... c. mmf8k& / wmmmaMim£MMm. , . i ., nnn n f j- r u veis da marta Irancesa tun pre- 0 Mondeo, carro mundial da nos Estados Unidos, e ¦Atualmente, sao produzidos 900 Paltos por dia na fabrica iwrpju.^-n,„ w „ n4./ ^ i I S 7® D , D • r. ... vos reduzidos entre 5% e 13,4%. Ford, vai as pistas da Reynard Racing Cars, ¦ ide Betim, em Minas. E, ate dezembro, a Fiat estima que A redugiio serii mantida mesmo Eurooa conwetirni fnhricanteesnecialiradacm j

] prodtiQao do seu modelo mundial no Brasil chegue a 1.000 : „ue0 Governo|0chcBuea um 
Luropa competir na labricanteespccmlizadaem M

| unidades feitlia. TamWm^em dezembro |s,|| sera : J ol^LI f ? f"" 
"1°' 4

inaugurada a nova fsibrica da Fiat em Cordoba, na Sergio Habib. prcsidente da lm- accrl° para corrida, lnictalmentc, o carro t% >uttM|||jj||tt I
Argentina, que produzirao Palio e a versaotrcs volumes do portadora de Veiculos XM. desenvolvimento de um carro devera competirem quatro j
Projeto 178. A capacidade de produ?ao cm Cordoba sera pre?o ZX Furio, por exemplo. global baseado no Mondeo campconatos de Turismo:

i de 500 carros por dia. passa de USS 27.980 para US (I'oto) ja foi firmado cntre alemao, ingles, sul-africano J1 .< -«•*«

24.980. matriz americana da Ford, amencano do ano que vcm.

Novo alarme Pe^affacllita Revenda GM
evita disparos - o roboquo do 6 aberta em

poracidente 

Baby 

Buggy 

^ 

Santo Cristo

8P^,#'lll,llSS?^ sensor 
volumctrico inteUgcntc. ,tubo dc a?o destinada a robocar ™|narca Chevro^ ^a^lice'

disparos acidenlais, pois e'eapa/ V--, vida de quem leva am buggy prclcndc atcmler ao publico da

If 
de 

niedir do ^ para as praias, por exemplo. regiao antral dacidade. Em fa>e

carro o'novo extra' o
trascira

alarme pode ser liga'do a uma para o veiculo rebocado. A Baby cilindrosem V saSluas atracoes
4 bu/ina ou sirene e tem um led fabrica atualmente os modclos dai linha CiM que cstara

cao.com.br. () Goll sc^uc como o iniporhnio wmlido da Volks no Brasil.

•-. »u

WÊÈ$$?°feW8tWmts

^ebW«*ls

mKln

Catalisador
líquido reduz
nível de gases
A americana W\nn's está
lançando, no mercado
nacional, seu catalisador
orgânico de combustível
Distribuído no Rio pela
Superlubre (tclj 290-2511), o
II 'v«»B l-jmssion Conlrol (foto)
otimiza a queima da mistura
ar/combustível, a fim de
minimizar a formação de
fuligem e reduzir a emissão
NOx, Co e HC. gases
poluentes resultantes da
combustão. A maior eficiência
da combustão do motor
implica também enconomia de
combustível. A novidade está
disponível em postos è casas
especializadas, com preço
médio de RS 7.

PorIaldo brasil
CARRO E MOTO

I través tia homepiage Jo (impo Abolição, o intentada pode tirar suas ihtvidas ticnicivi sobre automóveis

Página da Internet facilita

acesso à assistência técnica

Ô GolJ segue conto o importado mais vendido da Volks no Brasil, com 2.853 unidades vendidas em julho

Volkswagen comemora

desempenho 

'olímpico'

O espirito olímpico pairou, em
julho, sobre a Volkswagen — que
bateu recordes de venda, obtendo
o seu melhor desempenho comer-
ciai do ano.

Tão esperada quanto ouro
americano no basquete, a perfor-
mance do Gol — a exemplo do
que se observa há um bom tempo
— foi a grande responsável pelas
55.779 vendas (entre comerciais
leves, caminhões e automóveis)
registradas no mês passado pela
montadora. O dream car da Volks
bateu seu recorde de vendas:
32.722 unidades, superando a
marca de 31.650 unidades obser-

vada em maio.
O volume total de vendas no

atacado de julho deste ano é cerca
de 20% maior do que o de julho
do ano passado, quando a Volks
totalizou 46.731 unidades vendi-
das.

Embora o Gol tenha sido o
astro comercial da montadora.
Santa na e Quantum também re-
gistraram crescimento de vendas
em relação a julho de 1995:24,1%
e 17%, respectivamente Todavia,
comparar seus números com os
do Gol chega a ser covardia: o
sedã vendeu 3.587 unidades e a
perua, I IU6 — pouco mais de

10% do total de unidades correr-
cializadas do Gol em julho.

Importados — Seguindo'os
passos do Gol. o Golf segue como
o importado mais vendido no
pais. Dos 3.100 importados co-
mercializadas em julho pela
Volks, 2.853 são de Golf. Os mo-
delos Passat e Variant somaram
247 unidades.

A comparação entre os sete

primeiros meses de 1996 com os
sete primeiros de 1995 indica um
ligeiro crescimento de vendas
318.799 unidades comercializadas
em 96. contra 317.983 em 95

Novo alarme
evita disparos
por acidente
A TrulTi. fabricante de alarmes
para carros, está anunciando o
primeiro sistema antilurto com
sensor volumetrico inteligente, o
KS-900 (foto), que impede os
disparos acidentais, pois é capa/
de medir o espaço interno do
veículo. Assim, o sistema só
dispara quando alguém entre no
carro sem desativá-lo. O novo
alarme protege portas,
porta-malas e capo, corta a
partida e a igniçáo e pode
acionar os vidros elétricos. O
alarme pode ser ligado a uma
buzina ou sirene e tem um led
para avisar que está ativado.

Peça facilita
o reboque do
Baby Buggy
A Baby. Indústria de
Carrocerias, está lançando mais
um opcional: peça articulada cm
tubo de aço destinada u rebocar
o veículo. A idéia é facilitar a
vida de quem leva um buggy
para as praias, por exemplo.
Graças a essa peça. elimina-se a
obrigatoriedade de um motorista
extra. Basta atrelar o buggy na
traseira do outro veiculo (loto).
A peça é acompanhada por uma
tomada adaptada, que garante a
passagem de corrente elétrica
para o veiculo rebocado. A Baby
fabrica atualmente os modelos
TSTeoPlus.

A informática invade o setor au-
tomobilístico da prancheta ao pós-
venda. Concessionárias já recorrem
| Internet para ampliar e aprimorar
seus serviços.

O Grupo Abolição, por exem-
pio, está lançando uma Iwnw page
caprichada, com oito utilizações
básicas. Além dos itens tradicionais
encontrados em outros sites, a lio-
mepage do revendedor da Volks no
Rio oferece, por exemplo, assistèn-
cia técnica via Internet e venda de
peças com entrega a domicilio.

Desenvolvida durante três meses
por especialista no ramo, a lume
page possibilita também o acesso a
um e-tnail, através do qual o consu-
nudor interessado na compra de
um carro ou caminhão è apanhado

em casa e levadoaté uma revenda
Abolição.

No caso de interesse por modelo
usado, técnicos utsculham no com-
putador as principais opções e as
enviam, para o cliente, através da
rede mundial.

Um dos principais serv iços olé-
recidos pela Iwine page é o de con-
sultoria técnica. Os mlernautas que
o acessarem encontrarão dicas e so-
luçòes para os problemas mecáni-
cos mais comuns. Caso a falha não
esteja listada na tiçifttc pttgc. o inter-
nauta pode enviar sua duvida por
e-nutil. para ser respondida por téc-
nicos da Abolição em aproximada-
mente 24 horas.

A novidade também facilita a en-
trega de peças e acessórios, que po-

dem ser pedidos via e-nutil. A entre-
ga, segundo o Grupo Abolição, de-
mora não mais do que 48 horas.

Ainda através de e-ntail, o consu-
midor reserva $m horário de revisão.
Tal serviço, conforme o Grupo Abo-
lição, evita congestionamentos na
programação das revisões.

A home page possibilita o acesso
a 25 sites de automóveis (Audi,
Ferrari e Rolls Royce, entre ou-
tros). O internauta pode sugerir ou-
tros sites para a seção llm Links.

Outra peculiaridade da home pa-
ge é a charada do mèsl O internauta
que acertá-la ganhará crédito de RS
500 para a aquisição de acessórios.

O endereço do Grupo Abolição
na Internet é htt://www.aboli-
cao.com.br.

Arrancada comercial

do Palio no Brasil
O carro mundial da Fiat acelera forte no mercado brasilei- :
ro. O Palio (foto) alcançou, em julho, a marca de 20.367 •
unidades vendidas no atacado, tornando-se o segundo mo- j
delo mais vendido do pais naquele mês. Do total de Palios •
vendidos em julho, 13.500 unidades foram dos modelos ED j
e EDX, equipados com motor de 1,0 litro — lançados no ;
Brasil no dia 10 de julho. No acumulado das vendas, desde •
o seu lançamento, em 20 de abril de 1996, o Fiat Palio soma •
39.40 unidades comercializadas. A montadora de Betim •
destaca não só a performance comercial propriamente dita \
do automóvel, como também o seu ritmo de produção. |
Atualmente, são produzidos 900 Palios por dia na fábrica j
de Betim, em Minas. E, até dezembro, a Fiat estima que :
produção do seu modelo mundial no Brasil chegue a 1.000 :
unidades por dia. Também em dezembro deste ano, será :
inaugurada a nova fábrica da Fiat em Córdoba, na j
Argentina, que produzirá o Palio c a versão três volumes do j
Projeto 178. A capacidade de produção cm Córdoba será :
de 500 carros por dia. :

PISCA-ALERTA

Arlen monta
som especial
para o Fiesta
Essa é para quem gosta de som
automotivo, e dispõe de RS 4
mil. A Arlen montou um kit
dedicado a pessoas mais
exigentes, para ser instalado no
Fiesta, que já sai de fábrica
com um som básico. O projeto
prevê a associação de um CD
player com módulos de
potência e cabos especiais
conectados com o seguinte jogo
de alto-falantes: dois Mid Bass
6, dois médios ARM 40T e dois
TW 20 T nas portas dianteiras;
dois super Bass 10, dois médios
DMX 1.500 c dois TW DMX
800 e uma caixa selada com
dois PRO 400 S no
porta-malas.

Mondeo garanto
circuitos ouropoi
O Mondeo, carro mundial da
Ford, vai às pistas da
Europa, competir na
concorrida classe Turismo. O
acerto para o
desenvolvimento de um carro
global baseado no Mondeo
(foto) já foi firmado entre a
matriz americana da Ford.

presença nos
us do Turismo

nos Estados Unidos, e a
Reynard Racing Cars,
fabricante especializada cm
chassis de modelos de
corrida. Inicialmente, o carro
deverá competir em quatro
campeonatos de Turismo:
alemão, inglês, sul-africano e
americano do ano que vem.

O bairro de Santo CHsto, no
Centro do Rio. vai ganhar em
breve uma nova concessionária
da marca Chevrolet: Carplacê-
(Rua Pedro Alves 240), qnc
pretende atender ao público da
região central da cidade. Em fase
de arremate; a revenda já
instalou letreíros na Avenida
Francisco Bicalhò"; em frente á
estação ila Leopoldina.
anunciando a inauguração \S
novas Sld cabine estendida e
Blazeij com motor de seis
cilindros em V são ituas atmcòéS
da linha CiM que estará
disponível na Carplace

Citroen reduz
preços das
linhas 96 e 97

A Citroen se antecipa ás dis-
cussõeS que serão realizadas em
Genebra, entre o Governo e a
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), e passa a calcular
seus preços com base em aliquo-
ta de 35% do Imposto de Impor-
tação — que, atualmente, é de
70%. Com a medida, os automó-
veis da marca francesa têm pre-
ços reduzidos entre 5% e 13,4%.
A redução será mantida mesmo
que o Governo não chegue a um
acordo com a OMC, garante
Sérgio Habib, presidente da Im-
portadora de Veículos XM. O
preço ZX Furio, por exemplo,
passa de USS 27.980 para US
24.980.

Revenda GM
é aberta em
Santo Cristo

Limeira, São Paulo. Todavia, a
maior parte do fornecimento
ficará a cargo da unidade de
manufatura da Varga em
Chesapeake, nos Estados l nidos
O centro, que está sendo
ampliado, é responsável pelo
fornecimento dos discos traseiros
do Mustang. Taurus (foto).
Thunderbird. Lincoln
Continental, Marcury Sablc c
Mark VIII

A Freios Varga fecha contrato
de USS 60 milhões anuais com a
Ford Motor Company, para o
fornecimento, a partir de 1998,
do módulo dianteiro completo
para a minivan Windstar. Alguns
componentes do módulo serão
fornecidos pela fábrica de
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Passando a limpo

Com grande poder detergente, a gasolina superadítivada minimiza a formação
de resíduos na câmara de combustão, mantendo-a limpa e otimizando a

queima da mistura ar/combustivel. Conseqüentemente, a emissão de poluentes
é reduzida e o motor aproveita ao máximo seus niveis de torque e potência.

aditivada minimiza a formação de
resíduos nas vias de alimentaçao e
combustão do motor, favorecen-
do a sua combustão. Já na gera-
ção atua], o produto desempenha
aquele papel fundamental, além
de limpar as câmaras de combus-
tão.

Essa limpeza, todavia, não in-
terfere no rendimento própria-
mente dito do motor. Ou seja, a
gasolina aditivada não faz o carro
ter uma performance superior.

Mas, na medida que o sistema
de alimentação e as câmaras de
combustão encontram-se limpos,
o motor tem condições de apro-
veitar ao máximo os seus níveis de
torque e potência.

Gasolina aditivada chega

à segunda geração 
no 

país

¦ Produto da Texaco

evita a formação de

resíduo na câmara
O rigor crescente das leis am*

bientais tem levado as indústrias
automobilística e de petróleo a
desenvolver tecnologia ecológica.
Na trilha da emissão controlada
de poluentes, a gasolina aditiva-
da. por exemplo, chega à sua se-
líunda geração no Brasil.

Desenvolviqf por engenheiros
da Texaco, a nova gasolina supe-
'raditivada da Texaco reúne basi-
caniente as mesmas funções da
antecessora, porém com um bene-
ficio extra: limpeza das câmaras
de combustão, o que, conseqüen-
temente, implica redução da emis-
são de poluentes resultantes da
queima da mistura arcombusti-
Vel.'

A gasolina aditivada deve não
apenas manter limpos injetores.
caiburadores e válvulas de inje-
ção. mas também limpar a câma-
ra de combustão. Nos Estados
Unidos, a gasolina com detergen-
te é obrigatória desde o ano pas-
sfflo. observa o engenheiro Clovis
Gouvea, diretor de qualidade da
Texaco.

Ele acrescenta: As preocupa-
ções ambientais fazem a tecnolo-
At aplicada em combustível evo-
iuir constantemente. Acredito
que. na virada do século, ja se tera
desenvolvido um produto ainda
niais eficiente, cm impactos de
custo. Afinal, essa é a tendência
mundial.

A primeira geração da gasolina

Ao livrar a injeção e as câma-
ras da formação e acúmulo de
resíduos, a gasolina aditivada oti-
miza a combustão — o que, entre
outras vantagens, significa redu-
ção do nível de poluentes.

O segredo da segunda geração
do combustível aditivado cncon-
tra-se na composição química —

principalmente nas famílias de
produtos utilizadas — e na sua
concentração.

No caso do lançamento da Te-
xaco, o polímero possui peso mo-
lecular superior e poder detergen-
te mais atuante (justamente para
evitar a formação de residuos nas
câmaras de combustão), em rela-

ção à antiga gasolina aditivada.

Na rota da reabilitação

¦ Importados têm

crescimento de

vendas no Brasil
i 1NDA sob o efeito dos boa-
\ tos da redução da aliquo-
II ta do Imposto de Importa-
ção, o mercado de importados
vai dando sinais de recuperação.
Segundo a Associação Brasileira
das Empresas Importadoras de
Veículos Automotores (Abeiva),
as marcas filiadas venderam
6.183 unidades em julho — de-
sempenho 7,16% superior âs
5.770 unidades comercializadas
em junho.

O crescimento das vendas po-
deria ter sido ainda maior, al-
cançando a marca de 7.000 uni-
dades, se o mercado não tivesse
sofrido a influência dos boatos
de redução da alíquota de im-

portação, avalia Josc Carlos
Gandini. presidente da Abeiva.

Ele acrescenta] "A história
das quotas e o protesto do Japão
na organização Mundial do Co-
mércio (OMC) também contn-
buiram para inibir parcialmente
o consumo no segmento de im-
portados no Brasil".

Na opinião de Gandini, a ali-
quota de importação será manti-
da em 70% até o final do ano.
Não adianta o consumidor ali-
mentar uma falsa expectativa
porque a alíquota vai continuar
a mesma, apesar dos protestos
do Japão, Coréia do Sul e Co-
munidade Européia. Em agosto,
o mercado ainda sofre os efei-
tos de toda essa especulação,
mas, a partir de setembro, as
vendas deverão subir e se estabi-
lizar na casa de 7.500 unidades
comercializadas por mês, esti-
ma.

Os negócios fechados pelas
marcas representadas pela Abei-
va reponderam por 37,6% do

total de I fi.444 importados ven-
didos no Brasil em julho. Con-
forme o ranking da Abeiva, a
marca mais Vendida no mês pas-
sado foi a Peugeot, com 1.021
unidades.

Em segundo lugar, ficou a
Asia Motors (1.019 unidades),
seguida pela Mercedes (742),
BMW (438) e Ria Motors (418).
Entre os modelos, o Asia 1 ou-
ner foi o mais vendido em julho,
com 698 unidades, seguido do
Mercedes MB 180 D (431) e do
Peugeot Pick-up (376).

A Peugeot do Brasil come-
mora a sua arrancada. Pelo ter-
ceiro mês consecutivo, a empre-
sa lidera o ranking de vendas da
Abeiva. Em maio, a marca fran-
cesa comercializou 1.002 unida-
des. E, em junho, apesar da que-
da nas vendas (972 unidades), a
Peugeot manteve-se na lideran-
çal

0\ÍBlHÕDc o segundo colocado no ranking • vendas da Abeiva, com 45 / unidades comercializadas
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Q Os amantes da tradicional Harley-David-
son têm motivos ilc sobra para comemorar. O J|
Qnly Harley, entre 22 c 25 deste mês, em
Penedo (RJ), reunirá cerca de 500 motociele-
tas da marca americana, além de similares de
outras marcas, como li rogos, Shadows. Indru-
ders e I 'iilcans. Ou seja. o encontro Jestcja o
espirito chopper celebrizado nos anos 70 pela
Harley: guidom alto e garfos longos garantindo
uma direção tranqüila, com a coluna reta. Or-

ganhado pelo Penedo Moto Group, com patro-
cinio da l::o llarlev Davidson e da Prefeitura

de Itatiaia, o evento terá gincana e premiarão

para os clubes do gênero e para os motociclistas

originais. Uma das provas da gincana será a

corrida lenta, na qual. como sugere o nome, os

harlistas deverão percorrer 30 metros no menor

tempo possível. O grupo Carcarás A/C , de Brasi-

lia, será homenageado, h a festa terá ainda

sluws de música, passeios de moto. provas de

habilidade para motociclistas e caronas, alem de

sorteio de brindes. Embora seja dirigido a luirlis-

ias, o evento será aberto aos motociclistas que
se identificam com o perfil chopper da Harley.

VAI SER TÃO FÁCIL COMPRAR
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Preços dos veículos

NOVOS USADOS

Ford
MODELO
Fjesla.ip.2p 1) 090.
fiosia; I 04p Jliio. ~
Fiesta .1.3 2p 14.070 —...
Fiosta 1 3 4p 1.4 870
Fiesta. 1.4. j 6v.2p 18.410 —..
Fiesta 14 I6v4p .19.200 —...
Escort GL16 17.027 16.616
Escort GL 1.8 17.508 17.088
Escort GLX 16 .17.930 17,511
Escort GLXI.flT^.' 1.8.472 17 971
Escort Racer 19.382 —..
Escori Ghia 2.0j 22.617 .21.982
Escort XR3 2,0j..' 23.830  23,65?
Escort XR3 com. 31. 340 .30,414
Verona GL 1,8i ., 19.455 18.932

ivi-iXftRtt
Verona GLX 2 0i 22.896  21.994
Verona Ghia 2.0i 25.995 25 080
Veroni^

Versailles GL 2.0I . 21.532 20.264
Versailles Ghia 2.0 24.916 24.200
RoyaleGL1.8i.".'"^r^'^'
Royale GL2.0i 21.167
noyale.Gh!ai0i^^.ll..''l.i^W .24,975

Pampa LIB 13.266 12 830
Parnpa GL 1 15.278 14.809
Pampas 1.8 17.043 16.165
F -1000 Fleet gasolina 18.883 —...
F-tOQO 4*2 gasolina 23.302 —...
F -1000 4*2 diespl 35.805 -...
F-1000 supercab gas. 26.262 —....
F-1000 4x2 supercab die, 38.812 —...
F-1000 4*2 diesel lurbo 40.648 -
F-1000 4X4diesel 

''.,^'"^"."36.700 —...

F-1000 4x4 diosol tMr^^.'|'*"^"".48;74§ —
F-1000 chassi long.o/caq. 36.5.1.6 —....
F-1000 chassi longo 34.325 —...

Gol GTI 2.0
Gol GTI16V
Gol Allanta

25 745
29 990
17.475

24 600
* Volkswagen *

ParatiCL 1.6 17 60C 16/95 MODELO 1895 1894 1893 1882 1981 1980 19B8 1908 1987
ParatiCL1,8 . I?200 '8 255  A C. 

A 
Q~

Parad GL 1.8  21.613  20,139 ApclloGLS 1B WOO 9200 eoco 8600 76CO mxi ~~Z -
Parati GLS 2.0  27.124  26,319 Fusca 7200 7600 MOO 6800 ~~
Parati Atlanta 1.9.590 Go! lOOOuiOOO 8300 7700 6800 .... ... _____ ~
Logus CLi 1.6 17.645 17,220 Goi 10001PLUS 114C0 7311 71 I~~
LogusCU 1.8 19.375 18,820 GolCU'CUS 16 13600 14100 6400 6600 7900 8200 7200 7430 6700 ?000 6500 6600 6'00 6300 S7Q0 5900 5100 S200
LojusGU 1.8 

' 
.7 

"" 
,fl975..* J8535 GolCll/CL18 14600 14300 9400 9600 8400 8600 7600 < 900 7200 7400 -¦ 6600 _

Logos GLS 2.0 | 22.780 22.580 Gol GUjGULS 18 15000 15600 I02QQ 10600 8900 9200 8400 6600 7600 7800 7000 7300 6600 6830 611X3 6400 5500 U«I
Pointer CLi 

18.870 
18.360 Gol TSKGTS'GT 1.8 '3000 1340Q 12400 12600 10600 10600 9200 9400 8300 6800 7600 7300 71W 7300 6M0 6800

Pointer GU 1.8 19.735 19 155 Ss!GTI2000 21400 22000 15300 13300 12600 11200 10500 9300 - 
Pointer GLi 2.0 22 835  21 465 Kombi Pick-Up '0000 10200 9000 91090 7300 7500 6600 6900 6400 6600 6'00 6200 5700 5900 5200 MOO ^
Pointer GTI 2.0 

 
26 340  25 340 Kombi Furgao '0400 10600 9500 9600 7800 8100 7200 76M 66D0 7000 6500 6600 6300 6400 5800 6000 5400 5600

Santaria CL11 19 990 19 190 Kombi Standard 10900 "200 10000 10600 8800 9400 7800 7900 7300 7400 7000 7100 6600 6800 6100 631X1 5600 5900
Santana GU 2.0  21.690 

"20 
825 L^Cll'CL16 !»L -JS5 !2» !232 11™ _-jy, LogusGLi/Qti.8 14600 hsoo 13200 13400 12400 12700 _Santana Evidence |g... g-—_ — . __ __ __ __ —— —— — — —— —— — — —— — —— —~ —

uan W. *P ParaliCLI/CL'SI 12000 12400 11000 11200 9600 9800 9000 9200 8200 6400 75QO 7700 7200 7300 6700 6800 5900 6100
Sft . • -V.? si;..* Parati CLI'CLl 12600 12800 11600 11900 10400 10800 9600 9800 8W0 6700 8200 - - 23.120 .22,195 pa,aiiGLI7GL/LS18 14300 14600 12600 12900 10800 11400 10000 16400 ' 8900 9400 8500 3800 7800 80Cfl 7400 7600 6300 6600PWPAW.EyifiWe 25.440 Parali GLSI2000/GLS18 16400 16900 13700 14000 12100 12400 10600 10900 9700 9900 6500 9100 8100 8200 7600 7500 66(0 . 6800
QHMW.IKIYS'Y 29.900  28,705 pointer gj 18 14800 15200 13800 14000 —_ _
Save'foCL 1.6  12.535 12,110 Poinle, GU 18 15600 15800 14200 14600 T- ~ -
Saveiro CL 1  13.995 13,780 Quantum CLI7CL/CS18 18000 18600 15000 15400 13200 13600 12200 12400 9200 9400 8600 8900 7400 7S00 7100 7200 6700 6900
SaffifR.Pk):?. I5:406 ^()90 Quantum GLKGL7CG 2000 18400 18600 I7Q00 17400 I 500Q 15300 13000 13400 10000 10600 9100 9300 6000 6200 7300 7500 6600 bTW
Saveiro Summer 1,8 14 965 14,740 Quantum GISI/GLS/CO 2000 23300 24000 20600 21700 126400 17000 15000 15400 11100 11500 9500 9800 6400 8600 7900 6000 7100 '7300
Kombi pjcape a/ca$aniba 13.605 13,605 Santana CLKCL.'CS 1 15600 16000 14000 14200 12900 13200 11000 11400 10500 10700 7700 B300 ' 400 7500 6500 6600 5800 S060
Kombi lurgao 14.390 14.390 Santana GlI'GL/CG 2000 16600 16900 15200 15800 13900 14100 12300 12600 10600 ii?QQ 84TO 6700 ."300 7600 6800 6900 RAO 6300
Kombi Standard 14.505 14,505 Santana GLSI/GLS.'CO 2000 20800 214QQ 17600 18300 15200 15600 13500 14000 11600 11 SCO 9200 9600 K3Q0 63C0 7800 8100 6800 7100

Saveiro CL/S16 10800 11000 9'OQ 9300 8200 8400 7 500 7600 7CC0 7100 6600 6700 6J00 6400 5400 5600 5J00 5200
JPX Saveiro CI 18 1I3C0 11500 9800 9900 6700 6900 7700 7900 7200 7400 ^

Pf!®*V Saveiro GL7LS18 12000 12430 10600 11000 9400 9600 8200 8600 7600 7900 7000 7200 «ft> 6600 6000 6300 55CO 5700
Montez, 4*4, Std, teto de lona 23,077 Voyage CDS 16 10200 10500 8900 9200 8300 8500 7800 8000 7450 7600 6500 6700 61 OP 6300 5400 5800 4»30 5C0C
Montez, 4x4, std, teto rigida 24.782 Voyage CLI 1Q600 IQSOO 9300 9700 8800 9000 6400 6600 7900 8100 6900 ¦ ^
Montez4*4 CO, teto de lona 25.171 VoyageGULSia 11300 11600 9800~ 9900 9200 9400 8700 MOO 8200 8400 7500 7700 7000 7200 | 6000 6200 | 5400 b600

Fiat
MOOILO
Uno Mjlle.SX.2p..

.0.
9.950

Uno.MiHe.EP2p 10.842 '
Uno Mille EP 4p 11.557
Uno Mille IE 9.789
Uno Turbo 10 1,4 2p 22.956
Uno io furgflo 1.5 11.801 11.363
FiorinoielurgSq 1.5 13.528 13.081
Fionno it* picape 1 12.457 12,153
Fiorino Trekking 13 426
Fionno Working picape 12 457
Fiorino mpi picape 1 15155
Flba Weekend 16 1.5 4p 15.759 15.329
Elba 1.6 iq 4p 17.701
Patio. ED 2p 11350
Paiio EDX2p  12.700 ]
PaiioEDX.lp 13 250
Palio EL 2p 15.400
Pajio EL 4p 16.000
Palio 16V 2p 18 800
Pajfo 16V 4p 19 400
Tipo 1 6 mpi 4p 18990
Tentpra Stile 4p 32.060
Tenipra 16V 2 0 4p 27.000
Tempia2.04pie 22 900

General Motors
MOOELO Q *
Corsa Wind 1,0 11130 -
Corsa GL I 6 4p 15.590 —
Corsa seil,11 Gl 4p 16120 —
Corsa Sedl GLS 4p 18190 -
CorsaGSi 22 790 -
Corsa Picape 13580 --
Kadell Spoil 2p 18 580 18 050
jtadetlGL.'i:8?i>' 16.-160
KadeltGL 20 2p 1.7.280 
Ipanema ambulJncia 17 900 .17.530
Ipanonia Gl 1 8 4p 17 960 17,100
Ipansma GL 2 0 4p 18620 18.040
MqnjaGl 20 4p 19050 18090
Vectra GLS 2 0 4p 23995
VectVa GLS 2,0  32.295 -
Omega GLS 4,1 38 850 — .
oiiiwOT'u""'''"''
SuRrema'GLS
Suprema GLS 4 30 850 r
Suprerna CO.4.1 ~...
S-10 c/caqamba 19.010 —
S-10. luxe c/ca^amba 22635
S-10 cabine estendida 28,470 —
S-tO Cesiw estendido V 29900 —...
Blazer
Blaier 2.2 27.910 —
Blazer 01X22 3!,.!."!".!.'. 

">a«iiS6.'*'¦

D-20 29253.
P 20 Turbo 33 073 - .
Toyota
MODELO 07* DIESEL

Montez, 4x4, CD, teto rígido...
Picape 4*4, std, sem caçfuriba
Pieape 4*4, std,.com Muamba
Picape 4*4, CD, sem caçamba
Picape 4x4, CD, com caçamba

Tanger
MOOtLO
Cabriolel
Redaj
Lucena

Envemo
MOOCLO
Çamper GL 4*4 2p
Camper GLS 4*4 2p
Camper GL Turbo 4*4 2p
Camper GLS Turbo 4*4 2p

26.788
25,030
26 968
26.808
28.821

A
9.7009;900

10 500 10.200
13.000 12,700
9.200 9.000

DIESEL
29 925
33 340
36 380
39 790

-ffk g.
» NOVAS2^* j—1

Honda
C-1M.Dr.eam 2,407
CG125 Cargo. 2,963
CG125 Titan  2950
XLS 125 3,829
XL 125 Duty 3.847
CH 125 Spacy 4 353
CBX 200 Strada  4 592
NX200 ,, 5 469
XR200R
NX 350 Sahara
C8 450 
CB 450SR
ÇBX 750 indy

5856
6.738
7 542
6 969

12 406

Jipo tfcapota (lona) 27 568
Jipe tícapota (aço) 30 452
Picape scauoceria 29 316
Picape cabine dupla 33 576

Volkswagen
MODELO 0. A...
Fusca 1 6 popular 8.685 8.685
Fusca Ouro 9.800
Gol 1 000 popular 10090
Gol 1 0001 1.1750
Gol 1 000Piw 15.763
Gol CL' 1 15 890 15 225
goi ,6í5°
GOI GLik:::::::::.::;^ ÍIMÍ
GoITSI 21.995 21.065

Yamaha
JOG 50 2 729
RD 135 2.800
Axis 90  3 600
DTJm'.,'"" 3,800
DT200   4850
XT 600 8,711
XTZ 750 13 292
V.Max 19.270
BMW
F 650 15 990
R "OR 21 

490
RlipQS 21.990
R I100RS (') 24 990
R 1100HT ("•) 26 990
K1 lOOnS C) »990
K I ItoLT ri .28 990
Jiallng
CF50F 1.200

1500
JFV70 III." 2,300
JH-125 .'. *"****'*'! in u !*' j'*!" 2J09
JK- '.25 L" 3,100
Agrale
SST 135  3 870
EUFANTRE 30,0 ES ".'...[...5.548
SXT27.5EX 4 608
WR 250  9 663
Etetant 900 13 785
Kawasaki
Ninja ZX 1100 20000.
Ninja ZX 900 .19 000,
Ninja ZX 750 18 500,
Ninja ZX 600 14 500.
Vulcan VN 1500 19 060.
Vulcan VN 800 15 800.
Vulcan VN 750 14 600.
Vulcan EN 500 " 500,
KLX 650 Endur.o 11600.
KDX 200 Enduro 8 50Cn
Kahena
SS 1600 12 300
ST 1600 12 600
Custon 13 S0C

IA MAIOR MM0R1AI

DE COMPRA E VENDA

I DO MERCADO. 
|

I COMPUTADORES. I

TODA 3' FEIRA, NOS CLASSIFICADOS
DO CADERNO INFORMATICA.

Jornal do Brasil

• Ford •

19981994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987MODELO
A * 1 A O I G

BelinaL 1 B.'16 iWO 6M0 6J00 6200 i?Q0 MM 4600 WiJO
Belina GLX 1B/GL16 6900 7100 MOO 6400 6100 6200 MOO >600 WCO MOO
Belina GUIA18.M mi 7500 6600 6800 6400 6600 57M) b»J0 MOO JttC
Del Rey LI 8)16  _____ 6700 69M 5800 6000 TO HOP 4600 4700 4100 ' 4400
Del Rey GLX 18/ GL 16 .'400 ,'500 6600 pSOO bbO.: i'-'OO MOO S4Q0 4700 «00
Del Rey GUIA 18716 - - 7600 7700 6900 7000 5900 6100 6600 S*00 480J 5000
Del Rey GUIA 187164P 7800 WOO 7100 7^00 6200 6300 5700 5800 5100 jffll
Escort Hobby 10 9300 8000 - - - 
Escori Hobby 16 8600 8900 7500 7900 - 
Escori L16 11200 11600 10200 IQ600 7300 7600 7000 7200 6300 6600 5900 6100 5600 5700 5000 5100
Eicon GL 161/16 13200 13700 1)900 12400 10900 11200 8500 SW 7500 7700 6900 7 000 6,'OC 6500 5800 6000 5400 5,'CO
Escori GUIA 1 AIM 8/16 13000 ' 3200 12200 12400 10000 IQ4C0 9600 9000 7 700 7&X! S8« '100 6300 6500 6000 - 61M
EscoM GUIA 201/2 16800 17100 14100 14400 - - - -¦ '
Escori XR318116 12700 13200 11000 11300 9600 9900 8600 8 700 8000 -¦ 7400 6600
Escort HR3 2 01 20000 20400 16800 15000 
Escori XR3Conv. 201 24200 25000 19400 17000 
F1000 Super Diesel 24000 24000 22000 22000 21500 21500 17800 17800 16900 16900 15800 15800 13600 13600 12100 12100 11000 11000
PampaL 18 1W00 

~ 
10600 94M~ 9700 

" 
8200 ~ 8300 7500~ 7700 7000 7200 6400 6SC0 

" - - ~ ~
PampaGLlS 11200 11500 9800 10100 8400 8600 7600 7900 7200 7400 6800 6900 5800 6100 5200 MOO 4600 4800
Parnpa S18 11900 12100 10300 10500 9200 9500 8300 8600 7800 8000 7000 7400
Pampa JeopGl 164X4 9500 8700 7900 - 7300 6600 - - 
Royale GL 18I4P/181/18 15700 16100 14400 15000 13800 14100 13100 13300 -- -- --
Verona GLX 181/18 15900 16200 144Q0 14900 - -- ----- _
Verona Gl 1(201.20 16500 16900 15000 15700 - - 
Verona S 2 01 18400 19000 ------- ------
Versailles GL 18i'18 14400 15000 13400 1 3800 11500 1210Q 10200 10600 — — ..
Versailles GUIA 2 01/2 18400 18900 ' 6500 16900 14500 14800 13100 13400 - 
Versailles GUIA 2 Oi; 2 0 4P 19300 I97Q0 17200 17500 15500 15800 13800 14000 - | " - -

* Fiat *

199519941993 1902 1991 1990 1989 1988 1987
 A O A O 

~ 
A O A Q 

A 
O 

G 
A A O 

~ 
A O

E'baWee>end 15 IE 4P 11 ISO 11600 9100 9300 8600 8900 7600 7700 7200 7400 - - - - -
Elbal6'E,CSl16.'l5 4P 1280Q 10300 10600 9000 9200 8400 8600 76CO 7700 6800 7000 6300 6500 -  _~Fiorino furgao 1 8500 — 7700 —
FiorinoFurgao 15iE.'l 5 13 90W 9200 .'6tKI 7800 6800 7200 ~ 

6200 
~~ 

6400 5800~ 5900 5300 5600 4400 4700 " 4QQQ " 4200 3500 
~ ~3W

Fiorino Pick-Up 10 8800 - 7300 - - - - - - -
Fiorino P-UpLA 16MPMIE 12000 931X1 9500 7500 7800 70CQ 7300 6300 6500 5600 5900 -PiemioCS 1 5IEjSI 4P  8100 8400 7600 7900 7300 7500 6400 6700 5900 6100 5600 5/00 5000 6?jQ 4700 4KC
PremioCSL 16/15 - 6200 6400 5500 5800 5200 5.v30 4SM 5W<1
Prem.oCSL 16IE/15 4P  9200 9400 7900 aOOO 7600 8000 6900 7100 6300 6600 5703 5900 5400 5600 5100 5XD
Tempra 2 OIE/2 18100 15500 16000 14QQ0 14300 -------
1empia20<Ei2Q4P 2010Q 20700 164M 16900 14700 15200 13200 13600
Tempra Ouro 16V 23200 - 19400 - 17700 - - - - - _____ '
TempiaTurbo2 0lE 25000 — -¦
Tempra Sliie2.0lE Turbo 4P - 28600 --
Uno Mille lE/Elelronc/Mille 8400 - 74QQ - 6600 - C400 - 580;
Uno Mille Eletronic 4P 8000 7200 — — — --
Uno Mille EP/ELX 9400 - 8400 - - - - .
Uno Furgao 1 SIEfl S.'t 8500 8700 ,"600 7800 6800 7000 WO f600 5/(0 5900 5000 5200 J. v 44Q0 m "CO 3600 37QQ
Uno S15IE/15.13 8400 9600 "600 7800 7IPO 7300 6300 6600 57Q0 6COO 

" 
550C 5630 4»v '.'M 46CO <780

UooCS 15IE-15^13 I03Q0 10600 8/CO 9CCO 7900 8100 74QQ 7600 6800 6900 MOO 62X 5^>.i 5 TO -500 WQQ 4900
Uno I 6MPI '3200 - - 
Uno 16 MPI 4P 13600 ------ .. ... .. ... ... - 
Uno 16R MPl.l 6R/15R/SX '1600 -¦ 9900 8800 9100 7800 8000 7tQQ 7:>C0 670C Si 6000 S500 
Uno Turbo 14IE — | 17500 1 - 15400 |

* General Motors *

1995 1994 1993 1992 1991 1990 19B9 1988 1987MODELO - 
| Q A Q A O 

" 
A I G A G A 

"]~G~ 
A | G A O A 0

A2PC20 Line 4 - 23600 150M 18400 1600Q 16500 ' 2700 12900 1'90Q l.XXX) HX- i±_ i-V 8»30 ™
BoniMiSHu»e41 26900 2/40 24200 24600 2:600 2'200 1 '4JC ''800 U600 '4»X- ±_
CarawnComodoro4 ttt5 - ¦¦ - icroo 1D900 10Q0Q '0230 760C --X 65W v-..'C 55CO 5603 ^600 47W
Chevcttg JuHiQf 1,0 —* — 6100 — 5'TQ0 "" **" ,
C"evet!«l.SlSliEDL-5E16 - ;1_ £500 6800 6200 6400 5400 5670 53^ y« 5'"'.' 4700 4«x m UX
C*w!CC0l 51 SE16 7900 8'00 6800 r'OO 64CC 6600 6tXXj 64.>j 5600 58CC 5200 542fl i->. <600 J2W 4400
Corsa Aii*d 1 0 MPEItEEl 'C500 - 9~>3
CCaSA»'.NDSUP£H0Efl 'W00 "jt
Co'MPic1iUOGL16MPcI.EF '2~00 
C<ys.iGl 16MPcl •' 4EFi -_ '2500 - '1600 Z,
Corsa Seoar. Gl 1 6 Mcc' 4P 12500 ------ Z.

GS '6 '9000
;.-3S'Uie4 25CCC 2OT0 24603 24600 22500 ^SOC 2Q2CO 20200 ''400 ':4jC 16.XO '6-';X ,5.'X 13800 HMO "»•: IUW
iCJ^aGLUEFt 5L4P '4200 15600 13400 13700 IICCO 1)200. HCC 9CCC Wj 86C0 '600 W00 Z.
KadgttGL UEF'-Sl 13QX i:-600 11900 124QC 10400 1Q9C0 9000 9200 8400 Si-X 7900 8230 7100 73,0
Kaoetl Gl 2 0 EF) '3600 ' 4200 - -. ~_
K*pm GLS 1S EP SL.t '3300 13500 "<^! 11900 1Q50C 13'X 92X tCC 8700 99X 8100
K4DETTGSi GS 2 1*000 - 'tfX - 15600 -- 14-QQ 11500 11900 IQeJC- '-SCO Z~
MonjaGl '¦ 8EFI¦'SL  13900 14'CQ 114QQ :i600 10900 11200 9230 9500 "M KOO TOO ¦ - 54X :'X 51C0
ttaaiGLUEft SL4P 139QO WOO 114QC l'6CO 109CC ''20C: 9200 95X 'B-X £.S.'C 5f00 5700 jSOO ..'JX
Mjn;jGL2 0EF' SL '5400 1600C 142X '45C0 12S00 12900 i':3C "90C 1 • vp 11300 56CC i'X KCC 'Vi 64X
KADETT oLS I SSFi.SLE - IBM '3500 "433 "9CC 'SX 10700 92CC 9600 ''X 8100 
\ADETTG$: GS20 z_ • "XC - '6600 - '5600 - : QC "^0 ''3CC ¦>/<: ':*X MOO BlOO 
Mo(i;auiS20;:i SLE 1-4X x>X 'K03 '5»)3 1320C 134QQ '24QQ 12»X l'yc »X- g00 '-"*X ~>X VP "X 7200
MO\24 GlS 2 0 £F~.1 Si E 4P '8600 ' 9000 156Q0 16200 WOO 142QC 12'X ;J0C 11SOC 1'730 »XC 85X '*>' 0 'XX HO
Mo^.-)C4Ss<5t2 0. EFI 146QC '4&C ;32X '-36iX '22J3 12STO 5KC 92X 818 8200 7KC
c-gja.iL.': ixvo ^
i>~eca GlS 2 2S2CC -' XX XXO- 'rt-X '9CCC -- - 
2-ejjjLS:: - MjOO  " _ ~ - 
C 2X5 < 2^r'33 —
Qi-e-^CD<' 30  36000 - 29- .UfX
CT-I 1 h\Ki: 5L E < 14000 0 "»¦; ¦ X ¦' ' - -¦ 6W0 IXC »500
Cc-i a 3-r Of-ira S£ 4 -¦ 13'30 '4.X0 H2CC ''--I.C ^X ^X >3C0 5»X
SlQP^UpS22Ef 18CT - -  
swp :->x - -   - 

:: 26*x xxc : x : ,vx: - 
vr 2:6c - 212:0 - 

.:e2; '5. v 2: 2iccc .~3C0C - 
.'O't1. 28000

m
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picape-conceito Triton, o novo utilitario Ford Expedition concilia espaQO e arro

Seguran^a — 0 Expedition
dispoe de equipamcntos de scrie
como air-bag duplo (para molo-
rista e passagciro da frcnle), freios ______________
a disco |j)m ABS (sistema antitra- ^

prote^ao lateral — o que sinaliza
a importancia conccdida a segu- # | ' / / *
ran?a no projeto do utilitario. #•' ''77 *ft f-1 !L3^Njw*

Completaopacotedeseguran- /¦' J ?f { 
'

ca do urilitario o sistema antifurto / */ // / ff|| 
"

PATS (semelhanie ao equipamen- /.  —• ** ^
to usado no novo Fiesta), o des- --h «v v f , » v^
travamento automatico a distan- .

tar as manobras^ Ja em alta velo-
cidade, ganha maior firme/a. para
tornar a conduijao precisa.

Ainda quanto a seguram,a, nm p JJ; „ Mitario vent equipado com motor tie 4.6 lilros e oiw cilindros cm I'. que desenvolve 215
dos destaques e o sistema 4x4 au¬
tomatico, que ajusta a transferen- __
eta de torque para as rodas dian- I jpn£*v> M H
teiras e traseira conlbrine as con- JL-/ v'^v'llllv/
digocs de piso. 0 seletor do siste- .4df~ "" 4'

posigao in'dicada tela Ford e a
4x4. Porem. em conduces severas
de piso off-road. recomenda-se :?r . ¦
4\4 redti/iila. Os fordi's lialdgenos arrcdotuhtdos asseguram cluirme ao Expedition

De estilo agressivo, o utilitário vem equipado com motor de 4,6 litros e oito cilindros em I , que desenvolve 115

li#*#...-itò;*®»1

Esportivo tamanho família

Inspirado na picape-conceito Triton, o novo utilitário Ford Expedition concilia espaço e arrojo

"A 
picape-conceito Triton é

uma das grandes fontes de iihpi-
jflad da inatri/ americana da
Fonl. A montadora está lançan-
dõ7 nos Estados Unidos, mais um
modelo baseado nas soluções ae-
rodmámicas da Triton: Expedi-
tion

0 novo utilitário esportivo
full-sízÉ seguindo classificação
americana — utiliza a mesma pia-
taTõrnia e cerca de metade dos
componentes da versão recente-
mente lançada da J -150 (equiva-
leiíie. no mercado americano, à
F;J 000).
""¦() Foro Lixpedition pode trans-
portar ate nove pessoas e possui
jyjpa das maiores capacidades de
jtSfcrgif (900 quilos, aproximada-
mente) e de reboque (3.6 tonela-
das) do seu segmento

As maiores mlltiencias da Tn-
Uw são obsersadas. principal-
mente, na dianteira, com detalhes
cromados e cojunio optico seme-
Ihalc ao da picape-conceito. A
versão VS copia também a moto-
TÍ7açào de 4,6 litros e oito cilin-
|ros em V (gerenciado pelo mó-
dulo de mieção EliC-V) que equi-
pa a I riton.

1 sse motor, que desenvolve
215 cavalos de potência (a 4.400
tíros), c assessorado pela trans-
missão 4R70W. auramatica de
quatro velocidades, controlada
eletronicamente.
""• Alem do motor 4.6, de serie, a
família l.\pedition possui, como
Opção, uma versão VS 5.4. que
fta 230 cavalos de potência (a
4,250 rpm) — igualmente combi-
nado com transmissão autoináti-
ca de quatro velocidades.

Ambos os propulsores tèm co-
mando de válvulas no cabeçote
acionado por corrente, mecamis-
mo ainda pouco utilizado na cate-
kwia de picapes e caminhões.

A Ford garanffi que foram usa-
dos. no desenvolvimento daqueles
motores, materiais projetados pa-
ra minimizai o nivcl de ruídos e
vibrações transiilitidos a carroce-
.tia-

Segurança — O Expedition
dispõe de equipamentos de série
como air-bag duplo (para moto-
nsta e passageiro da frente), freios
a disco com ABS (sistema antitra-
vamento de rodas) e barras de
proteção lateral — o que sinali/a
a importância concedida á segu-
rança no projeto do utilitário.

Completa o pacote de seguran-
ça do urilitário o sistema antifurto
PATS (semelhante ao equipamen-
to usado no novo Fiesta), o des-
travamento automático á distán-
cia, a direção servo-assistida e os
limpadores de pára-brisa sensíveis
à velocidade.

A direção hidráulica também é
sensível | velocidade. Um coman-
do eletrônico regula a pressão
transmitida ao volante de acordo
com a velocidade do veículo. Ou
seja. em baixa velocidade, a dirc-
ção torna-se mais leve, para facili-
tar as manobras. Já em alta velo-
cidade, ganha maior firmeza; para
tornar a condução precisa.

Ainda quanto à segurança, um
dos destaques é o sistema 4x4 au-
tomático, que ajusta a transferén-
cia de torque para as rodas dian-
teiras e traseira conforme as con-
diçòes de piso. O seletor do siste-
ma permite quatro rcgulagens:
tração 4x2, tração 4x4 automati-
ca. tração 4x4 e 4x4 reduzida.

A fábrica esclarece que a t ra -
ção 4x2 e indicada para piso seco.
na cidade ou estrada pavimenta-
da. sem lama, gelo ou neve. A
posição 4\4 automática deve ser
selecionada em situações de chu-
va, neve, areia ou em condições
fora-de-estrada. Nessa posição, o
sistema transfere tração para as
quatro rodas quando seus senso-
res detectam qualquer tendência á
derrapagem.

Em situações fora-de-estrada
com pouca grau de dificuldade, a
posição indicada pela Ford è a
4x4. Porem, em condições severas
de piso oIT-road. recomenda-se a
4\4 reduzida,

nha ovais refletindo marca intei -
nacional da Ford. N.i dianteira, o
conjunto optico mostra persgnali-
dade. com lâmpadas halógenas de
formato aerodinâmico.

A traseira exibe uma estampa
moderna, embora suas soluções
estéticas lembrem utilitários do
gênero. Suas linhas equilibram as
formas arredondadas comuns a
maioria das v.uis de última gera-
ção e o estilo quadrado mais ira-
dicional O resultado acaba valo-
nzando a acrodinamica do veicu-
Io.

Internamente, o I xpedinon e
coerente com o seu propósito es-
portixo-lamiliar Logicamente, e
dada prioridade ao espaço e a
comodidade como, aliás, era
de se esperar de um modelo do
seu seumuiio. Os comandos en-
contram-se devidamente distri-
buidosOs faróis lialógenos arredondados asseguram charme ao Expedition

Desenho

tem 
perfil

'muscular'

A combinação entre agrèssivi-
dade e sofisticação e a marca
principal do design do novo utili-
tário da Ford. A montadora ame-
ricana define esse gênero de \ Mial
como nntsailiir — em decorreu-
cia, sobretudo, do perfil arrojado
traçado por suas linhas e contor-
nos.

As formas aerodinâmicas lo-
ram projetadas para modernizar a
estampa agressiva do l.xpcdition
e auxiliar na redução do ruído do
vento, além, naturalmente, de co-
laborar para a economia dc com-
bustivel.

A grade do radiador segue li-

Preços dos veículos

IMPORTADOS

Alfa Romeo
164 3 0 W o

-4*kmv O
Tx»

Su(M;
• $pit3o»

lOi,
mov
D MÒtítíío9t.

BMW

?50 ILA 237.122
Asia HJO CIA I .'9 696

Towner Panel Van 1? 290 $50 CIA 21171$
rTuwnor Glass Van KV990
.lOvVfU'f Coach ».i 540
,lOWn*«r Coach Full 16 900 Bugatti
>f I opic SlU LH» -100 EB 110 OT 565:000
-Ht-^pic Full 3? 903 

Van 985 Chrysler
Noon IE 2 0 manual 28.900

Audi
eo0. moc Avnnt tvj -»58
BO0. aut Avant 60 436
80 6 inoc. Avant 263

2 6, aut Avant "8 375
2 8. moc Cahfio 100 07-1

vfit» 2 a. aut Cahrio 103 18-1
80 nn.ic Avant 111 504
AF> 2 JV tm»c I tmousino 80 387
A? 2 8, aut Limousint) 83 796
Af> 2 8. moc Avant 87 445
A6 2 8 aut Avant 90 854
S6 2 2. moc Limousino 117 255
SO 2 2 .nit l.imousino 120 367
S6 2 2 moc Avnnt 124 314
SO 2 2 aut Avant 127 425
MS#. »noc Avant 159.154

iU>t ftptromc 164 443
.At 1 8. moc timpusino 60 05-1

A t t 8. moc Turbtj 68.07?
AH 1 8 aut lurtx! 70 086
A4 t a aut Limousine 62 968

,A4 2 8, n>oc Umousino 75.129
,A4 2 8 aut Limousine 78 175

46 963
51 027
40 000
44 500
04 000
31 800
36 400

1: Compact 52 74 \
li au' Compact >4 936

•318iSsovia 64 948
3 IS IS a.it so.!3 6." 440
3281 80 841

'?vJi'Oi au83 240
.M 172 090

.»a*28l cupG 82 543
3281 aut cupo 84 993
M3US 130 553
328 IC com, 103.095
329 ICA conv 106 398

IT touring 88 -'38
. .VTiUT aul touring 91229

^2^' 99 321
S28 IA 101 8o4

•*40 U *"8 638

Noon LC 2 0 aut
Stratus LE 2.0 man
Stratus LX 2 5 aut

30 900
3-* 900
46 900
?4 900

Euplorer 4k2 Man
Exploror 4*4
Etploror 4*2 Aut.
Ranger

Caravan IE chassis curto 62 900
Grand Caravan IE 3 06 900

Citro&n
ZX Funo V -MJ0
.'X Piins .%9.J90

Voicdno 5p 34 990
XanfljSX 1-8 16V M390
X.inlia SX 2 08V 40 590
XnnlVa SX 2 0 i6V ->2 J«0
xnnitaysx to few
xariliaVSx 2 0 IliV 53 990
X a fi t i a B i o a * 2 0 16 V moc 4 b 990
x.intt.i ttroak 2 0 6V .»ut 48 99\)
Xantla Acliva 'grt>o 58 990

Daewoo
Esporo DLX D0C2 29 664
Cspofo 0LX 0102 31021
Espoto DLXDI03 32.951
Esporo DIX 0302 34 9oO
tspero OLX. 0303 36 5.V
Prince Ac« A300 37.600
Super Stlton Ac-CICO 43 736
Sup," Salon Ace 0101 45 563

Ferrari
356 Borlineta 320 000
365 GTS 325 000
356 Spider 335 000
456 GT 480 000
F 512 460 000
F 50 1 150 000

Flat
T ipo 5p 1.6 ("1 19 908
T.po2p20 16V i') 29 022
Tipo 4p 1 6 (*' -1 03?
Tipo 4p 2 0 1*1 24 8:2
TempraSVr Stx (•) 22 595
C00J416V 43 $40
C) Modulo 95

Ford
MondeoOLX .-6 210
Mondeo CLX 1 3 5c 36 540
Mondoo Ct * 1 8 S»v 38 080
Mondfo Gl X 2 0 4p 43 ?-50
Niondeo GLX 2 0 So 44 510
MondOC GL X 2 0 SW 45 ^0
Taurus GL 48 510
Taurus LX 56 MO

Honda
Civic Coupe EXS aut
Civic Coupe EXS mec
Civic Hatchback LX aut
Civic Hatchback LX mec
C»vic Sodan LX aut
Civic S«dan LX mec
Civic Sedan EX aut
Civic Sedan EX mec
Accord Coupe EXR-L AT
Accord Sedan EX aut
Accord Sedan EX moc
Accord Sedan EXR-L aut
Odyssoy EX aut
Odyssoy LX aut

Hyundai
Accont 3p L
Accont 3p GS
Accont 4p LS
Accont 4p GLS mec
Accont 4p GLS aut
Elantra 4p GLS mec
Eiantra 4p GLS aut
Sonata 2 C 4p GLS
Sonata 2 0 4p GLS mec
Sonata 2 0 4p GLS aut
Sonata 3 0 4p QtS aut
H100 12 lugares OLX
H100 12 lugares G/S
HlOO Pane» Van OLX
Hioo Por ler Dt_\
HlOOPorter SPR

Jaguar
X3 6
XJ 12
XJ S Cup^
Sovvrcçjn
XJ S VV2 conv

Kia
Sportage OLX
Sephia SLX
Sephia GTX
Sephia GTX I6V
Besta turgáo
Besta ambuiJnci;
Besta 2 i
Bosta 12
Besta
Bo-çjc K-2 400
Cores 4 O
Ce'es 4*i
Caminhão K -3600

* 6ST2
?C ST

; EST

58 500
62Ü90
60 865
30 000

General Motors
1 r.llic lurgâo 19 938
Aslra GlS 2 0 L 4p ?? ,70
Astra Wagon 2 24 480
Calihra 2 0 16V 50 116

43,606
42 172
37 284
34.165
38 420
36.457
44 386
43 023
58 424
48 365
47.197
57 266
67 809
64 802

17 400
20 990
18 960
19.813
24 190
26 190
28 990
31 190
35 190-
37 462
41 990
26057
31 724
23 640
21 290
22 335

130 950
191 700
149 860
165 250
209.260

Lada
Laika station 1 6 6p t2 690
LaiKa sedA 1 6 4p '0 995
Samara 1.5 3p 14 490
Samara sed& 1 5 4p 16490
Nival 6 RC 4*4 17 995

Land Rover
Defender 90 pick up 34 470
Defender 90 wagon 38 575
Defender 110 pick-up 3-1110
Defenders 110 wagon 40 620
Discovery 2 5 Tdi 3p 62 760
Range Rover Vogue 85 615

Lamborglini
Díablo VT

Lotus
Elan 52
Espnt S4

28 500
16 786
22 226
24 310
24 650
25 320
32 396
24 506
23 469

15 204
26 020

465.000

85 000
145 000

Mazda
Protege mocAnico 38 469
Protege automatico 41 169
626 GLX mocAnico 42.336
626 GLX automatico 43 206
929 87 601
MX 38 000
MX 44.SS8
MPV 56 000
Ptcape B2200 cabme simples 23 064
Picape B2200 cab«ne dupla 28 829

Mercedes
C 180 Clflsstc 55 000
C 220 Elegante 68 400
C 230 Kompressor 75 000
C 280Fie§ance 81OOO
C 280 Sport 87 500
í 230 Elegance 90 000
E 320 Elpgance 99 900
E 320 Avanigarde 110 540
E 420 E»egance 133 000
E 420 AvamgaVde 136.000
S 320 145 870
S 500 187 300
S 500 198 670
S 600 246 380
S 600 251 250
CL 500 coup* 200 300
CL 600 coupí 258 550
SL 320 175 880
SL 500 210 030
SL 60Q 262 600
WB 180 D Furgão 28 600
MB 180 D Microônibus 32 5 00
MB 180 D picape 26 000

Mitsubishi
L20C 4X4 vfiC
t20C 4X4 VS1
L300 MiniDuS MC 7
L30C MmitWS D80
Pajero GLS d»esel N5P

Nissan
Maxima 30 3 m t
Maxima 30 J A T
Maxima 30 G A T
Maxima 30 GV A T
Ma*ima 30 GV Aero A/T
Sentra GSX aut
Sentra GSX man
Pathtinder SE 4*4
Pick upcab dupla AX
Pick-up cab dupla DX
P»ck-up cab simples DX
Pick-up kmg cab DX
Pick-upc simples 4*2

Peugeot
Ptc*-up GD/QRD
106 XN 5 p-'3p
106 XT
205 XSI
306 XS

XSI 2 0 5p
306 S16
306 çabrioiet 1 8 2 0
405 SRt 2 0M sem A
405 GLI 1 6
406 GR 1 5
405 SRt 1 8 A M
406 SRI2CM
406 SR» Break a m
405 ST! A/M
606 SRt 2 0 A/M
606 SV 3 0A
806 ST Turbo
S&: SV Turbo

Porsche

Pfliero GLS diosel L6R 66 900
0 1 ,OT), RenaultPajoro GLX diso' 49 391 ^
Pajoro GLS 93s moc. 63 346 ' ^Pajoro GlS cjas aut 60 03? 17 000Pajoro GLS yas 2p 56 500 19 S6V ;i4 $00
Pajoro GLX gas N5Q 62 900 1BV *4p 

v.. ,.>j
Colt GLXi SCI niec 25993 V( 45000
Colt GLXi SC I aut 2MV/ UounaR T 39 .'00
Colt GT.SC2.mec 30 991 „xt 41-700
Colt GTi S70 mec 33 011 Lagun.l V>i 5,'800
t.ancor GLXi SAO mec . '440
Lancer CtLXI SAO aul . 31 8-4 ——
Lancer GTt SA1 moc 32 993 Rolls RoyCC
Lancor GTi SA1 aul. 34 529 Stiver spirit
Galan! V6S82 mec 50 877 Silver Spilt ill J'"' 00
Qalant V6 S82 aut 53 445 ___________________
Galant Vb S74 met 5'| 686 Seat
Gaiant V0 S74 aui 64.296 ..
Galant ES NOJ -»0 903 ( ,
Qalant ES noi j2 8°0
Eclipse GST N'1 -15 900 ——
Eclipse gst Nt2 4« no Subaru
Eclipse GST N13 51 '20 Vivio GL 3p
Space Wagon S02 moc 47 900 Vivio GL Sp
Space Wagon S02 aut 49 900 impro.M GL 1 « 000
3000 GT 121 615 Smpfot i GL 1 8 2WD

Impre.M Gl 1 3 4WD M0

73 488
31 996
29 972
72 434
40 313
37 903
33 073
31 834
29 796

Suzuki
Samurai Canvas i
Samuraí metal t 3
Vitara 1.6
Vitara 1 6 16V mec
Vitara 1 6 16V aut
Vitara 2.0 V6 24V rr
Vit3'a 2 0V6 24V a
Ba tono y 6 16V me
Baleno 1 6 16V au?
Switr hatch 1 0

12-500/11.950
1B 950

23 000
26 900
29.500

46 0CC 64 .C0Q
26.900
22 950
23 800

28 000/24 950

41 500/39 400
33 000-31 OCO
42 000-39 900

55 000
50 OCO
55000

Toyota
Coro!Ia LE (m)
CoroUalE (a)
Camry LE
CamryXLE
Hilu* ç/d 4*2

Corona GLI (ml
Corona GLí ia)

Volkswagen
Passat 2 QL
Pass.it VR6
Varlant 2 0L
variam vne

Volvo

18.290
27 490

26 990

32 038
35 038
50 038
70 048

25 376 9*1 Çarrt'
64 900 928 GTS

D
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Palio 16v Pick-up Trekking

E mais: Tempra 16v e 8v, Tipo 16v 2,0 2p, Pick-up Working

CARTAO DE CREDITO*

NÃO PERPEMOS NEGOCIO PRA

CONCORRÊNCIA. CONSULTE-NOS!

ACEITAMOS TODAS CARTAS DE CRÉDITO - SUPER AVALIAMOS O SEU USADO

? USADOS de CLASSE *

GARANTIA DE 2.000 Km OU 3 MESES O QUE OCORRER PRIMEIRO P/ MOTOR E CAIXA.

VEÍCULOS a partir DE 30% de entrada

MILLE C/LIMPADOR TRASEIRO CINZA 92/92 3.060. 246, 6 900. TIP01.6 IE 4 PTS COMPLETlSSIMO PRETA 94/95 5.000, 608, 14 800.
igtLE (1) FMI BRANCA 92/93 2,910. 275, 7.200, TIP016 IE 4 PTS COMPLETO + RODAS CINZA 95/95 5000. 639 15.300,
MULE ELECTRONIC 2 PTS (+) FM VERMELHA 94/94 2.460, 338, 7.900, TIP01.6 IE 2 PTS COMPLETO RARIDADE VERMELHA 94/94 4 000, 545, 12.800,

MILLE ELECTRONIC 2 PTS ESTEPE NOVO VINHO 94/94 3 200. 311, 8 200. UNO CS 1.52 PTS COMPLETO C/AR E SOM AZUL 95/96 4.370, 492, 12.300,

MILLE ELECTRONIC 2 PTS LIMP. TRASEIRO VERDE 94/94 2.400. 335. 7.800, UNO CS LIMPADOR TRASEIRO BEGE 90/90 2.800, 244. 6 600,

MILLE ELECTRONIC 2 PTS RARIDADE VERMELHA 93/94 2.300, 329, 7.600, UNO CS 1.5 IE 4 PTS + FM VERMELHA 94/94 3.700, 323. 8 900

MILLE EP 2 PTS COMPLETO C/AR VERMELHA 96/96 4.500. 435. 11 500. UNO CSL 1.6 4 PTS COMPLETO-AR VERMELHA 92/92 3 800, 308, 8 600,

MILLE EP 2 PTS COMPLETO (-) AR AZUL 95/96 3.300. 435. 10.300. UNO 1.6R MPICOMPL C'DIRECAO E TETO PRETA 94/94 4.030, 551, 12 900.

MILLE ELX 2 PTS RARIDADE VERMELHA 95/95 3 000. 391. 9.300. UN016R MPI COMPLETA RARIDADE VINHO 94/94 4 000, 490. 11 900,

MILLE ELX 4 PTS RARIDADE AZUL 94/95 3.500. 391. 9.800. ^NO SL5IE2PTS AZUL 93'93 3.400. 28J. 900

MILLE ELX 2 PTS COMPLETO (-} AR AZUL 94/95 3 300. 391, 9 600. rot" 1000 RARinAHF RR \NfA WQ4 2 700 323 7 900*Mil I c CI Y * DTQ rnMDi cmii AD DQATA oroj mm q?nn GOL 1.000 RARIDADE BRANCA 93/94 2.700. 323, 7.900,
MILLE ELX 4 PTS COMPLETO (-) AR PRATA 94/94 3.000, j85. 9.200. LOGUS GL 1.8 RARIDADE CINZA 93/94 4 200. 416. 10 900.
MILLE ELX 2 PTS COMPLETO (-) AR VERMELHA 95/95 3 200. 391. 9o00, LOGUS GL RODAS f CONJ ELETRICO CINZA 93/94 4.900 435, 11 900.
ELBA TOP 1.6 COMPLETO C/DIREQAO AZUL 94/94 0.585, 454. 13 900. SANTANA GLS 4 PTS COMPL RARIDADE CINZA 92/92 5 440. 523. 13 600,
ELBA CSL 1.6 4 PTS COMPLETO C/AR VERDE 92/92 4,052. 330, 9,200. CHEVETTEDLFM PRETA 91/91 2 400, 205. 5 600,
ELBA CSL 4 PTS COMPLETO C/AR CINZA 93/94 5.585, 454. 12 900, CORSA GL 1.4 4 PTS COMPLETO C/AR PRATA 95/96 5.900, 596, 15.500.
ELBA CSL IE COMPLETO C/DIRECAO AZUL 95/96 7 900. 621, 17,900, CORSA WIND NOVO DEMAIS PRATA 94/94 2 800, 373. 8 800
ELBA CSL 1.6 IE COMPLETA C/DIRECAO VINHO 95/95 5.900. 559, 14,900. KADETT SL 1.8 + FM CINZA 89/90 3 800 244. 7.600.
ELBA WEEKEND IE 4 PTS C'AR VERDE 93/94 4.700. 360. 10.500. MONZA GL 2.0 4 PTS C/AR VINHO 93/94 4 470, 560. 13 500
ELBA CS 1.5 (+) FM CINZA 91/92 3 500. 244. 7,300, MONZA SLE 2,0 4 PTS COMPLETO AZUL 91/91 5.000. 417. 11 500.
PR&MIOCS 1.5 4PTS RARIDADE CINZA 93/93 3.500, 308. 8.300. OMEGA GLS 4.1 COMPLETO r ABS AZUL 95/95 10.000. 1 110, 27 900.
PR&MIO CS IE 4 PTS RARIDADE VINHO 94/94 2 920, 371. 8.900. OPALA SL 4 PTS 4CC COMPLETO CINZA 90/90 2 900. 257 6.900,
PRf:MIO CSL 4 PTS COMPLETO C/AR VINHO 92/92 3880. 322. 8 900. DEL REY GHIA 2 PTS COMPLETlSSIMO VINHO 88/88 2.450. 12 4 900.
PRfcMIOSL 1.6 4 PTS RARIDADE AZUL 91/91 3 000, 245. 6.800. ESCORT GL11.8 COMPLETO DE FABRICA AZUL 94/94 4 700. 565. 13 800,
FIORINO FURGA0 1000 RARIDADE BRANCA 95 95 4.250. 264. 8 500, ESCORT GL 18 + FM VERMELHO 93 94 3 600 391. 9 900.
TEMPRA0UR08V COMPLETO AZUL 92/93 5.280. 508. 13 200. ESCORT HOBBY RARIDADE PRATA 95/95 3.100. 360, 8 900.
TEMPRA IE 4 PTS COMPLETlSSIMO PRETA 95/95 7.000. 782. 19 600. ESCORT XR3 2 01 COMPLETiSSIMO BRANCA 94-94 5 900 596, 15.500.
TEMPRA 8V 4 PTS COMPLETlSSIMO BRANCA 93/93 5 800, 558. 14 500. ESCORT GHIA 18 COMPLETO DE FABRICA VINHO 93/93 5 200. 423 11 800.
TIP01.6 IE 4 PTS COMPLETO ( + ) TETO VERMELHA 93/94 4.140, 600, 13.800. VERONA GL 1.814 PTS C/AR AZUL 95/95 5 500. 521, 13.900
TIP01.6 IE 2 PTS COMPLETO VINHO 93/94 3.780. 547, 12 600. RENAULT 2.14 PTS COMPLETO CINZA 93/93 5 950. 377, 11 900

TIPO16 IE 2 PTS COMPLETO (+) TETO AZUL 93/94 3 780. 547. .2600. 
# CO«CAO CAUSAL ¦ SUJE TO A APROVACAO DA F,MANC=IPA •
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Folos de Alexandra CarauLi
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• PRONTA ENTREGA • MAIOR ESTOQUE • MELHORES CONDI0ES • MELHOR ATENDIMENTO

E MAIS, « aIiITAMOS TOMS AS CARTAS Pt COWSOKIO. t HMMICUMOSIMAIIM MISIS HXAS IM RIAi.« SUffiR AVAUAMOS $EU USADO.

USADOS TAN I AD E TODAS AS MARCAS
GARANTIA KM AT* 12 MKSU. s

m MOOELO ANO COR DE POR ENTR. PREST.FIXAS
MODELO POR tNTR. MEST.FttU I UNO MULE ELECTR. GAS. 93 AZUt 8.200. 7.490, 2.890. 24X 344. J

ASTRA GLS COMPL. GAS. 95 PRETO 22.000. 21.290, 7.690. 24* 1.000, I UNO MILLE ELECTR. GAS. 93 BRANCO 8.000. 7.290, 2.790., 24X 33b. g
* SUPREMA CD C/TETO E CHECK CONTROL GAS. 93 VINHO 21.700, 20.990. 7.590,: ?4X 1.003, | UNO MILLE ELECTR. GAS. 94 PRATA 8.700, 7990, Z990, . 8

MONZA CLUB COMPL GAS. 94 VINHO 16.000, 15.290* 6.390. ;. 24* 713. UNO MILLE ELX COMPL. C/AR GAS. 94 CINZA 10.700, ,. ,8-W,.. 3^90- 24X 463. «
MONZA CLASSIC COMPL. GAS. 93 CINZA 15.200, M.490, -6.290. >¦,; 24X 688. UNO S 1.5 GAS. 91 VERM. 7,700, «•»». 2-^0- ^21. <
MONZA SLE C/AR E DIR. ALC. 91 NWRROM 11.300. ' 10.890. 3.990. || 34m 494, PR&MK) S 4PTS. AlC. 88 CINZA ,.. &3O0, ISn 2*%'' 24$ 329 8
MONZA SLE COMPL. AR GAS. 91 MARROW 12.300. UL.&90, 4 590. }4X 546. PREMK3 S 1.5 GAS 93 ClNZA 7.TO0. «.9M. 2.590. 24X 329. «
OPAIA DIPLOMATA 4PTS. 60 AlC. 87 PR610 7.C00, 6.290, 2.790. 18X 343, pr£mio CS 4PTS. GAS. 94 VERM. 9,300,:. 3 29°- 24X 404• *
IPANEMA SL C/AR E DIR 91 VEHOE 0-700. 8 990, 3.390, 24X 419, 8
KADETT GL COMPL. + AR NOVO OAS. 95 AZUL 18.700. 15.990. 5.790. 24X 750. OOL GTS COMPL. ALC 'ttX&rt ?m ^SSO 2 990 24X 279 *KADCTT GL VIDRO ElETRKX) GAS. 94 CINZA 12 700. 11.990. 4 390. 24X 559. GOL CL C/ROOAS ESPECIAIS AlC 90 BRANCO 6.700. 5.990. 2.990. 24X 2/a. ,
KADETT LITE SLSERNOVOGAS. 94 BRANCO 12 000. 11.290. 4 190. 24X 531. GOL 1000GAS. 95 VERDE 8.700. 7.990, 2.990. 24X 367. -

!9 KAOETT SLE C/TW'lLtW. *LC. 93 VERM. 11.000. 10.290. 3.790, 24* 486. VOYAGE a ALC. 93 VERDE 8.700.. .. -J'.®®®. 2.990, 2 36 jj
K4DETT SL GAS. 92 AZUL 10.200, M90, 3.490, 24* 449, QUANTUM GLSi AOTO. GAS. 93 PRATA 17.200. MaS" ?nv Ift' t
KADETT SL GAS. 93 CINZA 11.500, " 10.790, 3 990. 24X 509. QUANTUM GLS ALC. 89 PRATA ; 8.700, 1JM, 3 390. 18X 491, J
CORSA WIND C/VIDROS VERGES GAS. ^^^^^96_VINH^^JUDOO^ 10^90, 3.790. 24X 478. PAR AT I GL MUITO NOVO GAS. , 8.290. 3.090. X.J. |

TEMPRA 2PTS. COMPL C/AR GAS 93 TOETO 14.500. 13.790, 5.090. 24X 651. Eg ESCORT GL ALC. 89 AZUt ' 7.000.' 2.790. 18X 343. |
Tt'MPRA 4 PTS AlC. 92 C1N2A 13 200. 12.490, 4 590. 24X 591. Ej ESCORT GL 1.8 ^IC. 93 VERW, 11.000. 10 290, 3.790. 24X 78, i
TIPO 1.6 IE 4PTS. COMPL. GAS. 95 CIN2A 15 200. 14.490, 5 290. 24X 676. PRECOS VAl>005 SOMffifE WRAHOJf £ AMANHA. APROVEITE! 1
TIPO 1.6 IE 4PTS. COMPL. GAS. 94 VERM. 14.500, 13.790. 5.090. 24X 640. - 1 g

TANIA, SUA CONOESSiONARIA CHEVROLEX AMDANDO NA HKENTE COM VOCE.
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Equipado com motor de 2,0 litros, o esportivo Racer obtém boas notas nos quesitos aceleração (O a 100 km/h) e retomada (40 km/h a M km/h)

ÍBXM7025

A direção hidráulica e a estabilidade dão conta do recado, porém o ronco da motorização 2.0 compromete um pouco o nível de ruído do veículo

MODELO ANO COR DE POR
UNO MILLE ELECTR. GAS. 93 AZUL 8.200, 7.490,
UNO MILLE ELECTR. GAS. 93 BRANCO 8.000. 7.290,
UNO MILLE ELECTR. GAS. 94 PRATA 8 700, 7 990,
UNO MILLE ELX COMPL. C/AR GAS. 94 CINZA 10-700. . 9.990,
UNOS 1.5 GAS. 91 VERM. ,.7*700,;- «-«O.
PRÊMIO S 4PTS. ÁLC. 88 CINZA . &3O0. 4.«W.
PRÊMIO S 1.5 GAS. 93. ClNZA 7-700. •*2*0,
PRÊMIO CS 4PTS. GAS. ».ií90,
GOL GTS COMPL. ÂLC.
GOL CL C/R0W9 ESPECIAIS ALC 90 BRANCO 6.700. 5.990.
GOL 1.000 OAS. " ®5 VERDE 8.700. 7.990,
VOYAGE Ct ALC. 93 VERDE 8.700. .7'®??'
QUANTUM GLSi ALfTO. GAS. 93 PRATA 1.7.200,lft-JEO,
QUANTUM GLS ALC. 89 PRATA ; , 8,700. 7.S90.
PARATI GL MUITO NOVO GAS. 8.290,

ESCORTGL ALC. 89 AZUL 7.000. '«-íjo.
ESCORT GL 1.8 ÁLC. 93 VERM, 11.000, 10 290,

PREÇOS VALlOOS SOMENTE PARA HOJE E AMANHA. APROVEITE!

MEST.RXU
24* 1.000,
24* 1.003,
24* 713.
24X ° 688.
24* 494,
Í4X 546,
18X 343,
24X 419,
24X 750.
24X 559.
24X 531,
24* 486,
24* 449,
24X 509.
24X 478.

Ml COR DE POR ENTR.
95 PRETO 22.000, 21.290, 7.690,
93 VINHO 21.700, 20.990, 7.590,r:
94 VINHO 16.000. 15.29®, 5.590.;
93 CINZA 15.200, 14.490, 5.290, |91 MARROM 11.300. 10.890. 3.990.
91 MARROM 12.300. H.WO, 4.M0. t
87 PRETO 7.000, 6.290, 2 790,
91 VEHOE ít-700. B 990, 3.390.
95 AZUL 16.700. 15.990. 5.790.
94 CINZA 12 700. 11.990, 4 390.
94 BRANCO 12 000, 11,290. 4 190,
93 VERM. 11.000. 10.290, 3.790.
92 AZUL 10.200, M90. 3.490.
93 CINZA 11.500, 10.790, 3.990.95 VINHO ll.OQO. 10JÍ90, 3.790.
03 PRETO 14.500. 13.790, 5.090.
92 CINZA 13 200. 12.490, 4 590.
95 CINZA 15 200. 14.490, 5 290,
94 VERM. 14 500, 13.790. 5.090.

DIAS: & AGOSTO/96
MM PMO DO mo í AQUI!

!• 
ito i Csrsa' e 9 iegss's • Vectra's • Bloxei ¦

• PRONTA ENTREGA • MAIOR ESTOQUE • MELHORES CONDIÇÕES • MELHOR ATEHDIMEHTO

E MAIS, • jjctlTAMOS TODAS AS CARTAS DE {QMSÒBCIO. • FINANCIAMOS IMATÍM WBB HXAS IM REAL.» SUPCB AVALIAMOS SEU USADO.

IA

USADOS TANÊA DE TODAS AS *MARCAS

MODELO
ASTRA GLS COMPL. GAS.
SUPREMA CD C/TETO E CHECK CONTROL GAS.
MONZA CLUB COMPL. GAS.
MONZA CLASSIC COMPL. GAS.
MONZA SLE C/AR E DIR. ÁLC
MONZA SLE COMPL.-AR GAS.
OPALA DIPLOMATA 4PTS. 6c ALC.
IPANEMA SL C/AR E DIR.
KADETT GL COMPL. | AR NOVO GAS.
KADETT GL VIDRO Elí TRICÔ OAS.
KADETT LITE SlfPER NOVO GAS. .
KADETT SLE C/TRKí ÇLÊTR. ALC.
KADETT SL GAS.
KADETT SL GAS. '
CORSA WIND C/VIDROS VERDES GAS.
TEMPRA 2PTS. COMPL C/AR GAS
TEMPRA 4 PTS ÂLC.
TITO 16 IE 4PTS. COMPL GAS.
TIPO 1 6 IE 4PTS. COMPL. GAS.

ENTR.
2.890,
2.790, .
2.990,
3j690.-
2-â90.
2090.,
2.590.
3.290.
4.290.
2.990.
2.990.
2.990.
5.990.
3 390.
3.090.
2.790.
3.790

PREST.nXAS
24X 344.

TODOS OS VEÍCULOS VENDIDOS COM NOTA FISCAL DA TANIA E COM GARANTIA DE PROCEPENCIA.

TANIA, SUA CONCESSIONÁRIA OfEVROUEY ANDANDO NA FRENTE COM VOCÊ

ama

1439-1212

áJ w TTT7-T* itT*lT1»« SP!

SEGUNDA A SÁBADO:
DE 08:00 AS 20:00 HS.
DOMINGO E FERIADO:
DE 09:00 AS 18:00 HS.
OFICINA SÁBADO:
DE 08:00 AS 17:00 HS.

EXCLUSIVIDADE fa

PLANTAO DE OFICINA E P

AV. DAS AMÉRICAS, 2091 - BARRA

Fotos de Alexandra Caraula

Carro e Moto

JORNAL DO BRASII.

Ford cria

roteiro de

avaliação

Síntese da cartilha de teste da fábrica,

programa analisa a linha 96 do Escort

ALliX ANI)I< I í CAKAUT A

Alinha 

96 do Escort -
GL, GLX e Racer (su-
cessor do XR3) serviu
de cobaia para o pri-
miro teste seguindo o

roteiro Ford de avaliarão, realizado
na última quarta, entre o Rio de Ja-
neiro e Saquarenia, na Região dos
Lagos.

Resumo do programa de análi-
ses elaborado pelo Departamento
de Engenharia da montadora, o ro-
teiro segue procedimentos adota-
cios por técnicos e pilotos da Ford
no seu campo de provas, em Tatuf
(SP), e em estradas - a fim de veri-
ficar os principais pontos do veícu-
lo.

No percurso de aproximada-
mente 15(1 quilômetros, pôde-se
observar aspectos do motor, trans-
missão, direção, suspensão, estabi-
lidade, írenagem, embreagem, mie-
rior e do painel de instrumentos. O
roteiro completo inclui mais dois
itens: controles climáticos e porta-
malas.

Embora seja inicialmente desti-
nado a profissionais do setor, Ô pá?
cole de quesitos sugerido pela Ford
deve ser usado, sempre que possi-
vel, pelo consumidor comum - lo-
gicameiite, a fim de avaliar de for-
m| mais precisa o carro que lhe 111-
leressa.

Coerência - Na avaliação do

Rio a Saquarcma, a linha 96 do Es-
cort correspondeu às expectativas.
O motor 2.0 do Racer garantiu um
desempenho firme e o 1.8 do GL e
do GLX mostrou eficiência.

A frenagem também deu conta
do recado e os veículos apresenta-
ram uma estabilidade satisfatória.
A direção hidráulica permitiu uma
condução segura acima dos 80
km/h.

Todavia, os modelos perderam
pontos nos quesitos nível de ruído e
vibrações. O motor 2.0 roncou um
pouco além da conta, mesmo para
O esportivo da série.

Programa - Essencialmente
prático, o roteiro Ford reúne 14
itens básicos, subdivididos em que-
sitos. Quanto ao motor, por exem-
pio, devem ser observados os rui-
dos e vibrações, a resposta parcial
do acelerador, a aceleração (O a 80
km/h e O a 100 km/h), a retomada
(40 a 80 kni/h e 60 a 80 km/h), a
capacidade de rampa e o acesso a
seus componentes.

A análise da transmissão inclui
posição e curso da alavanca de mu-
danças, definição do plano de mar-
chas e esforço de operações no en-
gante.

Já quanto a direção, recomenda-
se verificar a precisão e rapidez de
resposta, o efeito de retorno, trepi-
dação e impacto, sensação de segu-
rança e o esforço para estaciona-
jhcnlo de estacionamento.

1



g 
.ioknai i>oi.i<Asii 

CARRO 
E MOTO

WJMIH.H I PIONEER — 96
I CD DE PAINEL CD DE MALA # A
I DEH 425 DEH 525
I 2X of 2XR$251,00ou 263,00ou 294,00ou B I YA Kl
|R$ 372,00 CH/DINH. R$ 469,00CH/DINH. jf 492,00 CH/DINH. R$ 549,00 CH/DINH,

. ^ 
' 
iiiiP 1 CiJOAMORTECEPORES| I[1PR0TET0RPICACAMRAIi

• i AMMBlt B Kombi Std Okm I I I Tipo 1.6
LQvAvWMF E pronta entrega CORCEL/DEL REY B.vrpB 95 

- completo
TRANSPORTS I R«?17<IA 

KAJN<jl!^ 
A ai\ aa I &fcS2rE....-, a/aval Nfto perca! Pouca* unl- I I 1\3 J* m #•11" I AAt\ (111 I I co Rovisado ^gai.ema F«-ALUGOVAN-Mllsubish 12 lu- da,jus Tol 2O8-7047 Trad.- II 7 I f*.3> 't'tvjvW I nanrao at© 36 moses To. 568-

flares/ motonsta' at/ som' CO- gAo I I I 8500W-0204 Amigaoiular p/tran8ladoa/ city tour/ II I
viagem/ cnsamontos/ shows .,• I I ——
2sr mm H0T0II I ESCORT 87/92 - HOBBY PAMPA Classic 

2.0 EFi

MMMM' RS 240,10 RS 380,00 I %£!2£?rm• I I 801 O m$s completo da imba
PbCAC E aBIHb I I I digital Cairo do uoico dono)¦ T^ v ¦ ' HONDA SHADOW 84 - 600 CC II II pouco rodado bupernovo 6ti-Toda original. 21 000 milha* II II mo pre^o. Fmancto at& 36 mt>-

,em mlcrofisha, documentos I «D/^ATlT 4 IIAC A^fc / T /\/^TTC I I ses Tel 568-5500/204-0204
PARA-CH00UE em dia. preta. modelo Cus- I J&SlAJlC I AfU) JOl JLA-JVjrUa I AmigAoiHnH unuyut. t0m R5 6 900 00 Troco'Facili- I I I 
m,;gj^!!!M"3063 

F''" 
RS 229,60  fl VIDPO PMMBMl I 

Classic 88
nil Zona KAWASAKI 2X6 - 96. verrne- I 1 rMM I fta^nlinaSnl Prayn do Jockny. lh«, unico dono. 3 000 Km orl- ¦ uclD239-5442 glnnls na (jarantla. RS I I I P'Ata 2 ptS tOdO COmpletO de

11800.00. acello Hoca e tinan- I I I' tAbr.a carro bom traiaan 2

fjMfitmntMEim 
cwTa4-w,B,wM4,!' I EMBREAGEM I ret sss

l 
"cLAS3tVENDE JB — Onde oi'w I f mipumvfcin i 

RANGER I E!!! iL
f 

'',r5r'Tfl quem qucf "S'osoo23woo I ft?!BS?S?!5rr!tTTr!i*rig^^5IS!!^!r I n(t< f ma I classivenoe JB O«J. <«.I
Uipeea'wcfoemfihdl quern quer vender? W50-2:15000 | | | US 1.326.22 I I quem quer comprar'0«dt> esta

SKSSK 
CORCEL/ DEL reyi.« SEHS

(IfRHMIVWIin dommjo o JMaim nl« a» M" de I nn 1^7 lO I I «t*» t«b Pyta »»e«cA»» as
Rua Sao Miguel, 177 »«>ia-|o»a. 

j 
¦ 1*3 I 

^^ONilDt^O I
Jorge ou Edson CHEVROLET I I R$ 320.43 I CONS OCIO. COMPRO" Auto- I

¦M'llUi DEL REY 1.8 fidt VolKSWftQ^n Mtisrita I
eiwiwimo I I — A ^ M _ I I P't'r.tacoos alr.is.idas Vemlo
____==g Astra GLS 2.0 RS 149,25 ESCORT 87/ 92 - HOBBY 2®^

95/95-Compt. I DC tAA CI I r„„, ,~i9 0Q0«rn!, cinza mnlfllico. na I —0 mm i /\<* m ^ I IVtP I L/OTSa UL
HMMHIIM «• ftiM. I JLav^OK.! o7/ VL l.O I 1.4 95/95unico dono. 6tirno proco. ri- I B II
|M|P|HIMII aio 36 Hunan, s.'aval I T)C 1^1 Tfl I Compi pt«ia metMKu. qa •
I:U«IHJ jTel Sfia SSOO^Ot Ojai Ami- I lx3> 1X1. / vl I /—1 T\T? ¥ T) TT" A/ I "a oOUl-ms n.i aaraolia .10

fli10 I I LUKL/ £jl_J ULL IX Ej I '»°nc« 0; mats da
Economise ate 70% ¦¦¦¦¦¦SSSS9HIH1 I I ,inha 6t.mo piotr-o tmancto ate
Qualquer ano-'modelo. I I DC 1 1A 00 I 36 rTU"',': Trl ^>Rh60°;o4'

Nacionais e Importados. ^g(gjff/ WSSSI PCrHDT HO/ O 1 fi iJUjUU I o;o4Am,8ao
Tecnologiaeuropdia. I I jLL&\^VrMVJl Zijf/ /al Jl«0 I corsa gl - 94 \ 4 gavoi fia
r.MBtia .u rahiii-n III II otifno ostacto or.nirwji poucoGa'jntudosetviqo. VS2»' I 177 70AdapH?io de parachoque ASTRA GLS I I 1 / X|/ 7 I i0800.00.M«iiai>oc.iHtnanenwilventes. Recuperamos TT- I I i__  I CiU T;a4-!,?ig'z;M<i3

Hferi' 
F.SrnRT APOS 93 1.8 2.0 [I I 

C°aSiT' 
95/95-Compi

...a- LtlLAU I n« AA I va'ias con Vodo-, .v, mod.- «,ptoi-.Ja .1«-,RIUHUNCMMIAOi 169 nr crpi lOAnriBAS I I K.S 231.0U I I los <. opewna,-. c/mi-lnor "a itaranlM "M. fev), c/(|aranl,a
MAIACANA DE sEliUKAUUKAb I I •J1tWW I PgrTIDT QAI Q7 I to do fflo: tontira'rmanta »io «.mo pr«o F.nawio «!.!«

® 9A8-7001 6*feira,23/08/%as 13h| I——™™"¦™4 Ct'tl 7A I m k awoi woa
g Ru.isiivaVale,098 I I _ I »,/1117 nHvprtf*nciii I 

J'l,JA"''''' .. ci r o nToni.lsCotilno I I P KIT ROI^JklMIENTO I ®' IUZ aiivericiici*! I CorsaWind95 ciassivemoeja-oad.an* Monza SLE 2.0 ,
UTIUTARIOS vwt»«j|feiB,22toi/961 I SODA DIANTEIRA I R$ 24.12 I SS^d^ar,vr; SmS^S'mS.SS 93 Completo

'tffirSS' 
I 

I 
brt::£s urz.?;, •

I I ESSS55S35SSBS55555»SSSSMaESBi I w w.wo ;M AI&M «««;• ¦
H9HHVHHMVHII I I __ _ I v,,: dominoo I- .1*. ;*0h da

ANUAL.IJ/ 00 - Oltisei luclio, KS2liSttUi2EUE9 T? I' nnnc Q I 
I /~if7-j / nui TiCV I Ijijvyvyiv* I IPAMEMAM.k• vmno.'p»o KADETTst.r 93 -

/51 e qc r _. I LUKLLL/ D 111 Li KJCiY DC ll I *<•>*¦ •>"»»»««"•  I.w ...1.0 monxaslC-«oi«. t
Astra GLo 90 — Com I I J J[ -JJ I doi.u>copcn)naloslado Apo o,, ,om I si.i,iodcU*m. cano ; r| '1 1090 ololi 0 ' '¦ 1
plcto do labricn ruculenln <n- I TIC 17 I »¦»'*» •"J*' I oi,s f|j 8 900,00 ConlHa , T,...... hidUulica II'VAO f,.)w*:• 1 tado de r.onservH«;Ao. pou* I I Mq M / II rinui>cto ale 24 vvzvi«. Cl'mU ..j, t•*i«»r » ii ''OH- vlssinjo RSi.lOtXOO '»• «'» ¦

' tit ST A PUHGAO 94/94 - Prata. quiMimo rodado Venha ver« I C,ir. 326-J9655/-XfrMM ,?;w O.s.Ca. Aberto wbu- •
toca-t.ta, otm.o ftstado. cqntwlirITr-'IrtC. I I T11T«X/ I KADF.TT 9-1 - Morto'Q 9f> Gl do^om..^^  MON/ASIS •LUi'H9 .i f1' 1

particular nue.to olorla Tel \ ' ¦ II  I I |M 1 . 1%^ 1^. I I vermolho peroli/ao-.v s.up«« n, ar. dir
i.';om',9Maiealo «mhoAul(Wtv«f»  I rCrHDT Si/ Q?/ HHRRV I UEfMJ 1VU M. | 3U w.o do q»a Monza 94 tu.B * eo. ,„u„a>,«««
Q»c»n c\/ O 7 CHI.-Vf.TTr B5 - Cinjo m..t I Ll3^\ll\l Ot/ 74/ IIUUU ¦ I / - I a,,„ Ogom v,i. timofa I'aMi. las .-.omplolr. do titmca.«.«  , |,miuM o. I. -
DOSta OV - d.t otumi estado Sinai ns 1 ?00 nfll «q USST C/ IlClO ValCM I ,,i„ MS 10 300 00 I!  I,.,ilu iMnMitvacao w T„l mi

QC/QC too p/30 n 60 dlas t?« II K!S Jfl, /O I ^ ^ - - _ I ouai W,'304. Tolyo/yo ;m;,o.' ticaiiMiia prow a vii I n( iii na •x'» »<*.« ci c o nA/ul '"ft lOOOOktuN i iii'M'i ta CatOli Car Rua barao da I I JEmwJ* JL Jl ^^ I '.k Rua Man/ »• Ha tun. 316 IVIOnZa oL.tl <_.U
T££1&rzz t I „n^rtlvr I 

'cuss^ocjb-o^^ ¦¦¦° ' M  
88-Completo

mas ic,do »,.goi Na .^ifoatla jMP^Wil I ESCORT SpOS 93 I J£JS3?0lS mowa »V"v
^r^'^oa0! BBBkSEH I RS35 47 CORCEL/ DEL REY I
;ai;i;.500'.'04-0?lH AmigiW IHSu^aJUHI I IV3 JJl* > I . _ I 4« tSS w..a«»<. Apanaanst^iow
HUASINCA Passo Fino. ¦HBS9HIHH I I USar C/ IrCIO DCnfllX I Conllia,Cllmu Cai. MM6S5
iiicsci original, completa, KMCB jka U M 1 I II r <'*ta 1etf»» .)^6^363

HHq VERSAILLES ate 14.09.94 R$ 11,53 riTMCZVHPV9HHP^i'" 
EmmESSII Dtvi:

HSSss iPprapj CORCEL/DEL REY

ranger 1 
™:!!!;?!17 VERSAILLES apos 15.09.94 usar el freio A.T.E.

'signs 
Mm 

R$35'47 rsio,98 11 Itm JB^,^ i ^iSslI* r.M IllNIIKIKO I I | ||,ni 12800. mm CmoSedon 16900."ft
¦¦¦ 

fi 
I""1 

A"""AI-1 
 /^^^^^SS^gBSgn Hi S# iS SS1 IS 55i

I^BfcfwffljiTcMllII Caravan 89 I If — I |!i|yj veroMa/GU ism Ponwai/aycri imm. """W/615

ifc-Jl pHB J»¥ci;7»l JI 
»1 d m -—i sar »S(Abricn •»?(!> riuperbem cut* I II At _ 1 111 1^. J ¦ H I ill 11144 rSTYJ pwaiQ/GUGis ppo, ^wMas/co ?!??¦:. 1dado oiinm I II I I | |a| F fl ¦ ¦ ^aitaio 7000/tVlD/QQ. 195)0 'om/aa; I V\. ?/ | |LLJ UooMilleEPflX IOJDOO, ^rrcwi/nri wrm BobSTDIttl 76800,^

 I 
v====y 

)— ———= I irn a srs'M'"' CoCrmA 
|*|p Molft 2232 I IIrV iip»i^«nwfcl»»« >i- -i. -kL ff Hi

pampa i^Sr — 
t!s°rf 

if 
"Ir1^ 

ZZ jT BBsfe iiBBgjoarnmrn u«nco dono I — JKKk I I3l W1-0,»J.'W i]
-asr 

I i\OUE 41 3-3536Jconfira classic92/92 y*1'1 
" M —? |^[y 999-Barra m»" WWWM1

SB J ——^t j| #W# #o ^*». C»»««1o d» M«*C>. 2233 ¦ h h- MB ¦ LJ ¦
i£il* «tX3-3&JOJ i al(0ll,Njnooitai | I

wuoror Tcl: | | irwMfw/a ¦
 I . ^ ..v.,:.. ... ... | | |I I ¦I  _____ III r » | IU' vender' Q600<23<5000 I _ jb h| AHW^VIB WET I H W ^k ¦ I9000do Amino® por teletbfle de 2* I |H A ^ 1^1 ^1 m A A M 4 i I I«d^ ¦ nfl j| |i || H mi¦ ¦,i|||| || II i ll # k^ hb. ¦¦

„,kLEBEr A lflAlUli IfllMuUlu/i b^m

rBSn h\r mn/TODA r veiuha
nil IJIJIVlrTi/V Cjwr* .Mw«M|A«taADo. \mJmJk yvii AAiii* " AI ¦ MMto0MU 17.400, 17.400:

ETESTOFU^ADO | T\ II H I II 111 A fi|\ IR L0(^i=u'0u 14.600, KADnToiySPWT 14.650,
PtSA POUCO t 1 Kg mhsivba ¦ ¦ II m HJI|,<| II * A | II In POINTER cu'Qu'GT, 16.300, OMEQAolsco 30.500, S

orAtis otwosmvosoikgumnca I | || | ||/| |fl |^T| 1| | || I QOLFouqlx/qt. 18.700, uccTRAGiict^0 30 400'
•iPinicri I III11'VlrillLrlUU* I !lssR~ss;:SBF &&»U>PUI0*CTUI, 1IM>2Mtttl i ¦. lv]-., I l/v A»W «UAaJUL ^^1 I | SAVEIROCUQUSUMMER.11.600, PICK-UP S-10 s.t_ 17.700, 3

I | KOMBI STOTQ/PtCKUP 12.200, BLAZER STBTJU 22"259' 5
CAPAS CONFEX II 

lMSS,T°r' —asssJ j
Olimo pri^o Pstrinnink} II
FEX-BRINDE "TP I UNOs*h» 9.900, FIESTA looo/is/iev 12.000,
iXSr isSSSSEEzt IM PALI01000 11.900, ESCORT gl«lx 14.400,Manual d« Instru<r«»o A p&rtir db R$ 54,OO I ^ ^ w v w v MB A /*« I II' PALI015/16V ' 4.0UU, VPRONA QL/QLX 15.100

¦aim I rnMPIITADORFS i! sas°~" !« !
liimiimTiffrWMMaBMl 1 I U 111 I U 1 ii 1/ U 11 L O I 

j J!:SS: Sr S i
1^ TEMPRA WAGOH-STIU.E. 23.800, - 21800
| TIP01 Mft'iev 17.400.1 |MOOOS.^T Z1.B0U.| .

|| JMPORTA DOS.  |
| BESTA RJOG«.SSAG 22.700,T~THILUX DUF*jvshw 39.000,1 E
I TOPIC FUFttafclPASSAG 21.500, DANGER KI^TX 21.400, HII I TOWNER ruRS<*S5A7 10.000, HANUtH I 

§
I CRtMTO HHEDUT0. IHHANCIAMIMTO] MUUSADO AQUI I
I VINDEMOS SCU CAXB0 I LEASING IM *EAt |
I I mo Miwot mho I an tt Vizis confiba. ||

I TODA3' FEIRA, NOS CLAS§IFlCADOS | :TPfl|

IJl ^^JD0JC^J9ERN0^nW J
t -

KADf-TT SU <J3
lAlico c/ar.diro(,«ioi»idraulii a.
conjunto alotrrco. todas dv n
ga tuvr horn dotait)t>% ligw«!
Troco/financio 24*. laioFactl:
206-1234. {
bado/doiningo

Compare possos Preços INF/VENDAS: 796-0048
[Entrega i domicilio grátis Atendemos aos domingos

PAMPA
MINOR PREÇO

LIGUE
CONFIRA

CORSA WIND/W SUPtn 10.900,
CORSA OUSEDAN-TICK-UP13.800,
ASTRA GISVÍAGON 23.500,
MONZA GL/GLS 17.400,
KADETT GU/SPOfTT 14.650,
OMEGAGLS.CO 30.500,
SUPREMA GLS.C0 31.000,
VECTRA otsíco 30.400,
IPANEMA GL 17.100,
C-20/D-20 20.500,
PICK-UP S-10 S.-L 17.700,
BLAZER STBTXJÍ 27.000,
TRAFIC 17.800,

GOL toax-puis 10.950,
QOL OJ/GUBTI 13.850,
PARATI CUGU/gusi 17.400,
lOOUScu/ou 14.600,
POINTER cu/GijWn 16.300,
QOLF OL/QLX/OTi. 18.700,
SANTANA CUQU/OLSI 17.800,
QUANTUM CU/GUCLS. 19.450,
SAVEIRO CUOUSUMMER 11.600,
KOMBI STDTO/PICK UP 12.200,
PASSAT GL/VR6 31.500,

0*>mo prwco à v»taou 2 * tJ juros
FiX-BRINDE
Tranca AntifurtoImpermçaWcantf»Manual d« Instrução

UNO sxíep
PALIO 1000
PALIO 15/16V
ELBA WEEKEND.-1 6
FIOR.NO
PICK-UP TRECK
TEM PR A 8V/1SVÍ
TEM PR A WAGOH*STIU_:
TIPO i s^aiev

BESTA RiRG°assAG 22.700,
TOPIC FURGiQPASSAG 21.500,
TOWNER FURawssAT 10.000,

CRIWTO IMEBUTO. IFINANCIAMtkTO MU USADO AQUI
ViNOEMOS SCU CUBO ILEASING IM TEM,^"Ç° *EAL
PilO MILHOt P»l(0 ATI 36 VÉUS CONFIRA.

2° a 6o de 8h. oté 20h. Sábado até os 16h

veículos

LOCMXHUt E
TMNSNRTE

ALUGO VAN ¦ MllíUblsH 13 lu-
garos/ motorista' ar/ som/ co-
lular p/transladoa/ city tour/
viagem/ cnsamontos/ shows
Tfular Lua ÍG9-9467 Cláudio
2Ü6 3073 .

áciMòmot
PKÇA8 E AFINS

CD DE PAINEL CD DE MALA
DEH42S

, 2X RH 99,00 ou
R$ 372,00 CH/OINH.

DEH 525
2XRS 251,00 ou

R$469,00 CH/DINH.

FM 67
2XR$ 263,00 ou

R$ 492,00 CH/DINH.

FM 128
2 X R$ 294,00 ou

R$ 549,00 CH/DINH.

m"m mm^ _ Rua Belfort Roxo, 129

A"¥ 9 i m jt ÂjL *"°^a ^ Copacabana

Instalação Grátis 542-1045

TOCA-FITAS PIONEER
KEH1150 KEH 1450 KEH 4450

2X R$ 123,00 ou
i 229,00 CH;D1NH.

2X R$137,00 ou
8$ 255,00 CM,

2X RS 170.00 ou
R$ 317,00 CH DINH

TOSHIBA-96
TX-204.A

2XRÍ 83,00 ou
R$ 155,00 CH/DINH.

PARA-CHOQUE
U.T.I.Rocuporaç.lo porfo.tíiUni c íi n a Z o n íi

SuI Prnça do Jpckny.
230-5442

fJBMI UHHEMHI»]
í ' VkJO/B ' tewjjer'{ISfKátil 1, fsptátinçio ¦'«to.
Total Garantia i Qualdada
ORÇAMENTO GUTIS
Rua São Miguel, 177

Tal.: 288-4432
Jorge ou Edson

Estacionamento no Local
AI'OK)

KDSONCAK

PARACHOQUE
ENVOLVENTE
DE PLÁSTICO

RECUPERAÇÃO
Econonwe até 70%
Qualquer ano'modelo.

Nacionais e Importados.
Tecnologia européia.
Garantia do serviço.

Adaptaçio de parachoque
envolventes. Recuperamos

retrovisores manuais
e elétricos.

Peças em libta: Spoilers,
Aerotóllos, etc.

RIM flUPI CMMIÃO, 169
MAIUCANA

S268-7001

UTILITÁRIOS

PICK-UP S-10 - 96. ciníü mula-
lica. completa, c/ ar. direçflo,
sornlábrica Troco Financio 36
viuott. tel 431-1856/431-1922
Chumbinho Automóveis
Kombi Std Okm
Pronta entrega
Biancu/buu». 0'»f> Rs
13 800.00 Financio 24 meso»
a/aval Nfto p«rca! Poucas unl<
dailus Tol 208-704? TraUí-
gáo

nUVMKMM

HONDA SHADOW 84 ¦ 600 CC
Toda original. 21 000 milha*,
tem mlcrofisha. documentos
em dia. preta, modelo Cus-
lorn R$6 900 00 Troco' Foclli*
10 Tolula» (02471 64-3063 Fir-
mino
KÃWASAKI ZXti - 96. varnw-
lha, único dono. 3 000 km orl-
ylnals na garantia. RS
11 ÜOO.OO. aceito troca e t.nan-
cio T 284-5710/220-2413

CLASStVENOe jn - Ondu osto
quem quer comprar? Onde «Rtí
quem quor vender? 0800-23-5000
Anuncie por leietono do 2* a
6Moira para todas as edições
atò as 19". Pa'» « 60i?6e» ào
domingo o 2Meitfl até as 20h de
se«ta4oira.

CHEVROLET

Astra GLS 2.0
95/95 - Compl.

9 0Ü0«ms. cinza metálico, na
garantia de lábrlca, carro de
único dono. ótimo preço Fi-
nancio ato 36 mocos a/aval.
Tel 568-5500/204-0204 Ami-
gao

ASTRA GLS
95

e outros veículos

LEILÃO
DE SEGURADORAS

6« feira, 23/08/% às 13h |
Rli.i Silva Valo, 69B

Tomás Coclliu
Visitação: 5' feira, 22/M/06
leiloeiro Joiê Krrmnitier
t-nwM:ÍkleiUo@ibin.nfl

ANÜAt.Uif 90 • Diesel turbo,
couro, som, rodAo, etc otimo• oaliido o preço' Troco Fmnn

, cio 3b vo?os. tel' 431-18S6'
431-1922 Chumbinho Automó

' BESTA r iJHC.AO 94'94 - Prata
rndioí toca-lita. ótimo ©slado
particular aceito oterta Tel
322-0869 Marcelo
Besta SV -

95/95
2.7

Aiul met lOUOOkms, UitIimI.i completa menus ar
co dono. ruvi&âo leda
mós tudo pago! Nii fjaitdftabnea PivçoR$2t /íH\00
tmancio ato 38 mesos Tel;
S6Q^500/204-0?04 Amigao
BHASINCÃ Passo Fino, 88.
(Iie.iel orujinal completa146 000 quilòntotios. pneusnovos nunca bateu, supe
va Ti atar proprietário. Twl•J53-/716/ 553-4125
r ioiiino rünoAO ibranca gasolina >om otimo
f ritado, timortecodoreü povoaTot, 293'4629'' 293-8360 «

RANGER
XL — STX O KM
MENOR PREÇO

L IGUE E
CONFIRA

ir 532 2J4J/5J2 J13ü

Astra GLS 95 cum-
pleto de taboca F.ncelente es-
tado de conservaçAo. pou*
quiss.mo rodado Venha ver o
Conter ir I Tr/lac Rua Man/ e
(Mirou 9.T3 Tol ?34"4977 lo-
finho Automóveis
CMEVF.TTE 85 Cinza met
ótimo estado sinal RS 1.200
5ÜO p/30 e 60 dias ¦ 1?
242,02 Excelente preço A vis-
ta Cai 01» Car Rua bar ao de
Mesquit«i, 132 PABX 284-8294

/1iüTd\
\cnRiHi J

< 'OMÍrUA
( ARUOS

BATIDOS, PODRB, INTEIROS, OKM |
NAGONAISEIMPORTADOS
PABX: 591-8877

1)1/1 K NOITK
l'A(;() NO ÀTO
KM 1IIMIKIKO

VOU At) LOCAL

:• 10 Of UJ\t 96 Verde ar-
direção vidro • retrovisor ahr<

completa. • pathcuiui Sinall^WXi tinanciamunio OMM prestações 28*1-266' - 288-
HJOti

Caravan 89
Comod - 6 cil

Marrom metálico, < ofnpletodefabrica, cano superbem cui*
dado ótimo preço Financio
ate 12 mi!««". Tel 208-/84/Tradio.l.
CH&VCTTF 86 Air: vendo. 2*dona IPVA 9r3 RS .< 900 Falar
com Marilia - 551-0287
CHEVE fTI • SI 89 vermelho,
álcool úoiCQ dono, excelente
estado R$4 500.00 Tratar
256-2263 .

Classic 92/92

JG AMORTECEDORES I fiPROTETOR DE CAÇAMBA

CORCEL/ DEL REY

RS 217,00

ESCORT 87/92 - HOBBY

RS 240,10

ESCORT APÓS 93/ LOGUS

RS 229,60

RANGER
RS 440,00

PAMPA
RS 380,00

VIDRO PARA-BRISA

CORCEL/ DEL REY 1.6

RS 127,39

DEL REY 1.8

RS 149,25

ESCORT 87/ 92 1.6

RS 121,70

ESCORT 89/ 92 1.8

172,79

ESCORT APÓS 93 1.8 2.0

RS 231,00

RANGER
RS 1.326,22

MONDEO
RS 320,43

ESCORT 87/ 92 - HOBBY

RS 144,51

CORCEL DEL REY

RS 130,00

PASTILHA DE FREIO

CORCEL/ DEL REY
R$29,17

ESCORT 84/ 92/ HOBBY
RS 38,76

ESCORT após 93
RS 35,47

VERSAILLES até 14.09.94
RS 25,15

VERSAILLES após 15.09.94
RS 35,47

ESCORT 84/ 92

s/ luz advertência

RS 24,12

ESCORT após 93

RS 31,33

DEL REY

usar c/ freio varga

RS 11,09

CORCEL/ DEL REY

usar c/ freio bendix

RS 11,53

CORCEL/ DEL REY

usar c/ freio A.T.E.

RS 10,98

Av. Cesário de Melo, 2232

IugüE 41 3-35361

CMEVETTE 85 •••• C-n;a me!
0'imo estado Sinal RS 1.200

500 p 30 o GO dias • 12 *
242.02 Excelente preço a vi«-
ta Caroli Cai Rua Barão de
Mesquita. 132 PABX .-64-8^4

Tipo 1.6
95 - completo

Cinza peroiu 4 pt* OOOKm#
compl - toca mas otimo p'«-
ço Revisado cgai ema Fi-
nancio ato 3õ meses Tel 568-
5500/204-0204 Amigüo

Classic 2.0 EFi
93 - completo

4 portas yínho peroiizado gasol O mais completo da linha
digital. Carro do único dono
pouco rodado supernovo óti-
mo pieço. Fmancio alt? 36 me-
se* Tel 568-5500/204 0204
AmigAo

Classic 88
Gasolina

Prata 2 pis todo completo de
fábrica carro bem tratado 2"
dono otimo prfcço Financio
ato 12 meses Tel 208-/84/
Tradição
CLASSIVENÓE JO Onda «u
quem quei comprar'' Onde es*..i
quem quer vender? 080Ü-23-50CC
Anuncie po< telefone üe 2'
6'-feiia paia todas as edições
ate as I9h Para as edições de
domingo o 2*-feua ate as 20h do
se*ta leaa
CONSÓRCIO COMPRO • Autolatma. General Motors Dísal,Fiat, VoUbwagen Mes
pientaçôes atrasadas Vendourgente seu carro consigna-
ç«io Particular honestidadetrabathd 446-/25/

Corsa GL
1.4 95/95

Compl prata metálico, gasoinn ü000*ms na garantia defábrica O mais completo dalinha Otimo preço financio ate36 meses Tn 568-5500 2040204 AmigAo
CORSA GL - 9-1 t4 qawotirno estado original, poucorodado ünico dono. RS10 800.00. aceito troca e fínan
cio T 284-5716'228-2413

Corsa Super
GL Okm

Vanas cores Todos os modelo*i e opcionais c/melhor prço do Rio confira' Financ 20entrada em 36 menos Te
568-5500/204 0204 AmigAo
Corsa Wind 95 -r • «e estado de conserví
pouquíssimo ríxlado. ünicodono, venha ver o conferir' Tr
fac Rua Man/ •* Ratros 318Tel 254-2070 2 M Automó-

IPANEMA SL 92 - Vinho 00»tina. limpador desembasa
dor. e*cepcional ostado Apo
n,,s (IS tí 900,00 Conlira
f inancio ate 24 vezes. Climb
C.,11 326-W5V 326-6W3
KADETT 9-1 Modelo 95 01
vermelho perolizado, supe»
conservado, carro de rja»<«
gt?m Ouem ver compra Parti-

ular PS 10 300 00 P Uru-
gi..„ w.jo-1. Tol 3M-9aa
Renan

DIPLOMATA 91 92 Compre-v azul metálico, 6 cilindros.
ídrpmatKO, bancos de. couro.Òbmo estado RS 12 500 Mútí

Monza GLS 2.0
95 Completo

AT PAI IO OKM ¦ • • Todub o«.
odeios cofes melhor preço• Rio entrega t?m 48hs ti-
metamos en* ate 36x leio-
icil. 208-1234 Cnst CarAt>erto s«íb4do'domiiujo
Ipanema GLS
94/94 compl.

20 gasolina cmza poroi-.Mdo4 portas A mais completa danha c.'27.000Km$ reais Su
per nova. revisado cyatantiaót preço financio ato 36 meTel 208-7847 Ttadição

Kadett GL 1.8
OKm - Compl.

Fabr 3 unidades p/pronhi on-truga 2 brancos 1 vinho Pie-
ço RS 19 650,00 Finanoamen-to coni 20'u entrada um 36meses Tei 208-784/ Tradi-
çãü
KADETT OKM •« Todos os mo-
detos. cotes melhot preço do.
Rio1 Entrega em 48b.v tman-
ciamos em ate 36* TeieFacit
208-1234 Cnst Car Aberto sa-
bado/dommgo
KADETT l ITE 94 Branco
equipado Troco-financio ate
36. n Húmaua #8 1 S37-44ÍH) isto Automóveis
KADETT StL 93 - Completissi-mo fábrica gasolina, som ar.
direçáo etc Tudo de fábnca
32 OOOKm Ttoco/lmancio
971-8228/ 208 4242
KADETT SIE 90 -• Doumdti
equipado excelente estado
S»nalF1S2 900 ' 700 p/30 e 60
dias • 24 * 376 04 Caroli Car
Rua Barão de Mesquita, '32
PABX 264 8294
KADETT SLE 90 — DourudO.
Equipado Excoitmtu ostado
Sumi ü5i*oo roo i-v.io i.
60 dias 24 % 3/6 04 Caroli
Car f<iia Bar Ao de Mesquita
132 Pab* 284-8294

KADf-TT SLE 93 - Prata me-

CLAS9IUÉNDC J1I OníW »s»
quom quer compra» ' Ondtt est.i
quem qutfr vender? 08t^.'3-50(X
Anuncio por telefone ílf 2* a
6*.f»ifa para todas as esKóe-»
ate a» I9h Pa'a as pO-CwV s iir;
domingo « 2* teira ate a* 20h de
sentafeira

.um Car abe>to «a-

Kadett GL 1.8
95/95 - Compl.

4 000 Km» o mais. complete da
liftna carro na garantia, igual
a zero óltmo preto Financio
até 36 meses s/aval Tel 208-
#*847 Tr.vi.t »
Ct ASSiVENDl JB Onde «su
quem que» compiar'' Onde i
Qu«m quer vender' 0600-23-5000Anuncie por tclelone de 2
6*U"ia paia todas as ertçóes
ate us t9n Para as. ediçóea de
domingo e 2* to>'a até as i*0h de
sfuta-feira

KADETT St i 93 Prata nw
talíco trio elétrico, vidro ver
da, som l stado de OVm, carro
para Pessoa exigente1 Ti oco
financio 24» TeleFacil 2081234 Cnst Car Aborto aaba-
do dommgo 
Monza 9-t ciub i portoti completo de tábnea, e»c,e
lente estad.) do CorisíiWüCftoúnico dono, pouquíssimo ro-
dado. venha vor e conioiu' Tr;
fac. Rua Man/ v Rànos -3'6
Tei 254-207Q / N' Autor
MON/A SLE - 2 0. 87/8/,nho. a> qeiando, Oiiecao
dro elétrico «tcepcionai (
servuçào Apenas PS 6 590
Confira Cfimü Car. 325-965r>325-6383

208 7847 Tradiçáo

MONZA* gTs 2 Ü 1995 Ga
so-ma completo ar dm\a<» vi-
tiros elétricos rádio toca-Ma?. '
rodas único dono pneus novos
208-3754 987-1599 Paiticular
MON2A GLS 94 Gas 4 pt-,cinza bartok completo fáhrií .t
u dono excelente estado
Ccnlifa'" 567-1137 Astiai
MON2!A GLS 95 Veimciho ,ijviya 4 pis . gas ar. d fecáo
trio elét iodas, som, «tarme
Apenas RS 17 980 567-113.' ,Astral
MOKM SLE 20 tu' - Man,-"'
motálico. álcool, itto elétrico 1
alarme bom estado P?«-co
RS 5 900.00 Aceito Oferta !«•
288-7389 
MON/A Gt. 95 • 4 porli-, . n

\ gasolina 2 0 ar, dnecao
idros elétricos som. etc Tu

do df fábrica 1' dono Aceito
Oi.A 206-4242' 971-8228

Monza GL 2.0
94/94 - Compl

Gasolina vinho perou/ai.','pts. 24 000Kmí. orig cauv •
único dono Otimo preçonAncto ate 36 mesos T>';08-/847 Tradiçáo.
Monza 94 Gl i mpleto de fábrica excelente o»tado de conservação pouquis-o rodado, único dono .ha ver e contem! Ti l i: ,Rua Mar.; t. Banes 433 Tel
i'34-4977 2ezinho Aufomòve.. ¦
MON2A GL i Í»4 \ portar.mplcto. a gasolina pouco ,rodado. RS 15 800.00 ac»voca v Iim.iik.io T 284-5716'28-2413^ i
MON2A Gt 2 OFf I 95 C.n.M »
bartoK 4 pts rumpieto ar di»tno eiftt rodas som ali (nn,- ¦
apenas PS 15 980 567 W\i' <
*>"¦«........ j*. ¦ <MON/A r,l 94 Preto, ^-irompi de 'ab trocodinancio
ate 36* R Mumaitâ, 88 T f^V•1499 isto Automóveis '

Monza GLS 2.0
95 - Completo

Verde metálico gasolina .' pis23 OÜOKms originais ótimo ;preço revis c/garantia fi-na'U" tu a'e w.wrifs»", 1 e' St-íí).
560Ò/0204 Amigao

Monza SLE 2.0 ,
93 Completo

Cinza metálico. 2 portas tado t
completo do fabrica NílO per /ca' o»eçu RS 12 500 00 Troco; '
financio Tel 493 7/55 493 «
2470.
MÕN2/TSU: -86 1 8, álcool 1
iKiifiis togo eféfr'1 o, direção- thidráulica (PVA 9r< pago nc-
vlMimo 11$ 6.100.00 fui 411 '
9558 <
M0N2ASLS • 88'89 20 verde {
metálico, ar. difçcáo, tno •• .
frito 2 porta», álcool iPVA *
(ataria e pintura o*1 Pi 1í W 00 Tel 533 222t> «

Monza SLE 2 0
88 - Completo

4 punas citMtt metálico cano

f

Anugáo

Estort Hobbr/Gl
1'mnVenaliaG
torkGUPanpoUGl
VeromOUGU
f-1000Sunga

110®,
12800,16600,18900.
11 OCO.
151»,
71000,21000,

FIAT
Uno Mille EP/SX
BbaWKtad/lüt
fiorino Rtfc Up/Tutgòo
Tipo I é/SU/16¥ Turbo
lanproSW
Tempro 8V16V
P*olO,li,16V

10000,
113»,
limo,
18000.
2(500,
TISD.
W

Gol 1000 9 800,1
Ooldw I1JOO, I
Gd CI/OUGTi 14000,|
LngusQJCl jV«»,
PwWfQl/GU/Cri 1?000,
GoHGl/GU/CT 19500,
SworadW 11800,
ftxoii (1/Gl/GíS 16.900.
Scrlono 20D0/TflD/na 19SJ0.
0uoriwii2(W)M)/aamB0.
PonorPUflO/PíOO 32Ü00,

\wmà

Cono Wind/Supei "OLUi
CosSedan
Kodcn Gl/Spon
tora avsw
Maruo GL/GLS
toa «5/0)9/
Om<goClV(D
Sufrám GIS/CO
S-10
BteerSTDIBU
IfonemotK.

i m

IICOO,
16900,
16900,
21 ao,
16900,
30500,
31X0,
31800
17500,
26 SUO,
17JOO,

tíS Tel.: 494-3660999

PICK-UP PEUGEOT 504 GMD
í»5<95 Verde turriialma. mo
ter diesei ' 3 toneladas do
carga, dderenciat autoblocan-
u» Ótimas condições de tinan-
\ lamento PS 9 000 do entrada

21 prestações de US 740
IPVAlHipago Som. ar retrige»iado capota protetor de ca
canvtia Tei 66/-.Í030.

Automático
Gasolina arut pero)Í?ado 4
portas completo ' painoi di*
udal 20.000 Kms originais.
Carro do Uno trato Náo perca!Financio até 36 meses Tel•08 7R.tr Tradiçáo
CtASSlVENDi: JU Onde esta
quátn quer comprar? Onde está
quem quer vende»? 0^X>-«3-5000Anuncie por iéletone de «* a6*-feira para todas as edições»te as 19h. Para as ediçòes de
dotiimgo e JMeira ate as 20h d«i
SQita-feira

jCAPAS KLEBER
CARROS NACIONAIS. IMPORTADOS.

MOTOS E LANCHASm. NYION
w: /fj^ RHODIA 100%- POLIAMIOA• • IMPERMEABILIZADO.SILICONIZAOOE TESTORIZADO ACBliMKCWWfiMAPESA POUCO i 1 Kg OrtMSfWM
ÜHÀTIS OWfOSITlWOS OC MCURAMÇA ; .
wfiffiMmiÉÊBR
«ui MM oackuz, ufmtàm

011 AMO ^¦'•ivr'

LEILÃO DE VEÍCULOS
3 EXCELENTES CAMINHÕES VOLKSWAGEN

(TRUCAOO E TOCO, COM MUNCK, BAÚ E
PLATAFORMA HIDRÁULICA)

CHEVROLET BRASINCA MANGALARGA 89
11 MOTOS HONDA CG 125 CARGO

20 GOLS GL. CL E 1000
NCK Uri:SETECHEVR0tET's 1C-20E A-20), TRÊS

CAMPAS 4i4. CINCO SAVEIROS E UMA V0LISWAEEH
K0MBS STO M EII - VERSAIUES 95 • CÕNDOSA 85

2 ESC0RTS XR3 2.Bi 15 - MONZA 12 COMPLETO
UNOS TUR80 • V0TAGES12E11 - PARATIS GL 93 E 92

KADETT SLE 92 E 91
f MAIS 50 VtlCUlOS 0C PASSC10 E UTUIIÁRIOS

(INTEIROS E AVARIADOS)
QOINTA-HIRA - 22.oa.y«» - I5:30li

A\.Cd. Phidijs Tivorj, 111 - Po\unj
Isi- Tdw ;021 J?1 3*í-lffl8-l (0211372-4233

http'. .mnanei.Ltvn.br moh.no>

AMAWMMMAI

ffiOOMPRAEpM

I D0MERCM

COMPUTADORES.

TODA 3' FEIRA, NOS CLASSIFICADOS

DO CADERNO INF0RMAT1CA. ==

veículosWCAAOU

OKMOKM

FIESTA loorvi viev
ESCORT gl^lx
VERONA gltglx
VERSAILLES gl
ROYALE GLGMfA
PAMPA us
F-1000 SKLKLT

12.000,
14.400,
15.100,
17.200,
20.000,
11.500,
21.800,

HILUX OUPWSHW
RANGER xl^st*

39.000,
21.400,

Barão de Mesquita, 132 A e B - Tijuca

1284-8294

JORNAI. DO BUAStl. CARRO E MOTO
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SÁBADO. 17 DE AGOSTO Df: 1996
CARRO E MOTO

JORNAL DO BRASIL

jjjj^ '

VÁ DIRETO AO ASSUNTO. NA DIRIJA VOCE ENCONTRA SEMPRE O MENOR PREÇO

FINANCIAMENTO

ESPECIAL PARA TODA UNHA

KADETT, PICK-UP SIOEOMEGA.

ENTRADA A COMBINAR I SAÍDO EM

10X FIXAS SEM JUROS.

USADOS COM A GARANTIA DIRIJA
1 ANO DE GARANTIA CHIVROLIT•••• PARA TODAS AS MARCAS A PARTIR DE 1991

10 unidades de Corsa Wind

1.0LMPFI Pintora ratifico

60 unidades de Corsa Super

1.0 L MPFI2 <s
Vidros vwdus, IIH',C»0 liuvtirli:! olnm r

20 unidades de COTSO Gí

1.6LMPFI 2/4p Confetét., alarme

40 unidades de Kádeit GLe

Sport 1 Jte 2,0 LEFI
Ar mnl4'M^on(jlét,Qlorme, rodo ligo-tew

5unkÊadestÈe Omegae

Suprema GIS2*Le 4.1 lsfi
Completo, moj.a)nferto,a)nip.d» bodo, teto solar

4 unidades de Omega CD

4.1 isn Completo, ABS, teto solar, CD Hayer

8 unidades de BlOZer PUC

22LSID2JLSFI Conj.elM., toca-fitas, or rond., dir.hidr., ABS

30 unidades de ÊH€h-Up SÍÕ

luxo étmSt LSft ABS^raxxi4rJTidMoio-íite^)n(.elét

Vectrcs GLSeCD

Faca JÁ a sua reserva

Cobrintos qualquer oferta.

SUPER AVALIAMOS SEU CARRO

NA TROCA POR UM OKM.

fimft""* Ga^ ample*} Gnzo 93/93 5360, 51*33

COBA 01M Gov noo Preto 94/95 4.400, 41*98

MMTTO, Gffi, estate Ok Preto 95/95 S.160, 481,»

MONZA SI Ga^noMssmo Aail 93/93 4.396, 410*0
KAfiCTTGi Ggs.LT + OT+VV 94/95 5.196, 40*11

KAOinaU Gas,cumpieto Vinho 94/95 4640, 40*30
MONZA 01 Gos* ample*) Vinho 93/94 6360, 99*05

OMKASUNfMAU G^ampJeto Praia 96/96 11.996, 1.13*48

M0MZA IAMBjONA GaSvComplelo Prrto 92/92 5-240, 409,44

KAKTTG9 G^ampleto Preto 93/94 6-396, 517,41
OMHO Ga^tompl ,autom,ABS Azul 93/94 10.076, 8*1,14
MONZA OUR 2p Goiamplrfo Vermelho 94/94 5396, SZU*

KADCTT UTI Ale, now Bianco 93/94 4.120, 3*82

MONZAOASSK Gas,ampleto Vermelho 91/92 5.240, 41*17

MONZA SU Gas.amplerD Manom 92/92 4J40, 49108

KADCTT 01 Ga$i complete Bronco 94/95 5.680, 53*54

MONZAOASSK Gri^ccmpleto Preto 91/91 5.000, 4UJO

COOSA O. Ga^rwamatiMdet. AaJ 95/96 4.960, 46%3B

MONZA W-1KN Gcc,compl,ABS Azul 9W 6.192. 53*3*

KADCTT Gt Ga^tnodetiico Bianco 94/95 5.280, 49*17

OMEGA Ct Ak,cmifto Bianco 9V95 1.600, 80*30

(ORSA WND Gas,ncHBmo,tiiade(. Veimelho 94/94 1596, 33*88

MONZA 01 Gos, comptefo Vat Oara 93/94 5.280, 49*17

OPCIONAIS COR ANO ENT. 24X

0011008

«MNIHiailJ
SANTANA GU2jO
APOUOa
ooi eis
CORSA 01M
VKTRAO
¦unu avMMnii
KADCTTSl
VKIRA8U
SUNHAGU
VKTIA (D
ASItAGU
vccrucu

MONZASU*

UNO MUI BITRi
UN0MRUBI1R.
1BHPRAU.
muu.
1*0 UIL*
HMFRAL14p
A1M144V*
1*0 Uli.*

Ga^ampldo
Go^ncM)
Gc\ supor new
Ga^ nono
Gas,complciíssrro
Gc^ completo
Ga\a)mpleto
Ga\ amplio
Ga^randcife
Ga^artiplefo

Piato met. 92/93
Vermelho 90/91
Vinho 94/95
Verde 92/93

5.554, 51*95

BIAIOP
UNO MUI
1VOBU4P
lOGUSGUU
SAvanau

QUANTUM GUU
0011000
QUANIUMOIM

2.600, 34*85 1*1 VBONAU

1440, 33131 H UOANNA

2.752, g7jQ»FI Dtt BT UMA OU líGc^dr hri.

Ga^rofaimo
Ga, completo, roo
Ga^ampleto
Ga^no»
AfcarrçAlo
GoBycfcgralê.trioelér.
Gc^ampletOiABS
Gcunow
Alc.now
Ga^ completo
Ga^ccrTçfefo
Gffiyarrpleto
Ga^cnrTçfeto
GaSwCampielo
Gcfi,rwfsjmo
Gas,ampleto
Ge^earçlelridtWr.
Gas,rwo
Gcs, completei teto
Ga^ampleto
Ga^aard
Gn^ampbo
Gn,nafcimo
Ga^amplcio
GcR,ncM)
Ga^4*4 Integral

Gnai

95/95
95^95
92/92

Bege 9ÍV90
Preto 93/93
Vermelho 94/95
Azul 94/94
Prato
Prato
Azul
Aal

91/91
93/93
94/94
91*93

1440, m»
7.920, 73V»
1592, 53*31
2.720, 35*01
4400, 09/4
4.440, 41471
8.796, 8Z1A4
1400, 317,57
3.916, 31*77
7.480, 49*4*
7.480, 64*4*

s?«o
3
i
e
S.

9V96 12.880, U0*B8

IBMUHVOURO^ Gas,ampleto
1VOUU4P
UNO MUI

UNOMUIMNO
1WRAUL
EX0RT0MA2A
DCORrau
BtORTlU
ESC0CTL1J
VBONAU

cou cn
lOGUSGtS

Gc^cnnplcfo
Ga^mo
Gcs,roo
Gas,noM)
Go^ncwssmo
Gü^ampleto
Ak.conpao
Ga^nc»
Ak.ixMiaani.
(AIXM)
Gus,rxw
Gc^rofismo
Gc^ampleto
Os,ccrfbo

Prato 94/95 7.680, 717^5 W VfOMOS

Prato 94/94 5.200, 48*10 M VHIACD

Ptata 94/94 5J20, 40*91 1^ ONB8AO

Preto 9V95 7.720, 721/08 D ONBtAflU

Vinho 94/95 11760, 128*35 M MOOT 81

Preto 9^5 5.960, 55*69 0 MOOT ft

9^3 6-520, 40^00 El COeSAMM

Preto 9V95 5.840, 54*45 IJ MONUftniO

Bronco 91/91 2J60, 23*0 ? C0HAMND

Bronco 91/91 2.480, 231,44 M 0NKA8U

Bronco 92/93 2.752, 357,05 HI 1V014LL4P

Bianco 91/91 2.460, 22*77 U PtDMOOl^

Bronco 96/96 1960, 83*98 UPfffTTfjV
Go 93/94 5.760, 53*01
Picta 93/93 4.000, 9*43 H
Prcta 93/93 4J20, 40*50 M
Gra 94/94 4-520, C*19 Q
Prato 92/92 1500, 33W R mm
Gra 94/94 1440, 321,31 MIT 4 ¦
Pnso 94/94 7.160, 44*77 N I
Vinho 93/94 5.872, 54*17 |j| |

Go^ anseio
Gas,a)m(Jeto
Gas,CBmpleto
Gas,amploio
Ga^or ard ,vid etòrico
Ga^vHldctrw)
Gn^vÜdàncn rafas
Gr^oranl
Gas, ixv;íto
Go;amçtóo
Gc^carpleto
Gas,ainteo

Vermelho 95/95 7.920, 739,78 0a>
Gnzo 93/94 7360, 70*14

Bronco 92^3 1560, 21*11 |
Gnzo 96/96 9.000, 84(^4 j
Verde 9V?4 5.480, 511/B

Gnzo 91/91 2.440, 237,90 _ja
Vermelho 94/95 6J00, 57*11 I
Vermelho 94/94 5.552, 51*58 |
Bege 9V)5 4.480, 41*45 .S.

Gnzo 91/91 4.360, 4B7^4 
"g
no

Bege 93/94 1000, 30*21 JJO
Prato 93/94 6.760, 631/81 o.

Vermelho 91/91 2.720, 35*04 o-a
Bronco 93/93 2.396, 33*79 SO
Vermelho 89A0 2360, 239,11 

J
Bronco 95fl5 8720, 81*4» S
Vermelho 94/95 9392, 89*94 '§

O
Verde 93/93 7.992, 74*49 

'§

Gnzn 93/93 7.120, 44*04 S
3

taJ 9V95 5.436, 50V4

Gnzo 91/93 4.040, 377^5 
'i
'3

Vermelho 9^5 4360, 42*92 °
S

Gnzn 93/93 4340, 43*39 g.

Preto 95/96 4.200, 39*30 I|

Verde 93/93 7.120, 64*04 I

Vermelho 9V9S 5.960, S5*M

Verde 91/91 1000, 38*31 o

OPCIONAIS COR ANO íNT.

ONIACOM000804P ílc.cm^ao Verde 88^8 2.792, 531^7
001 Mc,rxw Prtfo 88/B8 2.120, 40*47
M0NZA5U3y Ale, roo Preto 86/36 2.320, 44134
M0NZA& Ak.roo Preto 89/39 2320, 441,54

(S.^ fk Verde 88^9 2320, 47^40
BC0RTIU Afcroo Vermelho 88fl9 2360, 44»,15

MAtAlOJI Ale, rxwD, bege, 8Í35 AVtSIA
DCORTIU Afc. norésima doutodq, 87/B7 AVISTA

Maior estoque de petas genuínas 
• Serviços de Ofítina e mecânicos treinados

pela fábrita • Trabalhamoi tom todas as tompanhias de seguros
• Aceitamos todos os cartões de crédito

DIRIJA: LÍDER DE VENDAS NO BRASIL

SH0WR00M ABERTO: DE 2o A SÁBADO, DE 8 ÀS 20H •

DOMINGOS E FERIADOS, DE 9 ÀS 18H.
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nelco-Freedom Seguo dos Concessionários Chevrolet

Av. Ayrton Senna, 2500 
• 

Barra da Tijuca

a



CARRO 
E MOTO

\'M, /,;„, | „ A-,.sXZ. * V~ f -"' ", M •. - & -v *• - " ••-- ^ .

FMT EM 

JSJSSSi'^Blk !

Pronta Entrega • A Vista ou Financlado com as M^hores Condiqoes.

Est. Unioo Industrie), 3.111 
•Correas- Pefropolis «0242.212612

f t WM ^ I I^Bm mm1 a f| ^ II unlco dono todas a6 revises
f§^_ ^ ¦¦ super

^1 f f J ^1 fll I ^ M B I ¦ mopre^o Financio

ff 
>mfcNrJUM £Sl"""WHHHHHIH^ H W ^Kf M^mU ^ ® I | VArlas coroe entrega

H^ ^|pr H dtimo confita! -. RS
l/^VA^V / *aK ¦ lei 568 5500/304-

lpi| FINANCIAMCNTO 9^1 g&aai

sr^r^. Ij-^lfiftftfWMfM*) gfflMffluB € LCASING CM ATC ffi&OSdS I S="=4 1 completo estado zero RS H tida i a ai _ a»..i m«i /•«««

ar-- I [MtMMM&3 AVALIAMOSSEUUSADOPE10MELHORgREffll
I WWWWWBIIHWWWWWwSwSwW^i^ I Tlpo Q.VI 94 ~ 4 p»

I l\^a^^^l»°«HKM> SMWUnMM IMLIO em 0KH| I ipg
H 

jiMttBSSBBMMlk ^^^IKVI^T^W CA>m()i«»o d« JAbftCM titcnltm

^lTjjPc6^9A^ ^1

PICK UP 8-10 OKM — Ttxlot H ""^ I

*TH5 I® CmptctolArMrcdom 12 Ltmres-Completa ComUhlUr. HldrJTwa 4Pte/Completo I gay

Ss= ll 30.980, 30.980, 22.450, 15.9SO, I ejs»- ^ ^mmmmm^mtmmmmmmmmmmmmtLm ^mmmmmmammmmmmmmmmmmmmmakmM +*mmm——mm—mmmamama—mmmm*mm, ¦ «linancio 0«»tai s/a n VolSuproma GLS 96 o ¦£ , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ v"'!";'!!1*;;¦;¦!¦m'/jr.'vViL-'^-^-^''^^'g^''^-'•^'•':rT^ .H daPAtna.-w t ?06-u»

rr:SHSrS II lili8i§l^liSliii^lijlii;i;iJ^^ ll ESi^pHS

S; I! IBffugteBW> M OKM) PHTWxWH| ¦nalll 
"jiSSf

AnotbCor j? vw ^^gMMagrv^w qI Q4/QA nrtmnlB v*B OU'npi.
I jPB 17 000 kms prala unlco done*to Ttl 332-7701 t H

UNO EP 96 — Aiul grundl, 4 H (¦
CI0/apanaa ^^^H||Bj9|[|^HHHv^ aI *06-7647 Trad^Ao

7 oookm rodado. «a- H O |BHH|^H^HH|^^r aV «Hragom. apanan FU 11660.00 I r \J^^~J|lfJ|alL^VjB # f mI UflO Mill©Hguo a Wjljj ^ ^, 234 II If Ar.+ DlrTildrAullcaI \Corrip\Sta com Art ComplJAr/DIr Hdrftrwa I CowipL/Ar + Plr H(^lr.|||l 94/94 - verde
c""c"  In A MA J^T aHKfllMl' JHS. 21 iponoooiinwafifiomtoiin-
CIA55IVENDL JB - Om). Mil ¦ Q| V KflSn Willi ^0.700 _^K XaDBII UH cot >lto« >«dlo llmpodoi«l«r-
HM qum »p>ii' Ond. mtt ¦ W ¦ ¦¦.3 Vf W , ^K • ^T g ^ ¦ ¦^— / . £¦ T'^ ~sl,^e"0 P"W' W
Uu.m„o.-«.ml.,?0IW0W Wa) ¦(£ ™ *" ^ t ^-^-/- Ml —ai'B 7B00 00 rinanco ,.10 M m.,-

por taM»fona da a ¦¦VIMIIalllV<HWIIIBVTHniPpT!3PMH^IHHIHHHHiHHHIHI!HHHHHHI^HBIHI H To> &fiH-A500'?04^J04
uku...«K6~ ¦ ^Ti »^-y i 33EMWWI P i F 111 " *  ¦ ^hbb ¦ UNO WILLE • 94, prata un»copor- ^1 ^MBH ^^1^^^ ii^H ^1 dono. supar comcomplatisai- ^tk^1 tia Troco Financio¦ ¦Bl^^H HH H"" H w IJI iim/WI-H?? Chum-

pouquisslmo rodado, proco H ^^HHH HH ^Hl bmhoAutomQvaisTioco/tlnanch) ¦ ^ |a§a|m|bPA ^Al Rff CI MfiClclOCk 3P^r 1^9 H UNO MILLC ELETR0NIC 94 —^4* _ TataFacH 206 U34 ® ® ® ¦¦*" ¦ ———— H v«rrtii 4 iwt*. rnmnlA.Car Abarto tAbado/do- la de fabrlca. ( )ar a som. u
^B[H|HHHH|HHHjHHjj|ppHHH^pH|P||^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HHH|||j|||||BI||HIBHiHjHHHIHHHHHIHIH!ii!^IHHHHIHHIHHiiilllHH!H dono

Vectra GLS vwirasSGLS -c^. MM Palio ED/EDX rS'l^TX. Nll'l'J'llIrflllllkl 53?',S
Okm modelo 97 SrS'SS^» fUT Okm - var. cores ST«SSS! r^ ST»"TJ5S ES Billi ^2 EP .carro para passoat axigantas V. *' rV ElBA WEEKEN0 9? ? Oasoh* _ . ivh/ W ^; Iroca a linancio T ?26-24ia/ U00 Mlll0 EP — OVmComplalo vinas coras pronli Vanha var a contarlrl Tr/fac ',><A--- •,.'? i'.,.s . ^ na Em perfaito a*tado da con- Todos os modalos a opcto- -vu-ViO ^^^UiUUbLIHii varm complain c,/ar ? portan•ntraga Financto at* 36 ma Rua Maru a Barroa 316 Tal 4''v " tarvacAo OUT 96 pago Tratar naia C/malhor praco do Hio PALIO E0/EDX OKM ~ A fatu- rrupn* q-\ b .,. .. . ISi^S!S5?IllvSSll Troco a tinancio Oastal &/A«a«s Valor RS31650.00 Acaito ?54-20701 M Autumdvaia Anldmo Carlos lal 256-4714 ConfitalFlnanclo 20% antra- ,ar Vftnas coras a modekn TEMfRA 9!Mwlivuilat a/ul l|l|J|| nRDL Ml V0| Vol da PAtria 46 T 266-432?troca tal 206-/647 TtadigAo  ELBA CSL 94 • Vmho ar trio ¦; ' da em 36 ma*as Tel ?06- Praco sem concorrincla It- metaiica. complata. toca-fita* I 1' -¦

Vectra CD •l*lrtco. Onlco dono. excpcio- ELBA^C?h. J* 7647 Trad'vlo nunc /leatmg/tfoca 567-1137 a.caianta astado Troco Ft- If iMC It M||f |)| UNO MtLLE ElETRONIC 94 r-
 ^ mil conmrviicln At»«n«s OS compde fab un»co dono Nova Agtfj|, nancio 36 va/as tal 431 1656/ U£UmMpS5mSS| Verm limp a desamp traaelro

X, ^ fsr^ *r* OkfTl - COITtD tWOOiiO Firineio ate ^4 v»- troco/tmancio aie 26* R Ho-   431 1922 Cbumt>»nho Automd- rjiTiyiTlX L1 Troco/tinancio ate 36i R Hi>.
Vectra CD 16v ... ^ - ilJsSaSC"*!??..'^,'t m«lu,M.T.M7-44»UIO*u- tEMPflASW-»,con.pl.la • Tpmnra 1fiV »"• hvl rflrt lrA m»,U.M T M7.«09l.loAU.
_. ."!. v»rl.,c?r«,p.onl. .nlr,g, «>^ Climb Car, MW»5W OJS- MrTM<l|„ ABS. tata) dono. HI*do okm. lempraiDV 0.„. , „.... P P 11 M11111 *1 (omfl,...
Okm-compl. 97  elba weekend -amoti. «* ¦*£'' 93/93 miulk.ephvm,

VAnas cores pronta antraga 5^00/ J04-4J2O4 AmigAo 1 8,E 95yv16 " c,n'a *A ma consorvapdo. umca dona  Prata mslAlico gasolina 4 por- pioto (? )som. roda. carro pa- TEMPRA 8V 2 0 IE 95 — Var- poroilrodo. complato ( ar). v»-
P»a»;o R$ 38 700.00 Flnanclo ^—  velha. oas. complotlsstma ar. ar, rodas som, desembaqador TEMPRA 95 • I E gasolinu, tai 3fl000*ims ongmais untco ra peasoa «*ig«nt»' Ligue « melfK) Ast» compiato tapnea dro/tiava matrlcos. aiarmn.
36 maaws C/20S anttada s'a- CLAS5IVEN0E JB — Onda aat* dir., con) alat, alarme, aom. traseuo. brtoftge<ro comptnto compiato 12 000 Km ofigtnats. dono ravis c^gsrantia. 6«imo contira' Troco/tmanoo 24». te- ar dirwgAo tr»o »iat alarma *om. unico dono RS 10 100,00
val lei 566-5500/204-0204 Quam Qua< comprtf^ Oeda aatt • Okm N4o parcall! 567-1137 Particular Valor RS 8 900.00 R$ 17 900,00 . acedo troca T p/aco Financto ate 36 means latack) 206-1234 Crist Car. som tmpecAval astado 567- Acaito otarta Tat 275-4500
AmlgAo goam qwar w»no#r? OIOO-2MOOO Astral Tal 287-5519 284-5? 1(V 228-2413 Tal 208-7847 TradtcAo abario sabado/domingo 1137 Astral Marcos

u%wmJÊ3*&.

mmmmmrmmm

S^x!{•xíWÍVX*
Tempra 16V

95 - Completo
Azul gurundi gasolina 4 portas,unlco dono todas as revisas
Carro super bem tratado ôtlmo praço Financio ate 36 ma-
sea Tal 208-7847 Tradição

FINRNCIAMCNTO ^

€ LCRSING CM ATé fi^dSdS

AVALIAMOS SEU USADO PELO MELHOR PREÇO

BESTA 2.7 96 OKHI {SANTANA M OKHI

4Pte/Completo

15.950,

CompIJAr/OIr. HldrJTrava
Uno Eletronlc 93 -
Varm gaa ótimo estado .liçççoa financio Gastai S/A R Volda PAtrta. 48 T 286-4J22
UNO EP—96 - 4 pottaa com-pinta da tibrtea c/ar condicionado. a*ul mwtaiica. eicaianu»astaík) Bom prpço Troco/fina neto 071^228/208 4247

l«BR OKHFIEfllu»>MM

UNO EP W - Alui urundl, 4
poriaa. completlaalmo da IA-
briea. u. dono. c/apanaa7 OOOfcm rodado, carro da ga-ragam. apenaa RJ 11 660.00
llgua a confira! Troco/llnancio
24*. lelafaclo 208-1234
Crist Car CompJJAr + Vir Hldr.CompIJAr/Qlr Hldrftrava

24.700,

Ar + PírHidráulica

14.500

\/-* WÊ$. - Wt ^ - -"' •¦ - - v / s- ' ¦• 8M -""- M ®

FIAT EM RETROROLÊS

toda Unha

Pronta Entrega • À Vista ou Financiado com as Melhores Condições.

CONCESSIONÁRIA

Automóvel» t.a., ir Veícu/os

VEÍCULOS

MONZA SLE 89 — Clm» m»-
talico. completo de fábrica,
gasolina Troco/tinanclo ate
36* Rua HumaltA. 66 T 537-
4490 Isio AulomôvaiS.
OMEGA CD 95/95 — Gaaollna4 1 completo estado /aro R$
26 700 venda, troca, financia
Lian Automóveis 541-1696 •
204-2660
OPALA DIPLOMATA 67 • Cou-
pe 8 cc, ar. direção, vidro alè-
trteo. ótima conservação, so-mente bo|e, R$ 4 990.00Acredita CUmbCar. 325-9655/325-6383

Peugeot
SRI 94 405

Gasolina. completo R$
13 900.00 Troco/ Financio
592-9344 Almicar Vslculos
PICK UP CORSA 95 ~ Cintamotálico. equipada. Troco/ll-
nanclo alè '36< Rua HumaltA,66 T 537-4490 Isio Automó-vais
PICK-UP S-10 OKM — Todosoe modaloa. coras, melhof
pruço do Rlol Entraga am48ha financiamento am atè36a Tfllafacll 208-1234 Liguea conllral Crisl Car Aberto »a
bado/domingo
Suproma GLS 96 o
93 - Completas da labilca,
axcelenta estado, ótimo carro
para pessoas exigentes. Ve
nha Ver a conferir' Tr/lac. Rua
Matu a Rarros, 318 Tal 254
2070 l M Automóveis
TRANSCOOPASS - OMEQAAno »b Cor vermelha Opera a
36 anos nos aaroporlos do Rio
de Janeiro Otlmo laturamen-
to Tal 332-7701

CLASSIVENDE Jü - Om)• "tH
quem quar comprar' Onda aatà
quem cjuer vendar? 0600-23-5000
Anuncia (H)f telefona da 2*
Ô'-h»ira para todaa aa ediçóea
ate as 19b

UNO MILLE ELX 95 — 4 portus a;ul grundl. complatisai'
mo de labrtca. (?) ar. u dono,
pouquíssimo rodado, preço
promocional' Tioco/tlnancio
24* TalaFacll 2061234
CrislCar Aberto sAbado/do-
mlngo
VtCIHACU94í<M ¦ Compl#
to ar dlf trio elèt rodas toca-
fitas aba Impecável Eatado
Comprova 567-1137 Astral

Vectra CD
94 - compl.

Bege abubert metálico 23 000
kms gaaolma completoABS e computador único dono
revisado c/garanlia ótimo pre<
ço Financio alè 36 meses
Tal 206-7847 TradiçAo
VECTRA GLS/CO — OVm
(moil novo) A (aturar Vâriat
cores opc a partir da RS
31 500. tinanc/laaslng/troca567 1137 Aatral

Vectra GLS
Okm modelo 97
Completo vànaa cores prontaentrega Financio ate 36 me-
sea Valor R$31 850 00 Acedo
troca tal 206-7647 Tradição

Vectra CD 16v
Okm-compl. 97

Varias cores pronta entregaPreço RS 38 700.00 Financio
36 meses c/20% entrada s'avai lei 568-5500/204-0204
AmigAo

Vectra 95 GLS - com
pleto de fábrica excelente as-tudo da conservaçAo, ótimocarro para pessoaa exigentesVenha ver e conferir! Tr/tacRua Marix a Barroa 318 Tal254-2070 Z M Automóveis

Vectra CD
Okm - Compl.

Várias cores pronta entregapreço RS 38 700.00 Financia-manto ata 36 meses Tal 568-5500/ 204-0204 AmigAo
CLASSIVENOE JB - Onde sal*quem quer comprar' Onde estáqwn qMf wwl OMO-MOOO

ELBA CSL 94 « Vinho, ar trio
elétrico, único dono. excpcio-nal conservaçAo Apenas RS11 700 00 Financio ate 24 ve-
/es Cllmb Car. 325-9655) 325-6383
El BA 1 6iE 95/95 - - Cinza sa-velha, oas, complotlssima ardir. conj elel, alarme, som.« Okm NAo percaüf 567-1137Aatrnl

ALFA ROMtO 84 ¦ TI 4. diro-
çâo hidráulica, tcxK) elétrico.
fl$ 4 000 00 Trulm ?>8-3»a
ElBA WEEKEN0 92 • Gasob.na Em perfeito eatado de con-
aervaçAo DUT 96 pago Tratar
Antônio Carlos tel 258-4714
ELBA CSL Í& 94 — Vinho
comp de fab un»co dono Nova
troco/financio alé 26* R Hu-
malU. 68 T 537-4499 Isio Au-
tomóveis
ELBA WEÈKEN0 9iW Oli-
mu conservação, única dona.
ar riKlas som, dosembaçadortraseiro. bAQ^gei^o completoPnrlicutar V»lor B5 8 ÍIOO OO
Tel 287-5519

Palio ED/EDX
Okm - var. cores
Todos os modelos e opeto-nais C/melhor preço do Riò
Confira' Financio 20% entra-
da em 36 meses Tel 208-7847 TradiçAo

TEMPRA SV* • 95. completa •
ABS. únreo dono. estado ovm,
RS 21 500,00. aceito troca e
financio T 228-2413/ 284-5716
TEMPRA 95 • IE gasolina,completo 12 000 km originais.RS 17 900,00 . acedo troca T
284-5716' 228-2413

TEMPHA 8V W - Alui guiundl,completo de fábrica, 4 portas,
pneus novos, álcool, ótimo es-
lado RS 12 500.00 Tel 439-
4378/532 2507
PALIO EO/EDX OKM -r A fatu-rar Várias cores e modelosPreço sem concorrência li-nane/leaaing/troca 567-1137Aatral

Tempra 16V
93/93Prata metálico gasolina 4 por-tai 36 OOOfcma originais Umcodono revis c/garantia, ótimo

preço Financio até 36 mesesTel 208-7847 TradtçAo

Pflf MIO DUNA • 96. 4 poilM.completa, ar direçAo. vidros
elétricos, único dono, poucorodado. RS 12 800.00. acedotroca o financio T 728-2411/
284-6716TEMPRA 93 • 8 válvulas, a/ulmetálica, completa, tora-lita*excelente estado Troco Fi-naneio 36 vezes tel 431 1856/431 1922 Chumbmho Automó-veis
TEMPRA 93 — Prata. 4 portas,u dono. cinza savelha, com-
pleto ( ? )som, roda. carro pa-rn peeaoa e*igentv' ligue «
conlira' Troco/tinancio 24». te-lefacio 206-1234 CrislCar.aberto sabado/domingo

de 85 a 96

««BI

596-6872
TEMPRA 6V 2 0 IE 95 — Ver-médio Ast» completo lábncaar d*r««çAo trw) elét alarmesom impecável estado 567-1137 Astral

Tempra 8V
Okm - Compl.

Várias coroe pronta entrega,ótimo proço confira! -. RS24 100.00 Financio ató 38 mo-soa s/aval Tel 568 5500/204-0204 AmigAo -' ""
TIIK) I 6 - 95 4 portas com-
pleto. único dono estaco geOkm Troco Financio 36 ve/u&tel 431-1856/ 431-1922 Cbum-blnho Automóveis 
TIPO 1.6 94 — Azul mot compde lAb com ar Ttoco/tlnançloaté 36x R Humaitá.88 T 537-4490 Isio Automóveis
Tipo G.VI 94 - 4 Puestado Okm U dono RS13 300. Park Placo Tel . 4930602/9277
TIPO 1 64E 95/95 - 4 pia gru-po IV Completo, ar. direçãoconj elétrico, v verdes. Unlcodono 567-1137 Aatral
TipO 95 1.6 — 4 portas,completo de lábrica. excelen-le eatado de conservaçAo.único dono ótimo cano parapessoas exigentes venha verconferir' Trdnc Rua Marlz eBarroa 9(33 Tel 234-4077 2o-zinho Automóveis
Uno CS 88 Azui metal
gar ótimo estado revis Finae-cio Gastai S/A R Vol dn Pá-tria 48 T 2WV4322

Uno Mille
94/94 - compl.

17 000 kms prata único doncar condic.. t lilás, roda» tmais nova do Rio ôt preçoFinancio até 36 menos Tel208-7847 Tfftdtçéo
Uno Mille

94/94 - verde
2 pts 26 OOOkme originais ban-cos altos rádio limpador e tér-mico trazeúo Preço RS7 600.00 Financio até 36 me-ses Tel 568-6500/204-0204AmigAo
UNO MILLE • 94, prata unloodono. super nova. com gnran-tia Troco Financio 36 vezestel 431-1856/ 431-1922 Chum-binho Automóveis  ti
UNO MILLE ELETRONIC 94 —
Verdo itaial. 4 portas, complo-Ia de fábrica. (* )ur e som udono pouquíssimo rodado su-
per promoçAo ligue e confiralTroco/tinancio 24*. telefaclo2081234 Crlat Car
Uno Mille EP - o»mverm completo c/ar 2 portasTroco e financio Gastai R/A RVol da PAtrta 46 T 28M322
UNO MILLE ELETRONIC 94 T-Verm limp e desomb traseiroTroco/financio até 36x R Hi>.maitA. 66 T 537-4499 Isio Au-tomóveta
UNO MILLE • EP 96 Vermelho
poroU/odo. completo ( ar), v»-dro/trava elétricos alarme,som. único dono RS 10 100,00Aceito oferta Tel 275-4500Marcos
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CORSA WIND 94 + 
|K9|i\ jg*

CORSA WIND 95 + 
fKP9 

I I^ORSA SllSSH *

UNO MILLE 94 + 
I / olf I

UNO MILLE 95 + M^>i| 
V- / £/ eSPM "

GOL IOOO 94 + 
pXfefcl 

/- 
V/ 

5«Gl/U0 

I

GOL IOOO 95 + I'I / i mlSSAL I

ESCORT HOBBY 94 + tjSrT^^^ I L*^jTTTs , I 
|

ESCORT HOBBY 95 +^H2EjHB1'

Consulte-nos sobre a super avaliagao em outros modelos

* 
Ou 50.000 Km, o que ocorrer primeiro p/motor e caixa. valido para veiculos nacionais acima de 90

iMOPELO COB ANO ENTR. PRESTACOESj M0DEL0 COR ANO ENTR. PRESTACOES

CORSA WIND RARIDADE AZUL 95/95 3.590, 36X 339,99 MILLE ELETRONIC EQUIPADO CINZA 93/93 2.690, 24X o!! ™
CORSA WIND EQUIPADO VINHO 95/95 4.590, 36X 388,56 UNO CS IE EQUIPADO AZUL 92/92 2.890, 24X
MONZA GLS 4PTS COMPLETO AZUL 95/95 6.600, 36X 650,35 TEMPRA16V 4PTS COMPLETO PRATA 93/94 5.756, 36X 594,21
MONZASL RARIDADE PRETO 91/91 3.350, 24X 382,33 TEMPRA 4 PTS COMPLETO PRATA 93/93 5.190, 24X 610,25
MONZAGL 2.0 4PTS COMPLETO BRANCO 95/95 5.890, 36X 577,98 TEMPRA OURO16V COMP. + B. ELET. AZUL 94/95 7.390, 36X 684,84
MONZA GL 2.0 EQUIPADO CINZA 95/95 5.290, 36X 519,70 PREMIO CS EQUIPADO PRETO 92/92 2.690, 24X 323,80
MONZA HATCH RARIDADE PRATA 82/82 4.000. AVISTA ELBA CS RARIDADE AZUL 87/87 2.190, 24X 308,40
MONZA SL/E EQUIPADO MARROM 85/85 5.290, AVISTA ESCORT L BOM ESTADO PRETO 91/92 2.490, 24X 305,12
MONZA SL/E COMPLETO CINZA 87/88 2.590, 24X 393,21 ESCORT L RARIDADE PRATA 88/88 2 090, 24X 300,69
SUPREMAGLS 2.0 COMPLETO VERDE 93/93 5.920, 24X 782,73 ESCORT L 1.8 RARIDADE AZUL 93/93 3.790, 24X 435,89
VECTRA GLS EST. 0KM COMP i B.C. BRANCO 96/97 23.000, 10X 1566,00 ESCORT GL RARIDADE BEGE 95/95 4 940, 36X 463.84
CHEVETTE SL RARIDADE PRATA 85/85 4.759, AVISTA ESCORT L RARIDADE DOURADA 91/91 2.690. 24X 323,80
OMEGA GLS COMPLETO VINHO 93/94 6.490, 36X 631,41 LOGUS GLS 2.0 COMPLETO AZUL 94/94 5.690, 36X 524,56
CHEVETTE SL VERDE 88/89 1.940, 24X 289,13 VOYAGE GL 4 PTS EQUIPADO VINHO 91/92 2.790, 24X 348.71
CHEVETTE RARIDADE MARROM 84/84 4.390, AVISTA SANTANA CD COMPLETO AZUL 86/86 6.390. AVISTA
CHEVETTE L RARIDADE PRETO 93/93 2.690, 24X 330,03 SANTANA CL AR + D HIDR CINZA 89/89 2.990, 24X 462.60
KADETT LITE EQUIPADO VINHO 93/94 4.090. 36X 378,85 APOLLO GL EQUIPADO PRATA 90/91 2.690. 24X 330.03
IPANEMA GL 4PTS PRATA 93/94 4.790, 36X 446.84 LOGUS GL COMPLETO AZUL 94/94 5.190. 36X 485.70
CORSA WIND EQUIPADO VINHO 95/95 3.790, 36X 339,99 | nPfiq PLS 18 COMPLETO CINZA 93/93 4 590 24X 554,20
CHEVETTE RARIDADE AZUL 90/91 2.440, 24X 283,33 ^ 

r*r-» 
a -r nc/nc A OOH 'ifiY 3R3 7D I I

Tínãnciamento c/ taxas
SUPER ESPECIAIS

C/ ENTRADA DE 20%

EfTAMOS TODAS AS
CARTAS DE
CRÉDITO

""iStOS IEASING P/ PESSOA JURÍDICA
C/15* DE ENTR. E 0 RESTANTE

PARCELADO EM ATÉ 36X «

Pabx

SUQjnorcQ O seu melhor negócio

°/mísb

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE BATERIAS

Delco-Freedom

Plantão Fero- 2° à sob. 8 às 20h Dom. e feriado 9 os 18h

ílua CDGnftD UICnNCCK 1.313 - FRCGUCSIfl J

ft , —
••Abado, 17 de agosto de i996

CARRO E MOTO
80 RN AL DO BRASIL

C • SUJEITO A APROVAÇÃO DA FINANCEIRA • 3

Ou 50.000 Km, o que ocorrer primeiro p/motor e caixa, válido para veículos nacionais acima de 90

MODELO COR ANO ENTR. PRESTAÇÕES

Consulte-nos sobre a super avaliação em outros modelos

CORSA WIND 94 +

CORSA WINP 95 +|

UNOMILLE

UNO MILLE

GOL ÍOOO

GOLIOOO

ESCORT HOBBY 94 +

ESCORT HOBBY 95 +

94 +

95 +

94 +

MILLE ELETRONIC EQUIPADO CINZA
UNO CS IE EQUIPADO AZUL
TEMPRA 16V 4PTS COMPLETO PRATA
TEMPRA 4 PTS COMPLETO PRATA
TEMPRA OURO 16V COMP. + B. ELET. AZUL
PRÊMIO CS EQUIPADO PRETO
ELBA CS RARIDADE AZUL
ESCORT L BOM ESTADO PRETO
ESCORT L RARIDADE PRATA
ESCORT L 1.8 RARIDADE AZUL
ESCORT GL RARIDADE BEGE
ESCORT L RARIDADE DOURADA
LOGUSGLS 2.0 COMPLETO AZUL
VOYAGE GL 4 PTS EQUIPADO VINHO
SANTANA CD COMPLETO AZUL
SANTANA CL AR + D.HIDR. CINZA
APOLLO GL EQUIPADO PRATA
LOGUS GL COMPLETO AZUL
LOGUS GLS 1.8 COMPLETO CINZA
SAVEIRO CL 1.8 RARIDADE PRATA
QUANTUM CL COMPLETO BRANCA
QUANTUM GLS 2.0 COMPL. + HD BEGE
HONDA ACCORD LX 16V COM + AIR DUPLO BRANCO
CITROEN 2X 2.0 16V COM + B. COURO VERDE

93/93
92/92
93/94
93/93
94/95
92/92
87/87
91/92
88/88
93/93
95/95
91/91
94/94
91/92
86/86
89/89
90/91
94/94
93/93
95/95
90/91
89/90
93/94
95/95

2.690,
2.890,
5.756,
5.190,
7.390,
2.690,
2.190,
2.490,
2 090,
3.790,
4.940,
2.690.
5.690,
2.790,
6.390.
2.990,
2.690,
5.190.
4.590.
4 290,
3.390,
3.190,
9.990,
8 390,

311,35
317,58
594,21
610,25
684,84
323,80
308,40
305,12
300.69
435,89
463.84
323,80
524.56
348,71

A VISTA
462.60
330,03
485.70
554,20
383,70
404,76
373,62
874,26
777,12

MODELO COR ANO ENTR.

3.590,
4.590,
6.600,
3.350,
5.890,
5.290,
4.000.
5.290,
2.590,
5.920,

23.000,
4.759,
6.490,
1.940,
4.390,
2.690,
4.090,
4.790,
3.790,
2.440,
4.990,
5.190.
4.290,
3.230,
5.490,

PRESTAÇÕES

95/95
95/95
95/95
91/91
95/95
95/95
82/82
85/85
87/88
93/93
96/97
85/85
93/94
88/89
84/84
93/93
93/94
93/94
95/95
90/91
93/93
94/94
91/91
95/95
86/86

339,99
388,56
650,35
382,33
577.98
519,70

A VISTA
A VISTA

393,21
782,73

1.566.00
Avista

631,41
289,13

A VISTA
330,03
378.85
446,84
339.99
283,33
616,47
485,70
498,16
318,62

A VISTA

CORSA WIND RARIDADE
CORSA WIND EQUIPADO
MONZA GLS 4PTS COMPLETO
MONZASL RARIDADE
MONZA GL 2.0 4PTS COMPLETO
MONZA GL 2.0 EQUIPADO
MONZA HATCH RARIDADE
MONZA SL/E EQUIPADO
MONZA SL/E COMPLETO
SUPREMA GLS 2.0 COMPLETO
VECTRA GLS EST. 0KM COMP I B C.
CHEVETTE SL RARIDADE
OMEGA GLS COMPLETO
CHEVETTE SL
CHEVETTE RARIDADE
CHEVETTE L RARIDADE
KADETT LITE EQUIPADO
IPANEMA GL 4PTS
CORSA WIND EQUIPADO
CHEVETTE RARIDADE
KADETT GSI COMPLETO
MONZA GL 1.4 COMPLETO
KADETT GS COMPLETO
UNO ELETRONIC EQUIPADO
UNO CS RARIDADE

AZUL
VINHO
AZUL
PRETO
BRANCO
CINZA
PRATA
MARROM
CINZA
VERDE
BRANCO
PRATA
VINHO
VERDE
MARROM
PRETO
VINHO
PRATA
VINHO
AZUL
BRANCO
VINHO
PRETA
BRANCO
VERDE

U

Kj
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JORNAL DO BRASIL

A consultaruaoú'16 000
16900;i60ü0.

29 JX
i« aooy» oco.
19000^7000.
H800JU200.

35000.
ACONSlltTAR

23000.

«C0KSU.TARI
15000.1
14 000.1
17000;

21500777,000.
220(0/19000,

24.400.
12000.
10.000.

H0B8> 1C00
ESCOflTGIVGU«R0KACWU0W*Uofiococu-Gu—
\EB5AIU30U0H1A.
ROYAUE GLAiíilA—
PAUFAUaTAUfiUS
RESTAI (VI V1«V—
RANGER XI

MJLLE ELX.EF —
PALiO 15/16V —
EIBA WÍ.EKEN0.
TiPO 4PTS
TEMWPRUMieV/SmE.
TIP016V7SIX4PTS
TIMPRA WAG0N.
PICK-UP 
piCKW'nj«o*oiW)—

Veiculo*

Royalle GLI
95/95 Compl.

20 cinza perolizada a mais
compl da hnha c/teto e)*tnco
e loca Mas de tàbricu. gusoii-na 26 000kms originais único
dono Revis c/gorantia ótimo
preço Flnancto ata 38 meses.
Tel 208-7847 Tradiçfto -KNI ièn ét Mnidt

•CrHt»wtie*tk»
MTV ttnmir

Sísa'/",",-Sarvtç» ét dMpedMrt»
-3 ¦! íhIK nintrWti

VERONA OL* 92/92 — Alui
Complettsairno Ar. direçèo.
trio eiet. leio solar, rodas im-
pecAval Eatado N»o parcal!1567*1137 Astral
VERONA OLX »4/94 — Clnia.
4 pts único dono. ar. travas
•l«t roda» E*ceien1a estado
Oportunidade única. 387*1137
Astral 

Verona GLX
94 - compl.

Completo azul metálico gaao
Hna super novo 33 000*m* òh-
mo preço. Financio at6 24 me*
laa Nâo parca! Tal
588-5500^04-0204 AmigAo
VERSAILLES 93 • Vando Uni-
co dono. completo tâbrice. no*
vo Tel 284-6036 Oireto pro
priatàrio

¦Ml

RANGER XL 4.01
R0YA1E GL 1JI

Completo

CORSA W1N0/SUPCR/QL11.000,
KADETT QU/SPOAT 18.800,
VECTRA C 0/011/OSI.... 17.000,
IPANEMA QLI7QLSI 18.500,
MONZA QU/QLSi 18.000,
A8TRA0LS/8W 11.000,
OMKQA Qil/SUPRCMA. 17.000,
KADKTT QU/SPORT 18.800,

JORNAL DO BRASIL

JORNAL OO BRASIL
CARRO E MOTO

VEÍCULOS

UNO MILLE EP 96 - 4 portas.
Qr III. azul gurundi. completo
de tAbrico, ar condicionado,
rodas, toca-litas, vidros o Ira-
vat> elétricas Entrada RS
3 900 *• 24 pr«ntaçôe5 de RS
681.67 Cstudo propoala 581*
^30/972*2758 
JNO MILLE EP % — 4 porta»
vermelho perolizado único do-
no ostado e*co(x;ional Sinal
HS 5 280 ? 1 300 p/30 e 60
diai • 24 * 315,l6Caroll Car •
Rua Barão do Mesquita, 132 •
PABX 284-8294
ÜNO MILLE ÊP 96 - 4 poria»,vermelho perolizado. único
dono. estado excepcional Si*
rtnl RS 5 280. • I 320 p/30 8 60
dias ? 24 t 315.16 Caroli Car
Rua Barfto do Mesquita, 132 •
PABX 284-8294
UNO MILLE 91 - Gíl» Olimo
estado Sinal RS 2 500 ? 630.
p/ 30 a 60 dias • 24 « 168.97.
Caroli Cur Rua BarAo de
Mesquita, 132 • PABX 284-
8294^
UNO MILLE ltT/<J5 — Vurmalho
perolizado estado de 0i*m.
Único dono Sinal RS 3 600 ?
700, p/30 o 60 dias ? 24
238,76 Caroli Car Rua BarAo
do Mesquita. 132 Put>« 284-
8294
ÜNO MILLE 93 — Praia 2 por-tas gasolina grupo II e«celerv
te estado sinal RS 2 200 • 900
p/30 a 60 dia» • 24 . 238.76
excelentu preço a vista Caroli
Car • Rua BarAo de Mesquita,
132 pab» 284-8294
UNO MILLE 93 Praia 2 por-tas gasolina grupo II e*celen-
to estado Sinal RS 2.200 •
900 p/30 e 60 dias ? 24
738.76 E*celerilw preço A vis-
ta Caroli Car Rua BarAo de
Mesquita. 132 - PABX 284-
8294 

Uno Mille
94 - 4 pts

Branca elotronic. limpador
térmico trazoiro. som
25 000* ms ótimo preço Finan-
cio atò 36 meses Tel 568-
5500/204-0204 AmigAo

Uno Mille
SX 97 Okm

Compl 4 pts sô 03 unidades
Aprovou» HS 13 100.00 Pronto
entrega azul/preta/branco. Fi-
nancio alô 36 meses Tel
50» 5600/204-0204 AmigUo
UNO S 93 — Azul cristal, equi-
pada. íMcelonio estado, sinal
MS 3 280 • 020 p/30 a 60 dia»•¦ 24 » 195.78 Excelente pre-
ço A vista Caroli Car Rua Ba-
rAo de Mesquita. 132 PABX
284-8294
ÜNO SX OKM - A taturar to-
dos os modelos, cores, ape*
nas 36% de entrada. 36*. nâo
perca! Ligue e conllra! Tolo-
F.icll 206-1234 Crl»l Car abar-
to aAbado/domingo

0ELINA LX 89 — Clnm mulAII-
co, equipado Troco/financio
ate 38* Rua HumallA. 88. Tal. .
537-4499 Isio Automóveis

ZERO
s$

u

12200.A CONSULTARW 000/20 000.W.600;i7i00.H 000/22 00C/2Í 000,M 200/11400,11000/21500/26800,1)000.A CONSULTAR19600.A CONSULTARA CONSULTAR

SAVEIRO CUGLGOL \ QQOPLUSCUGLPARATI Cl/Gl/GLS —POtNTER CL/GÜGTI».
ATE 36 00ANTUM CUGÜGLSLOGUSO/GLSANTANA CUGL7QLSK0M8I STD/fURGAOPASSAT/VARIANT—
PRIMEIRA

PRESTAÇA0
EM ao

GOtf GL/CL/GT1SANTANA U1/EVI0EN/EXClU3rV_QUANTUM Ul/EVlOEN

LLJLi

ESCORT GL/GLX OKM — To-
dos os rnodeloa. cores, me-
lhor preço do Rio, ontroga em
48h, financiamento 38*. Tele-
F4CII: 208-1234. CrlllCar.Aberto sAbado/domingo
ESCORT OL - 93.1.8. gasolina,astado okm. único dono, R$ 5
mil entrada, financio até 24
meses, aceito troca. T 226-
2413/284-8718
ESCORT OL - 93. cinza nwtátl-
co. único dono. 20 OOkm, ótimo
preço! Troco Financio 38 ve-
zoa tel 431-18567 431-1922.
Chumbinho Automóveis
ESCORT - GH. 95. gasolina,excelente estado, único dono.
11.000KM. seguro total ata 12/
96. Tratar Xavier da Silvetra.
29 Tal 227-5816 Goncalo. »

Escort GLI
1.8 Okm

¦èatimij
PODRES OU
¦IHTEIROIÉ

HflSflE
COMPflO CARRO — Pago
melhor preço A vista, vou aolocal, melhor avaliação do seu
u.ailo Tul 206-1234 Tiatar
c/E iii0
COROEL H/83 — Azul malAli-
co Mecânica 100% Sinal RS
300. * p/30 e 60 dias ?
«2*188.52 Caroli Car Rua Ba
rAo de Mesquita. 132 Pab*
284 8294

Del Rey GL
89 - cinza

2 pts dir hidráulica, carro su-
per novo, de único dono. nâo
tem igual Preço RS 5 700.00
Financio até 12 meses Tel
588-55007204-0204
Dol Rey Guia -- aicooi
mod 87 prelo Ótimo estado cJ
ar e dir Financio Gastai S/A
R Vol da PAtria. 48 T 288-4322 
ESCORT 1.6 - L 93/93. vinho
p««roltzado. ar. alarme, única
dona Tel 385-5484/ 385-5485
ESCORT GUIA 93 -- Gasolina
wimelho perol completlss»-mo Sinal RS 5 900 » 900 p/30m 60 dias ? 24 * 378,04 Caroli
Ca» • Rua BarAo de Mesquita.
132 PABX 284 8294
ESCORT CHIA 93 Gasolina
vermelho perol Com pie tl sai-
mo. smal RS 5 900 ? 900 p/30* 60 dias ? 24 * 378.04 Caroli
Car Rua Barão de Mesquita.
132 PABX 284-8294
Escort GL 1.8
90/90 - gasol.Cinza metálico rodas magné-

s*o vidros elétr som, rayban.
e limpador trazeiro. Carro su-
per novo Revisado c/qarant
ótimo preço Financio ate 24meses Tel 208-7847 Tradt*
çAo

Poucas unidades, aproveite
só RS 15 300.00 Financio até
36 meses Aceito troca no va*
lor Tel 208-7847 Tradição
ESCORT HOBBY 95 — Oas
vermelho perolizado supor
equipado único dono estado
do Okm Sinal 3 600 > 950 p/30o 60 dia» > 24 » 266,82. Exc«-
lente preço A vrsta Caroli Car
Rua BarAo de Mesquita. 132 •
PABX 284*8294
ESCORT HOUBY 95 — Oa»vermelho perolizado super
equipado único dono eatado
d« Okm sinal RS 3 600 . 950
p/30 o 60 dia» ¦ 24 » SS6.8Z
Excelente preço A vista Caroli
Car • Rua Barão de Mesquita,132 PABX 284 8294
ESCORT HOBBY OKM — To-
dos os modelos, cores, me*
lhor preço do Rio! entrega em
48bs. financiamento em até
38*. TeleFacil 208-1234 Ligue
e Confira! Crist Car aberto sé-
badoAlomlngo

Escort XR-3
1.6/89

Completo cinza metéhco
54 OOOkma originais todo com-
pletn de fabrica Preço RS
7 350,00 Financio até 12 me-
ses Vonha negociar Tel 588-
5500/204*0204 AmigAo
ESCORT XR-3 • 1 8. 91. gasob-na. cinza, completissimo de
fAbrica. novíssimo, somente
RS 9100.00 Financio até 24
vozes Clirnl» Car, 325-9855/
325-8383 
ESCORT XR3 - «3. vinho per o-
lizado. umeo dono. completode tAbrica ? CD Troco Flnarv-
cio 38 vozes lei 431*1858/
431-1922 Chumbinho Automó*
vels
ESCORT XR3 68 — Azul meté-
lico Completissimo E*o«ion-
te estado Sinal RS 3 120. ?
440. p730 • 60 dia» * 24 *
251.78 Carolt -Car Rua BarAo
de Mesquita. 132 Pab* 284-
8294

B FIBSTA ¦
¦ OKM ¦
B MBNOR PRIÇO I
B LIGUE ¦

B CONFIRA ¦

^^QSS

FIERT A OKM — (Mod novo) A
taturar, 2 ou 4 pts vários mo-
delos Preços abaixo da con-
corréncia Entrega em 72 ho-
ras 567-1137 Astral

Ford Ranger
XI. 95 abs. air bag. ar. direção
hid impecável, verce RS
18 500,00 2* t 671-7899 Aveli-

Mais que preço, nós temos negócio. Ligue e confira.!

VERONA GL 1.81

COMPRO CARRO — Pago
melhor preço A vista, vou ao
local, melhor avaliação do seu
uMdo t»t 208-1234 Tratar
ç/EmH
CORSA OL 1 6 — Todos o*
modelo*, cores, melhor preço
do Rio' Entrega em 48hs. fi-
rtanclamo» em até 38*. Teie-
Fácil 206-1234 CmrCar
Aberto sAbado/domingo 
FUSCA I 300/74 Ociu Po-
cumentos em dia único dono
Mecânica oK Raridade 56?-
1137 Astral
OOLIOOO Pt-US ¦ OKm. cor»-
Him&Bôo. consó*TK) Otaal Re-
gue» 30 prestaçóes. restam 20
* HS 300 00 enltada Rí
7 950.00 Acerto carro Parttcu-
i#r 448-7287 Certos
OOL Cl I BrtM — Oaaolina «#-
mo estado Sinel R$ 3 500 ?
B00 p/30 a 60 dia. • 24 i
282 83 encelente preço A vista
Caroli Car Rua BarAo de Mee*
quita, 132 p^s 284-8294
001 CL 1 ft/94 — Oaaolma.
ótimo eetado. sinal RS 3 500 *¦
(00 p/30 a 60 dia» » 24 i
262.63 E»c»l«i<e praçu I «•-
ta Caroh Car Rua BarAo de
Maaqurta. 132 PABX 284-6294
GOL CL 1 8/91 • Aicooi. txan-
co. documentação completa.
ÍA c/piacui untea. Tel 285-1318
InAb . dom ,-»*t) 225 3296 (31 a
fl*n
ÜOLF OlJqLX/OTI OKM — To-
dos os modelos. co»es. m^-
lhor praco do RhV Entrega em
48h. financiamento em ate
36*. teletaol 208-1234 L»goe e
confiro* Crist Car Aberto sé-
bado/somrngo
Golf GL 95 — Completo
de fAbnca. excelente estado
de conservaçAo ótimo carro
para pessoas e*igentes Ve-
nha vm e conlerirf fr/lat Roa
Manz e Barro*. 933 Tel 234-
4977 Znzinho Automóveis

Golf GL Okm
completo

VArias cores. p«o«ita entrega.
Ótimo proço RS 23 200.03 F»-
nancro até 36 meses s/avai
Tal 204 02W566-5500 Am,-
gAo

284-8294

WCAAOU
OOLF GTI 94 - Azul ar. dire-
çâo hidráulica, teto solar elé-
tricô, gaaolina. em e*ceiente
estudo Vendo/ Troco por
Quantum 95/96 Particular Tel
392*9077
Gol GTI 94 — Azul m»M
muito rKívo RS 9 0U0, Park
Place TelI 493-0602^9277
Gol 1000 Plus 96 -
Excelonte curro para pessoasexigentes ótimo estado de
conservaçAo. unreo dono.
pouco rodudo Tr/lac Venha
ver e conferir! Rua Mariz e
Rarros. 933 Tel 234 4977 /e-
zinho Auton>OveiS ___
OOt PLUS 96 — l Impador de-
sembaçador traseiro, vidros
verdes, est zero vende, troca
financia Lian Automóveis
541 1696 * 204 2680
GOL S 85 —- Prata, ótimo esta
do, sinal RS 1 900 ? 600 p/30 e
60 dirfi ? 12 x 269.32 Exce-
lente preço A vista Caroli Car
Rua BarAo do Mosquita 132
Pab* 284-8294
GOL S 85 — Prata, ótimo cr.tu
do Sinal RS 1 900 ? 600. p/30atiOdias • I2«26n :i2 £•(>>¦lente preço A vinta Caroli Car
Rua BarAo de Mesquita 132
PABX 284 8294
KARMANGHIA 6H • Azul com
teto creme Jóia' Estado 0e
novo Ver Rua Rodolfo Dantas111 garagem Tel 541*3122/
295-4913 
KarmanGhia 72
Branco, todo original, de cole
cionador para colecionador
Ver Rua Timóteo da Costa 43
Lebion. c/porteiro
KOMBI STANÔTpiCK UP OKM—- Tottos/is modulo*. Melhor
pceçoito Rio' Entrega em 48n%
fmanciamento em ate 36* Te,
tafacii 208-1234 Ligue e ct^iii
raf Cri St'Car Aberto sAbado.'
domingo
LOOUS OLI 94/94 — Verde ta»-
h, ga». u dono. desemb som.
vidros verdes NAo ha mais
novo Comprove*!! 587-1137
Astral
LOOUS GLI - 9V95, gasolina,cinza metAlico. compleh) de
tudo de fabrica Pouco rodado
impecável DUT 96 pago RS
15 500 00 Tal 711-8423 Coul>
nho
LOOUS WCH.FSBUMO 2 0.
g5/95 vermelho bordau* gascompl fabrica u ck>r>o garanha oportunidade NAo perca'"
587-1137 Astral
LOOUS WaSSBURQ - 10'
t»on 2 0 9V)5 cinza gesoicompl fabrica umeo tVyn)
5 500Vms garaniia moltiUKV
segredo com 255 1134 rei
295-8482Jorge

ESCORT Gl 1.81/ GLX 1.81
CompletoFIESTA 1.01/1.31 / 1.4I16V

Ar - Dir.Hid. - T. fitas

mi
FORD

MONDEO QX / GiX
ftonta Entrega

^\P0R Fqa
»

Sua melhorMONDEO
1S VOKM

MINORPREÇO
LIGUE

CONFIRA opção em

PAMPA 1 a - Álcool 95. óti*mo estado, protetor de caçam-ba o capota marítima Aceitoofertas Tel 462-0834 Tava-res
GOL 1.000 PLUS.... MKN0R PRIÇO
Q0LCU/0LI 14.800,
OUANTUM CLI/QLI 21.000,
P0INTERCL/QL/0TI 17.000, •

SANTANA CLI/QU/CLSI.... 18.000,'
LOOUS CI/0U/0LSI 18.000,
PARATI CLI/OL 1S000,

KSCORT KOtSY 1.000....8.980,
R0YAU.K QL/QHIA 11.800,

GOL CLi
95/96

e outros veículos

LEILÃO
DE SEGURADORAS

6* feira, 23/08/% às 13h
Rua Silva Vale, 698

Tomás Coelho
Visitação: 5' feira, 21W%
leibeiro jott KrrmniOtr
t-mAÍl:jklaUo@ibmJ>H

PALIO  " 5UU,
UNO MILLE IE/EP  10 200,
ELBAWEEKEND 1.6/IE 14 000.
UNO 13.000,
TIPO 1 6EI/SLX/16V  18 000,
TEMPRA8/16V/SW  22 500,
PICK-UP 1 6/LX/FURGÂ0 12 000,
ALFA 12V/24V A CONSULTAR

18.800,
18.800,
11.000,
11.800,
14.000,

VERONA QL/QHIA.—
VKRSAILLKS QL/QHIA
P-1000/S/88/XK/VKP
PAMPA/QL —
nOTA1.lt/4 4P.....

Royalle GL
2.0 93/93

Uasoi p<eta vidro veriíe Nm-
pador e térmico trazeiro umeodono super novo Revisadoc/garanba preço RS 12 390.00Financio até 36 meses lei568 5500/204 0204 AmigAo
VECTRA MODELO 97 OKM —
Todos os modelos, cores, me-lhor preço do Rio' Entrega em48hs, financiamento em até
36* Telefacil 208-1234 ligue
e confira' Crist Car Aberto sé-
badoAJomtnqo

IX 532-234J/532-3132

Parati CLI
Okm - compl.

Ar/direcéo hid»Áulica poucas
unidades, pronia entrega Ob
mo preoo RS 21 500.00 Apro-
veitei Financio ate 36 me*»»*
Tel y»V5500/204-0204 Am-
gAo
OUANTUM 91 • 01 a gasoima,completa, único dono RJ
4 500 00 entrada hnaneto ate
24 metw»s, aceito troca T 2tM
5718/228-2413
OUANTUM 94 - GLI 2000 g'«i'-te 38 000 km. ar, trava e vidro*
eieifKov Pioneer int f«l
4937087
OUANTUM Gli 96/<*> - A/ul
class compieilsstma tabneu
apenas 20Q0fcm Na garantiuoportunidade 587-1137 Aatr»4
QUANTUM GL 94 — Prata Ar
direçAo - vidros • travas •
completa * particular - umeo
d0"0 - 264-2W7 ¦ 286-300ri __CHJANTUM GLS 87 • AlCOOi.
completa. metAlca RS
6&»00 TeKrTone 237-1064
Quantum 92 GLS -
Completo de fabrica. e*c«e«»n
ta estado de conv*vaçAo
pouqvaasimo rodado, umeo
dono venha ver e conferir' Tr/
tec Rua Manz e Barro* 933
Tm 234-4977 ZezK^ho Auto-
móyeis
SANTANA a ia ¦ 2 portai
gasoima. cinza. 36 000 Km
Umeo do**) RS 7 5CX) Ü0 estu
da protwit- IPVA pago T«n
537-8360 direto proprietário

m
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BlMllla 
SX Jbh 

| »$ 3.500,1RS 493, [BS 398^

Dl ACORDO COM SUAS COMDIÇOES.

onsórsw^I
.vrfiõ mesesT^w

|MilleSX2P 
R$203,72]

Mjlle$X4P R$220,10

Mills SX 4P mn R$ 3.500, R$ 493, R$ 398,
UVWVTT^^^______ —„|^^, wm—m—mmmmlm —¦—»——Li

jto Vteek.jp.!. R$ 5.450, R$ 7M, R$ 644,

PiffrmTrcU""* R$4.625,|RS 669,|B$457^

ED/EDX/EL/16V
¦ CompUArCond. ¦

SÁBADO. 17 DE AGOSTO DE 1996
CARRO E MOTO

JORN \I DO BR VSII

- ENTRADA PARCELADA - USE SEU CART AO DE CREDITO**

. SUPER AVALIAMOS SEU CARRO COM TROCO NA TROCA

- MENOR PREQO NO SEGURO DO SEU CARRO NOVO e USADO

- ACEITAMOS CARTA DE CREDITO DE CONSORCIOS

¦ E MAIS TODA LINHA FIAT POR CONDIQOES IMBATIVEIS ]

MA RCA/ MODELO ANO COR SINAL 24X | 1M ARC A/MOPELO ANO COR SINAL 24X

Iamtama SPORT rriMPI ALC 9W90 VERM 3^90 29SU32 UNO MILLE 4 PORTAS GAS 93/94 CINZA 3 945, 261.32: '.V.

NA ?r 4P rOMPI^AS 89/89 AZUL 3 925 302,61 UNO MILLE ELETRONIC GAS 94/94 VERM 3.950. 261,64

huaIitum ri t mMPl MC 93/94 PRATA 7 900 523,30 UNO MILLE ELETRONIC GAS 94/94 VERDE 3.850, 255.03

CORSA CL14 CMR C0NDGAS 94/95 PRETA 6.200. 410,69 UNO MILLE ELETRONIC SOM 4P GAS 93/94 BRANCA 3 995, 264.63

S^wU^nrAS 95 95 AZUL 5 250 347.76 MILLE EP 4 PORTAS GAS 95/96 VERM 5.895. 390.48
CORSA WIND 1.0 GAS WdO AZ.UL acuu, o ,'u ..„ , r#er>OAe Q^/QR A71II <i 4'>0 361 00
CORSA WIND 1 0 OTIMO GAS 95/96 VERM. 5.600, 370,94 M LLE EPGAS 4 

Q75 322 g2
IPANEMA SL/E C/AR COND GAS 91/91 CINZA 4 200. 323,82 M LLE ELX GAS •

KADETT SL 1.8 ALC. 91/92 PRETA 4 450. 294.77 M LLE ELX GAS 94 94 VERM 4 800. 317,|

KADETT GL 1 8 GAS 94/94 CINZA 5.650, 374,26 M LLE ELX GAS 
PRETA 4 925 32G.23

MOM7A r.l ASS 4PTS COMPL GAS 93/93 CINZA 6.495, 430.22 MILLE ELX GAS ¦

SUJEnO A

MARCA/ MODELO ANO COR SINAL 24X

USADOS Jc GARRA

üi>r c:oNnicõHS imbativ 
lu

SERVIÇO DE OFICINA-REVISÃO P/ O MESMO DIA

¦ CONCESSIONÁRIA \

tanaai
lAutomóvelsB

493-1155

xYvot 
• ,nal0, concoS8l°nár/a 

tíQ

¦ SEG. àSAB ¦

I 8 as 20h I

¦dom. e FERIADOff

I 9 as 18h B

Av. das Américas,909

em Ataydeville

ESTAMOS NA INTERNET E MAlL:eurobarra@openlink.com.brj

. ENTRADA PARCELADA - USE SEU CARTAO DE CREDITO^f

. SUPER AVALIAMOS SEU CARRO COM TROCO NA TROCA

MENOR PREÇO NO SEGURO DO SEU CARRO NOVO e USADO

. aceitamos carta de crédito de consórcios

E MAIS TODA UNHA FIAT POR CONDIÇÕES ÊMBATÍVEÊS
—¦¦ _ Atr irw., /^ncrur* Anrs Cài atc 10v n ti IOTíQ

[MARCA/MODELO ANO COR SINAL 24X

i iwn MM I P A PORTAS fiAS 93/94 CINZA 3 945, 261,32UNO MILLE 4 PORTAS GAS 93/94 CINZA 3 945, 261,32
UNO MILLE ELETRONIC GAS 94/94 VERM 3.950, 261,64
UNO MILLE ELETRONIC GAS 94/94 VERDE 3.850, 255.03
UNO MILLE ELETRONIC SOM 4P GAS 93/94 BRANCA 3.995, 264,63
MILLE EP 4 PORTAS GAS 95/96 VERM 5.895. 390.48
MILLE EP GAS 95/96 AZUL 5 450. 361.00
MILLE ELX GAS 94/95 AZUL 4 875. 322.92
MILLE ELX GAS 94/94 VERM 4 800. 317.96
MILLE ELX GAS 94/95 AZUL 4 385, 290,46
MILLE ELX GAS 95/95 PRETA 4 925, 320.23
MILLE ELX 4 PORTAS GAS 94/94 VERDE 4 850, 321.26
MILLE ELX SUPERNOVA GAS 94/94 CINZA 4 335, 287,15
MILLE ELX GAS 94/94 VERDE 4 600. 304,70
PREMIO CS GAS 87/87 BRANCA 5 500. A VISTA
PREMIO CSL 4P COMPLETA GAS 94/94 VERM 6 495. 430,22
PREMIO CSL 4P COMPLETA GAS 92/92 VERM 3.900. 258.34
TEMPRA 8V COMPLETO GAS 93/94 PRETA 7 495. 486,47
TEMPRA 4P 8V COMPL. GAS 93/94 VERM 7 750, 513.36
TEMPRA 8V4PTSCOMPL GAS 94/95 CINZA 9 650, 639.21
TEMPRA 8V4PTS 2.0 GAS 95/95 VERM 9.750, 645.84
TIP01.6 IE 4 PORTAS GAS 94/94 PRETA 6 900. 457.05
TIPO 1.6 IE 4 PORTAS GAS 94/94 VERM 6.750, 447.12
TIPO SLX 2.0 4PTS GAS 94/95 CINZA 8 500. 563.04
GOLGL1.8GAS 94/94 PRETA 4.995. 330.86
GOL CL 1.6 GAS 90/90 CINZA 2 950, 227,45
GOL CL 1.6 GAS 94/94 BRANCA 4 450, 294,7/
PARATICL 1.8 C/AR COND GAS 92/93 AZUL 4 850, 321.26'
CHEVETTE 1 6 S GAS 87/88 AZUL 2 475. 190.82
CHEVETTE JUNIOR 1.0 GAS 92/93 CINZA 3 150. 208.66
FIORINO PICK-UP 1.5 GAS 93/93 CINZA 3 490. ^rl'18

Credit o sujeito a aprova<;ao - Prestacpoes corrigidas pela TR.

SANTANA SPORT COMPL. ALC.
SANTANA CL 4P COMPL GAS
QUANTUM GLS COMPL ALC.
CORSA GL 1 4 C/AR COND GAS
CORSA WIND 1.0 GAS
CORSA WIND 1 0 OTIMO GAS
IPANEMA SL/E C/AR COND GAS
KADETTSL 1.8 ALC.
KADETT GL 1 8 GAS
MONZA CLASS 4PTS COMPL GAS
MONZA GL COMPLETO GAS
MONZA SLE COMPLETO GAS
ELBA WEEK IE 4PTS C/AR GAS
ELBA WEEKEND IE 4PTS GAS
ELBA WEEKEND 4 PORTAS GAS
VERONA LX CONSERVADO GAS
ESCORT GL 1.8 NOVÍSSIMO GAS
ESCORT HOBBY GAS
UNO 1 6R MPI NOVINHA GAS
UNO CSL 4 PORTAS GAS
UNO S GAS
UNO S IE 1.5 GAS
UNO CS IE C/AR COND GAS
UNO CS IE 4 PORTAS GAS
UNO CS IE 4 PORTAS GAS
UNO MILLE GAS
UNO MILLE RARIDADE GAS
UNO MILLE ELETRONIC GAS
UNO MILLE ELETRONIC GAS
UNO MILLE ELETRONIC GAS
UNO MILLE ELETRONIC GAS

90/90
89/89
93/94
94/95
95/95
95/96
91/91
91/92
94/94
93/93
93/94
93/93
94/94
93/93
92/92
92/92
93/94
95/95
93/94
92/92
88/88
93/93
93/93
95/95
95/95
92/92
90/91
92/93
93/94
94/94
93/94

VERM.
AZUL
PRATA
PRETA
AZUL
VERM.
CINZA
PRETA
CINZA
CINZA
VERM.
CINZA
CINZA
VERDE
CINZA
AZUL
PRETA
CINZA
VERM.
AZUL
VERDE
CINZA
BRANCA
VERDE
VERM.
PRETA
BRANCA
VERDE
BRANCA
AZUL
AZUL

3.890.
3.925,
7.900,
6.200,
5.250,
5.600,
4 200.
4 450.
5.650,
6.495,
7.400,
6.835,
5.495,
4.250,
3.995,
3.935,
5.600.
4.400,
5950,
4.495,
2635.
4.235,
4.050,
5.495,
5.400,
3.100.
3.335,
3.445,
3.840,
3.995.
3.750,

299,92
302.61
523,30
410,69
347.76
370.94
323,82
294.77
374.26
430.22
490,17
452,75
363,99
281,52
264.62
260.65
370.95
291.45
394.19
297,75
203.15
280.52
268.27
363,99
357,70
205,34
257,12
228.20
254,36
264,62
248,40

I—
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2ooo vt- ¦!¦ ^^|jlHHiM|^^^HHB||j|||HR^HHH|^^k .®% 19 "|tVS\ 
IlAbri* I l#jA •'/& •' ••".i*f," .'¦i'-1 ¦^v^ A

rts 7 800,00 ^'"^¦^V \J

^ANtANA GLS*93 Cv j%a«i Xffc m# \_y -va .^Hl T"is 15,000,00. .j^ ™ ™h I I W . i..^p|H> H^"-

sil~.-^- ¦ 
Promocional ¦ <*t^iHMIWBMwW^B^^ mmJMBbi 

1 ;
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smr¦Sftet A Venha Confrerir f/ A
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j;le Ganhe um Brjnde ! w^wmrnmrm^TTwrmmm^^ JLfJlUJW ^ jTmrn^m 
' -•'

^SS, |Rua 
Real Grandeza, 301 - Botafogo S®®%^«i;Hl|

HilflCiO iltft «?4 (THISB9 S/avfll —_, . —._.— .,.. «„ ..~~ . . _—. ... • -.—, ~rn
.fel *M',Mf Tfadl^°  voyaoc 6/84 r. y BBHBMBBBWBBWMBBBBBBBBMBBBBBBMBBBBBBBBBBBWBBBMMMBMBBBBBBBBBBWBBBBBWBMBMBBBWBMjBBBBBBBBBBBWBBjWMBBBBBBBBHiBIIBo' i, r*i o 6timo ostado. Equipndo. D0St3 OV " C..I j

S^ntana uLb Qr/Qr I¦MMi IP^k ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ "V1 RVWrlDBWWBvlVIRrSVrWPVII *
90 - compi. PIDLI I f 

^ 
t# ¦ I LAiBiS^SEQE|fiSiUEE|wa|

0 mtilB VOYAGE CI 39 - Br unco M«iu do»to I B ill w 1 W B J I ^ M * M J J I B I B I . f » 1 JIMjpHj novo Otimn dosdo /*»ro ostndo mOn Tudo I ^H|^C^H Bhm Hh H I J pllfff'llf J 1 I J 11 Hp If I [ 4 Q 1^ 11nancio 24 mBS«» Tel 'j6H- Documontos OK Alcool IPVA il« lobrica Proco F<S 21 700,00 | ^ ^ II If Ml jj B ill B gjM J TJ_jJ^_J_i\^^J ¦b5Q0tf04-Q2U4 Arnig.ii)  pag0 ¦^¦¦¦¦¦¦iHM^IHIlApipB|flHHHHH|HHHfl I
7912  208 784? Tradipao 1W|^* UT^I 11^ f\|fCC| CA^ ^***X I
VOYAGE. CL 9'J - Cln/a 0KM — Todos os mo- I IVtflm %JII l^HL^tL |!|||H[iHBflHUbHlHHkSU^MBMHB3EMHBJJM3llBlSMHiHIIHHH Iconservado Troco/financto 21000 Km, Onlca dona, tranca d«los, coros, mnlhor pre^o do I

idf> 3«jk Hua Humana, 88 T multilock. radio loca-tilas, F<S Riof Enlrega em 48ha linancia- I
&37-M99 Isio AulomOvwK  g m,| Rua Aluxandro Calaza mento »m ai<; 36* Tululacil IBM!SfiHS}h. A*lfV . . I. ~" 187 Oraiau. T«l ; 577-0308 208-1234 Liguo o conliro! 1 f"™™® ¦¦iV'klllllSkVtMfflSiNS JtfL I

Santana Ml cr.stcar Abwrio s«ir>ado/do- K\ IU|y|gi|CU|l iAc VCt I'M jm-- ^I
2.000 -Okm OUTRAS : aL^.^ I =—ail aj I:- BlffilWIiBHIW /U!> A51 fl

draniica. COfOS pronta 3'>:w^BMHCMa "-¦ CD. branca E*c«lonie ^UVVVMVJVWf9fn"V7T^H 1 A 7*kr\/ n|untrqya Pr»go R$ 22.700.00 " '-.*$**7?*-* Trocd/flnanco parte 971- I ¦21f£MiU . i L, t ^4 ^81r,oc»/(mancio M6 38 mosaa 8228/ 208-4242 H^HIHIHHH^^H Ar Condicionado • i:-l^-^%, ^"''V O I
a/aval Tol 208 /847 Tradi<?ao Alfa ROfTlGO 94 — Mo<1 UMW 94 - 5301. 8 cilmdros, ^ ^^^VT7VyVTT^S^^H Jrava Elttflca g-lSANTANA Ml OKM Todos 184/6V complok) do labrica, bancoft couro. CO. air baq du- ¦ ^WNIWW \/iHrr>^ VerdeS El^tfiCOS r I
Ob modolos. coros. moihor pouco uso excolonlo estado plo, complelivmna. a/ut moia- ¦ , r„„, , Af . .' „ . ,  pro^h do Hlo! Enlroga em de con»orva?ao Tr/fac Venha Ilea, 15000km. documentacAo /Viotor DiCSCl Z.3 I " CapaCIClaCle Cle L^irga Qc I ,*4i Aclonamento AutOIDatlCO CtaS I OlraS ©¦
48hd» linanciamonlo em atO ver e conferir' Rua Marl/ OK Tel. 089-8186/537-1B17 SuSDCnS^O KeforCada * Ar Condicionado (opclonal) _ * eft/ 4 C(U. i-*A ^ ^1TeloFacil 208-1234 Ligue Rarros 318 Tel 254-2070 / CAMRY XLE 93 • Aulomdlico, ^1] J3|[jVJ|t]ti^/Jft\tliM EntTA(lA 1 jT/b 4" 1 J/T) (30 dUs) (D ¦
o cofifirn! CrislCar aborto «a AutomdveiH 24V. air-bag duplo. ABS. ar. t *Wn 4. i Vh I1A MU«) ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦I , ,, B//rflrr ^ Ibftdj/domlngo diretao, Wm jrio* oimmco! LntTJWU 370 + ' "v/J SaMo em 24 » r$658,ss 31
Saveiro95 a.isc<ipom iii»hiu> bunco#d»couio rsjb990,00 Mdc cm 36»t$5oO;0.( B3S|!uyilUuJliiS|S|l y I
SiTn»°cil".aS IMPORTADOI WMiR^"i,tMi I fc. „ ,, OT s—-, ||uw««ry«(M Winw eario par* CITROtN ZX 16V »S •• Com- foatiiia toWMM 1IUIMI' IMIH 10X lUIOS UMX&*'t %m.\ ¦OIpusMiit u<tgeiilo»3Vonha;vot puuo «u labuca > bunco on iUIIMWC WWUCill|HWW }»¦»» lw* J*-"' l"'"J ^^^^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦1 - _ - ¦--'•¦•.aLiiMk.t 2|.• oonlurir Tr't.ic Rua Muii/ couro Troco'Unancio am M> RJHI!l|]EfflCnS!|TI jL^i IUA*.' ''"¦"®i®fflii?i -I
H.iirua 3lrt Ti'l 2M-3(!/0 Z " Hunialla. rt8 T 5374499 ¦ _ _ _ Uyl^9sjmUQ|||!J J WW /*•« j few .HVfc,; 'f1'fefcW' "1 -

mSIA Ohhi rc*..» fr°»y*S!*w™ I j—r&r |06 XN ¦¦¦¦¦¦¦¦ liaPI''lMi 91doles, toitis. inolnoi pu«;o do CITFIOf.N ZX - Volcano 95 ? 0. ¦ ,fl Lrfgtf fe l£[%l^4tlL'f^dSlll&^l ,:' ;' tiSr IMm tnlioga om 4ah, linuncla- 1 P°rllls comploli). An-B.iy ¦ im^gS ** * a_.1 fVVl ri- • ¦; f>r*r+j»c —j Imanlo em M 36x TMMO pfnto. novisoimo Troco Flnan- ¦¦ « 7^"*^ IVlOtOr IUUVJ CC 3 t Ollrts ¦- ¦ , I
206-123*1 liouo u conii'ra! cio 3« v«i»> mi -i3i ifwv ¦ ten— Llmpador, Desembacador e irr^nHWnmrin ¦ Aimw -o I
as-—~ r—*—"—• i»nBUT«w» —¦ J,r^11

- SiSS.l; tnti«tal5%+ I5%ll0(ltol iHRfflHH 
OtetaoMWrMHIca 15% + 15% 110dUil ?I

¦ ¦¦¦¦^¦¦¦^ tu 0!,,,u)0 dM conservuedo. ^^^Hu3S|S|S|S^^^H ... +4 Al • _, ^ I%i III onico dono Venha ver e con- Saldo em 36 x 1$396,7S Saldo cm 36 i RSI.Ulfl,76 • v Ilorlr* Tr/lac Rua Manz e Bur g .
'OS. 318 rel 254-20/0 I

POINTCH ^'Af"""'' ¦¦MB ACEITAMOS CARTA DC CRfeDITO, LtASIIIQ E SEU U9ADO MA TROCA. ngg^TA maior"e mals complex 
' 
|

i especiais S'FHfSiH i IS I A mA conct'M'on^" >Ji'rofi>«»da mm ijjfc |l|w9j Vromogno r.s'pecini: . : I
unto Fubncacflo ¦ BQm ml- lr 7 * * a Jt flljPJKjP K — AtfWr .MP'Sww KkI Rcvlsao de PicK-Up com I

ntrad a e Ju"",°" Rodovirt rresldente Dutra. 13.280 • NOVA IGUACU .^ffli. ^ara Pa£la_r- I |Jy0-72J9' 9/4-50/3 ¦ LtJfcX3XMc-LJ J
, X/F7FS 1WW V kafcakaV# Uo ^^ I «

Wiceitamos carta/ consorcio m t 53^499 i«o 1
¦ VENHA CONFERIRW ^ 

^

puwmj » ...PWV^i.N>«JT5 «
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| PARTIR DE/^

R$ 14.500

Ent. 2.940 + 36 x R$«
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IPEÇAS E SERVIÇOS I

GRANO 0€«CWtE liMiTEO.. 960M46\»\U  . %

VEÍCULOS

SANTANA Gl • 94, «Zu» perolt-zado," 4 iXM\tt%, completo de
labfrce Troco Financio 36 vo-
ze& 1ol 431-1856/ 431-1922
Chumbinho Automóveis
SÃSÍÃHA QLS -2.000BÜ VI-
nho. complotlBHirno do lAbr•-
ca. oiima cons.jrvaçAo Ape-
nu t(5 1 800,Q0 Troco linanciu•ilft 24 vezH» Climb Car. 325*"^665/325-6383
lAirVANA Ql S 9J Aulum.Hi-
o. Okm, 4 portas, tudo okl*S 15.000.00 Único dono Ver':om porteiro Av Dellim Mo-

rwira4)62 - leblon
SANTANA OLS 9? — Comple-tiRsIrno de tabrica, prata mo-
tanto u dono. vjm detalhew.
carro de garagem! Troco't»-
fianc(p 24*. t«l 208-123-t
Crist Car Atwrto srtbndo/do
mingo

Santana GLS
92 - completo

Cinz.1 perolizado. gasolina,38 OOOkmy 2 fita. carro fwvisa-
do c/garantia, ótimo preço Ff-
nanclo alô 24 meseo s/avallui 208-7847 Tradição

Santana GLS
90 - compl.

Gasolina 4 pts cinza metálico
O mi»iH compl da linha carro
nupe( novo Otimn preço F>-
nanejo 24 meses Tel 568-
5500^204-0204 AmigAo
SANTANA GIS 2 08/ - Prelo.
4 poHas. completo de labrica.
conservado Troco/f maneio
atfi 3<>* Rua Mumallà, t«J T
vl/ IÜW Imo Automóvel»

Santana Ml
2.000 - Okm

4pts «compl ar • direção hi*
dràuiica, vánas cores prontaentrqga Preço MS 22.700.00
Troc«/linancio ate 38 meses
a/avêl Tel 208-/84/ Tradição
SANTANA Ml OKM - Todo»
os modelos, coros, melhor
preçfc do Rio' Enlrega em
48hsí llnanciamonlo orti alô
36* TeloFacil 208-1234 Ligue
o coMira! Crlst Car aborto «a-
tmdd/dominyo—i
Saveiro 95 aascapom
mar Mima excelante estado de
conservação olimo carro para
tHjimoatt u*igenlo6 Venha ver
e conferir Tr/lac Rua Matiz e
Barrou 318 Tel 254-3070 2 M
Automóveis

m
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Promocional

Venha Conferir

e Ganhe um Brinde !

U.ldl.O:
?()f^ .V.S7
U)c> A'.S

/<->>> .VA'/ J ull
S(;e> ,s

Aproveitem I?! "pooLicciái «AvsiíyccíyeA

|Rua Real Grandeza, 301 - Botafogo

VOYAGE 1 ei/ 84 Verde melótimo estado equipado sinal
RS 1 920 • 480 p/30 w 60 dias• 1? t 258 54 Caroli Car Rua
Bar Ao de Mesquita. 132 PABX
284-B294

VOYAGE 1 6/84 — Verde mel
ôtirno estado Equipado sinal
R$ 1 920 • 480 p/30 dias • 12
x 258.5-1 Caroli Car Rua BarAo '
de Mesquita. 132 PABX 284-
829-1
VOYAGE Cl 89 - Branco Meu
desde zero Excelente estado
Documentos OK Álcool IPVA
pago RS 5,700.00 Tel 5/1
/912
VOYAGE CL 93 - Cinza gr atile.
21 000 Km. única dona tranca
muitilock. radio toca-fitas. RS
9 mil Rua Alexandre Calaza18/. Graiau. Tel 577-0308

IpUTRAS :
HiRCAS

Alia Romeo 94 — Mmi164/6V completo de fábrica,
pouco uso excelonte estadode conservação Tr/fac Venhaver e conferir* flua Mariz eRarros 318 Tel 254-2070 / MAutomóveis

IMPORTADOS

BESTA OKM - Todo» os mo-deios. core», melhor preço doRio Entrega em 48h, finaiKia-manto em ate 36x Teletacio
20M23-1 lique o confira!CnstCar Aberto sabado/do-
mingo

Besta SV - 2.7
95/95

Azul mo! 10 OOOkms. diesel.
ioda completa menos ar, uni-
mi dono revisão feita este
mfc» Tudo pago! Na garantiado labrica Preço RS 21 700,00
Financio atft 36 meses. Tel
208-7847 Tradição
BLAZER OKM — Todos os mo-
delos. cores, melhor preço do
Rio! Entrega em 48hs financia-
ménto »m ale 36x Telofactl
208 1234 ligue o confira!
CnstCar Aberto sàbado/do-mingo

Na Autobom

LOGUS e POINTER

com TAXAS ESPECIAIS
'. 

20% de entrada e o

saldo em até 36 VEZES
. Aceitamos corta/ consórcio
¦ VENHA CONFERIR !!!

Autobom

0Av. Marechal Rundon, 539
TP 281-1944

BMW 325 Ia 93/93 • 4 portas.cornplut«. automática, couro.
CD, branca Excelente estado
Troco/financio parle 971-
8228/ 208-4242
BMW 94 - 5301. 8 cilindros,
bancos couro, CD. air bag du-
pio, complelissima. azul meta-lica, 15 000 km. documentação
OK Tel 989-8186/ 537-1817
CAMRY XlÉ 93 • Automático,
24V. alr-bag duplo. ABS. ar.
dtreçAo. som. trio elfttrlco.
bancos de couro RS29 990,00T 438-1888 <R 214) Marcos .
CITROEN ZX 16V 95 - Com-
pleto du fabrica t banco decouro Troco/financio ate 36»R Humailá. 88 T 537-4499Isto Automòvuis 
cTrROENZX Volcano 95 2 0.4 portas, completo, Air-Bag,
preto, novisuimo Troco Flnan-cio 36 vezes lei 431-1856/431-1922 Chumbinho Automó-

Cordoba GLX 95Completo de fabrica Excelen-to estado de conservuçâo.único dono Venha ver o con*lorir! Tr/fac Rua Mariz e Burros. 318 Tel 254-20/0Z M Automóveis
DYHATSU CHARAOE - Oulu-
t»ro 95 CompltilisSimo, dire-
çAo. 4 porta8.16 válvulas, so-
guro total FabricaçAo
japonosn RS 6 200.00. passofinanciamento Tr Jurandir396-7239/ 974-5073
GOLF GTI 95 ~~ Azul metAHco
con»pleto do fabrica Trocoti-
nancio atô 36* Rua HumaitA.
88 T 537-4499 Isio Automó-
veis
MUNPAY EXCEL QLS W —
Preto motor 1.6. compl delàb
troco/financio ata 36* R Hu-
multa, 88 T 537-44Í» Isio Au-
tomóveis ________HYUNDAI EXCEL GLS 93 —
Completo, ar. direção, trio
elátrico. alarme, toca-fitas,
30 OOOkms, excelente estado,
carro mulhor IPVA pagoRSIOSOOOOtel 288-5496

ELiinn®l

S$i

PREÇOS REAIS

E VERDADEIROS
GENERAL MOTORS

PAI IO i:0/E0X/EL/l.5/)«V.
SX/EP/CSI

JIPO 1 Ü/SLX/16V
TEM PR A 8V/16V/9W
fl«OA WEEKEND/IE

12 500.00
10 300.00
18.000.00
21 000,00
13 200.00

IMCK-UI' WOHK/TREKE  10 900.00
VOLKSWAGEN

, OOL 1/ PLUS/CL/OL/OTI 11 700.00
PARATI CL/QL/ATl.ANTA 17 900.00
1'OINTl H CLíQL/QTI IBOIKI.OO'C.Ot P ÕÊOLX/OTI 19 500.00
\ ClOUS CL/OLÍVn !•> 1100,00
;KOMI» SID FUHCiACflCK UP 13 100IM

I .connoiiA 20 :vmxk)
,QUANTUM bÇ)/OUUQLSI 20 500.00
SANTANA CLI/OLI'GLSI I9(U10,00¦FINA NéiÃMtNTO

CORSA WIND/GL/OSIASTRAOLS/SWMONZA OL/OLSOMEQA OLS/COKADETT OL/SPORTVECTRA OLS/CD/GSIS 10IPANEMA QLBLAZER STD/DLX

10 900.00,20 600.0017 900.0030 800.0015 000.0030 500.0017 600,0016 500.0026.800.00
FORO

ESCORT HOBDY.OL/OLX
FIESTA 1.0/1.3/14
VERSAILLES OL/OUIA
PAMPA L/OL
ROYALE GL/OUIA
MONOEO CLX/Gl.X
VERONA GL/GLX
EM ATÉ 3 6Vl ZESI

11 000,00
12 500,00
18 000.00
11 800 00
19 300.00
27 50t),00
15 200.00

BOTAFOGO: 541-1696
TIJUCA: 254-1302

MUíLmthrlIaNI!

KnsKar^ MM

financiamento
cm até

36 Veses

Super Valorização do Seu Usado!

UNO NULL£ IE.  10 100
UNO UP 10 300
ELRA ^TFNXENDre 13 600
n^tPRA SW J4 900
TIPOl NS1-V16V. 17.500
PA1J0 l.tV 1 J/16V 12 200
TLMPRA SnXE.™ JO J00
TTXTTRA RV/I6V.  .22 500

vw
GOLtrrtirs ujooOOL QQOOooi. ci-xiunn i4 5ooPARATY ClAlL.tlU'v J? AOO
I CXUJSl'lAU. .. MJWFONTFJK itl.tin 1 ? sooo.ot> ot.iu \x?n 11500SAMHKO CU< 11 11 WO«U VTA S A Ml KV VX 20 flW
OtiAvnrM MIVV-UX :i5»w

CflRSA wixnC*ORSA Ot-IP.ANIÍN1A OtKAOirrrou MONAA CU^XILS...OMKOA Ol-S CTD..0-20S-IO STT>l.lTXO ...
AS 1"RA QLS. SW, .

..11.IOO..1.VBOO. 16 900.15.300.17.000.30 200.28 SOO. I 7.SOO.20.700

FORD
HORRY
ESCORT GIA3LX
VERSA1U ES Oi.GHlA
ROYALE GLViHlA
VERONA GU
FTESTA 1CV I 3 1 4
TAMPA t/QI

.10 200
M600
17 000

. 18 SOO
.15 100
.12 900

II 550

lUStBOKMBtSTAOKM YICTUOKM tOWHIJOKM
M::a0" 

H$ 12.100,

¦PEUGEOT

PICK-UP DIESEL 504 GO

A \JcÍX&í\c agor^ facilita de vez

ENTRADA EM 2 X SEM JUROS

Saldo em até 36 meses

CONSULTE-NOS SOBRE

OUTROS MODELOS COM

FINANCIAMENTO EM

ATÉ 36 MESES.

205 XSI

Motor Diesel 2.31 • Capacidade de Carga de 1,4t
SuspensAo Reforçada - Ar Condicionado (opcional)

Entrada 15%+ 15% (30 au»)
Saldo em 36 i l$560,Ol

SUPER VAL0RIZAÇA0 DO

SEU USADO NA TROCA

Motor 1.4 75cv
Ar Condicionado
Trava Elétrica
Vidros Verdes Elétricos
Acionamento AutomAtlco das Portas

Entrada 15% + 15% (30 dUs)
Saldo em 24 > *$658,55

consulte também pUno paia lóx sem juros

106 XN
Motor 1000 cc • 5 Portas
Limpador, Desembaçador e
Térmico Traseiro

Entrada 15% + 15%(W<ms)
Saldo em 36 x R$396.75

PREÇOS ESPECIAIS PARA

PAGAMENTO À VISTA

NAO PERDEMOS

NEGÓCIO

306 XS

Ar Condicionado • Alarme
Vidros e Travas elétricos
PlreçAo Hidráulica

i

ACEITAMOS CARTA DE CRÉDITO, LEASINCJ E SEU U9ADOM ATROCA|

\uH2Ta7'* HHIF 
- xiism

jf Rodovia Presidente Dutra, 13.280 - NOVA IGUAÇU iniUAlU
XOilK.il

Entrada 15% + 15% (30 dl») 51
Saldo em 36 * RS 1.014,76 •

. A maior e mais completa'oficina autorl7.;»da Peugeot.
Promoção Especial: .

Revisão de PlcK-Up com
30 dias para pagar.

Gastai S A
ConcaulonAfia Autorizada

Linha 96

Chrysler Giand Caravan

Chrysler Caravan

Chrysler Stratus

Chrysler Neon
Rua Voluntário* da Pátria, 46TfcJ: (021) 266-1466/286-4322Par. 266-0051

RONOA PRELUDC 93 — A/ul
mel /000 milha» Completiiw»»-mo estado excepcional sinalRS 8 000 • 1 500 P''30 e GOdias ? 24 i 925.19 F*celente
preço a vista Caroli Car Rua
Bar Ao de Mesquita. 132 •
PA0X 284 8294
RONDA PREIU0E 93 — A/ulmni /Ü(X) milhas Complellssi-mo Estado excelente SinalRS 8 00Ü • 1600 p/ 30 e 60dian * 24 * 925.19 Excelente
p»eco A vista Caroli Car RuaRarAo de Mesquita. 132 Pab*284 8294
rÃnÃ~STATION - 92 branca.OtinK) wstado. tratar depoisdai 19 00 horas RS 4 mil Tel4.1//H44
LAIKA 92 — Vnrmelho 4 por-tas gasolina excolonte ostado
sinal RS \ 400 • 500 * 24 i
105.65 Excelente estado caroli
Car - Rua Bar Ao de Mesquita,1.12 PARX ,>84 8294
LAIKA 92 — Vermelho 4 por-ias. qasoima excelente esta-
do Sinal RS 1 527. • 500 » 24
x 158 98 Excelente preço A
vista Caroli Car Rua Bar Ao de
Mesquita. »32 PABX 284-82<w
MÃZOa"PROTEGE - 93 Com-
pleto 16 vAlvuiaa, cuxru meta-lico. 4 portas, pouco rodadoTroco Financio 36 veies te'431-1856/ 431-1922 Chumb»-nho Automóveis
' (OSl«\\ION6»li AjTOUZiOi
CHRYSLER

RENAULT

evaujB»/A1.->4PTS,~..BW^IS». -
ccwvnTs...ÍXSOx RAMV h3L0NGA 
000GEÍVW0TAV} fiAÍFWNfAP**
Gc\FCAa«*Xí^KNOAVETKXTi. .H0N0A ACCORO t*UEÍ«CEDES C»; VEaCEDESXVTE.Ufc.9C£í€S AX UÍ9CE0CS2S0TI^«CEDÉS»)5l VESCETESSSJSL •€0»!VEC í *UT J.—PC«SCK <US «0KÍ. S*.VER SHACO*

NACIONAIS

Venha fazer-mTest-Orive.

Copacabana • Kua trancisco y i» t i«..««-. • - - -- - - 
RENAULT

ABERTO SABAD0 E DOMINGO ATE AS 18 HORAS. KC-ni/itM
TT A TWTO A TTTTrV Botafogo - Rua General Polldoro, 316. Tel: 537.7585

HAJSSAIJ 10 
copacíbana''-Rui-r"n£i"°-"—1í^Ve^ttíonís

VHVC^CC*»
1\t«A Í »:$
W0»t
v*01 ' 5CS * "TS
ií»0xntr ííViPTS ..
ÚNOVKiEELtífTS .

AV. [RICO VERÍSSIMO, SSS
Sim :i Tiiuti ¦ RJ

a; 493-0502 e 493-9277

MLHCtKS JÍOJS M • «.fc*
ntea veroe. 5? COOKm. com-
pieta. ctimo estaoo RS 23 ma
Tel 3424013
MÍHCtDi." 3X> - oulutiro
t?90 prahada modeto »«ual
300. qasoilina completai «ncíu-
sive teto Kírama-dca proce-
deooa tipromat»ca 54?OOD km»
partvcuatr andre 521-2213
NEON * • 16 vâhrutas. 4 P*-,f
tas ver Je rreta»«o compkHo.
9000 r^.ihas tiov«*s«mo Tet
98»61^' S3M6ir
V .A «42 — Verrn^iho 4*sna 4 « 4 ;?.r«ao semt-MOràu^-«•a ««c*;*nt» estaco S»-"ia? RS
2 X27 • éOO p-30 e SC dias •
24 » 233 4* Carot' Car Rua
BarAo de KMsqutta 132 -
P&Bx 384^294
CLASSíVE^CE -8 — C-W está-3we< cc-^ç*»''' 0^3# r<'i
qu«(?x IÍ^W ? C6Ü0-23-5XC

NlVA 92 — VefT,eir>o. qasoit-rva 4 i 4 direção seTií-h»draui«-
ca «*celeste estatw S»na< RS
2 SCO - n» p.'X « 60 dias -
24 * 184 52 CarsMi Car Rua
Baréo de Mesqu>U. 132 PABX
264-8294

PEUGEOT 106 XN OKM — VA-'•as comw. p*o«ta entrega, v»-
crcs verdes limpado*-, lava-
dor térmico traseiro motor
l 0. super econômico. Entrada• t >afxrtamen»o 24 * L-çue'
6é: 2030 Vonalfe
PEUGEOT 403 SR» 2 0 C* M —
VAriaa Core* eetreça ^mec:a-
?a ar. d»reçâo. tr>o e-errteoroxM de Nja N»«o v-ABS,parcos em c-ou-'a V.t-s cor>
píe^o impoaSfWí1 a!® 24 *
LKJue açora"' £67-2030 V^nat-

PEUGEOT 306 XS OKM - 7anas core* entrega ^efj.afa
O espo'Ti«o mais ve»v3;do Arretrtçerado direcAo *^ros *•travas etetricas- E ate 24 iLiÇue ag^ra 66' 2030 Vo<ia»-

PEUGEOT 406 GRi 1 S OKU —
Entrega imediata, varvas co-res ar dir»cAc v-dr"-s e tra-
«as e»etrca*. exce«e--te opor-
tuntdad* R^naoi» 2* x AC•jsadfi "-a troca í "&>7
2030 Vodarre
CLAS5 »

PE UGEOT 806 VAN SV TURBOA meinor marca pe<o -*ne-
r>o* preço Venha tiut» u*n
lesf dr ve L»gu« a9^f<,í ^•r'
2D3C Vofa-re 
PEUGEOT PtCK UP s:4 GO
Otf.M - Oe^e' pronta «*»rr»v
g,» .a?>as c©»es ' 3 tooeia-
aas .i><erenc«at au»oWocanre
24 t 'sua* <mposs *ei L»gu«»
v—' 68*-203Q Vona»re
P?Ü?,EOT 605 SR' 3 0 OKM —"¦tp ó* ttnha. super completaa? drscAo trio. $<yr.. ro*3a
;#*o sotar e'«r«o. *B5 a»r
ísaç s^ríKjo F»n em ?a *
* 5u*' S67-2^0 Vofta»re
PEUGEOT Xt «5. l*.V ¦
p onta entrega, iodas a* co-

RENAU.T TVÍ.NGO 95 —
Cornp*eto de fa&rica ar »'dra
verde toca f»ts u dono pou-Qutss^mc rodado1 Oesemtaca-óor traseiro, troccfm^^íto36* Te^e 206-^234 Crrst CarAg>efto sA&aacvdo<nif*go
SUZUKI V1TARA • JLl 92 92
4a 4 A^omãoco *' d"eçáO
vidros * espeinc-s »> «w»co»
Cafetacao compro Co«*er-
SrV#< Notto' «$ '5 '-X 00 Te.
323-6182 '566^7399 faP'-- 537-U24 .
TOV*NÇR mu. 0»M T Odes

p«do--domir^jc
CLASSM.NOf Jê

TOYOTA íCOROtí AS) - Sem^novos Veículo "OYC<a ma«sve-vjído nc mundo Sup«r p/O-moçáa a parti» RJ '9 990.00F-^anc em y. ,456-'88« ,H 214» Marcos e
TOtO^A PASEO ffefo me-tai«co 94 ar d»reçAo20 iXX^m Tratar Sery«o 22/6C29 PS 23 m*

•vuvhor preço d«;i am 4^s ftnan

.IOKNA1. DO BRASIL
CARRO E MOTO

WIMWI

nna

la

m
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NAKOREAUTO

0 ULTIMO 
PRE^O E SEU

SONATA ACCENT ELANTRA
Motor 8.0 Motor 1 5.12 Valvulas MPFI Motor 1.6,16 Valvulas MPri.113 HP
tc VAIvulas MPFI, if twf%. 90 HP.in|.clctr6nica,r4dio W* * ar condicnnado.dir hidrauhca I

139 HP.inj.etelt6nic.-i it*?'- yl e pneus Michelm iyk in| eletronica e vidros eletricos "j

Koreaul^vo^q^^e o martelc£\ Supe r a va I i a m osl fc

I 
N«° Perdemos oseuusado

§ 
Neg6cio- 1 Hyundai com aliquota abaixo de 35 /o • 1 

nq trocq< 
J

I Pre^o antigo Pre^o a vista atual

I u .. w.„Sll Onrianots t/alinuota 70% t/oliquolo Koreouto Ou enlrado de: Soldo em 36»:

? 

-ra—W 

ts  ife 
" l5-wo' »"« 

j 
* 

I

I Accent GS 005 Ar,dir.hidr.e v.elet. R$ 
25.597J R$ 19.800^ R$ 3.960, R$ _770<. 1

| Accent GLS 029 Ar,dir.hidr.,trio elet.e t.fitas R$ 26.954, R$ 20.350, R$ 4.070, R$791, 1

1 ElantraGli OiF 

"Compldo 

|:!!l , ,, RJ3P:?33*  
 H l!y'L J.

Elantra GLS 029 Complete*ABS e teto R$ 34.063, R$ 24.200,  R$ 4.840/ R$ 941, j

Elantra GLS 513 Completo+WdramaticoRS 
34.490, R$ 

26.000, R$ 5.200, R$ 1.011, f

Sonata GL 023 Ar,dir.hidr.,v.elet.e t.fitas R$ 37,804, R$ 26.250,R$ 5.250, R$ 1.021, <

Sonata GLS 080 Completo+vol.ajustavel RS 
42.666, R$ 29.000, R$ 6.050, |

Sonata GLS 081 Compleio+ABS RS 
44.587, 

R$ 
32.150, R$ 6.430, R$ 1.250, jt

j | Sonata GLS 082 Completo+automatico RS 
46.392, R$ 32.150, R$ 6.430, R$ 1.250, |

Sonata GLS 083 Motor 3.0,24V,comp.+ac.couro R$ 51.540, R$ 36.000, R$ 7.200, R$ 1.400, |

—_— H-100 Mini-Bus

Não Perdemos

Negócio.

CARRO E MOTO
JORN \1 Di> HUASIl.

NAKOUAUTO

SONATA
Molor 8.0

tC Violas MPFI.
139 HP.mj.etolrónica

arcondicioitado.direção
hidrAuíca a vidros ekilricos

ACCENT
Motor 1 5.12 Válvulas MPFI

90 HP,inj,ele»ònica,riclío
e pneus Michelin

ELANTRA
Motor 1 6,16 Valvulas MPFI,113 HP

ar condicionado,dir hidráulica
in| eletrônica e vidros elétricos

HF < má

Na Koreauto é você que 
bate o martelo.

Hyundai com alíquota abaixo de 35%.

Superavaliamos

o seu usado

na troca.

ca

Modelo Versão

Accent 004

Accent GS 005

Accent GLS 029

Elantra GLS 018

Elantra 
GLS 029

Elantra GLS 513

Sonata GL 023

Sonata GLS 080

Sonata GLS 081

Sonata GLS 082

Sonata GLS 083
s

Opcionois

Básico

Àr,dir.hidr.e v.elet.

Âr,dir.hidr.,trio elet.e Y.íjtas

Compteto 
; ,,,

Completo+ABS e teto

Completo+hidramático _

Ar,dir.hidr.,v.elet.e t.fitas

Completo+vol.a*;ustável

Completo+ABS

Completo+automático

Motor 3.0,24V,comp.+ac.cou ro

Preço antigo |
c/aliquoto 70%

I RS 19.720,1

R$ 25.597,

R$ 26.954,

R$ 3^33,

RS 34.063,

R$ 34.490, 3

RS 37.804,

R$ 42.666,

RS 44.587,

R$ 46.392,

RS 51.540,

Preço à visto atuai |

c/oiiquoto Koreauto Ou entrada de:

I R$15.000, RS 3.000,1

[R$ 
19.800, R$ 3.960,1

R$ 20.350, R$4.070,1

Saldo em 36x:

RS 583,1

R$24.200, R$4.840,

R$ 26.000, R$ 5.200,

R$26.250, R$5.250,

RS 29.000, R$6.050,

R$32.150, R$6.430,

R$ 32.150, R$6.430,

R$36.000, R$7.200,

R$ 770,

R$ 791,

RS 895,

RS 941,

R$ Í.011,

RS 1.021,

R$1.176,

R$ 1.250,

R$ 1.250,

R$ 1.400,

Consórcio
Nacional

<&

HYunoni

H-100 Mini-Bus

Diesel,

motor 2.5,

12 passageiros
e dir. hidráulica.

Reserve já o seu!

ASSISTÊNCIA
4 H O R AS

<@>

HYunoni

2 anos de garantia

ou 50.000 Km.

Equipe de vendas

externas.Ligue e nós

iremos até você.

Peças e Serviços

Aceitamos

carta de crédito.

.Revisão para o mesmo dia

.Peças e mão-de-obra na oficina

com desconto de 20%

.O maior estoque de peças genuínas Hyundai

Horário de funcionamento:Segunda à sexta das 8 às 18h.e sabado das 9 as 14h.

Trabalhamos com todas as companhias de seguros.

Os veículos Hyundai não comprados aqui também

são benvindos.

Koreauto (0) 
HYUnDHI

Matriz:
Show-Room,Peças e Serviços

Av. Suburbana, 8424

Tel/Fax. (021)593-4005 ou 592-7374.

De seg. à sexta das 8 às 1 8 h.

Sáb.,dom. e feriados das 9 às 1 6 h.

Niterói:
Show-Room,Peças e Serviços

Av.Roberto Silveira,483-lcarai

Tel/Fax. (021) 710-4145 ou 710-1393

De seg. à sexta das 8 às 1 8 h.

Sáb.,dom. e feriados das 9 às 1 6 h.

Barra:
Barra Shopping

Tel/Fax. (021) 325-1176.

Seg.das 14 às 22 h.

Terça à sáb.das 10 às 22 h.\

Dom.das 15 às 21 h. ;

2 anos de garantia

ou 50.000 Km.

Consorcio
Nacional

<&>

HYUnDPI

Aceitamos

carta de credito.

ASSISTENCIA
24 H O R AS

<8>

HYUnDHI



JORNAL DO BRASIL CARRO E MOTO
SÁBADO. 17 Dl AGOSTO Dl 19%

DIFÍCIL VAI SER

VOCE NAO LEVAR

UM ZERO.

Na Tianá o seu usado é supervalorizado na troca por um Okm e a diferença

é parcelada em 36 vezes. Fácil, não?

KADETT GSI 94 + 36 X R$ 565,17 + TR = GOL TSI

GOL GTS 94 + 36 X R$ 531,52 + TR = GOL TSI 
/,6f

GOL GL 94 + 36 X R$ 616,48 + TR = GOL TSI

L

A

ccSd. 1214 A r

GOL CL 93 R$ 8.000, GOL CLI 1.6 R$ 7.890, R$405, *

crt<l 1205 'IPO*

GOLGLI 1.895 R$ 14.470, GOL ATLANTA1.6i R$ 3.005, r$1d2,

c6cl. 9000 ^ ^

LOCUS CLI 1.6 95 R$ 12.170, LOG US 1,6i R$ 5.595, r$Z4/,

c6tl. 5001 ^

SANTANA CL 93 R$ 12.960, SANTANA 1.8i R$ 7.030, r$361,,

SANTANA GL 2.0 95 R$ 16.000, SANTANA EVIDENCE R$ 9.090, r$457,?6

c6d. 3102 <v a n

GOL PLUS 1000 95 R$ 10.200, GOL PLUS 1000 R$ 3.740, rsIOO,,

c6d. 44tH ^ 
p

PARATI CL 1.6 95 R$ 11.000, PARATI CLI 1.6 R$ 7.180, R$jfc>l,,'

ct*r ioo(. /-\ *\ gr^
UNO MILLE eietronic93 R$ 6.080, GOL lOOOi R$ 5.670, R$<Zb/ I f +

c6d, 3006 ,-y _...

CORSA WIND 95 R$ 8.500, GOLIOOOi R$ 3.250, R$ I DO,*

•"<' ,ll5i A <\ r ir
ESCORT HOBBY 95 

|$ 
7.500, G°L PLUSJ000 R$ 8.264, r$41 6,/

KADETT SL GL 1.8 95 R$ 12.150, GOL CLI 1.6 R$ 3.740, R$ I GO,,

cdd. 9000 ^ O/" f\ )
MONZA SL 93 R$ 10.250, LOCUS 1.6i R$ 7.515, rOOD,,

cod. CI.00 O "7 /I *

GOLF GL 95 R$ 15.000, GOLF GL Ml R$ 5.440, rsZ/4,

co.i GL00 1 "7 /I 7S
TIP0 1.6 95 R$ 13.000, GOLF GL Ml R$ 7.440, rsJ/4,,

"xi 5mi y| A 7 SO
VECTRA GLS 95 R$ 17.000, SANTANA EVIDENCE R$ 8.090, r$4U/,,
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TAMBÉM PARCELAMOS A ENTRADA EM ATÉ 3 VEZES E FINANCIAMOS EM ATÉ 50 VEZES.

FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN

CONSORCIO TIANA
Prestações a partir de:

R$ 2 4 0,68
i sei uro incluído.

ji.
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Tianá
PEÇAS, ACESSÓRIOS

E SERVIÇOS. FINANCIAMENTO
EM ATÉ 12 VEZES.

•INCLUSIVE FUNILARIA E PINTURA iIVOLKSWAGEN MERECE

UMA CONCESSIONÁRIA ASSIM

264-8000

Aberta diariamente até 19h.Plantão de vendas: Sábado até 18h e Domingo até 13h.

BOU LEVA.RD 2 8 t> E SETE/ViBRO, 3 G 8 6
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